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تــــــحت رعــــــايــــــة و بتشــــــريــــــف حــــــضور فــــــخامــــــة 
الــــسيد الــــرئــــيس / عــــبد الــــفتاح الــــسيسي – 
رئــــــــيس جــــــــمهوريــــــــة مــــــــصر الــــــــعربــــــــية ، عُـــــــــقد 
املـــــنتدى الـــــدولـــــي لـــــلتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث 
الـــعلمي بـــفندق املـــاســـة بـــالـــعاصـــمة اإلداريـــة 

الجــــــديــــــدة خــــــالل الــــــفترة مــــــن ٤ – ٦ إبــــــريــــــل 

.٢٠١٩

شــــارك فــــي فــــعالــــيات املــــنتدى مــــا يــــقرب مــــن 
٢٠٠٠ شـــــــــخصية مـــــــــن كـــــــــبار املـــــــــسئولـــــــــني و 
الــــــــــعلماء و الــــــــــخبراء و املهــــــــــتمني بــــــــــالــــــــــتعليم 
الــــــجامــــــعي و الــــــبحث الــــــعلمي و اإلبــــــتكار ، 
فـــضالً عـــن مـــشاركـــة ٣٠٠ شـــخصية أجـــنبية 
مـــــــــن كـــــــــبار الـــــــــعلماء و رؤســـــــــاء الـــــــــجامـــــــــعات 
الـــدولـــية و نـــواب وزراء الـــتعليم و خـــبراؤه مـــن 
٥٥ دولــة ، و حــضر أيــضاً مــمثلي املــنظمات 
اإلقـليمية و الـدولـية املهـتمة بـقضايـا و تـطويـر 


التعليم العالي و البحث العلمي .
و إســــــــــتهدف املــــــــــنتدى خــــــــــلق مــــــــــنصة دولــــــــــية 
لــتناول حــاضــر و مســتقبل الــتعليم الــعالــي و 
الـــبحث الـــعلمي و اإلبـــتكار و ذلـــك مـــن خـــالل 
مـناقـشات حـواريـة تـناولـت عـدداً مـن الـقضايـا 
املـــطروحـــة عـــاملـــياً لـــتحقيق تـــبادل الـــخبرات و 
الـتجارب الـعاملـية فـي مـجاالت تـطويـر الـتعليم 


العالي و البحث العلمي و اإلبتكار .
حــــيث نــــاقــــش املــــنتدى مــــالمــــح و آثــــار الــــثورة 
الـصناعـية الـرابـعة و الـتكنولـوجـيات الـبازغـة و 
تــــــدويــــــل الــــــتعليم و اإلقــــــتصاد الــــــقائــــــم عــــــلى 

املـــــــعرفـــــــة و دور الـــــــتعليم الـــــــعالـــــــي و الـــــــبحث 
الــــــعلمي فــــــي تــــــحقيق الــــــتنمية املســــــتدامــــــة ، 
فـــــضالً عـــــن عـــــدد مـــــن الـــــقضايـــــا املـــــهمة مـــــثل 
تــعظيم عــائــد اإلســتثمار فــي الــتعليم الــعالــي 


و البحث العلمي و اإلبتكار .
كــــما تــــمت مــــناقــــشة أيــــضاً التحــــديــــات الــــتي 
يـــواجـــهها الـــتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي 
عـــــــلى املســـــــتوى الـــــــدولـــــــي فـــــــي ظـــــــل الـــــــتحول 
الــــرقــــمي فــــي الــــعالــــم ، و طــــرحــــت لــــلمناقــــشة 
مـوضـوعـات هـامـة مـثل الـذكـاء اإلصـطناعـي و 
تـأهـيل الخـريـجني لـسوق الـعمل الجـديـدة ، و 
تــــــــحقيق الــــــــجودة فــــــــي الــــــــتعليم الــــــــعالــــــــي ، و 
اإلرتـــــقاء بـــــوضـــــع الـــــجامـــــعات املـــــصريـــــة فـــــي 
الــتصنيفات الــدولــية ألفــضل الــجامــعات فــي 


العالم .
أُقــــيم عــــلى هــــامــــش املــــنتدى مــــعرضــــاً شــــارك 
فـــــيه ٨٥ عـــــارضـــــاً مـــــن الـــــجامـــــعات املـــــصريـــــة 
الـــــــحكومـــــــية و الـــــــخاصـــــــة و األهـــــــلية و فـــــــروع 
الـــجامـــعات األجـــنبية فـــي مـــصر و املـــراكـــز و 
املــــعاهــــد و الــــهيئات الــــبحثية فــــي مــــصر ، و 
إشـــــــــــترك فـــــــــــي املـــــــــــعرض بـــــــــــعض املـــــــــــنظمات 
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اإلقـليمية و الـدولـية املـعنية بـالـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي و حـول 

العالم .

حـــــــيث تـــــــضمن املـــــــعرض عـــــــدد مـــــــن األقـــــــسام و األجـــــــنحة لـــــــكل مـــــــن 
الـجامـعات الـحكومـية ، و جـناحـاً لـلجامـعات الـخاصـة ، و الـجامـعات 
األهــــــلية الجــــــديــــــدة ، و أفــــــرع الــــــجامــــــعات األجــــــنبية فــــــي مــــــصر ، و 
املـراكـز و املـعاهـد و الـهيئات الـبحثية الـتابـعة لـوزارة الـتعليم الـعالـي 
و الــــــبحث الــــــعلمي ، و الــــــهيئات الــــــداعــــــمة و املــــــانــــــحة لــــــلتمويــــــل ، و 
املـــــنظمات اإلقـــــليمية و الـــــدولـــــية املـــــعنية بـــــالـــــتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث 


العلمي و أيضاً جناحاً لعدد من الوزارت في مصر .
شـارك خـالل أيـام املـنتدى الـثالثـة أكـثر مـن ٢٠٠٠ شـاب و فـتاة مـن 
مــختلف املــحافــظات و الــجامــعات يــومــياً لــإلســتفادة مــن الــخبرات و 
الـتجارب املـقدمـة مـن قـبل رواد األعـمال و مـديـري الشـركـات الـعاملـية 
و أصـــــحاب الـــــكفاءات فـــــي الـــــتخصصات املـــــختلفة ، حـــــيث أعـــــلنت 
الـــهيئة املـــنظمة لـــلمنتدى عـــن تـــنظيم مـــنصة حـــوار لـــهؤالء الشـــباب " 
Youth Talk Dome   " لـــــــــتفعيل دور الشـــــــــباب فـــــــــي الـــــــــحوار و 
تــــــبادل الــــــرؤى و أهــــــمية و ضــــــرورة مــــــشاركــــــته فــــــي تــــــحقيق خــــــطط 


التنمية املستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠.

