بيان إعالمى
زيارة وفد المملكة المتحدة البريطانية لألكاديمية
إستقبلت األكاديمية العربية يوم األثنين  21اكتوبر  1122السيد سفير المملكة المتحدة البريطانية بمصر
والسيد وزير البحث العلمى المصرى السابق وقنصل المملكة باألسكندرية ورئيس المركز الثقافى
البريطانى ووفد ممثل من  21جامعة إنجليزية والمستشار العلمى للحكومة البريطانية إلى األكاديمية
بمقرها الرئيسى بأبي قير-اإلسكندرية.
وذلك بحضور:
 معالى السفير /جون كاسون

سفير المملكة المتحدة البريطانية بمصر

 معالى الدكتور /شريف حماد
 معالى السفيرة  /كارولين الكوك

وزير البحث العلمى المصرى السابق
قنصل المملكة المتحدة البريطانية باألسكندرية

 معالى البروفيسور  /جيف ستريتر
 معالى البروفيسور  /روبن جرايمز
 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس المركز الثقافى البريطانى
المستشار العلمى للحكومة البريطانية
رئيس األكاديمية

تهدف هذة الزيارة الى بحث اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات اإلنجايزية
واألكاديمية ،حيث قام الوفد البريطانى والسيد وزير البحث العلمى المصرى السابق بتفقد المنشأت
التعليمية باألكاديمية مثل مبنى القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل ومبنى المحاكى البحرى
لمعرفة ما تقدمه األكاديمية من علوم ومدى التطور العلمى الذى تشهده بفضل إتفاقياتها الدولية مع
اعرق الجامعات ،وتضمنت الزيارة مناقشات وعرض التصورات العلمية للجامعات اإلنجليزية .
من جانبه اكد السفير جون كاسون سفير المملكة المتحده البريطانية بمصر على سعادته
بالتواجد باألكاديمية واستقبال األكاديمية للوفد المرافق له مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تسعى إلى
تعاون دولى مع مختلف الجامعات الدولية وأن األكاديمية خير مثال للتعاون العلمى وتبادل الخبرات لما
تشهده األكاديمية من إبتكار وتقديم تعليم متطور وناجح وهو األمر الذى سيترتب عليه إنجازات كبيرة
بين األكاديمية والجامعات اإلنجليزية .

واضاف السفير البريطانى أن بريطانيا تعتبر الشريك األمثل للجامعات بمصر بفضل اختيار
جامعات بريطانية كافضل  21جامعات على مستوى العالم مؤكدا ً أن التعليم هو محرك رئيسى نحو
إقتصاد ومستقبل افضل للبالد لذلك تسعى بريطانيا لتحقيق مستوى تعليمى وعلمى متميز عن طريق
التعاون العلمى الدولى وتبادل الخبرات وفتح قنوات بين الحكومات والجامعات من اجل تطوير سياسات
الجامعات من اجل تحقيق افضل المعايير لجودة التعليم العالى دوليا ً.
فى سياق متصل اكد البروفيسير روبن جرايمز المستشار العلمى للحكومة للبريطانية على شكره
إلستقبال األكاديمية الرائع للوفد اإلنجليز

مشيراً إلى أن اهم عوامل النجا والتطور فى العلم هو

اإلبتكار والتغيير المستمر وهو ما يتوفر داخل األكاديمية من خالل مواكبتها للتطور العلمى فى ضو ما
شاهده الوفد البريطانى من مبانى تعليمية على احدث مستوى خاصة مبنى المحاكى البحرى والذى يعد
من اهم اإلبتكارات العلمية الحديثة للتعليم مشدداً على ضرورة التعاون الدولى بين الدول من تبادل
خبرات فى األبحاث العليمة خاصة وأن التعاون بين الشعوب يؤدى إلى حل العديد من المشاكل الدولية
وعلى رأسها البطالة ومشاكل اإلقتصاد معربا ً على سعادته بالتعاون العلمى بين الجامعات البريطانية
واألكاديمية.
اكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية على ترحيبه الشديد
بالوفد البريطانى ومعالى وزير البحث العلمى المصر السابق مشيراً إلى ان األكاديمية دائما وابداً تحرص
على عقد وابرام اإلتفاقيات الدولية لمواكبة العصر والتطور العلمى الذى يشهده العالم وأن األكاديمية
لديها  25إتفاقية مع اكبر الجامعات الدولية من بينهم  21اتفاقية مع الجامعات البريطانية وأن االكاديمية
ترحب بمزيد من التعاون العلمى مع الجامعات البريطانية.
واضاف رئيس األكاديمية أن اختيار االكاديمية عضواً بالمجلس التنفيذى للرابطة الدولية
للجامعات البحرية جاء نتيجة التعاون العلمى مع الجامعات الدولية مؤكداً ان األكاديمية مستمرة فى
رسالتها نحو مواكبة العصر وتقديم تعليم عالى الجودة من اجل الوطن العربى مبديا ً سعادته بالتعاون مع
الجامعات البريطانية فى مختلف المجاالت.
فى نهاية الزيارة قام األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس االكاديمية
بإهداء درع األكاديمية للوفد البريطانى و السيد وزير البحث العلمى المصرى السابق.

