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 تعاون جامعة فاروس مع الجامعات العالمیة والمحلیة

  وعضو بإتحاد الجامعات العربیة.  EMUNIعضو بإتحاد الجامعات االورومتوسطیة  ىباإلسكندرية ھ جامعة فاروس

العالقات الدولیة بجامعة فاروس جاھدة لخلق فرص للتعاون في مجالي التعلیم واألبحاث العلمیة مع  إدارةتسعى و

 عــالميبنظــام التعلــیم بالجامعــة إلــى مســتوى  االرتقــاءأوروبا وأمريكا وأسیا. ويھدف ھذا التعاون إلى  فيجامعات 

باإلضــافة  والعــالميسوق العمل المحلــى  فيالجامعة اكتساب المھارات المھنیة الالزمة للمنافسة  لخريجييتیح 

إجــراء أبحــاث و تشــجیع تبــادل الطــالب وأعضــاء ھیئــة التــدريس والبــاحثینو البرامج التعلیمیة المشــتركة إقامةإلى 

تنظــیم مــؤتمرات ونــدوات مشــتركة بــین  وكــذلكالجامعة  خريجيألوائل  هوالدكتورا للماجستیرمشتركة وتوفیر منح 

  :يليامعات ما الطرفین. وتشمل ھذه الج

  

1. 
  جامعة الباسیفیك كلیة آرثر أ. دوجوني لطب الفم واألسنان بالواليات المتحدة األمريكیة.

 USA University of Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry 
(www.dental.pacific.edu) 

 

2. 
  ببرمنغھام ـ بالواليات المتحدة األمريكیة فى مجال الھندسة.جامعة أالباما 

University of Alabama in Birmingham, USA (Engineering) 
)www.uab.edu( 

 

3. 
  المعھد الملكي للتكنولوجیا بالسويد في مجال الھندسة.
Royal Institute of Technology (KTH) - Sweden 

  )www.kth.se( برنامج مشترك -

 

4. 
  معھد دبلن للتكنولوجیا بأيرلندا في مجال العلوم المالیة واإلدارية

Dublin Institute of Technology (DIT) – Ireland 
 )www.dit.ie(برنامج مشترك -

 

5. 
  ووتر فورد للتكنولوجیا بأيرلندا في مجالي السیاحة وإدارة الفنادق والدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة.معھد 

Waterford Institute of Technology (WIT) - Ireland 
)www.wit.ie( 

6. 
  المالیة واإلدارية والھندسة.جامعة توماس باتا بجمھورية التشیك في مجالي العلوم 

Tomas Bata University (TBU) – Czech Republic 
)www.utb.cz( 

 

7. 
  جامعة إيست كارولینا بالواليات المتحدة األمريكیة فى مجال اإلعالم.

East Carolina University, USA (Mass Communication) 
)www.ecu.edu(  

 

8. 
  جامعة بكین للغات والثقافة في مجال أللغات والترجمة

Beijing Languages and Culture University (BLCU)- China 
)www.blcu.edu.cn(  

 

9. 
  مجال الدراسات العلیا. في باإلسكندريةجامعة سینجور 

University Singhore, Alexandria  
)francophonie.org-www.usenghor(  

 

10. University College Cork 2014- 2011 الصیدلةمجال  في 
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  لطالبھا مثل: والمھني العمليھات لتوفیر فرص للتدريب كما أن جامعة فاروس تتعاون مع عدة ج

  
1.   Educom Overseas   الفنادق وإدارةفى مجال السیاحة  

(www.educomoverseas.com) 
  

  
 

2.   Premedion Al- jaidah Brothers S.P.A company مجال السیاحة وإدارة الفنادق. في 
(www.premedion.de) 

 العلميكما قامت جامعة فاروس باإلسكندرية بتوقیع مذكرات تفاھم واتفاقیات تعاون مع مؤسسات ومراكز البحث 

 :يليبمصر لتشجیع فرص التعاون في مجال األبحاث العلمیة والتدريب والتطوير، وتشمل ھذه المؤسسات ما 