حــيث شــارك فــي مــنصة الشــباب أكــثر مــن ٥٠ متحــدثــاً و أكــثر مــن 
30 رائــــد أعــــمال فــــي مــــختلف املــــجاالت و عــــدد مــــن املســــتثمريــــن و 
كـبار املـسئولـني و مـمثلي كـبرى الشـركـات الـعاملـية ، حـيث تـمت فـيها 
مـناقـشة عـدد مـن املـوضـوعـات و املـهارات الـضروريـة لـسوق الـعمل و 
مــتطلباتــه الحــديــثة ، مــنها املــتعلقة بــاإلرشــاد الــوظــيفي ، الــتدريــب و 
بــناء الــعالقــات الــوظــيفية ، تــمكني الشــباب ، بــناء الــقدرات ، تــطويــر 
املــهارات الــقياديــة ، ريــادة األعــمال و كــيفية مــواجــهة و الــتغلب عــلى 


التحديات و الصعوبات و حل املشكالت .
شهـــد الـــسيد الـــرئـــيس / عـــبد الـــفتاح الـــسيسي – رئـــيس جـــمهوريـــة 
مـــــصر الـــــعربـــــية إنـــــطالق فـــــعالـــــيات املـــــنتدى الـــــعاملـــــي األول لـــــلتعليم 

الـعالـي و الـبحث الـعلمي تـحت عـنوان " بـني الـحاضـر و املسـتقبل " 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة .

حــــــضر إفــــــتتاح املــــــنتدى الــــــدكــــــتور / مــــــصطفى مــــــدبــــــولــــــي – رئــــــيس 
مجـــلس الـــوزراء و الـــقائـــد الـــعام لـــلقوات املســـلحة و وزيـــر الـــدفـــاع و 
اإلنــــــتاج الحــــــربــــــي و وزيــــــر الــــــتربــــــية و الــــــتعليم و الــــــتعليم الــــــفني و 
فــــــضيلة اإلمــــــام األكــــــبر شــــــيخ األزهــــــر الــــــدكــــــتور / أحــــــمد الــــــطيب و 
الــــسير / مجــــدي يــــعقوب – الــــعالــــم املــــصري و عــــدد مــــن الــــوزراء و 
كــــــبار رجــــــال الــــــدولــــــة ، و لــــــفيف مــــــن كــــــبار املــــــسئولــــــني و الــــــعلماء و 
الـخبراء و املهـتمني بـتالـتعليم الـجامـعي و الـبحث الـعلمي و اإلبـتكار 
و شـخصيات أجـنبية و دولـية مـن كـبار الـعلماء و رؤسـاء الـجامـعات 
الــــدولــــية و نــــواب وزراء الــــتعليم و خــــبراؤه ، بــــاإلضــــافــــة إلــــى مــــمثلي 
املـــــنظمات اإلقـــــليمية و الـــــدولـــــية املـــــعنية بـــــالـــــتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث 


العلمي و عدد من الشباب من طلبة الجامعات املصرية .

حــــيث أكــــد األســــتاذ الــــدكــــتور / خــــالــــد عــــبد الــــغفار – وزيــــر الــــتعليم 
الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي فـــي كـــلمته اإلفـــتتاحـــية بـــاملـــنتدى عـــلى أن 
الـــــنهضة الـــــحقيقية فـــــي مـــــصر لـــــن تـــــتحقق إال بـــــالـــــعلم و الـــــتعليم و 


البحث العلمي و اإلبتكار.
حـيث بـدأت كـلمة سـيادتـه مـعبرةً عـن بـالـغ اإلمـتنان و الـشكر بـإسـم 
مـــجتمع الـــتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي فـــي مـــصر لـــلسيد رئـــيس 



[ ! ]3

الجـــمهوريـــة عـــلى تـــكرمـــه بـــوضـــع املـــنتدى تـــحت رعـــايـــته الـــكريـــمة و 
الــتي تــعبر عــن مــدى إهــتمام الــقيادة الــسياســية فــي مــصر بــمكانــة 
الــــــتعليم و الــــــبحث الــــــعلمي و فــــــضل و قــــــيمة الــــــعلماء فــــــي إحــــــداث 
نـهضة مـصر و تـطويـرهـا ، كـما تـوجـه بـالـشكر لـلسيد الـرئـيس أيـضاً 
عـــلى مـــا يـــقدمـــه ســـيادتـــه مـــن تـــحفيز مســـتمر و دعـــم غـــير مســـبوق 
ملــسيرة التحــديــث و الــتطويــر فــي مــنظومــة الــتعليم الــعالــي و الــبحث 


العلمي الوطنية .

أضــــاف الــــسيد الــــوزيــــر فــــي كــــلمته أن مــــن ثــــمار املــــؤتــــمر الــــدوري 
الـــسادس للشـــباب و املـــنعقد فـــي يـــولـــيو ٢٠١٨ مـــا تـــم مـــن تـــكليف 
رئــــاســــي بــــإعــــتبار الــــعام ٢٠١٩ عــــامــــاً لــــلتعليم و الــــنهوض بــــه فــــي 
مــصر ، إنــطالقــاً مــن أن الــنهضة الــحقيقية لــن تــتحقق إال بــالــعلم و 
أن الــــبدايــــة لــــن تــــكون إال بــــالــــتعليم الــــجيد مــــن خــــالل تــــطويــــر نــــظم 
الـتعليم و بـرامـجه لـيواكـب خـطط الـدولـة لـلتنمية املسـتدامـة فـي رؤيـة 


مصر ٢٠٣٠ .
و أوضـــــح ســـــيادتـــــه أنـــــه فـــــي هـــــذا اإلطـــــار يـــــأتـــــي املـــــنتدى الـــــعاملـــــي 
لـــلتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي بـــني الـــحاضـــر و املســـتقبل الـــذي 
يــضم مــسئولــني و عــلماء و خــبراء مــن ٥٥ دولــة مــن مــختلف قــارات 
الــــعالــــم ، حــــيث يــــسعى املــــنتدى إلــــى تــــحقيق عــــدد مــــن األهــــداف و 
الـتكليفات و مـنها تـوصـيل رسـالـة مـصر لـلعالـم بـشأن رؤيـتها حـول 
سـبل و وسـائـل تـطويـر الـتعليم الـعالـي و مـناقـشة الـظواهـر املـرتـبطة 
بــــتطويــــر الــــتعليم الــــرقــــمي و الــــذكــــاء اإلصــــطناعــــي و إجــــراء حــــوار 
مـفتوح بـني الـخبراء و املـعنيني عـلى آلـيات تـطويـر الـبحث الـعلمي و 
تـــقنياتـــه و كـــذلـــك تـــطويـــر و تحـــديـــث بـــرامـــج الـــنهوض بـــالـــجامـــعات و 
تحــديــث وســائــل الــتطويــر املــهني و األكــاديــمي ، و اإلســتفادة مــن 
الـتجارب الـناجـحة حـول الـعالـم و الـعمل عـلى نـقلها و تـوطـينها فـي 
مـصر ملـواجـهة تحـديـات الـتكنولـوجـيا الـبازغـة ، و عـرض املشـروعـات 
الـــخاصـــة بـــاإلســـتثمار فـــي إنـــشاء الـــجامـــعات الجـــديـــدة ، و إحـــياء 
الــقيم و املــبادىء الــتي تــرســخ لــلعمل و الــبحث فــي شــتى املــجاالت 
عــمالً عــلى دراســة آثــار الــثورة الــصناعــية الــرابــعة عــلى إحــتياجــات 
ســــوق الــــعمل املحــــلي و الــــدولــــي و مــــحاولــــة صــــياغــــة إســــتيراتــــيجية 


