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 المكتب الثقافى و التعليمي بمقرعقد  الذى ريتضمن التقرير وصفا لجلسات المؤتم

  واشنطنالعاصمة ب المصري بالواليات المتحدة األمريكية

  ٢٠١١ يناير ٢٣-٢١ في الفترة

 ٢٠١٢-٢٠١١ابات للعام االتحادى الجديد ونتائج االنتخ

  ٢٠١٠للعام االتحادى  لتقارير المجلس التنفيذى و مديرى المشروعات و ملخصا

 

 

 

  

 أعد التقرير المنسق االعالمى لالتحاد

 و قام بمراجعته رئيس اإلتحاد
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    فھرس الموضوعات

  اليوم االول 

٢٠١١-١-٢٢ 

 الجلسة االفتتاحية: الجلسة االولي ٣

  السفير سامح شكري السيدحوار مفتوح مع : لجلسة الثانيةا ٣

 سفير جمھورية مصر العربية في الو�يات المتحدة ا�مريكية                  
 جلسة نقاش مع الوفد الدبلوماسي فى السفارة المصرية  : الجلسة الثالثة  ٥

  

  اليوم الثانى

٢٠١١-١-٢٣ 

 المسئولين بوزارة التعليم العالي بالقاھرة مع فيديو كونفرانس: الجلسة االولى  ٧

 المكتبين الثقافيينجلسة مفتوحة مع اعضاء : الجلسة الثانية  ١٢

 كل من اعضاء المجلس التنفيذى و مدراء المشروعاتتقارير جلسة تقديم : الجلسة الثالثة ١٢

  جلسة االنتخابات: الجلسة الرابعة  ١٣

  

 مجلس التنفيذى و مدراء المشروعات اعضاء التقاريرعروض :  ملحق

  

    لالتحادرئيس المجلس التنفيذىلتقرير  عرض -١

  لالتحاد نائب رئيس المجلس التنفيذىلتقرير عرض -٢ 

  منسق الوحدات لتقرير عرض -٣  

  المنسق االعالمىلتقرير عرض -٤  

  المنسق االجتماعيلتقرير عرض -٥  

  المنسق الماليلتقرير عرض -٦  

 التحادامدير مشروع مجلة لتقرير  عرض -٨ 

ب فى الواليات المتحدة االمريكية امدير مشروع الكتلتقرير  عرض -٩    

  ب فى كنداامدير مشروع الكتلتقرير  عرض -١٠  
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 ٢٠١١ يناير٢٢: السبت  الموافقاليوم االول

  ص١٠-٩جلسة مفتوحة من الساعة : الجلسة االولي •

  محاضرة بعنوان

My Metamorphosis from an Indian Undergraduate Student  

into an American Faculty and Researcher 

Presented by: Dr. Abhijit Bhatacharyya 

Associate Dean of Engineering and Information Technology  

University of Arkansas at Little Rock 

 امين اخنوخ. و ادار الجلسة د

Dr. Bhatacharyya discussed the challenges that faced him when he was a graduate student who 

came from India many years ago, especially when there was no rapid ways of communication that 

facilitated things. He compared how graduate students in developing countries now have the access 

through Internet to know much more before coming. 

He discussed the research facilities and opportunities available at the University of Arkansas at 

Little Rock and how several Egyptian faculty members and students have shown their excellent 

research qualities.  

During the questions and answers period, Dr. Bhatacharyya confirmed that Egypt has the potential 

to excel in research provided that they have a clear vision, strategy and short-term plans to start 

implementing these strategies, as was the case in India and China. 
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في السفارة المصرية بالواليات  السفير سامح شكري و المستشارين الثقافيين السيدمقابلة مع : الجلسة الثانية •

  م٢ - ص ١١المتحدة االمريكية بواشنطن الساعة 

 محمد سرحان. و ادار الجلسة د

لدكتورة مها كامل المستشار الثقافي حضر المقابلة كل من االستاذة او   المقابلة تم عقد  السفير و اعضاء السفارةالسيد بحضور

 و االستاذ  الدكتورالمصرى بالواليات المتحدة االمريكية و االستاذة  الدكتورة ميسون عمر المستشار الثقافي المصرى بكندا 

المصرى  الملحق الثقافى و الدكتور محمد صالح  الثقافي المصرى بالواليات المتحدة االمريكية وكيل المكتب حلمي البرعيمحمد 

باالضافة الى ممثلى الوحدات فى  المشاريع مديروورئيس و اعضاء المجلس التنفيذى لالتحاد و   بالواليات المتحدة االمريكية

