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 صالح عبدالصادق

اإلعـــالم وقــبــــول اآلخـــر فى مؤمتــــر باجلامعــــة احلديثــــة 
تعقد كلية اإلعالم باجلامعة احلديثة للتكنولوجيا 
واملعلومات يوم اإلثنني القادم وملدة يومني مؤمترها 
العلمى الرابع حتت عنوان «اإلعالم بني التعصب.. 
وقبول اآلخــر» يتضمن برنامجه مناقشة «خمسة 
وعشرين بحثًا» تقدم بها باحثون بأقسام وكليات 

اإلعالم املصرية.
كما سيتم عقد حلقتا نقاش إحداهما حول « 
اإلعالم وقبول اآلخر» ويتحدث فيها عدد من رموز 
العمل اإلعالمى والسياسى والبرملاني، والثانية حول 
«التعصب الرياضي.. األزمة واحللول» ويتحدث فيها 

عــدد مــن أســاتــذة اإلعـــالم ورمـــوز الــريــاضــة والنقد 
الرياضى ورؤساء حترير الصحف الرياضية.

وصــــرح د.ســـامـــى الــشــريــف عميد كلية اإلعـــالم 
ورئيس املؤمتر بأن البحوث ستركز على طرح املفاهيم 
املختلفة املتعلقة بظاهرة التعصب وقبول اآلخر مثل 
والتسامح  والوسطية  واإلرهـــاب  والعنف  التطرف 
وقبول اآلخر واحلوار بني الثقافات والديانات املختلفة 
وكذلك صور التعصب كما تعكسها وسائل اإلعالم 
مــن تعصب سياسى وفــكــرى وديــنــى وريــاضــى، كما 
سيتناول املؤمتر خطاب الكراهية للجماعات املتطرفة 

عبر وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة، واخلطاب 
الدينى ودوره فى تعزيز ثقافة التسامح، والتحيز فى 
معاجلة قضايا األقليات الدينية والعرقية فى وسائل 
اإلعالم املختلفة، وكذلك املعاجلة اإلعالمية لقضايا 
النازحني والالجئني واملهمشني، والبرامج الساخرة 
ودورها فى تشويه صورة اآلخر، وصورة األنا واآلخر 
فى إصدارات العالقات العامة للمؤسسات العربية، 
تعكسها  كما  واملسلمني  للعرب  النمطية  والــصــورة 
وسائل اإلعــالم الغربية، وصــورة اآلخــر فى الدراما 
سيناقش  كما  الــعــربــيــة..  والتليفزيونية  اإلذاعــيــة 

الكلية  وكيل  بهنسى  د.سيد  يقول  كما  احلضور - 
وأمني عام املؤمتر- اجلوانب التشريعية واألخالقية 
ــا فــى مــواجــهــة ظــاهــرة التعصب فــى وسائل  ودورهــ
اإلعالم، وكذلك الضوابط الدينية احلاكمة ملواجهة 
التعصب ونشر ثقافة قبول اآلخر، مع دراسة مقارنة 
للتشريعات اإلعالمية وأخالقيات العمل اإلعالمى فى 
الدول العربية والغربية كما ستكرم اجلامعة عددًا من 
رموز العمل الوطنى والشخصيات العاملية والعربية 
العامة التى أثرت احلوار بني الثقافات ونشر مبادئ 

التسامح وقبول اآلخر.

بوخارست :
رفعت فياض

«الطريق إلى أوسلو» .. فى بوخارست 
سعدت جدا أثناء وجــودى فى العاصمة 
الرومانية بوخارست األسبوع املاضى لزيارة 
بعض اجلامعات الرومانية باحلفل الكبير 
الذى أقامته دار نشر رومانية والتى يرأسها 
اإلسكندرو برترو تشانو وهى حتتفل مبرور 
١٠ سنوات على إنشاء وبدء نشاط مؤسسة 
«آنــــش» وهـــى اخــتــصــار لـــ «مــؤســســة الشمال 