 للبحوث القوميالمركز  .1

 مدينة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة .2

  كلیة الطب بجامعة اإلسكندرية  .3

 جمعیة عصر العلم .4

  Institute of International Education الدوليمعھد التعلیم  .5
 LOTUSمن خالل برنامج اللوتس 

6. AMIDEAST مج اللغة اإلنجلیزيةالتطوير بر  
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  جارى مناقشتھا: اتفاقیات

  

1.   Karolinska Institutet, Sweden فى مجال العلوم الطبیة المساعدة 

)ki.se/en/ki/startpage-kise(  

  

2.   Queen Margaret University, UK ةمجال العلوم الطبیة المساعد في 

 والسیاحة وإدارة الفنادق

)www.qmu.ac.uk( 

  

3.   Goethe` University ,Germany  الطبیعيفى مجال العالج  

)www.uni-frankfurt.de/en?locale=en( 

  

4.   Beijing University of Chinese Medicine, China  الطبیعيفى مجال العالج 

)www.bucm.edu.cn/en( 

  

5.   L’ Ecole Superieur des Arts, France مجال الفنون والتصمیم في 

)www.ensad.fr( 

  

6.   Dakota State University, USA مجال تكنولوجیا المعلومات واللغة في 

  اإلنجلیزية

(www.dsu.edu) 

  

7.   Universidad De Murcia, Spain  

www.um.es 
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  العالقات الدولیةأنشطة إدارة 

  

  إنشاء البرامج المشتركة بكلیات الجامعة: -1

تم توقیعھا مع جامعة  التيالتعاون  اتفاقیاتقامت جامعة فاروس باإلسكندرية بإنشاء برامج مشتركة بموجب 

مجال الھندسة  في (KTH)للتكنولوجیا بالسويد  الملكيبأيرلندا فى مجال إدارة األعمال والمعھد  (DIT)دبلن 

بھدف الحصول على شھادة أجنبیة متمیزة تتیح فرص العمل بكثیر من الدول األجنبیة وإدخال الجودة األوروبیة 

التعلیم والبحث. ويتمتع الطالب  ياتتصل بجامعة فاروس إلى أعلى مستو والتيللتعلیم بجامعة فاروس 

الب بالجامعة الشريكة بالبرنامج كما يتیح الفرصة الملتحق بالبرامج المشتركة بجمیع الممیزات المتاحة للط

  ببرامج الدراسات العلیا بتلك الجامعات. لاللتحاقللطالب 

  

بین كلیة العلوم المالیة واإلدارية  واإلدارةاألعمال  فيالبرنامج المشترك لمنح درجة البكالوريوس  -أ

   بأيرلندا (DIT)جامعة فاروس وجامعة دبلن  ـ

والتي وافق علیھا مجلس الجامعات  بأيرلندا (DIT)تم توقیعھا مع جامعة دبلن  التيبموجب اتفاقیة التعاون 

 فيبرنامج الشھادة المزدوجة  اعتمادفقد تم  23/10/2011) بتاريخ 17(الخاصة واألھلیة بجلسته رقم 

  التخصصات اآلتیة: في (Management & Business)األعمال واإلدارة 

  (Marketing). التسويق 1

 (Accounting). المحاسبة 2

  (Finance). التمويل 3

  (Supply Chain Management). إدارة سلسلة التوريد 4 

  (Human Resources Management). إدارة التنمیة البشرية 5

  

  ):DITمقدمة عن (

  1887جامعة عريقة تم تأسیسھا عام. 

 .عضو في رابطة الجامعات األوروبیة 

 .تمنح درجات البكالوريوس والماجستیر والدكتوراه 

  

  بالبرنامج: االلتحاقممیزات 

  معتمده من  باإلسكندريةيمنح الطالب الملتحق بالبرنامج شھادتین للبكالوريوس، األولى من جامعة فاروس

.ً   المجلس األعلى للجامعات المصرية والثانیة من جامعة دبلن بأيرلندا معترف بھا دولیا