  .كل من الواليات المتحدة و كندا

سفير سامح  الالسيدعلى حسن استقبال المكتب الثقافى و السفارة و تم عقد جلسة نقاش ادارها الدكتور محمد سرحان حيث اثنى 

شكرى العضاء االتحاد وتمنى ان يكون اللقاء مثمراً  ثم تفضلت الدكتورة ميسون عمر بالقاء كلمة قصيرة اثنت فيها على 

ثم قامت  .حسن االستضافةلاالتحاد ونشاطاته المتعددة فى العام المنصرم و تقدمت بالشكر للمكتب الثقافى فى الواليات المتحدة 

طوال  المتحدةبين ا�تحاد و المكتب الثقافي بالو�يات   التعاون المثمر ميسون وأثنت على ةحبت بالدكتورالدكتورة مها كامل فر

و كيف انها  العام االتحادى الماضى و تقدمت بالشكر الى السفارة المصرية على استضافتها و رعايتها لالجتماع السنوى لالتحاد

 ثم تقدم الدكتور محمد  .نفيذى متمنية للمؤتمر النجاح و مهنئة بعام اتحادى جديدمن مدى حماس المجلس الت بالتفاؤلكانت تشعر 

 على مجهودهم و قام بالتنويه على تمدد االتحاد و عدد وحداته والدكتورة ميسون عمرشكر الى  الدكتورة مها كامل لسرحان با

 المكتبين الثقافيين فى كل من امريكا و كندا فى حل فى كل من الواليات المتحدة و كندا و اثنى على التعاون المستمر من قبل 

وما تم  خالل العام من تعديل دستور فية احترام االدوار ي و كحة دائما من خالل المجلس التنفيذىووالمطر مشاكل الطالب

وكيف كان " يناون ل"االتحاد و المجهود الذى بذله الدكتور محمد صالح فى ذلك و تم عمل التصويت عليه من خالل االنترنت 

ثم تحدث السيد السفير سامح شكرى و اثنى على الشباب و تمنى لهم . االنتماء هو المحرك االساسى لكل الطلبة المصريين

و المتابعة التوفيق فى حياتهم العلمية و العملية و حثهم على االجتهاد و واكد سيادته على احتياج مصر لمجهوداتهم و مهاراتهم 

للشأن الدولى و المحلى و اكد سيادته ان انتخابات مجلس الشعب المصرية اكدت ان مسيرة الديمقراطية تسير فى الطريق 

 .و ادان سيادته التفجير االرهابى الذى استهدف كنيسة القديسين فى االسكندرية. الصحيح فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس مبارك
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اكد كما  على أهمية الوحدة الوطنية وأهمية إنكار اى نوع من التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية المصرية  أكد سيادتهو

 ان نتائج االتخابات اكدت ان مسيرة اضافسيادته على جهود الدولة و الحكومة فى حل ازمة البطالة و االزمة االقتصادية و 

 االوضاع فى الواليات المتحدة و على قوة العالقة بين الىرق سيادته وتط .الحكومة هى التى ستؤدى بمصر الى بر االمان

و نوه سيادته عن القوى السياسية فى الواليات المتحدة من خالل تقدم الحزب الجمهورى على الديمقراطى فى . مصر و امريكا

لسياسة الخارجية االمريكية وفرص مجلس الشيوخ وكيفية تأثير هذا على  موازين القوى فى الملعب السياسى االمريكى و على ا

الوضع فى تونس و التغيير الذى حدث بخلع الرئيس التونسى و على  سيادتهعلق ثم . و توقعات اعادة انتخاب الرئيس االمريكى

ثم علق سيادته على الوضع فى السودان و مدى تأثير هذا على . تمنى للشعب التونسى كل التوفيق فى تقرير مستقبله واستقراره

 تطرق سيادته الى الوضع فى فلسطين وابدى اسفه على الجمود فى و. مصر وكيفية اثراء التعاون بين الجنوب و الشمال

 فيثم انتقل سيادته الى الوضع .  السالم بالرغم من الجهود المبذولة من قبل االدارة االمريكية و كذلك المصريةوحالحراك ن

و اخيرا اكد . و دور مصر فى ارساء االستقرار و السالم فى لبنان لفاعلة في لبنانالقوي ا  منلبنان و كيف ان هناك العديد

ثم اثنى سيادته على التعاون بين الطالب و المكاتب  .سيادته ان المنطقة تمر بمرحلة عصيبة فى تغيير موازيين القوى بها

 .التوفيقالثقافية فى جميع طلباتهم المشروعة متقدماً بالشكر للطالب و متمنياً له 

 

