بيان إعالمى بشأن
المجلس المشترك لجامعة األسكندرية واألكاديمية
(ثالث إتفاقيات فى التعاون العلمى فى اإلجتماع األول)

عقد بمقر األكاديمية العربية للعلوم واالتكنولوجيا والنقل البحري بأبى قير يوم األحد 4302/0/03
اإلجتماع األول للمجلس المشترك بين جامعة األسكندرية واألكاديمية ،وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون العلمي
بين جامعة األسكندرية واألكاديمية.
وقد شهد اإلجتماع توقيع ثالث إتفاقيات بين جامعة األسكندرية واألكاديمية.
وذلك بحضور:
 اللواء  /طارق المهدى

محافظ األسكندرية

 األستاذ الدكتور /أسامة إبراهيم

رئيس جامعة األسكندرية

 الدكتور /محمد لطفى

نائب رئيس جامعة
كارديف متروبوليتان

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

أوالً  :توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة األسكندرية واألكاديمية العربية:
وقددد شددملا اإلتفاقيددة بنددود عديدددة للتعدداون العلمددى بددين جامعددة األسددكندرية برئاسددة األسددتاذ
الدددكتور /أسددامة إبددراهيم ،واألكاديميددة برئاسددة األسددتاذ الدددكتور /إسددماعيل عبددد الغفدار ،وذلددك لمدددة
خمس سنوات قابلة للتجديد المستمر تلقائيا ً بموافقة الطرفين من أهمها تبادل أعضاء هيئة التددريس
من األساتذة األكفاء والمؤهلين فى مجاالت التخصص بين الطرفين وفقدا ً للقدوانين واللدوائد لددى كدل
طرف والسماح بالتعاون بين الكليات المناظرة ،وتقديم المند المالية والتسهيالت الدراسدية والعلميدة
باإلضافة إلى المزايا والحوافز العينية للطالب والباحثين المتميزين بجانب إعداد مجلة علميدة دوريدة
مشتركة لنشر األبحاث العلمية المتميزة للباحثين ،وتخصيص مند كاملة او جزئيدة او تقريدر الخصدم
المناسددب مددن قبددل الجامعددة أو األكاديميددة علددى الدددورات التددى تقدددم لتنميددة المجتمددع ورفددع كفدداءة
الدارسين وتحديث المعرفة والتدريب التحويلى للكوادر المؤهلة بما يحقق مطالب سوق العمل وتلبية
اإلحتياجات فى كافة التخصصات ،وإنشاء مراكز متخصصة لبناء وتنمية الكوادر العاملة من أعضداء

هيئددة التدددريس وذلددك لتطددوير وتنميددة طددرق التعلدديم والتدددريس لرفددع كفدداءة المعيدددين ومسدداعدى
التدريس لدى الطرفين ،والتعاون فى مجال الدراسدات العليدا مدن خدالل تسدجيل المعيددين والمدرسدين
المسدداعدين لدددرجات الماجسددتير والدددكتوراة فددى المجدداالت المختلفددة للكليددات المندداظرة لتخصصدداتهم
(الهندسة وعلوم الحاسب واإلدارة واللغات).

ثانيا ً  :توقيع مذكرة تفاهم بين كلية التربية النوعية بجامعة األسكندرية واألكاديمية العربية:
جاءت هذة اإلتفاقية بين كلية التربية النوعية بجامعة األسكندرية واألكاديمية العربية لمدة ثالث
سنوات تجدد لفترات مماثلة بموافقة الطرفين لتعزيز التعاون فى مجاالت التنمية الثقافية واإلجتماعية والفنية
وتقديم الحلول المشتركة لترقية األداء الطالبى ،وأيضا ً تعزيز التعاون فى مجاالت (الورش الفنية فى جميع
مجاالتها – الندوات والتذوق الفنى – ندوات تنمية بشرية).
ومن أهم األعمال المشتركة لهذة اإلتفاقية تجميل سور األكاديمية وجدرانها ،وإقامة ورش عمل من
خالل األنشطة الصيفية ألطفال العاملين باألكاديمية ولطالب األكاديمية ،وعمل المسابقات الفنية والتصوير
لطالب األكاديمية ،وتبادل الزيارات بين طالب األكاديمية العربية وطالب جامعة األسكندرية.