 على شھادة أجنبیة متمیزة تتیح فرص العمل بكثیر من الدول األجنبیة. الحصول 

  أو أكثر بأيرلندا أثناء الدراسة بمرحلة البكالوريوس. دراسييسمح للطالب بقضاء فصل 

  جامعة دبلن بمجرد تسجیله بالبرنامج ويحصل على  فييصبح الطالب مسجالID  من جامعة دبلن ويتمتع

 .االيرلنديبجمیع الممیزات المتاحة للطالب 

  ببرامج الدراسات العلیا بأيرلندا لاللتحاقيتیح الفرصة للطالب  
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 KTHللتكنولوجیا بالسويد  الملكيوالمعھد  باإلسكندريةالبرنامج المشترك بین جامعة فاروس  -ب

  خمسة برامج ھندسیة فيلمنح درجة البكالوريوس 

والتي وافق علیھا  KTHللتكنولوجیا بالسويد  الملكيتم توقیعھا مع المعھد  التيبموجب اتفاقیة التعاون 

خمسة برامج  اعتمادفأنه قد تم  20/1/2011) بتاريخ 12مجلس الجامعات الخاصة واألھلیة بجلسته رقم (

ً بجامعة فاروس    التخصصات اآلتیة: في باإلسكندريةھندسیة يتم تدريسھا حالیا

  الھندسة المیكانیكیة .1

  الھندسة الكھربائیة .2

  ھندسة البتروكیماويات .3

  الھندسة المعمارية .4

 ھندسة الحاسبات .5

 

  : KTHمقدمة عن 

  1827أكبر وأعرق جامعة تكنولوجیة بالسويد تم تأسیسھا عام. 

  مجال الھندسة. فيمصنفة من أفضل عشر جامعات أوروبیة 

  والماجستیر والدكتوراه.تمنح درجة البكالوريوس 

  

  ممیزات البرنامج:

  البرنامج عند التخرج شھادتین، شھادة البكالوريوس من جامعة فاروس معتمدة  فييمنح الطالب المشارك

 .KTHلدرجة البكالوريوس من  اعتمادمن المجلس األعلى للجامعات المصرية، وشھادة 

 تصل بجامعة فاروس إلى أعلى مستوى  والتيوس الجودة السويدية للتعلیم الھندسي بجامعة فار إدخال

 .والبحثي الھندسيللتعلیم 

   ببرامج الدراسات العلیا بالسويد وكثیر من الدول األجنبیة. لاللتحاقيتیح الفرصة للطالب 

  جامعة  فييصبح الطالب مسجالKTH  بمجرد تسجیله بالبرنامج ويحصل علىID  من جامعةKTH  ويتمتع

  .السويديبالممیزات المتاحة للطالب 

د شارلوتا سبارى بحضور سفیرة السوي 2014سبتمبر  28 فيوقد تم تخريج أول دفعة لھذا البرنامج المشترك 

  KTHللتكنولوجیا بالسويد  الملكيأعضاء ھیئة التدريس بالمعھد ورئیس الجامعة و

  KTHحفل تخرج الدفعة األولى للبرنامج المشترك مع 
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 الزيارات الخاصة بمتابعة ضمان الجودة بالبرامج المشتركة مع جامعة فاروس

بزيارة جامعة فاروس مرتین خالل العام  DITوجامعة  KTHيقوم فريق متابعة ضمان الجودة من كل من جامعة 

 بااللتقاء ونويقوم األساتذة الزائرالتعلیمیة الواحد لمتابعة تفعیل التعاون المشترك وضمان جودة العملیة  الدراسي

يقوم بھا الطالب بالجامعة الشريكة وكیفیة  التيوالمشاريع   DITو KTH بالطالب إللقاء محاضرات وتعريفھم ب

  .تطوير مھاراتھم

  وممثلین عن جامعة فاروس KTHاجتماع بین وفد جامع 
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  الشريكةالشھادات الممنوحة من الجامعات نماذج 
  

 KTHللتكنولوجیا بالسويد  الملكيالمعھد 
  

    



 رامج المشتركةوالب الدوليالتعاون                                            (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)85(  

  
  

  بأيرلندا (DIT)جامعة دبلن 
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  الطالبيبرامج التبادل  -2