وكان معظم  .ثم تقدم الدكتور محمد سرحان بشكر سيادة السفير و وفتح باب االسئلة و النقاش من الطالب التقدم باألسئلة  

السودان على مصر و االوضاع الديمقراطية فى مصر و جنوب  االسئلة يدور حول الوضع االمنى فى مصر و تأثير انفصال 

ستقرار و ال الحكومة مستمرة وساعية دائماً لجھودواكد سيادته ان  .يير هذا االختيار او مععملية اختيار المسؤلين فى مصر 

ن مصر متمثلة فى سياسة الرئيس مبارك الحكيمة أكد سيادته أ و ان مصر دولة مؤسسات وهذا ما يدعم استقرار و امان الوطن

و ان على انفصال جنوب السودان بسالم ساعدت على مرور االستفتاء  و  فى تقرير مصيرهجنوب السودان حق شعب أيدت

هذا ليس له تأثير على مصر فى ظل السياسة الحكيمة للرئيس مبارك القادر على عمل التوازنات السياسية المطلوبة ألمن مصر 

 .و استقرارها
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ى تونس ال اكد سيادته ان ما حدث ف  وعن سؤال عن احداث و ثورة تونس و عن مدى تأثير ذلك على االستقرار فى مصر؟  

ن النظام و الحكومة من القوة مما يحول دون حدوث اى هزات تؤثر أ مصر دولة مؤسسات ونيمكن ان يحدث فى مصر أل

 . البالدو امن إستقرار على

من القومى المصرى و  فى أدابيات الدبلوماسية المصرية الحديثة اكد وحول سؤال عن تعريف و مفهوم العمق االستراتيجى لأل

ن االمن القومى هو امن المواطن من مأكل و مشرب و مسكن آمن له والبناءة وتأمين العمل و الدخل الذى يحفظ سيادته ا

 .كرامة المواطن

 و حول سؤال عن دور مصر الريادى فى الشرق االوسط و تأثر ذلك بظهور العبين جدد فى الشرق االوسط مثل تركيا و 

قرار و ثقل سياسى يؤهلها الى قيادة المنطقة و الحفاظ على السالم و ان دور مصر ايران اكد سيادته ان ما تملكه مصر من است

 الدولى و ان قوة دور مصر تنبع من حفاظها على المجتمع ايران و تركيا  لما اليران من مشاكل مع  منفى المنطقة يفوق كل

 .السالم و االستقرار فى المنطقة

 

 

 

 .الغذاءلتناول اعضاء االتحاد و ن الثقافيين المستشاري السفير بدعوة السيدثم قام  

 . تم اخذ الصور التذكارية مع الطالب و اعضار الوفد الدبلوماسى فى السفارةالغذاءو بعد  
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   م٥-٣  الساعة جلسة نقاش مع الوفد الدبلوماسي فى السفارة المصرية : الثالثةالجلسة  •

 سكرتير الى ة و القنصل العام باالضافمستشارين االعالميين و السياسيينلسادة الثم تم  عقد جلسة نقاش مع الطالب حضرها ا

و دار النقاش حول دور مصر فى افريقيا و تأثير اتفاقية وادى النيل الجديدة  .المصرية بالو�يات المتحدة ا-مريكية اول السفارة

الضافة الى تأثير التغيرات فى المنطقة على استقرار ار الدور المصرى فى افريقيا باسعلى حصة مصر من المياه و مدى انح

و اكد السادة الحضور على ان مصر مازالت العباً اساسياً على الساحة االفريقية و أن حصة مصر فى مياه  .مصر و نموها

فلسطينيين و ها الدور القيادى فى منطقة الشرق االوسط من خالل مساعيها للسالم بين اللالنيل لن تتأثر و ان مصر ايضاً 

  . دولة للفلسطينيينةاسرائيل و السعى الدائم ألقام

 

  

ثم غادر اعضاء االتحاد مبنى السفارة المصرية بواشنطون بعد يوم حافل من النقاش و التحاور حول دور مصر و الرؤية 

   .االستراتيجية للسياسة المصرية

 

 

  

   انتهت فعاليات اليوم االول من االجتماعهذا و
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  ٢٠١١ يناير ٢٣:االحد  الموافقاليوم الثانى

  ص ١١-٩الساعة  -  المسئولين بوزارة التعليم العالي بالقاھرةفيديو كونفرانس مع : الجلسة ا�ولى 
 ادار الجلسة الدكتور محمد سرحانو 

