
 هيئة فولبرايت تستضيف برنامج قادة التعليم العالي للعام الثاني

 

ديسمبر   13الى    11لمدة ثالثة أيام فى الفترة من    ا  إستضافت هيئة فولبرايت مصر إجتماع  –  سهل حشيشمدينة  

من   12من رؤساء الجامعات و  12 جتماع . ولقد حضر ال قصر البارون بسهل حشيش بالغردقة بفندق 2019

 .والمركز القومى للبحوث أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيارؤساء   إلى نواب رؤساء الجامعات بالضافة

د البرنامج تحت رعاية السيد رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ق  ع  و  

والسيدة أمينة صندوق هيئة فولبرايت ومستشارة الشئون الثقافية بالسفارة األمريكية  الدكتور/عمرو عدلى، 

 . بترتيب الفاعليات رقام فريق فولبرايت مصو ،بالقاهرة السيدة/هيلن الفاف

 

المتحدة  الرئيس التنفيذي لتحاد المدن البحثية للجامعات بالواليات  ،  براين دارمودي  /رالسيد الدكتو  قاد البرنامج

هي مؤسسة غير ربحية تمثل المدن البحثية ومناطق البتكار في الواليات المتحدة األمريكية و كندا  و،  األمريكية

دولة أخري من خالل مكاتب في كوليدج بارك بوالية ماريالند وتوسون بوالية أريزونا بالواليات المتحدة    13و  

لت ُ األمريكية. لة  ممث  ك المحلية من خالل الجامعات والمختبرات الفيدرالية والشركاتهذة المجتمعات ُموَّ

 عمل تجاري.  آالف 10مة ألكثر من مليون وظيفة وأكثر من دع  وم   ،ائدةرلمجموعات علمية وتكنولوجية 

 

. مساعد نائب رئيس جامعة ماريالند لمشاركة قطاع األعمالدارمودي منصب  د.يشغل ، ضافة إلي ذلكل با

منها مساعد نائب رئيس الجامعة لعالقات الشركات   ،بجامعة ماريالند ىعمل بعدة مناصب أخر وقد

ومدير مركز دراسات السياسات   ، ومساعد نائب رئيس الجامعة للبحوث والتنمية االقتصادية ، والمؤسسات

في مكتب  و، دارمودي في مجلس النواب األمريكي د. عمل ،قبل إنضمامة لجامعة ماريالندو .يةالتطبيق

والجمعية العامة لوالية  ،الرعاية الصحية في الواليات المتحدة إلدارة المالية لهيئةلالستشارات القانونية 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ماريالند ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة  .ماريالند

 .بالتيمور

 

  السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت   بمبادرة من  1949  مصر تم إنشائها عام  هيئة فولبرايتالجدير بالذكر أن  و  

من المشاركة الوجدانية نحو   مزيدالو وقدر أكبر من الدراك والذى كانت رؤيته "تحقيق المزيد من المعرفة

بتقديم منح  قامت  ما ك ،الهيئات بمنطقة الشرق األوسط عد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم  " وت  .شئون العالم

 .سنة الماضيةعلي مدي السبعين  باحث أمريكى 1000باحث مصرى و  7000دراسية وبعثات ألكثر من 

 

و  ، الكرامسادة الضيوف لوفريق فولبرايت بالترجيب با  ،ت الدكتورة/ ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئةقام

  ) :الترتيب األبجدىحسب األسماء ( هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئيس جامعة سوهاج ، أحمد عزيز عبد المنعمالسيد الدكتور/ •

 نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث ،  أحمد محمد كمال المنشاوىالسيد الدكتور/ •

 رئيس جامعة األقصر، بدوى شحات بدوى أحمدالسيد الدكتور/ •

 لشئون التعليم والطالب  نائب رئيس جامعة بنها ،  حسين المغربىالسيد الدكتور/ •

 السيدة الدكتورة/ حنان عبد المنعم، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطالب •

 السيد الدكتور/ شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد •

 لدراسات العليا والبحوث السيد الدكتور/ طارق سلمان، نائب رئيس جامعة األزهر ل•

 السيد الدكتور/ عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية •

 ط نائب رئيس جامعة دميا، عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر /السيد الدكتور•

 رئيس جامعة كفر الشيخ  ، عبد الرازق يوسف دسوقى السيد الدكتور/ •

 البحوث القاهرة لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس جامعة ، عبد الرحمن ذكرىالسيد الدكتور/ •

 رئيس جامعة دمنهور ، عبيد صالحالسيد الدكتور/ •

وتنمية  نائب رئيس جامعة األسكندرية لشئون خدمة المجتمع ، عالء الدين رمضان مصطفىدكتور/ السيد ال•

 البيئة  

 نائب رئيس جامعة السويس  ، السيد الدكتور/ على حسين عطا محمود•

 رئيس جامعة قناة السويس   القائم بأعمالالسيدة الدكتورة/ ماجدة هجرس، •

 رئيس جامعة طنطا  ، مجدى عبد الرؤوف الجوهرى سبعالسيد الدكتور/ •

 السيد الدكتور/ محمد عيسى السيد، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث•

 رئيس المركز القومى لألبحاث ، محمد محمود هاشمالسيد الدكتور/ •

 ، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رالسيد الدكتور/ محمود صق•

 نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،  محمود محمد المليجىالسيد الدكتور/ •

 بحوث نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا وال  ،السيد إبراهيم عسكر مرفت /ةالدكتور  ةالسيد•

 رئيس جامعة مطروح ، مصطفى النجارالسيد الدكتور/ •

 رئيس جامعة المنيا  ، مصطفى عبد النبى عبد الرحمن أحمدالسيد الدكتور / •

 رئيس جامعة بنى سويف ، منصور حسن أحمدالسيد الدكتور/ •

 لبحوث نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا وا ،  منى فؤاد عطيةالسيدة الدكتورة / •

   جنوب الوادىرئيس جامعة  ،يوسف أحمد غرباوىالسيدة الدكتور/ •

 

 

 :لمزيد من المعلومات عن برامج هيئة فولبرايت، يرجى زيارة الموقع اللكترونى الخاص بالهيئة
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