ثالثا ً  :مشروع إتفاقية التعاون المشترك بين األكاديمية العربية بالتعاون مع هيئة IDP IELTS
األسترالية ،وجامعة األسكندرية:
تضمن مشروع اإلتفاقية عدة بنود للتعاون المشترك منها:
 تقديم منحة مجانية لعشرون دارس فى كل فصل دراسى (بإجمالى  23دارس فى العام الدراسى
الواحد) للحصول على دورة تأهيلية إلختبار  IELTSالدولي مدتها  42ساعه يقدمها معهد
دراسات اللغات باألكاديمية للطلبة المنتظمين بالدراسه والمعيدين والمدرسين المساعدين
بجامعة األسكندرية.
 وعقد ورش عمل مجانية بصفة دورية كل شهرين فى جميع مقار األكاديمية بمصر يحاضر
فيها خبير أجنبى فى إمتحان "."IELTS

أكد اللواء /طارق المهدى  -محافظ األسكندرية أن اإلتفاقيات التى أبرما بين جامعة األسكندرية واألكاديمية
العربية فى التعاون العلمى جاءت فى وقا هام خاصة وأن محافظة األسكندرية لديها العديد من المجاالت التى
تحتاج إلى دعم علمى وإستقبال كوادر وشباب قادر على تقديم حلول للمشاكل التى نعانى منها مشدداً على أن
العمل الغير تعاونى ليس فى الصالد العام وأن مثل هذة اإلتفاقيات بين المؤسسات الكبيرة مثل جامعة
األسكندرية واألكاديمية العربية تضع خدمة المجتمع المدنى على رأس اهدافها.

من جانبه أكد األستاذ الدكتور /أسامة إبراهيم رئيس  -جامعة األسكندرية أن إتفاقيات اليوم التى تم توقيعها
بين جامعة األسكندرية واألكاديمية العربية تعد مرحلة تكامل وليس تنافس من خالل باكورة التعاون الحقيقى
بين المؤسسات التعليمية مشيراً إلى أنه يدعو كل من يرغب فى اإلنضمام لهذا التعاون من المؤسسات
التعليمية خاصة وأن المرحلة القادمة تتطلب التعاون العلمى بين كل بيوت الخبرة وهو ما سيعود بالنفع للوطن
مشيداً بتواجد محافظ األسكندرية وحضوره لهذا الجمع.

فى سياق متصل أكد األستاذ الدكتور /محمد لطفى نائب  -رئيس جامعة كارديف إن اإلتفاقية التى وقعا اليوم
بين جامعة األسكندرية واألكاديمية توضد مدى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر واألساتذة فى كافة المجاالت
بينهما وهو باألمر الهام الذى يعد مواكبة للعصر مشيراً أن على سبيل المثال أن التجربة البريطانية فى تدريب
رؤساء الجامعات هناك أكدت مدى أهميتها خاصة وأن هؤالء رؤساء الجامعات يديرون ثلث إقتصاد البلد وتم
أخذ هذة الفكرة فى إتحاد الجامعات العربية وهى عبارة تدريب رؤساء وعمداء الجامعات على مستوى الشرق
األوسط وهذة التجربة هى ما تسعى األكاديمية لتحقيقها بينها وبين جامعة األسكندرية مؤكداً أن دور الحكومة
بحضور محافظ األسكندرية ودعمها لتطبيق مثل هذة التجربة الناجحة من أجل أفضل النتائج لبلدنا العظيم.

أكد األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار  -رئيس األكاديمية أن اإلتفاقيات التى وقعا اليوم بين األكاديمية
وجامعة األسكندرية تعتبر إنطالقة جديدة بين الجامعتين خاصة وأن جامعة األسكندرية واحدة من أعرق وأقدم
الجامعات مشيراً إلى أن التعاون بين الجامعتين فى المرحلة القادمة من أجل اإلنطالق لتقديم تعليم متميز
وإعداد كوادر بشرية متميزة تسهم فى إنطالقة جديدة لهذا الوطن خاصة وأن األكاديمية رسالتها هى خدمة
الوطن العربى عن طريق التدريب واإلستشارات مع تقديم الكوادر القادرة على قيادة الوطن العربى وأن
التعاون مع جامعة األسكندرية بما تضمه من خبرات علمية كبيرة سيزيد من النتائج المطلوبة فى الفترة
القادمة.