  بوزارة التعليم العالي بالقاھرةالمسئولينمع تم تجمع أعضاء االتحاد فى المكتب الثقافي فى تمام التاسعة صباحاً ثم تم االتصال 

و رئيس قطاع  الوزارة أول وكيل أبو علي جابرالدكتور محمد االستاذ  كل من  حضر اللقاء حيث  .بواسطة الفيديو كونفرانس

و بعض المسئولين عن  رئيس ا�دارة المركزية لشؤون المبعوثين الدكتور محمد حمزهاالستاذ   والشؤون الثقافية و البعثات

 فى حضور كل من االستاذة الدكتورة ميسون عمر و االستاذة الدكتورة مها كامل و و بوزارة التعليم العالي بالقاھرة بعثاتال

و اعضاء المكتب الثقافي فى واشنطون ورئيس و اعضاء المجلس  و الدكتور محمد صالح  حلمي البرعي محمد االستاذ  الدكتور

  .باالضافة الى ممثلى الوحدات فى كل من الواليات المتحدة و كندا المشاريع مديروالتنفيذى لالتحاد و 

وه من مشاكل و استفسارات زمالئهم و ل و استفسارات الطالب وما حمالسئلة بإھتمام المسئولين بوزارة التعليم العالي قد إستمع و

 هئالمعرفى فى مصر فى انتظار عودة ابناان المجتمع البحثى و  محمد حمزه  .و دمحمد جابر اكد السيد وكيل الوزارة الدكتور 

 .و استكمال مسيرة التنمية وانه على استعداد لالجابة عن كل استفسارات و تساؤالت الطالب هئمن الطالب الثرا 

نوى كان له اطيب االثر على سو اكد الدكتور محمد سرحان رئيس االتحاد ان لقاء السيد وكيل الوزارة فى االجتماع النصف  

نه ممثل و مسؤول عن إيصال أ  وذكر سيادته ان االتحاد قام بأدوار محترمة جداً  مع الطالب فى كل المجاالت والطالب

 ةكما استفسر رئيس االتحاد عن دراسة مشاكل الطالب كل حالة على حد .صوت الطالب الى الوزارة و المستشارين الثقافيين

لمد  على اواوخاصة ان بعض الطالب لم يحصل سنوىل االجتماع النصف وتسائل عن مدى التقدم فى هذا االتفاق الذى تم خال

 .م القدرة على الدفع لهو فى نفس الوقت ليس لدى مشرفيهم

فذكر الدكتور محمد سرحان رئيس .وطلب السيد وكيل الوزارة ان يعرف ما هى اهم ثالثة انجازات لالتحاد فى العام المنصرم 

 و العلمى و مدى مساعدة االتحاد للطالب و خاصة الجدد منهم و تعريفهم بالجالية المصرية او االتحاد نشاط االتحاد االجتماعى

مساعدة بعض الطالب للحصول على فرصة دراسة من خالل االتصال ببعض االساتذة او توجيه الطالب الى الجامعات او 

طالب وخاصة المتعثرين فى دفع المصاريف وانه ضافة الى محاولة االتحاد لحل مشاكل الباإل. االساتذة المناسبين لتخصصهم
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وأكد ان . بالضافة الى مشروع تجميع الكتب للجامعات المصرية .يتم جمع تبرعات لمثل هذه الحاالت اوالحاالت المرضية

 وتمنى ان يكون صوت االتحاد مهامهماالتحاد يعرف دوره جيداً و ان أعضاء المجلس التنفيذى يدركون جيداً ادوارهم و 

  .مسموعا من الجھات المسئولة في مصر

  .المكتب الثقافي الغير خاضعين �شرافثم تدخلت الدكتورة مها كامل لتؤكد ان االتحاد قام بأدوار مشرفة جداً لعدد من الطالب 

 

  التى تصرف لهم فى الداخل رغم تساوى ظروف الجامعة و القطاع؟تفاوت مرتبات المبعوثين بخصوصعن سؤال و

م من قبل بإرسال مذكرة لمجلس االعلى للجامعات بهذا الشأن ووعد ا قالسيد وكيل الوزارة دكتوره مها كامل أن الذكرت 

وهو يتفاوت من جامعة % ١٠٠وتقدم الطالب خالد بدير ليوضح ان الفرق فى المرتبات قد يصل احياناً الى  .سيادته بتتبع االمر

طالب مع جامعته لالستفسار  كل فطلب السيد وكيل الوزارة ان يتواصل .الخرى و من كلية الخرى تحت مسمى بدل البحث