قومية للذكاء اإلصطناعي .
و تــابــع الــسيد الــوزيــر فــي كــلمته اإلفــتتاحــية لــلمنتدى أنــه لــتحقيق 
كـل تـلك األهـداف سـتتم مـناقـشة عـدد مـن املـوضـوعـات املـهمة تـمثل 
مـحاور إسـتيراتـيجية الـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي فـي مـصر ، 
و مــنها تــعظيم عــائــد اإلســتثمار فــي الــتعليم و مــواجــهة التحــديــات 
عــلى املســتوى الــدولــي فــي ضــوء املســتجدات املــتسارعــة فــي عــالــم 
تـكنولـوجـيا املـعلومـات و الـتحول الـرقـمي و الـذكـاء اإلصـطناعـي ، و 
ســبل تــوفــير فــرص عــمل و إعــداد خــريــجني مــؤهــلني لــسوق الــعمل و 


تحقيق الجودة داخل املؤسسات التعليمية و البحثية .
أكــــــد أيــــــضاً عــــــلى أن هــــــذا املــــــنتدى هــــــو نــــــقطة اإللــــــتقاء ألكــــــثر مــــــن 
2000 شـــاب و فـــتاة مـــن مـــمثلي عـــدد مـــن الـــجامـــعات املـــصريـــة و 
الـعربـية و الـدولـية و اإلتـحادات و املـنظمات و املـؤسـسات املـصريـة 

و الـــعاملـــية املـــعنية بـــالـــتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي و اإلبـــتكار ، 
حـيث يـشاركـون فـي وضـع تـصورات املسـتقبل حـيث أن رؤيـة مـصر 
لـــــــلتنمية املســـــــتدامـــــــة 2030 تـــــــعول عـــــــلى الـــــــتحول مـــــــن اإلقـــــــتصاد 
الـــريـــعي إلـــى إقـــتصادى املـــعرفـــة و هـــو مـــا يـــتطلب بـــدوره مجـــموعـــة 
مـــختلفة تـــمامـــاُ مـــن املـــهارات و الـــكفاءات الـــتي عـــلى الـــقوى الـــعملة 
إكـــــتسابـــــها ، فـــــالـــــعصر الـــــحالـــــي هـــــو عـــــصر املـــــعرفـــــة و الـــــتنافـــــسية 
اإلقــتصاديــة بــني الــدول ، و الــحاجــة إلــى عــامــلني يــمتلكون مــهارات 
و قـــدرات تـــمكنهم مـــن الـــعمل و الـــحياة و الـــتواصـــل مـــع اآلخـــريـــن ، 
مــــشيراً إلــــى أن وزارة الــــتعليم الــــعالــــي و الــــبحث الــــعلمي تحــــرص 
أشــد الحــرص عــلى مــواكــبة هــذا الــتحول الــكبير مــع كــل مــا يــفرضــه 
مـــــــن تحـــــــديـــــــات مـــــــن خـــــــالل خـــــــططها اإلســـــــتيراتـــــــيجية و بـــــــرامـــــــجها 
الـــتنفيذيـــة ، حـــيث أن الـــوزارة تـــقوم بـــجهود حـــثيثة مـــن أجـــل إتـــاحـــة 
الــتعليم للجــميع بــدون تــمييز، و تــعمل فــي مــسعاهــا هــذا عــلى رفــع 
كـــفاءة الـــتعليم و الـــعملية الـــتعليمية و تـــوفـــير بـــنى تـــحتية مـــتميزة و 
إنــشاء جــامــعات جــديــدة لــتحقيق الــعدالــة و تــكافــؤ الــفرص و تــعزز 
الــــتميز و الــــتنافــــسية فــــي الــــتعليم ، بــــاإلضــــافــــة إلــــى الــــتوســــع فــــي 
إنــشاء جــامــعات حــكومــية جــديــدة ، و إنــشاء جــامــعات أهــلية دولــية 
جــديــدة مــثل جــامــعة الــجاللــة و جــامــعة املــلك ســلمان و األكــاديــمية 
الــــــعليا لــــــلعلوم و جــــــامــــــعة الــــــعلمني الجــــــديــــــدة و جــــــامــــــعة املــــــنصورة 
الجـديـدة و الـجامـعة املـصريـة الـيابـانـية و جـامـعة مـديـنة زويـل لـلعلوم 
و الـــتكنولـــوجـــيا و غـــيرهـــم مـــن أفـــرع الـــجامـــعات األجـــنبية و الـــدولـــية 


في شتى أنحاء مصر .
و فـي مـجال تحسـني جـودة الـتعليم الـعالـي فـيما يـتوافـق مـع الـنظم 
الـعاملـية ، أكـد الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / خـالـد عـبد الـغفار – وزيـر 
الـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي عـلى أن الـوزارة قـد قـامـت بـالـفعل 
بـــــــتطويـــــــر املـــــــناهـــــــج و نـــــــظم الـــــــتعلم و الـــــــقياس و الـــــــتقويـــــــم و ربـــــــط 


التخصصات بسوق العمل املحلي و الدولي .
و بــشأن الــتناقــسية فــي هــذا املــجال ، فــإنــه تــم الــبدء فــي إنــشاء ٣ 
جـامـعات تـكنولـوجـية مـن أصـل ٨ جـامـعات يـتم الـعمل فـي إنـشائـها 
فـــــــي شـــــــتى أنـــــــحاء الجـــــــمهوريـــــــة . و اإلرتـــــــقاء بـــــــموقـــــــع الـــــــجامـــــــعات 
املـــــــصريـــــــة فـــــــي الـــــــتصنيف الـــــــدولـــــــي لـــــــلجامـــــــعات حـــــــيث زاد عـــــــدد 
الــــجامــــعات املــــصريــــة املــــدرجــــة فــــي الــــتصنيفات الــــدولــــية و تــــقدمــــت 


التخصصات فيها تقدماً ملحوظاً على املستوى العاملي .
و فــــي مــــجال اإلنــــفتاح عــــلى الــــعاملــــية ، نجــــد أنــــه تــــم إنــــشاء فــــروع 
لـجامـعات دولـية داخـل مـصر ، كـما تـم الـتوسـع فـي عـقد الشـراكـات 
الـــدولـــية مـــع الـــجامـــعات و املـــراكـــز الـــبحثية الـــعاملـــية لـــنقل الـــتجارب 
الــــدولــــية و إســــتقطاب الــــطالب الــــوافــــديــــن مــــن خــــالل تــــدشــــني حــــملة 


بعنوان " إدرس في مصر " .

و فــيما يــتعلق بمســتوى الــبحث الــعلمي فــي مــصر ، أوضــح الــسيد 
الــــوزيــــر أن الــــوزارة إتخــــذت الــــعديــــد مــــن اإلجــــراءات املــــحفزة لــــبيئة 
الــــــبحث الــــــعلمي و اإلبــــــتكار و مــــــنها تحــــــديــــــث الــــــبيئة التشــــــريــــــعية 
املــــالئــــمة و املــــحفزة لــــلبحث الــــعلمي و وضــــع إســــتيراتــــيجية الــــبحث 
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الــــــعلمي و اإلبــــــتكار و زيــــــادة الــــــتمويــــــل الــــــفعال املــــــخصص لــــــلبحث 
الـعلمي و تـشجيع النشـر الـدولـي لـألبـحاث الـعلمية و تـوظـيف الـبحث 


العلمي لخدمة قضايا التنمية املستدامة بالدولة .