ً من جامعة فاروس باإلسكندرية على تنمیة مھارات طالبھا بالكلیات المختلفة وإكسابھم الخبرة المطلوبة  حرصا

 كل ففيمع الجامعات الشريكة.  الطالبيلمواكبة متطلبات سوق العمل تقوم الجامعة بتفعیل برامج التبادل 

لتحاق بالبرامج التدريبیة المتاحة وحضور الجامعات الشريكة واال إلىمن الطالب للسفر  داختیار عدعام يتم 

المحاضرات وزيارة المعامل والعیادات والورش والتفاعل مع زمالئھم من الطالب مما يتیح لھم فرصة التعرف على 

  قل من شخصیتھم. صاألنظمة التعلیمیة المختلفة ويزيد من خبرتھم وي

یة خالل الفترة الجامعات األوروبیة واألمريكیة والصین إلىلزيارات طالب جامعة فاروس  النماذجبعض  يليوفیما 

  .2014 ـ 2009من 

  

  للتكنولوجیا بالسويد  الملكيالمعھد  إلىزيارات طالب جامعة فاروسKTH  2014 ـ  2009خالل الفترة من 

 
    

    

 

  2010 ـ 2009جامعة ووترفورد بايرلندا خالل الفترة من  إلىزيارات طالب جامعة فاروس  
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 جامعة الباسیفیك الواليات المتحدة  ـطالب جامعة فاروس لكلیة طب الفم واألسنان  راتزيا

  2013 ـ 2009خالل الفترة من  األمريكیة

  
 2012بأيرلندا جامعة كورك  ـطالب جامعة فاروس لكلیة الصیدلة  ةزيار   

  

 2014 ـ 2010خالل الفترة من  زيارات طالب جامعة فاروس للجامعات الصینیة  

  
 

  زيارة طلبة كلیة طب األسنان إلى

  2014سبتمبر  جامعة كاتالونیا بأسبانیا
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  برامج تبادل أعضاء ھیئة التدريس -3

جامعة فاروس إللقاء تحرص جامعة فاروس باإلسكندرية على استضافة أساتذة من الجامعات العالمیة إلى 

تبادل الخبرات ومتابعة جودة البرامج المشتركة. كما تحرص الجامعة على إرسال أعضاء ھیئة المحاضرات و

التعرف على البیئة التعلیمیة و الشريكة لحضور الدورات التدريبیةالتدريس من كلیاتھا المختلفة إلى الجامعات 

تدريس بعض المقررات  فياستوديوھات وأحیانا المشاركة  ورش/ عیادات/ والمرافق المتاحة بھا من معامل/

  بالجامعة األجنبیة. 

  .2014 إلى 2009الفترة من  فيادلة من ھذه الزيارات المتب النماذجبعض  يليوفیما 
  

  زيارات أساتذة جامعة دبلنDIT  سبجامعة فارو واإلداريةلمحاضرة الطالب بكلیة العلوم المالیة  

  للتكنولوجیا بالسويد الملكيتبادل أعضاء ھیئة التدريس بین جامعة فاروس والمعھد  KTH  

 تبادل أعضاء ھیئة التدريس بین جامعة فاروس وجامعة الباسیفیك بسان فرنسیسكو  
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 2014- 2011تبادل أعضاء ھیئة التدريس بین جامعة فاروس وجامعة كورك بايرلندا  
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  تبادل زيارات الوفود مابین جامعة فاروس والجامعات الشريكة  -4

والجامعات الشريكة  الوفود مابین جامعة فاروستقوم إدارة العالقات الدولیة بجامعة فاروس بتنظیم تبادل زيارات 

واإلتفاق على من أجل تبادل المناقشات بین الجانبین للعمل على تطوير العملیة التعلیمیة بجامعة فاروس 

  الخطة السنوية للتعاون بین الجانبین.
 