 يستفسر عن هذه المشكلة من خالل المجلس االعلى  انولكنه سوف يحاول الشؤون الداخلية للجامعة وانه ال يستطيع التدخل فى

   .للجامعات

  ولماذا ال يتم ربطها بعدد الساعات المعتمدة المطلوبة من الطالب؟يير المد للسنة الخامسةامع الطالب خالد بدير عن تساءلثم 

فأجاب سيادته ان االدارة المانحة او ادارة البعثات قررت ان تكون البعثه اربع سنوات ولكن المد يتوقف على حالة الطالب وان 

الساتذة و المدرسيين و حاجة المجتمع امعظم الطالب عندما تسافر ال تود العودة و انه البد من عودة الطالب لسد العجز فى 

 تو اكد .و ان جميع حاالت المد التى تستوجب المد لظروف واضحة و قهرية تؤخذ دائماً فى االعتبار .العلمي فى مصر

الدكتورة ميسون عمر انها دائماً تضع المشرف فى الصورة من حيث المدة المتاحة للطالب و تطلب منه عدم تشغيل الطالب فى 

ان تعاون البعثات معها فى المد و دفع كواقعة لطالبة فى مكتب منتريال و كيف ت وذكر .ل بعيدة عن رسالته و بحثهاعما

 ٢٠٠٩ الدكتور محمد جابر فى بوعدرئيس االتحاد السابق  علم الدينشامل . ثم ذكر د .مصاريف العام الرابع بأثر رجعى

على مد للسنه الخامسة فى  أي منھمعاملين فى مجال البيولوجى لم يحصل طالب ال الوان  وخاصة  ةكل حالة على حد بمناقشة

فرد الدكتور محمد حمزة انه بالنسبة للطالب المتضررين من تغيير البعثات من اربع سنوات و تسعة  .كل من كندا و امريكا

بد من وجود الو انه  ع مباشرةً  اشهر لهم بعد العام الراب٣اشهر الى اربعة سنوات انه تقرر مساعدة هؤالء الطالب بصرف 

 الحاله تصرف له سلفة تخصم من ةفى هذو  ،خطاب صريح من السيد المشرف يقر فيه بأن الطالب سوف ينتهى من بحثه
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 وما ة ووعد ايضا بمتابعة ومناقشة كل حالة على حد .مستحقات العودة وتصبح المده المصروفه له اربع سنوات و سبعة اشهر

 النه هناك التباس ة القرار و ليس لكل حاله على حدبھذاخطاب  لبت بإرسالامها كامل ط. خلة من داو بمد لتواجهها من مشاك

فأكد سيادته ان المد يعتبر بناء على خطاب السيد المستشار الثقافى و موافقته على المد الثالثة اشهر النه هو  .بسبب هذا المر

 الطالب اشرف ةانه فى حالكامل فأكدت الدكتورة مها  .  ان تكون المرفقات كاملةمن يرى الحاله و يستطيع تقييمها وأنه البد

وفى النهاية  .الصادق مثالً تمت الموافقة على المد و المرفقات كانت كاملة ولكن الطالب فصل فى النهاية بسبب تأخر المرفقات

  .تم االتفاق على آلية المد وتوضيحها وتوحيدها بين المكاتب الثقافية

ووضحت الدكتورة  دارت الحوارت و االسئلة بعد ذلك عن حاالت فردية فى المد و شكوى الطالب من بطء االجراءاتو

 فى الغالب بسبب عدم استيفاء  كامل االوراق وان مكتب كندا يقوم بالتراسل عبر االيميل و هياسباب التأخير وميسون عمر 

 .كل الطلبات المتأخرة خالل شهرين بإستيفاءبين مصر و مكتب كندا و ووعدت ان هذا رفع من كفاءة االداء و سرعة االنجاز 

 ان بعض الردود تتأخر لثالثة اشهر فرد الدكتور محمد جابر بأنه فى حاالت الـتأخر سيتم كامل كتورة مهادووضحت ال

  .المطلوب وتسريع الطلبات �ستيفاء لجامعات االتصال با

 وتغطية كافة الجوانب الصحية و المشاكل التى تواجه الطالب و اسرهم أمين الصحى للطالبالتعن  راضي هحماد. ثم تساءل د

 إشراففأوضحت الدكتورة مها كامل ان المهم كون الطالب تحت  .من خالل عدم التغطية الكاملة للطالب و اسرهم صحيأ

 محمد جابر انه اذا كان الطالب مبعوث من اوضح الدكتور و .المكتب الثقافى حتى يتم التعمل مع شركة التأمين بشكل صحيح