للتعاون الثقافى ».
احلفل لم يكن تقليديا مهتما مبرور ١٠ 
سنوات على إنشاء املؤسسة، بل كان احتفاال 
بترجمة كتاب الرئيس الفلسطينى محمود 
عــبــاس « الــطــريــق إلـــى أوســلــو « إلـــى اللغة 
ــام بترجمته «دمــتــرو  ــــذى قـ الــرومــانــيــة، والـ
سوريا،  فــى  السابق  رومانيا  سفير   » كيكان 
وهو الكتاب الذى تناول تفاصيل مــادار فى 
مباحثات السالم فى أسلو، ونصوص االتفاق 
الذى مت بني إسرائيل والرئيس الراحل ياسر 
عرفات فى هذا الشأن ضمن اتفاقات رسمية 
حملت هذا االسم، والذى لم تلتزم بتنفيذها 
إســرائــيــل لــألســف حــتــى اآلن كــمــا جـــاء فى 
نصوص االتفاقية، كما أكــد على ذلــك من 
احلضور السفير الفلسطينى فى بوخارست.

وقد لفت نظرى هذه املؤسسة والقائمني 
عليها عندما علمت أنها ترجمت ٤٠ كتابا إلى 
اللغة الرومانية عن مختلف القضايا العربية، 
والشعراء واألدباء واملؤرخني العرب أيضا ومن 
بينهم جبران خليل جبران وسميح القاسم 
وابن خلدون، وكان من بني إجمالى هذه الكتب 

املترجمة ٤ كتب عن القضية الفلسطينية.
لم يكن هذا االحتفال احتفاال عاديا بل 
شــارك فيه العديد من السفراء العرب فى 
رومانيا وكان فى مقدمتهم فؤاد كوكالى سفير 
فلسطني فى رومانيا، والسفير املصرى النشط 
صالح عبد الصادق، وكثيرا من الفعاليات 
الــرومــانــيــة الــتــى كـــان فــى مقدمتها ممثل 
جلنة العالقات اخلارجية بالبرملان الرومانى 
الرومانية..  احلكومة  عــام  سكرتير  وكذلك 
وقد ملست من كلمات احلضور جميعا خاصة 
اجلانب الرومانى املكانة املتميزة التى تتربع 
فيها القضية الفسلطينية حتى اآلن داخل 
عقل وقلب كل رومانى، وأن ماقامت به هذه 
املؤسسة الرومانية من ترجمة كتاب الرئيس 
الفلسطينى « الطريق إلى أوسلو « إلى اللغة 
الرومانية لهو دليل على ذلك، حتى يعرف 
املواطن الرومانى حقيقة ماحدث ويحدث فى 

هذه القضية سابقا وحاليا والحقا.
كما جاءت كلمة د.شوقى سعيدـ ـــ مصرى 
ـــ نـــائـــب رئـــيـــس هـــــذه املــؤســســة  ــ اجلــنــســيــة ـ
املوقف  عــن  معبرة  الــكــتــاب  لــهــذا  املترجمة 
احلــقــيــقــى جلــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة من 
القضية الفلسطينية، وأكد أنه اليوجد دولة 
عربية شرقا أو غربا تبنت وتتبنى القضية 
قدر  اآلن  وحتى  نشأتها  منذ  الفلسطينية 
مافعلت مصر، والتى دخلت من أجلها حروبا 
عديدة مع إسرائيل، وحتملت فيها الكثير من 
الشهداء واألموال دفاعا عنها، ومازالت تدافع 
الشعب  مطالب  وتتبنى  القضية  هــذه  عــن 
الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود عام 
١٩٦٧ وأن تكون عاصمتها القدس الشريف، 
وهو مايؤكد عليه دائما الرئيس عبد الفتاح 
قادة  مختلف  مع  لقاءاته  كل  فى  السيسى 

العالم وفى احملافل الدولية.
ملوقفه  وقيادته  الرومانى  للشعب  حتية 
الواضح من القضايا العربية وفى مقدمتها 

القضية الفلسطينية.