 تبادل زيــارات الوفــود مــابین جامعــة فــاروس ومعھــد وترفــورد للتكنولوجیــا بأيرلنــدا WIT  لتفعیــل التعــاون

  الفنادق والدراسات القانونیة وإدارةمجاالت السیاحة  فيالمشترك 

    
لتفعیل التعاون المشترك  KTHللتكنولوجیا بالسويد الملكي تبادل زيارات الوفود مابین جامعة فاروس والمعھد

  مجال الھندسة في
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 تبادل زيارات الوفود مابین جامعــة فــاروس ومعھــد دبلــن للتكنولوجیــا بأيرلنــداDIT   لتفعیــل برنــامج التعــاون

  واإلداريةمجال العلوم المالیة  فيالمشترك 

  جامعة فاروس وكلیة الصیدلة بجامعة كورك بأيرلنداتبادل زيارات الوفود مابین UCC مجال  فيالتعاون  لتفعیل

   2014 – 2011الصیدلة

  الھندسة مجال  فيالتعاون  إمكانیةلبحث  الصینیةتبادل زيارات الوفود مابین جامعة فاروس والجامعات

  واللغات والترجمة اإلداريةوالصیدلة والعلوم الطبیعي العالج و
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 مجال  فيالتعاون  إمكانیةلمناقشة  تبادل زيارات الوفود مابین جامعة فاروس وجامعة كارولینسكا بالسويد

  (قسم تكنولوجیا التحالیل الطبیة) العلوم الطبیة المساعدة
  

  
  

  مجال العلوم  فيالتعاون  إمكانیةجامعة فاروس لمناقشة  إلىزيارة وفد جامعة كوين مارجرت باسكتلندا

  الفنادق وإدارةوالسیاحة  التغذية واألشعة) قسمي( الطبیة المساعدة
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 التعاون مع الھیئات العالمیة والدبلوماسیة بجمھورية مصر العربیة -5

مصر العربیة للتعريف  ةالعالمیة بجمھوريالھیئات  وممثليالسفراء والقناصل  باستقبالترحب الجامعة 

  وخدمة المجتمع. العلميمجال التعلیم والتدريب والبحث  فيبحث سبل التعاون وبالجامعة 

  

 التعاون مع مھمة الفولبرايت بجمھورية مصر العربیة 

یئة للسادة أعضاء ھیئة التدريس نظمت جامعة فاروس مع ھیئة الفولبرايت محاضرتین للتعريف ببرامج الھ

. كما قامت الھیئة بالتعاون مع 2014ديسمبر  9الثالثاء الموافق طالب الدراسات العلیا،بالجامعة وذلك يوم و

تم دعوة  وبعض الموضوعات األخرى، مركز تطوير التعلیم بالجامعة بتقديم ورش عمل عن مھارات القیادة

  .2014لحضورھا في مارس  اإلسكندريةأعضاء ھیئة التدريس وطالب كلیة التربیة بجامعة 
  

 2014برايت بجامعة فاروس ديسمبر ندوة تعريفیة ببرامج الفول  

  

  
  
  

  تقديم ورش عمل عن مھارات القیادة فيالتعاون مع مھمة الفولبرايت-

  2014مارس 
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  الدوليالتعاون مع معھد التعلیم IIE- 

ممــول مــن  جوھو برنامتنفیذ برنامج المنح الدراسیة اللوتس  في الدوليتتعاون جامعة فاروس مع معھد التعلیم 

ً مصــرياً  150يمــنح  USAIDمؤسسة  الفرصــة للحصــول علــى درجــة  محافظــة مصــرية مختلفــة 23مثلــون ي طالبــا

 PUA, ACU, BUE, FUE, MSAالبكــالوريوس مــن جامعــات مصــرية خاصــة 

 المســتقبليو الحــاليتھــدف إلــى التقــدم  التــيالمجــاالت  فــي

  .لمصر

  .  IIEويدار برنامج اللوتس عن طريق مؤسسة التعلیم الدولي 

ضـــوء برنــامج اللـــوتس والتعــاون بـــین جامعــة فـــاروس  فــيو

 الــدولي, قدم معھد التعلیم الدوليباإلسكندرية ومعھد التعلیم 

بالتعاون مع مركز تطوير التعلیم بجامعة فاروس عدة ندوات عــن 

إستراتیجیات القیادة حضرھا القیادات األكاديمیة وأعضــاء ھیئــة 

  التدريس بالجامعة. 