ورفضت  .مصر فالبد ان يغطيه المركز الثقافى اما اذا كان حاصال على منحة خارجية فهو مسؤول عن تأمينه الصحي

 ان تكون المنح هى باب خلفى للحصول على بعثة و ان كل طالب مسؤول عن قرارة طالما انه لم عمر الدكتورة ميسون

 وطلب الدكتور حماده انه طالما اننا  .فقبوله المنحه يعنى تحمله لكل مسؤليتها و ان العقد شريعة المتعاقدينيحصل على بعثة 

نريد عودة الطالب الى مصر فالبد من مساعدته و دعمه وليس عقابه النه حصل على منحة خارجية ووفر للبلد ولطالب اخر 

 ولكنه . الضمانه الكافية بأن هذا الطالب سوف يعود الى مصر ثانيةعدم وجودوكان رد الدكتور محمد جابر هو  .المصاريف

الدكتور محمد سرحان بمساعدة طالب المنح ألنهم  طالب و .عاد وطلب ان يقوم الزمالء بعمل طلب تفصيلى بما يريدون

مها كامل ان طالب  الدكتوره تفرد .مهم لذا فالبد من دعمهم بدالً من خسارتهميفرون على مصر نفقات تعلومتميزون و ي

 طالب البعثات لذا فطالب المنحة ليس من علي عكس بإمكانية العمل التاشيرةلديه خاصية فى  بالو�يات المتحدة المنحة الخاصة
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فوافق الدكتور محمد جابر على كالم الدكتورة مها كامل و اضاف ان طالب  .حقه المطالبه بنفس الحقوق المالية لطالب البعثات

ة لدى المشرف ليس لها عالقة يب لحل مشاكل علمية لمصر ولكن طالب المنحة يذهب دائما لحل مشاكل صناعالبعثة يذه

 .بالواقع المصرى

مشكلة ان يمد  كھناو هل الن االطالب محمد البكرى سؤال شخصي عن مشكله انه لم ينشر اى ورقة بحثية حتى  طرحو  

فأجاب الدكتور محمد جابر أنه ال مشكله طالما انه لديه منحة  . منحة من جامعة مونتريالحاصل على للعام الخامس و هو

وطلب الدكتور محمد جابر من الطالب المبعوثين ان يضيفوا اسماء جامعتهم المصرية  خارجية و ان البعثات لن تتحمل شيء

 واضافت الدكتورة ميسون عمر ان  .ترتيب الجامعات المصرية ابحاث علمية تنشر الن هذا سيرفع من أيةالمبعوثين منها على 

و لو تم وضع اسماء الجامعات . لة للحكومة المصرية و الجامعة الباعثة فى مصرايشترط على المشرف إضافة شكر فى الرس

 .المصرية لكانت الجامعات المصرية فى مقدمة الجامعات العلمية

 الن معظم الطالب حصل على بعض هذه الكورسات فى امريكا او اعداد المعلممعادلة كورسات  ن احد الطالب عتساءلو  

انه ليس من صالحياته الموافقه على المعادله الن هذا من فرد سيادته  ؟كندا لذا فما هى إمكانية معادلة هذه الكورسات

كل الكورسات حصل على عة االسكندرية كان قد حالة لدكتور فى جامعمر وذكرت الدكتورة ميسون  .صالحيات الجامعات

و ذكر  .ؤهله فى الخارج وكان محتواها مستوفى المحتوى المصرى فعملت له مقاصة و معادلة و أخذ كورس واحد فقطمال

 يةفتب الثقااكمالكورسات و توثيقها من ال بمعادلةلبت الدكتورة مها كامل اثم ط .بذلكلب الجامعات االدكتور محمد جابر انه سيط

 .اوالً

 ذلك  ان المكان الذى نجح فىذكر الدكتور محمد جابر ؟ وامكانية االلتحاق بها بعد العودةمراكز التميزثم كان هناك سؤال عن  

تم ربط بعض المشاريع البحثية للبعثات بمراكز التميز ولكن المبعوث فى هذه الحاله يكون مسؤولية  حيث جامعة االسكندرية هو

  .رد سيادته عمل مراكز تميز متعددة بالتعاون مع كل من المانيا و انجلترا و فرنساوس .مراكز التميز

رد سيادته على انه البد للجامعات  . نظراً لتأخر البعثةعدم التحويل الى الكادر االدارىو عن طلب استثناء طالب البعثات من 

  . تقنين حاالتهمبعدتدريسية ان تستفيد من هؤالء الطالب و قد قامت بتعيين معظمهم فى وظائفهم ال
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لعمل  TOEFL و GRE  فى كل من  مكتب لرعاية الطالب الحاصلين على درجات عاليةان يكون هناك  الزمEءوطالب احد 

