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ك مع الجامعة المرصية اليابانية، لتعزيز  وقعت جامعة مرص للمعلوماتية، مذكرة تفاهم وتعاون مشتر
ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتدريب المواهب وتبادل الزيارات 

 
ي ف

التعاون العلمي والبحث 
تنظيم المؤتمرات العلمية األكاديمية بي   الباحثي   بهدف رعاية عمليات التبادل العلمي والتدريب، كذلك 

، وذلك برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت  كة بي   الطرفي   والفعاليات األكاديمية المشتر
 وتكنولوجيا المعلومات. 

 
وتوقيع مذكرة التعاون، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مرص للمعلوماتية، والدكتور عمرو عدلي رئيس 

ما تبادل الجانبي   دروع الجامعتي   تكريما لكل منهما، وذلك بحضور الدكتور الجامعة المرصية اليابانية، ك
أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب لجامعة مرص للمعلوماتية، ويارس كاظم األمي   

العام، وعمداء كليات جامعة مرص للمعلوماتية: الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا األعمال، 
كتور عمرو المرصي عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والد 

ف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور محمد اسماعيل أستاذ 
والمعلومات، والدكتور أرسر

يف  ياء، والدكتور عمرو الشر ونيات واالتصاالت بكلية الهندسة.  رئيسالفت    قسم هندسة االلكتر
 

ومن الجامعة المرصية اليابانية شهد مراسم توقيع االتفاقية كل من الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة 
للتعليم والشئون األكاديمية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز اآلداب الحرة والثقافة، والدكتور 

كتور عادل بدير عبد الرحمن عميد كلية أحمد مختار محمد عميد معهد العلوم األساسية والتطبيقية، والد 
ونيات واالتصاالت والحاسبات، والدكتور أحمد يحث  عبيد عميد كلية األعمال الدولية  هندسة اإللكتر

 والعلوم االنسانية. 
 

ك  وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مرص للمعلوماتية، أن هذه الخطوة تعد بداية تعاون مشتر
، حيث إن مستقبل نموذج التعاون بي   جامعة مرص للمعلوماتية  واجراء بحوث علمية بي    الجامعتي  

اتيجية الشاملة فيما بيننا.  اكة االستر  الشر
ً
 والجامعة المرصية اليابانية ينت  قطاع العلوم واالبتكار، ويعزز أيضا

 
 واسعة للن

ً
ي فتح أفاقا

 
وض هوأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن هذا التعاون العلمي سوف يساهم ف

، وهو ما يسمح باكتشافات جديدة  ي كال المؤسستي  
 
 لتكامل الموارد ف

ً
بالمعرفة العلمية والتكنولوجية نظرا

 عن أنه سوف يكرس تعزيز األنشطة البحثية واالبتكار 
ً
، فضال ي المجتمع العلمي بي   الجانبي  

 
ي ف وتأثت  إيجاب 

ي ذلك علوم البيانات واالتصاال 
 
ي المجاالت الحيوية ، بما ف

 
 . ت والذكاء االصطناعي ف

التعاون مع جامعة مرص  ا يسعدن“اليابانية: ومن جهته، قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المرصية 
ي بدأت بالشكل الصحيح، وذلك بفضل رؤية الدكتور 

ة الثر ي تعد من الجامعات المتمت  
للمعلوماتية والثر

اون سوف يجعل جامعة مرص للمعلوماتية عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا، لذلك فهذا التع
يك مهم بالنسبة لنا، حيث يمتلك الطرفي   إمكانيات متقدمة ومتطورة، وهو األمر الذي يضمن  رسر

ي تحقيق التنمية المستدامة القائمة عىل االبتكار. وتحت مظلة االتفاقية، ستعمل 
 
ة ف مساهمات كبت 

كة وتدريب  التبادل األكاديمي لتقدم التعاون العلمي  وهوبي   ودعمالمالجامعتي   من خالل المشاري    ع المشتر
 ." ي ي والتكنولوج 

 والبحث 

 



 
 
 

: وأضاف  لدينا دعم منذ اليوم األول لتأسيس الجامعة المرصية اليابانية، من وزارة التعاون  ننح“عدلي
القائم الدولي ودولة اليابان، حيث بدأت جامعتنا كجامعة للدراسات العليا، ليعقب ذلك البحث العلمي 

 إل أن ما 
ً
"، الفتا ، وهو ما جعلنا نمتلك كوادر علمية لها تصنيف عالمي ي

اكة مع الجانب الياباب  عىل الشر
ي غاية األهمية. 

 
 تقوم به جامعة مرص للمعلوماتية لتأهيل طالبها ليكون كل منهم خري    ج دولي أمر ف

 
ي يذكر أن جامعة مرص للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة 

 
ق األوسط وإفريقيا ف بالشر

مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمجاالت المتأثرة بها، وأسستها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج 

ي أحدث مجاالت تكنولوجيا المعلومات تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من ا
 
لمتخصصي   ف

 واالتصاالت، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة. 
 

: )علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا األعمال،   4وتضم جامعة مرص للمعلوماتية  كليات هي
ص لسد حاجة سوق العمل من برنامج تعليمي متخص 16والفنون الرقمية والتصميم(، وتقدم 

ي أحدث مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل: الذكاء االصطناعي وعلوم 
 
المتخصصي   ف

، وفنون  ونيات وهندسة االتصاالت، وتحليل األعمال والتسويق الرقمي وهندسة البيانات، وصناعة االلكتر
و   نية. الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم األلعاب اإللكتر


