جامعة االسكندرية

االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم

*****
إنشاء درجة ماجستير فى اللغة والثقافة األسبانية بجامعة االسكندرية

 وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة االسكندرية برئاسة الدكتور صديق عبد السالم نائب

رئببيس الجامعببة عل ب إنشبباد درجببة ماجسببتير مشببتركة ف ب اللةببة واليةافببة اوسبببانية بالتعبباو م ب

جامعة سالمنكا باسبانيا  ،وأوضح الدكتور صديق أ الجامعة تخطبط النشباد قسبم للةبة اوسببانية

بكلية اآلدا نظ ارً وهمية هذه اللةة وانتشارها حيث تأت ف المرتببة اليانيبة ضبم اللةبات اووسب

انتشا ارً عل مستوى العالم مشي ارً إل وجود  72دولة تتحدث باللةة اوسبانية .

 وأكببد اهتمببام الجامعببة بتشببجي التعبباو م ب الجامعببات العالميببة المرموقببة وتشببجي س ب ر الطببال

والباحيي للدراسة والبحث والتدري والحصول عل الدرجات العلمية وأشاد ب وز جامعة االسكندرية

مؤخ ار ببب  34منحبة للسب ر إلب الجامعبات اووروبيبة كمبا تسبتةبل جامعبة االسبكندرية ال بائزي مب

الجامعات اووروبيبة بمبنح للدراسبة بكليبات الجامعبة وعبددهم  81مب الطبال والبباحيي وذلب فب
إطار التعاو بي جامعة االسبكندرية واالتحباد اووروبب مبب خبالل برنبام ( إرسبموس منبدس

الذى يهدف إل تشجي الح ار بي الجامعات المصرية واووروبيبة وتببادل أعضباد هيئبة التبدريس

والباحيي والطال .

 وناقش المجلس امكانية زيادة أعداد الطال الوافدي وانشاد برام خاصة بهم ف ضبود توصبيات
وزارة التعليم العال ف هذا الشأ .

 واعتمببببد المجلببببس إنشبببباد وحببببدة مركزيببببة داخببببل إدارة الجامعببببة تخببببت

بتسببببيير وادارة ومتابعببببة

المشروعات البحيية بكليات ومعاهد الجامعة وانشاد قاعدة بيانات للمشروعات البحيية الممولة م

جهات مانحة .

 ووافببق المجلببس علب اعتمباد أقسببام كليببة الطب كمركببز تببدري فب التخصصببات المختل ببة وطببباد
الزمالة المصرية .

 واعتمد المجلبس مبذكرة الت باهم للتعباو العلمب واليةباف ببي جامعبة االسبكندرية وكبل مب جامعبة
جزيرة اومير ادوارد بكندا  ،وجامعة سلوفا التكنولوجية وجامعبة كوشبيتس للتكنولوجيبا بجمهوريبة

سلوفا .

 كما اعتمد المجلس مذكرة الت اهم للتعاو العلم بي جامعة االسكندرية ومجموعة شركة المواساة
الطبية بالمملكة العربية السعودية .

 واعتمد المجلس مذكرة الت اهم بي جامعة االسبكندرية وجامعبة فيينبا الطبيبة وتهبدف إلب التعباو
اليةاف والعلم والتكنولوج بي الطرفي .