و بـدأت فـعالـيات املـنتدى بـوقـائـع الجـلسة الـعلمية اإلفـتتاحـية األولـى 
لــــــــلمنتدى تــــــــحت عــــــــنوان جــــــــاذب شــــــــديــــــــد األهــــــــمية و هــــــــو " الــــــــثورة 
الــصناعــية الــرابــعة و الــتكنولــوجــيا الــبازغــة ... هــل نــحن مســتعدون ؟ 
" و أدار الجـلسة الـسيد الـوزيـر الـدكـتور / خـالـد عـبد الـغفار – وزيـر 
الــــــتعليم الــــــعالــــــي و الــــــبحث الــــــعلمي ، و بــــــمشاركــــــة كــــــٌل مــــــن الــــــسيد 
األســـتاذ الـــدكـــتور / عـــمرو طـــلعت – وزيـــر اإلتـــصاالت و تـــكنولـــوجـــيا 
املــعلومــات ، و رئــيس الجــمعية الــيابــانــية لــترويــج الــعلوم بــالــيابــان ، و 
مـــــديـــــر املعهـــــد الـــــهندي لـــــلتكنولـــــوجـــــيا بـــــالـــــهند ، و أســـــتاذاً أمـــــريـــــكياً 
بــــجامــــعة أوجــــوســــتا بــــالــــواليــــات املتحــــدة األمــــريــــكية ، و نــــائــــب رئــــيس 
مجـلس إدارة شـركـة سـيسكو لـألنـظمة ، و نـائـب رئـيس مجـلس إدارة 
شـــركـــة هـــواوي لـــلتكنولـــوجـــيا بـــالـــصني ، و األســـتاذ الـــدكـــتور / أمـــير 
طـاهـر الـشيخ – الـعالـم و أسـتاذ مـجال عـلوم الـحاسـب و مـمثل هـيئة 


الرقابة اإلدارية .

  حـــيث تـــناول الجـــميع تـــجاربـــهم الـــخاصـــة بـــهيئاتـــهم و مـــؤســـساتـــهم 
فـي الـتعامـل مـع الـثورة الـصناعـية الـرابـعة و الـتقدم الـهائـل فـي عـلوم 
الـتكنولـوجـيا و الـذكـاء اإلصـطناعـي ، و مـدى اإلحـتياج الـهام لـتأهـيل 
الخـــريـــجني و مـــنظومـــة الـــتعليم لـــلتعامـــل مـــع ســـوق الـــعمل املحـــلي و 
الـدولـي بـكل مـا تـفرضـه الـثورة الـصناعـية املـشار إلـيها مـن تحـديـات 


و آثار إيجابية و سلبية على الشعوب و الدول .
و فــي خــتام الجــلسة ، أكــد الــسيد الــرئــيس / عــبد الــفتاح الــسيسي 
– رئـيس الجـمهوريـة عـلى أنـنا نـحتاج ثـقافـة تـغيير الـتعليم فـي مـصر 

و طــــرق الــــتعامــــل مــــعه ، مشــــدداً عــــلى ضــــرورة بــــذل أقــــصى الجهــــد 
كـــعلماء و مـــواطـــنني حـــتى ال تـــفوتـــنا املـــشاركـــة بـــإيـــجابـــية فـــي الـــثورة 
الــصناعــية الــرابــعة بــعد أن فــاتــتنا املــشاركــة الــحقيقية و الــفعالــة فــي 


الثورات الصناعية الثالث التي مر بها العالم من قبل .
هــذا و قــد قــال الــرئــيس الــسيسي فــي مــداخــلة خــالل وقــائــع الجــلسة 
اإلفـتتاحـية األولـى لـلمنتدى الـعاملـي لـلتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي 
بـعنوان : " الـثورة الـصناعـية الـرابـعة و الـتكنولـوجـيات الـبازغـة .. هـل 
نــحن مســتعدون ؟" أنــه فــي ســبتمبر مــن الــعام املــاضــي كــان ملــصر 
مــــــــساهــــــــمة فــــــــي هــــــــذا األمــــــــر بــــــــاألمــــــــم بــــــــاملتحــــــــدة ، و تحــــــــدثــــــــنا عــــــــن 
الــتكنولــوجــيات الــبازغــة و تــأثــيرهــا عــلى ســوق الــعمل ، و تــلك كــانــت 
مـساهـمتنا ، و تـناقـشنا مـع بـعضنا الـبعض حـول حـاجـتنا إلـى هـذا 

األمر ، و تم تناوله في مصر بشكل متكامل و ألقينا الضوء عليه .
و أضـاف سـيادتـه " أنـه تـم تـناول تـلك الـنقطة مـع رؤسـاء الـجامـعات 
مـن قـبل هـذا املـنتدى ، و تـمت اإلشـارة فـيه إلـى حـاجـتنا الـضروريـة 
إلــى تــغيير ثــقافــة الــتعليم – و نتحــدث هــنا عــن مــصر بــلدنــا – حــيث 
يــكون الــسؤال هــل يــتعامــل املــصريــون مــع الــتعليم كــوســيلة لــلعمل و 


كسب العيش على سبيل املثال ، أو بأي ثقافة يتعاملون ؟
و تـعليقاً عـلى كـلمات الـسادة الـخبراء املـشاركـني فـي جـلسة الـحوار 
اإلفــتتاحــية فــإنــهم تــناولــوا كــالمــاً ثــريــاً لــلغايــة و إقــتبس ســيادتــه أكــثر 
مـــا لـــفت إنـــتباهـــه مـــن كـــالم الـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور / راو مـــن دولـــة 
الـــهند ، عـــندمـــا قـــال أن الـــتكنولـــوجـــيا الـــقادمـــة أو الـــثورة الـــصناعـــية 
الـرابـعة قـد تـسحق أجـياالً ، و ال أريـد أن أقـول إنـي أتـفق مـعه ، لـكن 
كـــانـــت ملـــصر تجـــربـــة خـــالل ثـــورة اإلتـــصاالت الـــتي حـــدثـــت خـــالل ال 
١٥ – ٢٠ عـــامـــاً املـــاضـــية ، و رأيـــنا مـــدى تـــأثـــيرهـــا عـــلى املـــجتمعات 


في العالم بأسره .
و أشــار الــسيد الــرئــيس فــي تــعقيبه إلــى أنــه عــندمــا يحــدث أي تــقدم 
إنـــسانـــي فـــي الـــعلم أو املـــعرفـــة ، فـــإن قـــدرتـــنا و خـــيالـــنا عـــلى الـــتنبؤ 
بــــتأثــــيراتــــه ســــتتراجــــع ، ألنــــنا لــــن نســــتطيع مــــهما كــــنا مــــن عــــلماء أن 