 الطالب يٌقّيمون أعضاء هيئة التدريس.. وممثلون لهم مبجالس الكليات واجلامعات

 جتربة مثيرة باجلامعات الرومانية تشهدها «               »

 رسالة خطيرة

السفير صالح عبد الصادق :
جتربة مثيرة عاشتها " أخبار اليوم " 
بإحدى اجلامعات الرومانية بالعاصمة 
بوخارست وهى جامعة " أتنيوم " وذلك 
مبختلف  األقــســام  رؤســاء  النتخاب 
الكليات اجلامعية بها، وكذلك عميد 
كل كلية ليس باالنتخاب املتعارف عليه 
عندنا بني األساتذة وبعضهم البعض، 
بل كان شكال مختلفا الختيار قيادات 
هذه اجلامعات بناء على القانون رقم 
١ املطبق فى دول االحتاد األوروبى 
منذ عام ٢٠١١ والذى أصبح ملتزما 
احلكومية  اجلامعات  كل  بتطبيقه 
واخلاصة فى دول أوروبا ومن بينها 
 ٢١ سكانها  عدد  يبلغ  التى  رومانيا 
مليوناً وأصبح بها ٨٨ جامعة من بينها 
٥٢ جامعة حكومية والباقى جامعات 
خاصة بإجمالى عدد طالب يصل إلى 

٤٠٨ آالف طالب وطالبة.
ليس هذا فحسب بل هناك تقييم 
مستمر لكل عضو هيئة تدريس طوال 
العام بكل كلية يشترك فيه الطالب 
سواء كانوا فى اجلامعات احلكومية 
أو اخلاصة، وإذا كانت نتيجة التقييم 
غير مرضية وليست فى صالح عضو 
هيئة التدريس يتم إنهاء التعاقد معه 

فورا والبحث عن بديل آخر له.
هذا الشكل من انتخابات القيادات 
اجلامعية كما تقول د.فاسيلى إميليا 
دول  كل  أصبحت  اجلامعة  رئيسة 
بتطبيقه  ملتزمة  األوروبــى  االحتــاد 
 ٢٠١١ لسنة   ١ رقم  للقانون  تنفيذا 
بها  مأخوذاً  االنتخابات  هذه  وكانت 
قبل ذلك ويشارك فيها أعضاء هيئة 
لم  لكن  املعاونة،  والهيئة  التدريس 
للطالب  مخصصة  نسبة  بها  يكن 
فى  ســـواء  كلية  بــكــل  الــعــامــلــني  أو 

أو  القسم  رئيس  أو  العميد  اختيار 
فى تقييم عضو هيئة التدريس بكل 
نسبتها  حتديد  مت  وقد  أيضا،  كلية 
بالنسبة للطالب بـ٢٥٪ من إجمالى 
النسبة املخصصة للتصويت والباقى 
لبقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

املعاونة وكذلك العاملني.
وتضيف: أن اشتراك طالب كل كلية 
بأى جامعة حكومية أو خاصة سواء فى 
اختيار عميد الكلية أو رئيس كل قسم 
بها اليشترك فيها جموع الطالب بل 
يتم من خالل ممثلى الطالب الذين 
سبق وأن مت انتخابهم فى االحتادات 
الطالبية بكل كلية، ومن خالل ممثلى 
الطالب هؤالء مت حتديد نسبة ٢٥ ٪ 
من التصويت الختيار العميد أو رئيس 
القسم لهم، ليس هذا فحسب بل مت 
أعضاء  إجمالى  من   ٪٢٥ تخصيص 
جامعة  مجلس  وكل  كلية  كل  مجلس 
ليكون ملمثلى طالب كل كلية أو ممثلى 
الطالب على مستوى اجلامعة مشاركون 
الكليات  مــجــالــس  اجــتــمــاعــات  فــى 
واجلامعات بالكامل، أى طوال جلسات 
كل مجلس وليس فى اجلزء الذى يخص 

الطالب فقط ومشاركون بالرأى فى 
أى  على  عرضها  يتم  موضوعات  أى 
مجلس فيهم سواء فى الشأن الطالبى 
أو األكادميى أو املالى واإلدارى مبا فيها 
امليزانية وكيفية انفاقها أو موضوعات 
عدد  يصل  ولهذا  العليا،  الــدراســات 
مجلس  فى  معنا  املشاركني  الطالب 