وكان الرد من القاهره انه ممكن مساعدتهم عن طريق اتحاد  قاعدة بيانات لهؤالء الطالب لمساعدتهم فى الحصول على منح

  .علماء المصريين فى الخارجالطالب او اتحاد ال

 اقترح ان يكون هناك تقييم و في حا�ت ا�شراف المشتركسفر المشرف المصرى لزيارة امريكا  موضوع الزمEء احد و أثار 

فنوهت الدكتورة مها كامل انه هناك العديد من االساتذة  .فى االبحاث بصورة فعلية مشاركته المشرف المصرى و -ستاذا لعمل

فرحب سيادته بالفكره وقال ان قانون الجامعات الجديد سوف يحفز االساتذة و العلماء  . الجدية و انه اليجب علينا التعميملديهم

 .يير المنظمة لذلكاتم وضع بعض المعيعلى استمرار االنتاج العلمى وانه س

  أفادفي الترقية -ستاذ مساعد عد الدكتوراهعدم إحتساب ما ينشره الطالب من أبحاث في مرحلة التدريب ما بو ردا علي سؤال عن 

 البد ان تنشر بعد الترقية بحيث ينشرها وهو مدرس وهى قواعد مقررة الدكتوراهمحمد جابر ان االبحاث التى تنشر بعد . د

 .وفقاً للجان العلمية

فأجاب سيادته ان المكتب  ؟حق المستشار الثقافى رفض الموافقة على المد اذا كان المشرف يريد هذاو عن سؤال هل من 

 االتصال صEحية يرتبط بشؤون الطلبة ولديه ما سيقوم بدور البعثات المصرية ويتولى كل منالثقافى فى الفترة القادمة هو 

  .بالمشرف و تقرير ما اذا كانت الحالة تستحق المد ام ال

عدة اصابات اخرى و تقدم بطلب  يعاني من و و فقد اربعة اسنان  لحادث تعرض كان قد فى كندا زميلحالة و عن سؤال عن 

 دوالر لعالج ٤٥٠٠ التأمين الصحى قام بتغطية االصابات ما عدا االسنان وهو فى حاجه الى حوالى -نللدكتورة ميسون عمر 

و  .هذه الحالة علماً بأنه اشراف مشترك واقترح الطالب على ان يتعامل المكتب مع شركة تأمين لتغطية مثل هذه الحاالت

 لتوضح الفرق بين طالب االشراف المشترك  فى امريكا و كندا حيث انه مغطى فى امريكا كامالً اما مها كاملتدخلت الدكتوره 

و ذكرت حاالت تم حل خاصة   مرتبطه بتعاقد مع شركة تأمينافى كندا يختلف االمر ووضحت الدكتوره ميسون عمر انه

وما حدث فى حالة الزميل هو انه تم عرض الموضوع على شركة التأمين بصورة  .مشاكلها عن طريق ايجاد حل وسط لها

و سوف نصل  UHIPومازلنا نبحث الموضوع مع .  عملية تعويضية من نتاج الحادثةزراعة اسنان وليست  أنه عليخاطئة 

 وعقب  .شاء اهللا و عندما نصل الى طريق مسدود مع شركة التأمين سوف نبحث عن طريق اخر لتمويل العملية الى حل ان
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 من االتحاد لالخ الزميل واضاف انه  دوالر١٠٠٠ قام بإرسالاتحاد الطالب فى هذا االمر انه  الدكتور محمد سرحان ان دور

  .دوالر اخرى ٣٥٠٠فى حاجة الى 

 لمواصلة ابحاثهم مؤهلة ثامل ابحاعدم وجود معلعن حالة االحباط العام لدى كل المبعوثين محمد سرحان ثم تحدث الدكتور 

 ل جنيه لعم٠١٥٠٠٠ الباحث يأخذ ادته انه يوجد العديد من المشروعات البحثيه فى الجامعات ويعند العودة الى لمصر فأكد س

واوصى الطالب بالتواصل مع جامعاتهم لكى يسهلوا  لهم عملية نقل اجهزة . ج فى جامعة االسكندريةذاالبحاث وهناك نما

وان هناك مجهودات ضخمة لجذب الطالب وعودتهم الى ارض الوطن واقترح عمل ما يسمى دليل العائدين . بصورة قانونية

  .الطالب العائدينلتحفيز و ارشاد 

 