نقيس حجم النتائج لهذا التطور الهائل الحادث لإلنسانية .
حـيث بـدأنـا نـرى فـي الـوقـت الـحالـي مـالمـح إلخـتفاء الـسيولـة الـنقديـة 
عـلى سـبيل املـثال ، فهـل كـان األشـخاص الـذيـن كـانـوا يتحـدثـون عـن 
هـــذا األمـــر مـــن ثـــالثـــة عـــقود مـــاضـــية يـــتصورون أن الـــسيولـــة الـــنقديـــة 


سيأتي الوقت و يتراجع إستخدامها بشكل أو آخر ؟ .
كــــــما أن الــــــتطور الــــــحادث اآلن فــــــي الــــــقدرة عــــــلى تــــــقييم و تــــــطويــــــر 
الـعالج فـي الـعالـم و تـأثـيره الـواضـح عـلى الـنمو و إطـالـة عـمر البشـر 
، الفــــــتاً ســــــيادتــــــه الــــــنظر إلــــــى أن مــــــا وجــــــدنــــــاه مــــــن تــــــأثــــــيرات عــــــلى 
الــــدراســــات اإلكــــتواريــــة ألصــــحاب املــــعاشــــات ال تــــتوافــــق حــــالــــياً مــــع 


التطورات التي تحدث عاملياً .
كــــــما أشــــــاد الــــــسيد الــــــرئــــــيس بــــــكافــــــة الــــــتصريــــــحات الــــــتي ألــــــقاهــــــا 
املـــسئولـــني املـــشاركـــني فـــي املـــنتدى ، كـــما أكـــد عـــلى حـــرص ســـيادتـــه 
عــــلى تــــناول مــــوضــــوع اإلرتــــقاء بــــمنظومــــة الــــتعليم الــــعالــــي و الــــبحث 
الــعلمي مــع الــدكــتور / خــالــد عــبد الــغفار – وزيــر الــتعليم الــعالــي و 
الـبحث الـعلمي ، لـتكون مـصر قـادرة بـشكل كـبير عـلى إسـتيعاب مـا 
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تـقدمـه مـن نـمو و تـطور ، مـضيفاً أن الـتأثـيرات قـد تـكون أكـثر ضـراوة 

على مجتمعات مثل املجتمع املصري .

و قــــال الــــرئــــيس الــــسيسي أنــــنا لــــم نــــشارك فــــي الــــثورات و الــــصناعــــية 
األولــــــــى أو الــــــــثانــــــــية أو الــــــــثالــــــــثة ، و يــــــــصعب األمــــــــر عــــــــليه جــــــــداً أنــــــــنا 


كمصريني ال نشارك بالثورة الصناعية الرابعة .
مــــوجــــهاً حــــديــــثه إلــــى زمــــالئــــه فــــي الــــحكومــــة و فــــي الــــجامــــعات و أبــــناء 
الــــشعب املــــصري عــــامــــًة بــــأنــــه إذا كــــان قــــد فــــات مــــصر املــــشاركــــة فــــي 
الـثورات الـصناعـية الـثالث ، فـال يـجب بـأي حـال مـن األحـوال أن تـفوتـنا 
فــرصــة املــشاركــة فــي الــثورة الــرابــعة ، و نــحن قــد فــتحنا بــابــاً و نــتمنى 
مــــــن خــــــالل تــــــناولــــــنا لهــــــذا املــــــوضــــــوع و إلــــــقاء الــــــضوء عــــــليه و مــــــحاولــــــة 
املــشاركــة فــيه ، اإلســتفادة مــنه بــشكل يــناســب جهــدنــا الــذي نــبذلــه فــي 


هذا الصدد .
و إخـــتتم الـــسيد الـــرئـــيس / عـــبد الـــفتاح الـــسيسي – رئـــيس جـــمهوريـــة 
مــصر الــعربــية مــداخــلته لــوقــائــع الجــلسة اإلفــتتاحــية لــلمنتدى الــدولــي 
لـلتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي بـقولـه " أقـول لـلمصريـني أنـظروا إلـى 
الــــعلماء كــــيف يتحــــدثــــون و كــــيف تــــكون رؤيــــتهم لــــلواقــــع .. و ال يــــنبغي 
عــــــلينا أن نــــــكون مــــــنفصلني عــــــن هــــــذا الــــــتناول و عــــــلى تــــــأثــــــيرات هــــــذا 
املــــوضــــوع ... ألنــــنا نتحــــدث هــــنا عــــن حــــياتــــنا و حــــياة أبــــنائــــنا و حــــياة 


أجيالنا القادمة " .

تـــــال ذلـــــك عـــــقد إجـــــتماع الـــــسيد / رئـــــيس الجـــــمهوريـــــة – عـــــلى هـــــامـــــش 
املــنتدى – مــع املجــلس األعــلى لــلجامــعات و مجــلس املــراكــز و املــعاهــد 
و الـهيئات الـبحثية الـتابـعة لـوزارة الـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي ، و 
ذلـــك بـــحضور الـــدكـــتور / خـــالـــد عـــبد الـــغفار – وزيـــر الـــتعليم الـــعالـــي و 
الـــبحث الـــعلمي و الـــدكـــتور / طـــارق شـــوقـــي وزيـــر الـــتربـــية و الـــتعليم و 


التعليم الفني .
حــيث وجــه الــسيد الــرئــيس خــالل الــللقاء بــضرورة إكــتشاف الــنابــغني و 
رعـــايـــتهم بـــإعـــتبارهـــم قـــاطـــرة اإلنـــطالق للمســـتقبل لـــلدولـــة و لـــإلنـــسانـــية 


جمعاء .
و كـان الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / وزيـر الـتعليم الـعالـي قـد عـرض خـالل 
اإلجـتماع آخـر مسـتجدات خـطة الـوزارة لـتطويـر مـنظومـة الـجامـعات و 
املــراكــز الــبحثية املــصريــة ، بــما فــيها اإلســتفادة مــن الــخبرات الــدولــية 
املــتميزة فــي مــجال الــتعليم الــعالــي الــجامــعي و الــبحثي ، و ذلــك عــن 
طــريــق الــتوأمــة بــني الــجامــعات و املــراكــز الــبحثية املــصريــة و نــظيراتــها 
األجـــــنبية املـــــرمـــــوقـــــة ، عـــــلى الـــــنحو الـــــذي يـــــسهم فـــــي تـــــطويـــــر املـــــناهـــــج 
الــتعليمية و إســتخدام طــرق الــتدريــس الحــديــثة و تــدريــب الشــباب فــي 


مختلف املجاالت و التخصصات .