  

  

  باإلسكندرية  السويديالتعاون مع المعھد  

شراكة جامعة فاروس مع الجامعات السويدية،  إطار في

للتعاون  باإلسكندرية السويديتتواصل الجامعة مع المعھد 

بعض األمثلة  يليوفیما  .الندوات وإقامة الثقافيالمجال  في

   :لھذا التعاون

وأكاديمیة شباب  باإلسكندرية السويدينظم المعھد ـ 

البحر المتوسط "المشھرة بدولة السويد ورشة  صحفیي

 فيالجديد  اإلعالمحول موضوع "استخدامات  EMAJعمل 

شارك  2012مايو  2أبريل وحتى  22الفترة من  في باإلسكندريةبالمتغیرات"  مليءعالم  في اإلعالميالعمل 

  . األوروبیةمن الدول العربیة والدول  اإلعالميبھا عشرون من العاملین بالحقل 

 24كلیة اإلعالم بجامعة فاروس بعض فعالیات ورش العمل داخل المعامل المجھزة (معمل يسع  استضافتوقد 

  بالقاعة الكبرى بجامعة فاروس. الختاميالحفل إقامة  . كما تممشارك)

المجتمعات  فيدور التعلیم ـ ورشة عمل عن  فيبدعوة جامعة فاروس للمشاركة  السويديكما قام المعھد 

  والتحدث عن دور الجامعات الخاصة. ـ الديمقراطیة
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  بسفارة جمھورية الصین الشعبیة الثقافيوالمركز  التعلیميالتعاون مع المكتب 

 إقامة تم ،بسفارة جمھورية الصین الشعبیة الثقافيوالمركز  باإلسكندرية فاروس جامعة بین ما القائم التعاون إطار في ـ1

 فعالیات افتتاح تم وقد .10/2014/ 30 إلى 26 من الفترة في باإلسكندرية فاروس بجامعة الصیني الثقافي األسبوع فعالیات

 والمستشار مننغوشیا تشن /السید الشعبیة الصین لجمھورية العام القنصل سعادة حضور فى الصیني الثقافي األسبوع

 األساتذة والسادة فاروس جامعة رئیس موسى المنعم عبد /الدكتور واألستاذ يون دونغ تشن /الدكتورة الصیني الثقافي

 الصیني الثقافي المستشار قامت الجامعة. وطالب والصحافة الصناعة رجال من ولفیف والعمداء الجامعة رئیس نواب

 قدموا كما الصینیة واألشعار األغاني خالله من قدموا الصینیین للطالب عرض تبعھا الصینیة" "الثقافة بعنوان ندوة بتقديم

 أقیم والذي الصیني الثقافي لألسبوع الختامي الحفل وفى الجمیع. استحسان القى وقد الشعبیة الصینیة لألزياء عرضاً 

 فن فو، الكونغ الورق، تقطیع فن الرسم، تضمن  عرضاً  الصیني الثقافي المركز ممثلو قدم 2014 أكتوبر 30 الخمیس يوم

 الفنون كلیة طالب وخاصة فاروس جامعة طالب من العديد الختامي الحفل حضر وقد .الصیني والخط الشاي إعداد

 لجمھورية العام القنصل الحفل حضر وقد ،الختامي الحفل في قدمت التي األنشطة في بالمشاركة قاموا الذين والتصمیم

  إلسكندرية.با الفلسطیني العام القنصل ،الفلسطیني السفیر معالي باإلسكندرية، الشعبیة الصین

  2014 أبريل من عشر السادس فى فاروس بجامعة والترجمة اللغات كلیة قامت الصینیة اللغة قسم بافتتاح احتفاال ـ2

 القنصل. مساعد Yang والسید باإلسكندرية الشعبیة الصین لجمھورية العام القنصل Xiaoming Chen السید باستقبال

 فقط لیس كبیرة فرصة الزيارة كانت وقد .Yi Yi Xu أ. ثانیة ومحاضرة Li SHA المساعد لألستاذ محاضرة بحضور الضیوف وقام

