
تمر التعلیم البریطانى المصرىؤبرنامج م
بالمدینة الجامعیة للطلبة بجامعة القاھرةتمراتؤبقاعة الم

٢٠١٢/ ٩/ ١٩،١٨واألربعاء الثالثاء يیوم
أوالً الثالثاء 

ـــــــــــــــانالبیـــــــالتوقیت
لـــــــــــــــــــــــــــــالتسجی٩:٣٠

١٠:٣٠
)احیة ـــــــــــــــــسة االفتتـــــــــــــالجل(
المتحدثون:

رئیس الجمعیة البریطانیة المصریةأ.د/البارونة سیمونز -١
رئیس جامعة القاھرة ا.د/ حسام كامل  - ٢
األزھرشیخ األكبراإلمام فضیلة -د/ احمد الطیب–٣
المتحدة تالوالیاأ/ حاتم سیف النصر سفیر مصر ب-٤

الجلسة االولى :ماذا یبنغى ان تكون العالقة بین التعلیم والتوظیف ؟١١:١٥
د عاصم عالم–مارین وعضو امناء الجمیعة البریطانیة المصریة إعالمالمحاور:رئیس 

المتحدثون :
الرئیس التنفیذي لفودافون مصر- أ/ حاتم دویدار-١
البحوثزو نائب مدیر مركالمھنيیم التعلأستاذ-ورنا اونوینلا/ -٢
المنتدب للبنك التجاري الدوليالعضورئیس مجلس إدارة و -أ/ ھشام عز العرب-٣
البیئة نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمیة -ا.د/ ھبھ نصار-٤
الرئیس لمنطقة الشرق األوسط -أ/ كرستین اوزدن -٥

راحة ــــــــــــــــاست١٢:٣٠

؟قراطىالجلسة الثانیة :كیف تصمم وتنفذ سیاسة التعلیم بافضل طریقة فى مجتمع دیم١:٠٠
الجمعة المصریة البریطانیةإدارةمجلس رئیس-البارونة سیمونز:المحاور

المتحدثون :
أ.د/ إبراھیم غنیم  وزیر التربیة والتعلیم المصري-١
وزیر الخارجیة و الكومنویلثقالرئیس الساب/ مایكل باربرأ-٢
ى رئیس حزب مصر الحریة وحمزاو/ عمر.دأ-٣
وزیر العمل السابق لورد ایموث أ/ -٤

ذاءـــــــــــــــــــــــــــــالغ٢:٣٠
والثانوى لمدارس االبتدائى واالعدادىكیف یمكن تحسین تعلیم المدرسین والتنمیة المھنیة فى االجلسة الثالثة :٣:٣٠

مصر و المملكة المتحدة فيفیلم قصیر عن تصورات المعلمین 
التعلیم العالي .ةالمدیر التنفیذي السابق ،لوحدة ادارة المشاریع بوزارعیدالمھدي س/ محسن األستاذ:المحاور

المتحدثون:
ن بجامعة لندالتدریبمدیر معھد - أ/ كریس ھاسباند-١
عمید معھد الدراسات التربویة جامعة القاھرة -أ.د/ سھیر حوالھ -٢
جامعة كیمبریدج التنفیذيرئیس -د/ مایكل میالنوفیتش -٣
مدیر معھد الشرق االوسط للتعلیم العالى بجامعة االمریكیة فى القاھرة -ا/ملك زعلوك-٤
المعلمین مدیر األكادیمیة المھنیة تدریب -د/ رمضان محمد رمضان-٥

راحة ـــــــــــــــــــــــاست٤:٤٥
؟الجلسة الرابعة :كیف یمكن تحسین مھارات التدریس فى الجامعات٥:١٥

مدیر معھد لندن الشرق االوسط بكلیة الدراسات الشرقیة واالفریقیة أ/ حسن حكیم المحاور :
المتحدثون:

العالى المصرى وزیر التعلیم -.د مصطفى مسعد -١
غالسكو ةمدیر جامع- أ/انطون موسكا تیلى-٢
رئیس حزب المصري الدیمقراطي -أ/ محمد ابوالغار-٣
یر دالمشوقيد/ احمد -٤
د/ مارى عمید كلیة التربیة جامعة ھیرتفوردشایرا.-٥

تمر حفل االستقبال والعشاء (االحداث فى كل من لندن والقاھرة )ؤم٦:٣٠



ثانیاً األربعاء

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالتوقیت

لــــــــــــــــــــــــــــالتسجی٩:٣٠

خامسة :كیف یمكن التعلیم والتدریب المھنى اكثر فعالیة ؟الجلسة ال١٠:٣٠
–االقتصادیة للبلدان العربیةلمنتدى البحوثالمدیر العام السابق د/ھبھ حندوسة :المحاور

المتحدثون :
فى كلیھ التربیة والتعلیم بجامعة برمنغھام االجتماعيواإلدماجالتعلیم أ/ كاثرین ایكلستون أستاذ-١
التعلیم الفني و التدریب المھني رئیس أ/ محمد ھالل -٢
ویة واالبتكار بمنظمة التعاون لونغفیو،رئیس السابق لمركز البحوث التربورئیس مدیرأ توم شولر -٣

االقتصادى والتنمیة 
الصناعيمدیر برنامج المساعدة الدولیة و مجلس التدریب –المھندس احمد البنھاوى -٤

ة ـــــــــــــــــــــاستراح١١:٤٥

مال والصناعة على نحو كاف؟الجلسة السادسة :ھل استجابة الجامعات الحتیاجات قطاع االع١٢:١٥
المصریة البریطانیة الجمعیة–بیتر سمیث أ/ :المحاور

المتحدثون :
رئیس جامعة عین شمس–حسین محمد عیسى /ا.د-١
–بجامعة اكسفورد االقتصاديواألداءالتعلیم أستاذأ/كین مایھیو -٢
عمالاإلالمصریة لشباب الجمعیةرئیس لجنة التعلیم –مى بطران /د -٣
مصرHSBCالمدیر التنفیذى والرئیس التنفیذى لبنك -اندرو لونجأ/ -٤
العلوم السیاسة بجامعة القاھرةاستاذ -دالسیمصطفى كمال أ.د/ –٥

ذاءــــــــــــــــــــــــغال١:٤٥

التعلیم  ؟یة إدارة وتمویل الجلسة السابعة :كیف٢:٤٥
وزیر المالیة السابق ونائب رئیس الوزارء - حازم بیبالوى :المحاور

المتحدثون :
وزارء التربیة والتعلیم المصرى أولوكیل–رضا  مسعد /د-١
وزیر الدولة للتعلیم االسبق –ا ھون تشارلز -٢
ن مصرللجنة التربیة والتعلیم في برلمااألسبقالرئیس -حسام بدراوىد/-٣
البریطانیة المكتبةإدارةوزیر الدولة للتعلیم والتوظیف ورئیس مجلس –نة ھون البارود/-٤

ة ــــــــــــــــاستراح٤:١٥

المستقبل ؟فياالجلسة الثامنة :العمل مع٤:٤٥
البریطانیة المصریة الجمعیةنائب رئیس - حنا إسحاقمجديالمحاور: أستاذ

المتحدثون :
مصر فيوزیر التعلیم العالي –أ.د مصطفى مسعد -١
وزیر لشئون الشرق األوسط –الیستر بیرت أ/ -٢
أستاذ جراحة القلب –حبیب یعقوب مجديالبروفیسور السیر -٣
السفیر البریطاني  فى مصر –جیمس وات أ/ -٤

تمر مع الشكر على الحضورؤختام الم٦:١٥