و قـــــد شـــــدد الـــــسيد / رئـــــيس الجـــــمهوريـــــة خـــــالل الـــــلقاء عـــــلى ضـــــرورة 
اإلرتــــقاء بــــدور الــــجامــــعات و مــــنهجية الــــبحث الــــعلمي لــــلمساهــــمة فــــي 
تـغيير واقـع ثـقافـة الـتعلم و املـعرفـة ، و مـن ثـم دعـم عـملية بـناء اإلنـسان 
املــصري الجــديــد و قــدرتــه عــلى الــتفاعــل اإليــجابــي فــي مــسيرة الــتنمية 
الـشامـلة الـتي تشهـدهـا مـصر فـي الـوقـت الـحالـي ، و ذلـك بـإعـتبارهـما 
ركـــناً أســـاســـياً فـــي بـــناء الـــدولـــة الـــعصريـــة الحـــديـــثة و ركـــيزة مـــحوريـــة 


لتلبية طموحات الدولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .
كـما وجـه الـسيد الـرئـيس فـي هـذا اإلطـار بـضرورة الـعمل عـلى تـطويـر 
واقـع املـقاربـة الـتعليمية فـي مـصر ، بـما يـسهم فـي إسـتيعاب و مـواكـبة 
مـــردود الـــتكنولـــوجـــيا الـــبازغـــة عـــلى ســـوق الـــعمل املحـــلي و الـــدولـــي ، و 
الــــعمل عــــلى دعــــم الشــــباب املــــتميز و املــــتفوق عــــلمياً مــــن املــــبتكريــــن و 
الـباحـثني فـي ظـل مـا يـمثلونـه مـن طـاقـة و ذخـيرة ملـصر ، و إيـجاد آلـية 
مــؤســسية فــعالــة بــالــجامــعات و املــراكــز الــبحثية إلكــتشاف املــوهــوبــني و 
الـــعقول الـــنابـــغة و ذلـــك لـــإلنـــطالق نـــحو املســـتقبل لـــصالـــح مـــصر و كـــذا 


لإلنسانية جمعاء .
و فـي نـهايـة الـلقاء تـوجـه الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / خـالـد عـبد الـغفار – 
وزيـــر الـــتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي و الـــسادة أعـــضاء املجـــلسني 
بـخالـص الـشكر و الـتقديـر لـفخامـة الـسيد الـرئـيس عـلى دعـمه املسـتمر 
لــدور الــجامــعات و املــراكــز الــبحثية فــي بــناء الــوطــن و تــأهــيل الشــباب 
لــلمشاركــة فــي الــحياة الــعملية و خــدمــة وطــنهم بــالــصورة املــثلى الــتي 
تـــرقـــى إلـــى آمـــال و طـــموحـــات الـــشعب املـــصري فـــي تـــحقيق الـــتنمية و 


الرفاهة .

ثـم تـفقد الـسيد الـرئـيس مـعرض املـنتدى الـعاملـي لـلبحث الـعلمي الـذي 
أقـيم عـلى هـامـش الـفعالـيات ، حـيث زار سـيادتـه األجـنحة املـخصصة 
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لــعرض أهــم األمشــطة و املخــرجــات الــبحثية ملــجتمع الــبحث الــعلمي و 

التعليم العالي في مصر و مختلف الجهات املشاركة .

حـــيث أقـــيم عـــلى هـــامـــش املـــنتدى مـــعرضـــاً شـــارك فـــيه ٨٥ عـــارضـــاً مـــن 
الـجامـعات املـصريـة الـحكومـية و الـخاصـة و األهـلية و فـروع الـجامـعات 
األجــــــنبية فــــــي مــــــصر و املــــــراكــــــز و املــــــعاهــــــد و الــــــهيئات الــــــبحثية فــــــي 
مــــصر ، و إشــــترك فــــي املــــعرض بــــعض املــــنظمات اإلقــــليمية و الــــدولــــية 


املعنية بالتعليم العالي و البحث العلمي و حول العالم .

حـــــــيث تـــــــضمن املـــــــعرض عـــــــدد مـــــــن األقـــــــسام و األجـــــــنحة لـــــــلجامـــــــعات 
الـحكومـية ، و الـجامـعات الـخاصـة ، و الـجامـعات األهـلية الجـديـدة ، و 
أفــرع الــجامــعات األجــنبية فــي مــصر ، و املــراكــز و املــعاهــد و الــهيئات 
الــبحثية الــتابــعة لــوزارة الــتعليم الــعالــي و الــبحث الــعلمي ، و الــهيئات 
الـــداعـــمة و املـــانـــحة لـــلتمويـــل ، و املـــنظمات اإلقـــليمية و الـــدولـــية املـــعنية 
بــالــتعليم الــعالــي و الــبحث الــعلمي و أيــضاً جــناحــاً لــعدد مــن الــوزارت 


في مصر .

جــــديــــر بــــالــــذكــــر بــــأنــــه تــــقرر فــــتح أبــــواب املــــعرض أمــــا أولــــياء األمــــور و 
الـــطالب و طـــالب املـــرحـــلة الـــتعليمية الـــثانـــويـــة و مـــختلف فـــئات الـــشعب 
املــــــصري خــــــالل الــــــيومــــــني األخــــــيريــــــن لــــــلمنتدى إلطــــــالعــــــهم عــــــلى أهــــــم 
املخــرجــات الــبحثية و األنشــطة الــعلمية و أثــرهــا عــلى املــجتمع و الــفرد 


من الجهات و الهيئات املشاركة باملعرض .

و تــــوالــــت فــــعالــــيات املــــنتدى عــــلى مــــدار األيــــام الــــثالثــــة طــــبقاً لــــألجــــندة 

املوضوعة كما يلي :

وإســـــــــــــتمرت فـــــــــــــعالـــــــــــــيات املـــــــــــــنتدى 
بجـــــــلساتـــــــه الـــــــحواريـــــــة املـــــــختلفة و 
املــــــــتعددة الــــــــتخصصات ، شــــــــارك 
فـيها الـعديـد مـن الـخبراء و الـعلماء 
و املهــتمني بــمجال الــتعليم الــعالــي 
و الـبحث الـعلمي و ريـادة األعـمال 
مــــــــــــن مــــــــــــصر و الــــــــــــدول األجــــــــــــنبية 
املـــشاركـــة فـــي املـــنتدى ، حـــيث أن 
كـــــافـــــة دول الـــــعالـــــم مهـــــتمة بـــــكيفية 
تـــطويـــر مـــنظومـــة الـــتعليم و الـــبحث 
الــــــــــــعلمي و إتــــــــــــفقت جــــــــــــميع اآلراء 
املـــــــشاركـــــــة فـــــــي جـــــــلسات املـــــــنتدى 
الــــنقاشــــية املــــختلفة عــــلى أن املســــتقبل الــــقريــــب ســــيكون فــــي إحــــتياج 
لــــــوجــــــود خــــــريــــــجي جــــــامــــــعات مــــــؤهــــــلني و لــــــديــــــهم مــــــهارات جــــــديــــــدة ، و 
الـتواصـل بـني هـذه الـدول و بـعضها يـأتـي فـي إطـار إكـتساب الـخبرات 
و الــوقــوف عــلى أحــدث املســتجدات الــعاملــية فــي هــذا املــجال  و هــو مــا 
يهـــدف إلـــيه املـــنتدى الـــعاملـــي لـــلتعليم الـــعالـــي و الـــبحث الـــعلمي املـــقام 
عــــلى أرض مــــصر ، إذ أن الــــتعليم ســــيكون لــــه الــــدور األكــــبر فــــي حــــل 
املــشكالت مــع ضــرورة اإلهــتمام بــاملــوهــوبــني و املــبتكريــن فــي مــختلف 


مجاالت اإلبداع .

