زيارة أمين اتحاد الجامعات العربية لألكاديمية العربية
وتوقيع اتفاقية بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة كادريف متربوليتان واألكاديمية العربية
إستقبلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األثنين الموافق  3أغسطس
 2015األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابى أمين اتحاد الجامعات العربية...حيث كان فى إستقبال سيادته
سعادة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية فى زيارة تفقد خاللها أمين
اتحاد الجامعات العربية العديد من المبانى والمنشأت التعليمية لألكاديمية العربية مثل مركز القبة
السماوية ومبنى مجمع محاكيات كلية النقل البحرى والتكنولوجيا وغيرها.
وعلى اثر الزيارة تم توقيع اتفاقية ثالثية بين اتحاد الجامعات العربية والشبكة العربية
األوروبية للقيادة فى التعليم العالى (شبكة أرلين) يمثلها األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابى أمين
اإلتحاد ورئيس مجلس أمناء الشبكة وجامعة كارديف متروبوليتان ويمثلها األستاذ الدكتور محمد لطفى
نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان واألكاديمية العربية ويمثلها األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد
الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية.
يذكر أن إتحاد الجامعات العربية منظمة عربية ذات شخصية إعتبارية مستقلة ويضم 213
جامعة ومؤسسة تعليمية عربية بهدف تنسيق جهود الجامعات العربية والحفاظ على وحدتها الثقافية
والحضارية وتنمية مواردها البشرية ،وتوثيق التعاون بين الجامعات العربية فيما بينها ومع الجامعات
والمؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة .
وتأسست الشبكة العربية األوربية للقيادة فى التعليم العالى ( )ARELENلكى تكون الجسر بين
جامعات العالم العربي والجامعات األوروبية لتيسيير سبل التعاون في تحسين و تطوير أداء القياديين في
التعليم العالي العربي بحيث تكون النواه للشراكة بين الجامعات العربية واألوروبية ولها مجلس استشاري
يتكون من عشرين جامعة عربية وأوروبية.
كما أن جامعة كارديف متروبوليتان واحدة من أكبر الجامعات البريطانية وذات عالقة متأصلة مع
األكاديمية من خالل العديد من االتفاقيات ومشاريع االتحاد األوروبي المدعمة وشاركت في تأسيس شبكة
أرلين.
وحيث أن األكاديمية منظمة عربية متخصصة ذات شخصية إعتبارية وقانونية مستقله ذات
أهداف علمية وتعليمية وبحثيه وتعمل فى مجال التعليم والتدريب واالستشارات وتهدف إلى بناء الكوادر
العربية المؤهلة فى اإلدارة الحديثة وإقامة بنيان تعليمى وبحثى متطور.

فقد تالقت رغبة االطراف على التعاون لتحقيق أهدافها المشتركة من خالل هذه اإلتفاقية لتحقيق األهداف
اآلتية:
 التعاون من خالل المعاهد ومراكز البحوث المتوفرة لدى كل طرف لدعم وتطوير أداء الجامعات
والمعاهد واالرتقاء بالمهارات القيادية لكوادر التعليم العالي.
 تنشئ االكاديمية مركز اقليميى لشبكة  ARELENتحت مظلة "المعهد العربي لتنمية القيادات" ،وذلك
إلعداد دورات تدريبية وندوات وورش عمل فى مقار االكاديمية وخارجها ودعمها بالكوادر المؤهلة
المتميزة من اجل تحقيق االهداف المرجوة.
 تقوم الشبكة العربية االوربية للقيادة في التعليم العالي  ARELENمن خالل اتحاد الجامعات العربية
وشركائها الدوليين إلي توفير الدعم األكاديمي والبحثي للبرامج والندوات وورش العمل التي يطرحها
المعهد العربي لتنمية القيادات وتوسيع آفاق المعهد من خالل استراتيچيه متكاملة لتطوير أداء قاده
التعليم العالي.
 توفر جامعة كارديف متروبوليتان الدعم المباشر وغير المباشر من خالل شبكة أرلين لجميع أنشطة
المعهد العربي لتنمية القيادات األكاديمية والدولية ،وكذلك توفير االعتمادات الدولية للبرامج والدورات
التي يقدمها المعهد مما يؤدي الي تحقيق األهداف ورفع كفاءات القيادات التعليمية في الوطن العربي
لتواكب مثيالتها في أوروبا.
رحب األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية فى بداية حديثه باألستاذ
الدكتور سلطان أبو عرابى واألستاذ الدكتور محمد لطفى على تشريفهما لألكاديمية كما أبدى اعتزازه
بإتحاد الجامعات العربية فهى احدى منظمات العمل العربى المشترك المتخصصة فى التعليم والتدريب
وتبادل الخبرات ،وأكد أنه يأمل فى توطيد سبل التعاون مع اإلتحاد وذلك لتطوير التعليم العالى وإخراج جيل
من القادة بالمنطقة العربية وبجمهورية مصر العربية ،كما أكد أن تدريب القادة فى مؤسسات التعليم العالى
خصوصا ً على مستوى الرؤساء والعمداء هى الركيزة األولى إلنجاح العملية التعليمية واإلرتقاء بها فى
الجامعات ومؤسسات التعليم العالى سواء الحكومية أو الخاصة والتى سوف تنعكس باإليجاب على دفع عجلة
التنمية فى الوطن العربى.
أبدى األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابى أمين اتحاد الجامعات العربية سعادته بتواجده بمصر بلده
الثانى والترحيب الذى حظى به داخل األكاديمية ،معربا ً عن أعتزازه بتوقيع مثل هذه اإلتفاقية مع األكاديمية

إلنشاء معهد إلعداد القادة المنبثق تحت مظلة شبكة أرلين حيث أن اإلتحاد يرحب بأى مشاركة عربية من
شأنها الرقى بمستوى التعليم فى الوطن العربى.
كما أوضح أن إتحاد الجامعات العربية له دور كبير مع المؤسسات والمنظات اإلقليمية والدولية حيث
يتكون مجلس اإلتحاد من عشر جامعات عريقة من العالم العربى مثل جامعة األسكندرية بمصر ،جامعة
صالح الدين فى العراق ،جامعة موته باألردن واألكاديمية العربية وغيرها ،فى حين يضم المجلس عشر
جامعات عريقة من أوروبا مثل جامعة سلمانكا في أسبانيا ،جامعة بولونيا في إيطاليا ،جامعة كارديف
متروبوليتان في بريطانيا.
وقد أوضح األستاذ الدكتور محمد لطفى نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان بعد ترحيبه بجميع
الحضور أن شبكة أرلين تأسست لتطوير قيادات التعليم وقد تم بالفعل عقد ورشات عمل وتدريب مكثف
ألعضاء الشبكة فى جامعة كارديف متروبوليتان وأيضا ً فى اتحاد الجامعات العربية لتدريب رؤساء ونواب
الرؤساء من جامعات فى مصر ،األردن ،تونس ،ليبيا ،المغرب ،فلسطين ،السعودية وسوف يلى ذلك العديد
من الفعاليات األخرى فى مختلف الدول العربية.
الجدير بالذكر وعقب توقيع اإلتفاقية قام سعادة رئيس األكاديمية بتقديم درع األكاديمية ألمين اتحاد
الجامعات المصرية ونائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان.