ً  ولكن الصینیة اللغة قسم بافتتاح لالحتفال  ھیئة أعضاء لتبادل المستقبلیة والفرص األكاديمیة العالقات وتوطید لدعم أيضا

 الصینیة. والجامعات فاروس جامعة بین ما والطلبة التدريس

 الصینیة، الجامعات وكذلك الشعبیة الصین جمھورية وقنصلیة باإلسكندرية فاروس جامعة بین ما المستمر التعاون ضوء في ـ

 من إعالمي وفد مع فاروس جامعة بزيارة باإلسكندرية الصین قنصل ChenXiaoming السید  القنصل سعادة قام

Guangzhou فاروس جامعة رئیس نائب مع مصور صحفي لقاء جراءبإ اإلعالمي الوفد قام وقد .2014 سبتمبر 22 يوم 

 دراسة الطرفین، بین ما الزيارات تبادل الصینیة، والجامعات فاروس جامعة بین التعاون تناول الجودة وضمان الدولیة للعالقات

 جامعة طالب وزيارة الطالبي التبادل برامج وكذلك فاروس بجامعة بھا الناطقین لغیر العربیة اللغة بمركز الصینیین الطلبة

 الصینیة. للجامعات فاروس

كلیة السیاحة ل السابق عمیدالبسفارة جمھورية الصین الشعبیة بدعوة األستاذة الدكتورة منا بركات  التعلیميقام المكتب ـ 3

المكون من ثالثة ممثلین لوزارة السیاحة والذين  المصريالصین لتمثیل جامعة فاروس ضمن الوفد  لزيارةالفنادق وإدارة 

 تحت عنوان: Qiongzhou أقیم بجامعة   الذي رلحضور المؤتمتمت دعوتھم 

HIGH- LEVELSEMINAR ON TOURISM MANAGEMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES OFFICIALS 2010  

 5نوفمبر إلى  19تحت رعاية وزارة التعلیم بجمھورية الصین الشعبیة من 

بمشاركة ستة دول من ضمنھا مصر. ويھدف المؤتمر إلى  2010ديسمبر

ً عرض  الحاليتوضیح الوضع  للسیاحة بجمھورية الصین الشعبیة متضمنا

 ةلسیكولوجیإدارة وتطوير صناعة السیاحة ودراسة  فيللتجربة الصینیة 

ووضع الخطط التسويقیة المناسبة للسائحین الوافدين إلى  الصینيالسائح 

 ألستاذة الدكتورة منا بركات ثالثا ألقتوقد  الصین من الدول األخرى.

محاضرات خالل المؤتمر بجانب عرض كامل عن جامعة فاروس وقد تم 

  بالصین. Qiongzhouكأستاذ زائر لجامعة  اختیارھا
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  فاروس ةالصینیة بجامعالقنصل العام للصین يفتتح قسم اللغة  

  
  

  يزور جامعة فاروس صیني إعالميوفد  

    
  

  
  
  
  
  

    

خالل  الفنادق وإدارةعمید كلیة السیاحة 
  دوة بجمھورية الصین الشعبیةـــــحضور ن

 

االسبوع الثقافي الصیني بجامعة إقامة 
  باإلسكندرية فاروس
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  العاليللتعلیم  األوروبيالتعاون مع مكتب االتحاد Erasmus+ 

للتعرف على الفرص  بجمھورية مصر العربیة العاليللتعلیم  األوروبيمكتب االتحاد تتواصل جامعة فاروس مع 

 العاليمجال التعلیم  فيومرحلة الماجستیر وطالب درجة الدكتوراه والعاملین  العاليالمتاحة لطالب التعلیم 

بزيارة جامعة  العاليللتعلیم  األوروبيومؤسساته. وقد قام اثنان من المنسقین المساعدين لبرنامج االتحاد 

  لعرض ھذه البرامج وشرحھا. 2014نوفمبر  4فاروس يوم الثالثاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمعرفة المزيد عن أنشطة إدارة العالقات الدولیة برجاء زيارة الرابط االتى:

http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=International+Cooperation 

  