و تـناولـت اآلراء أهـمية إنـعقاد هـذا املـنتدى فـي الـوقـت الـحالـي و الـذي 
يـــأتـــي فـــي إطـــار الـــدور الـــبناء الـــذي تـــقوم بـــه مـــصر مـــن أجـــل مســـتقبل 
أفـــــضلو اإلســـــتفادة مـــــن تـــــطويـــــر مـــــنظومـــــة الـــــتعليم و الـــــبحث الـــــعلمي 


لخدمة الصناعة و التكنولوجيا .
و أوضــــــحت الجــــــلسات أن وزارة الــــــتعليم الــــــعالــــــي و الــــــبحث الــــــعلمي 
لـــديـــها دراســـات إلحـــتياجـــات الـــسوق املحـــلية و الـــعاملـــية و أغـــلبها يـــدور 
فـي مـجال تـكنولـوجـيا اإلتـصاالت و املـعلومـات و الـذكـاء اإلصـطناعـي ، 
حـيث أن الـتكنولـوجـيا الحـديـثة منتشـرة بـقوة فـي كـافـة الـتخصصات و 
الخــــــدمــــــات ، و يهــــــدف هــــــذا املــــــنتدى إلــــــى تــــــناول حــــــاضــــــر و مســــــتقبل 
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الـــــــتعليم الـــــــعالـــــــي و الـــــــبحث الـــــــعلمي مـــــــن خـــــــالل مـــــــناقـــــــشة الـــــــقضايـــــــا 

املطروحة عاملياً في هذا الشأن .

كــــــما أن تــــــبادل الــــــخبرات بــــــني مــــــمثلي أكــــــثر مــــــن ٥٥ دولــــــة مــــــشاركــــــة 
بـاملـنتدى كـان مـن أهـم أهـداف إقـامـته فـي الـوقـت الـراهـن فـي مـجاالت 
الـــــتعليم و الـــــبحث الـــــعلمي و اإلبـــــتكار فـــــي إطـــــار مـــــسايـــــرة الـــــتغيرات 
الـعاملـية و مـواجـهة الـتكنولـوجـيات الـبازغـة و الـثورة الـصناعـية الـرابـعة و 
ذلــــــك تــــــزامــــــناً مــــــع دور وزارة الــــــتعليم الــــــعالــــــي و الــــــبحث الــــــعلمي فــــــي 
املـــشاركـــة الـــفعالـــة لـــتحقيق أهـــداف الـــتنمية املســـتدامـــة و تـــعظيم عـــائـــد 
اإلســتثمار املــعرفــي تــحقيقاً ملــبدأ الــتحول إلــى اإلقــتصاد الــقائــم عــلى 
املــــعرقــــة ، و تــــزامــــناً أيــــضاً مــــع إعــــتبار الــــعام ٢٠١٩ عــــامــــاً لــــلتعليم و 
تـطويـرة و رفـع جـودتـه فـي مـصر الـتي تـترأس الـدورة الـحالـية لـإلتـحاد 
األفـــــريـــــقي تـــــعظيماً لـــــدورهـــــا الـــــريـــــادي إقـــــليمياً و دولـــــياً ، كـــــما أشـــــاد 
الـــحضور بـــإخـــتيار مـــكان إقـــامـــة املـــنتدى بـــالـــعاصـــمة اإلداريـــة كـــونـــها 


نموذجاً عصرياً للتطور و السعي للبناء .
و قـــــد صـــــرح الـــــسيد األســـــتاذ الـــــدكـــــتور / خـــــالـــــد عـــــبد الـــــغفار – وزيـــــر 
الـتعليم الـعالـي و الـبحث الـعلمي أن دول الـعالـم تـسعى لـتقليل الـفجوة 
بـــــني املـــــواد الـــــعلمية املـــــقدمـــــة لـــــلطالب و بـــــني املـــــهارات الـــــوظـــــيفية الـــــتي 
يـــــحتاجـــــها ســـــوق الـــــعمل الـــــعاملـــــي ، و نجـــــد هـــــنا أن املـــــنتدى الـــــعاملـــــي 
لــــلتعليم الــــعالــــي و الــــبحث الــــعلمي نــــجح فــــي إلــــقاء الــــضوء عــــلى دور 
الــبحث الــعلمي و الــتعليم الــعالــي فــي إيــجاد خــريــج قــادر عــلى مــواكــبة 
ســوق الــعمل و مــتطلباتــه فــي الــقوى الــعامــلة ، لــيس فــي مــصر فــقط و 
لــــــكن عــــــلى املســــــتوى الــــــعاملــــــي أيــــــضاً ، مــــــضيفاً ســــــيادتــــــه أن املــــــنصة 
الـــتعليمية اإللـــكترونـــية الجـــديـــدة تهـــدف إلـــى ربـــط الـــعلماء و الـــباحـــثني 


املصريني عبر التواصل معاً.

و نــوه الــسيد الــوزيــر أيــضاً إلــى أن تــطويــر املــناهــج و مــنظومــة الــتعليم 
تـــقتضي بـــأن نـــعلم أبـــنائـــنا الـــطالب كـــيف يـــتعلمون بـــأســـلوب حـــديـــث و 
مــــسايــــر و مــــواكــــب لــــلعصر و لــــيس بــــالــــطرق الــــتقليديــــة الــــقائــــمة عــــلى 
الـــــتلقني ، حـــــيث أن الـــــعالـــــم يشهـــــد تـــــحوالت كـــــبيرة فـــــي إطـــــار الـــــتعليم 
اإللــكترونــي و الــتعليم عــن بُــعد ، مــشيراً إلــى أن هــناك تــوصــية بــإنــشاء 
مجــلس إدارة عــاملــي لــلمنتدى و الــعمل بــالــتوصــيات الــتي خــرجــت عــن 
إنـــعقاد املـــنتدى لـــحيز الـــتنفيذ و الـــتطبيق لـــيس عـــلى املســـتوى املحـــلي 


فقط .

و مــــن أهــــم الــــتوصــــيات الــــتي خــــرجــــت عــــن فــــعالــــيات املــــنتدى الــــعاملــــي 

للتعليم العالي و البحث العلمي ما يلي :

إعـــتماد أهـــداف الـــتنمية املســـتدامـــة لـــألمـــم املتحـــدة ٢٠٣٠ لـــتحقيق •
تــــعليم عــــالــــي الــــجودة و هــــو أمــــر حــــاســــم فــــي تــــحقيق إقــــتصاديــــات 


مزدهرة .
إعــــادة إحــــياء ثــــقافــــة الــــتعليم بــــني الــــطالب لــــتقييم تجــــربــــة إكــــتساب •

املــهارات الجــديــدة بــدالً مــن مــن مجــرد الــحصول عــلى الــشهادة فــي 

حد ذاتها .