 حلميالبرعى و الدكتور محمد على صالح وتحدث الدكتور محمد حلمي  محمد ثم قدم الدكتور محمد جابر التحية للدكتور

ثم تقدم االستاذ الدكتور  .البرعى عن مراكز التميز و كيفية االرتقاء بها و أهمية التواصل بين االساتذة فى المشاريع البحثية

 . الثقافى ونوه عن أهمية ميكنة الخدمات البحثيةمحمد على صالح الملحق

 

اللقاء المثمر و سعة صدر  عليلدكتور محمد جابر ا لالستاذ ثم تبادل الجميع التحية و تقدم الدكتور محمد سرحان بالشكر 

بزيادة  يات المتحدةبالو� الدكتور محمد جابر الحديث ببشرى للمبعوثين االستاذوختم . سعادته وجميع الطاقم االدارى فى الوزارة

تواصل المثمر مع المكاتب و االداريين فى ال مها كامل بالشكر على زيادة المرتبات للطلبة وعلى . دتقدمت و .المرتبات لهم

 .مصر و المطالبة بالمزيد
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١٥ 

 

  

   ص١ ٢-١١جلسة مفتوحة مع اعضاء المكتب الثقافى الساعة  : الجلسة الثانية •

 البكريور محمد و ادار الجلسة الدكت

 من االستاذة الدكتورة مها كامل المستشار الثقافي المصرى بالواليات المتحدة االمريكية و االستاذة  الدكتورة  كلالجلسةحضر 

الثقافي المصرى بالواليات  وكيل المكتب حلمي البرعي محمد االستاذ الدكتور و ميسون عمر المستشار الثقافي المصرى بكندا

و اعضاء المكتب الثقافي فى  المصرى بالواليات المتحدة االمريكية  الملحق الثقافى و الدكتور محمد صالح  المريكيةالمتحدة ا

باالضافة الى ممثلى الوحدات فى كل من الواليات  المشاريع مديروواشنطون ورئيس و اعضاء المجلس التنفيذى لالتحاد و 

 .بين ا�تحاد و المكاتب الثقافية من أجل مصلحة الزمEءو تمت مناقشة سبل التعاون  .المتحدة و كندا

  

               

   م٣-١ ٢ من الساعةالمشروعات مديريجلسة تقديم العروض لكل من اعضاء المجلس التنفيذى و  :الجلسة الثالثة •

توفيق و النجاح للمجلس تمنى الو  المشاريع بعرض انجازات العام السابق يرو قام كل من اعضاء المجلس التنفيذى و مدحيث

 . ومرفق العروض التنفيذى الجديد
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١٦ 

 

  

   م٥-٣من الساعة جلسة االنتخابات : الجلسة الرابعة •

تم الترشح للمجلس التنفيذى لالتحاد للعام االتحادى  و تمت كافة ا�جراءات القانونية و ا�دارية التي ينص عليھا دستور ا�تحاد

فى حضور كل من رئيس و اعضاء المجلس   طبقا لما ينص عليه دستور ا�تحاد اجراء االنتخابات وتم ٢٠١٢- ٢٠١١الجديد 

  .باالضافة الى ممثلى الوحدات فى كل من الواليات المتحدة و كندا المشاريع مديروالتنفيذى لالتحاد و 

  : كالتالىنتائجھاجو من الشفافية و الديمقراطية وكانت فى  وتم اجراء االنتخابات

  عبد الحكيم الدين محمد صالح. د : ئيس االتحاد ر

  فريدمها . د: نائب رئيس االتحاد

   المهديدينا. د: منسق الوحدات

 د صالح حسينممح. د: المنسق االعالمى

  الروديسليخالد . د: منسق تكنولوجيا المعلومات

  أحمد عثمان. د: المنسق االجتماعى

 خالد بدير. د: المسؤل المالى

 

 

 :و تم إختيار البديل لكل منصب على النحو التالي

  ھيثم ا�تربي.د: نائب رئيس االتحاد

  نھى طه. د: منسق الوحدات

 شريف عبده. د: المنسق االعالمى

  محمد شرف. د: منسق تكنولوجيا المعلومات

  حماده راضي. د: المنسق االجتماعى

 مصطفى محمود. د: المسؤل المالى
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١٧ 

 

 

 :على النحو التاليفي المنازعات  لجنة البت يار و تم إخت

 سيد جبريل. د

 تامر عبد الغني. د

 

 

 

 السنوياالجتماع الثاني و فعاليات هذا وانتهت فعاليات اليوم 

 

 

            تم بحمد اللهتم بحمد اللهتم بحمد اللهتم بحمد الله