الــتركــيز عــلى الــقيم الــتي يــتم إنــشاء الــجامــعات مــن أجــلها بــما فــي •
ذلــــك الــــتسامــــح و الــــتضامــــن و الــــحوار بــــني الــــثقافــــات املــــختلفة بــــني 


الشباب .
مــــراجــــعة مــــناهــــج الــــبرامــــج الــــحالــــية لــــتلبية اإلحــــتياجــــات املســــتقبلية •

( الـــــوطـــــنية و الـــــدولـــــية ) عـــــن طـــــريـــــق تـــــضمني مـــــحتويـــــات أكـــــبر مـــــن 
املــــهارات املــــتعلقة بــــالــــثورة الــــصناعــــية الــــرابــــعة مــــثل : ( تــــكنولــــوجــــيا 
املـــــــعلومـــــــات و اإلتـــــــصاالت – تـــــــنظيم املشـــــــروعـــــــات – الـــــــوعـــــــي بـــــــني 
الــــــثقافــــــات – الــــــذكــــــاء اإلصــــــطناعــــــي – الــــــتفكير اإلبــــــداعــــــي و حــــــل 


املشكالت ) .
تـــــطويـــــر بـــــرامـــــج إحـــــتياجـــــات ســـــوق الـــــعمل املســـــتقبلية الـــــتي ال يـــــتم •


تقديمها حالياً .
الـــتعاون و اإلنـــدمـــاج مـــع الـــقطاعـــات الـــصناعـــية و الـــتجاريـــة بهـــدف •


الحصول على أفكار و خدمات مبتكرة.
تســـــليط الـــــضوء عـــــلى الـــــحاجـــــة الـــــهامـــــة لـــــلبلدان و الـــــدول الـــــنامـــــية •

لـــتكثيف تـــعاونـــها فـــي تـــنفيذ الـــنماذج الـــناجـــحة لـــلجامـــعات املـــتميزة 

رفيعة املستوى .

تــــــــعظيم قــــــــيمة اإلبــــــــتكار الــــــــعلمي فــــــــي الــــــــدول الــــــــنامــــــــية و الســــــــيما •
بـــإســـتخدام املـــنصات الـــرقـــمية الـــتي تـــسمح ألكـــبر عـــدد مـــمكن مـــن 
الــطالب عــن بُــعد و تــحث املــتميزيــن مــنهم عــلى الــوصــول للخــدمــات 


التعليمية الجيدة .
تـــوســـيع دائـــرة اإلبـــتكار فـــي املـــجتمع و اإلنـــتقال خـــارج الـــفصول و •

قــاعــات الــتدريــس إلشــراك املــجتمع مــباشــرة لخــلق روح جــديــدة مــن 

التماسك اإلجتماعي .

بـــناء قـــدرات املـــوارد البشـــريـــة و رأس املـــال الـــفكري فـــي مـــؤســـسات •
الـــــتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث الـــــعلمي مـــــن خـــــالل الـــــتدريـــــب الـــــجيد و 


التوجيه .
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الــقضاء عــلى الــقوالــب الــنمطية و تــقديــم الــدعــم فــي مــهن الــعلوم و الــتكنولــوجــيا و اإلبــتكار لــلفتيات و الــنساء ملــتابــعة املــهن الــعلمية و تــنفيذ •

التدابير املصاحبة الالزمة لها .

مـــــشاركـــــة أفـــــضل ملـــــمارســـــات الـــــتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث الـــــعلمي مـــــع دول اإلتـــــحاد األفـــــريـــــقي و الـــــعالـــــم الـــــعربـــــي و اإلتـــــحاد األوروبـــــي و •

اإلقتصاديات الناشئة في مختلف دول العالم .

تــوافــق عــلى الــحاجــة إلــى تــنظيم ( GFHS  ) - املــنتدى الــدولــي لــلتعليم الــعالــي و الــبحث الــعلمي -  ســنويــاً ملــتابــعة الــتوصــيات و مــواكــبة •

وتيرة التعليم العالي و البحث العلمي السريعة التغير .

هـذا و قـد أخـتتمت فـعالـيات املـنتدى فـي يـوم السـبت املـوافـق ٦ أبـريـل ٢٠١٩ وسـط نـجاحـات غـير مسـبوقـة و إشـادة مـن الـحضور مـن الـقائـمني 
و املهــتمني بــمجال الــتعليم الــعالــي و الــبحث الــعلمي فــي مــصر و الــدول األجــنبية املــشاركــة عــلى أمــل تــحقيق كــل مــا نــصبو إلــيه مــن تــطور و 

لحاق بركب الحضارة في ظل املشاركة الفعالة بالثورة الصناعية الرابعة بإستخدام التعليم الجيد و املعرفة و البحث العلمي 
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طـورت شـركـة آي بـي إم ثـالث أدوات لـلذكـاء االصـطناعـي تـساعـد الـباحـثني 
الطبيني في محاربة السرطان.

وقــررت مــؤخــرًا جــعل أدواتــها الــثالث مــفتوحــة املــصدر. مــا يــعني أن الــعلماء 
ســيصبحون قــادريــن عــلى اســتخدام هــذه األدوات فــي أبــحاثــهم وفــًقا ملــوقــع 

زد دي نت.
صـممت األدوات لـتدعـم عـملية تـطويـر أدويـة ضـد السـرطـان ولـتبقي الـعلماء 
عـلى إطـالع مسـتمر عـلى أحـدث املسـتجدات الـطبية. وإذا أثـبتت فـعالـيتها، 

فهذا يعني أن تطوير العالجات السرطانية سيصبح أسرع من املعتاد.
ســـــيقدم الـــــعلماء هـــــذا األســـــبوع أدوات الـــــذكـــــاء االصـــــطناعـــــي الـــــثالث فـــــي 
مؤتمرين لألحياء الجزيئية في سويسرا، وفًقا لبيان صحافي آلي بي إم.
تســتخدم أداة الــذكــاء االصــطناعــي األولــى املــسماة بــاك مــان خــوارزمــيات 
الــتعلم الــعميق لتحــديــد صــالحــية املــركــبات بــمثابــة أدويــة مــضادة للســرطــان 
لـتحول دون الـلجوء إلـى الـتكهنات املـكلفة فـي عـمليات تـطويـر األدويـة، وفـًقا 
لــــلبيان الــــصحافــــي. تــــعمل أداة إنــــترآكــــت عــــلى ربــــط الــــدوريــــات الــــطبية مــــع 
الــــــتطورات املــــــهمة فــــــي املــــــجال ذاتــــــه. أمــــــا األداة بــــــي آي إم كــــــي إل فــــــهي 
تـساعـد فـي تـزويـد األطـباء بـرعـايـة صـحية شـخصية تـتوافـق مـع احـتياجـات 

املريض.
كــتبت الشــركــة فــي بــيانــها «نهــدف إلــى تــعميق مــعرفــتنا بــالســرطــان لــتزويــد 
الــصناعــات واألكــاديــميات بــاملــعرفــة الــتي قــد تــشكل الــنواة لــتطويــر عــالجــات 

جديدة.»
هـــــوجـــــمت الشـــــركـــــة مـــــؤخـــــرًا بـــــعدمـــــا أعـــــطى الـــــذكـــــاء االصـــــطناعـــــي واتـــــسون 
نـصيحًة طـبيًة خـطيرةً، لـكن املـشاريـع الـثالثـة آنـفة الـذكـر مـنفصلة تـمامًــا عـن 

هذا املشروع.
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