جامعتنا إلى أربعة طالب.
هذه  أن  إميليا  د.فاسيلى  وتؤكد 
التجربة قد جنحت بشكل كبير بعد 
تطبيقها ألنها تساعد مجالس الكليات 
واجلامعات على إملامهم بشكل مباشر 
على مشاكل الطالب على مطالبهم، 
تقييم  استبيان  تطبيق  يتم  وعندما 
الــتــدريــس  هيئة  ألعــضــاء  الــطــالب 
والذى  لهم  بالتدريس  يقومون  الذين 
يتم قبل نهاية كل فصل دراســى يتم 
على  االستبيان  هــذا  نتائج  عــرض 
فى  مناقشته  بعد  اجلامعة  مجلس 
مجلس كل كلية ويكون ملمثلى الطالب 
اجلامعة نسبة  أو  الكلية  مجلس  فى 
لنتائج  التقييم  درجــات  إجمالى  من 
هذا االستبيان، وعند التصويت على 
أى قرار بشأن أى عضو هيئة تدريس 
فى هذا االستبيان يكون لرأى ممثلى 
الطالب نسبة فى هذا التصويت سواء 
بالنسبة  باإليجاب  أو  بالسلب  كــان 
للعضو، وقد يتم اإلستغناء عن عضو 
هيئة التدريس متاما إذا كانت نتيجة 
االستبيان ليست فى صاحله وصدق 
عليها مجلس اجلامعة وتكون نسبة رأى 

ممثلى الطالب فى املجلس مؤثرة.

محاور متعددة للتعاون التعليمى بني مصر ورومانيا

«حيَّرتونا» .. هل هو تعليم مدمج .. أم تكنولوجى؟!
من  عــدد  من  موقعة  اخلطيرة  الرسالة  هــذه  وصلتنا 
أسمائهم،  ذكــر  عــدم  مؤقتا  طلبوا  اجلــامــعــات  أســاتــذة 
فيها  التى  التالية  االستنكارية  التساؤالت  فيها  وطرحوا 

جزء كبير من املنطقية تساءلوا فيها قائلني:
فى  جيدا  للجامعات  األعلى  املجلس  أعضاء  فكر  هل 
قراراتهم بشأن مايسمى بالتعليم املدمج قبل اتخاذها؟

كيف يتم فتح الباب أمام طالب التعليم الفنى احلاصلني 
على شهادات  معاهد فنية متوسطة «سنتان بعد الثانوية 
على  للحصول  املدمج»  بـ«التعليم  يسمى  مبا  لاللتحاق   »
بكالوريوس أو ليسانس فى دراسات نظرية بعد حصولهم 
أن  مع  زمنى  فاصل  ودون  مباشرة،  الفنى  املؤهل  على 
الدولة كانت قد أعلنت وبوضوح توجهها نحوالتوسع فى 
كل  فى  تكنولوجية  جامعة  وافتتاح  التكنولوجى،  التعليم 
محافظة ، وافتتاح معاهد تكنولوجية عليا لتشجيع خطط 

الدولة التنموية، وإعداد كوادر فنية مؤهلة؟ 
أين كان وزير التعليم العالى وقت اتخاذ قرارات وتسهيالت القبول بالتعليم 
للجامعات؟  األعلى  للمجلس  األخير  االجتماع  فى  النظرية  وبرامجه  املدمج 
وكيف متت املوافقة فيه على القرارات الكفيلة بإجهاض « مشروع اجلامعات 
التكنولوجية « بوضعه فى منافسة خاسرة مع منظومة تعليمية أقل فى التكلفة، 

وأسهل فى الدراسة، وشهادتها تلقى قبوال مجتمعيا أكبر؟
تشجعه  الــذى  التوجه  ضد  قراراته  يتخذ  للجامعات  األعلى  املجلس  هل 

الدولة؟ أم أن فوضى مكافآت التعليم املدمج كان لها االعتبار األقوى؟
تعليمى  نظام  بني  الفنية  املدارس  طالب  تخيير  أن  القرار  متخذو  يعلم  هل 
تصل تكلفته إلى ٤٠ ألف جنيه، ونظام آخر مينح شهادة عليا جامعية من جامعة 

حكومية بأقل من ربع التكلفة كفيل بوأد حلم « «اجلامعات التكنولوجية» ؟
الصنايع،  مثل  فنية  ثانوية  طــالب  أمــام  الباب  فتح  من  الهدف  ماهو  ثم 
والزراعة، والسياحة لاللتحاق بنظام تعليمى عن بعد يقدم دراسات نظرية فى 
اآلداب، والتجارة، واللغة العربية، والتربية إذا كان الطالب يشكل نواة « تقنى 
« ممتاز حتتاجه البلد؟ علما بأن قرارات املجلس األعلى للجامعات األخيرة 
قد فتحت الباب أمام احلاصلني على الثانوية الفنية لاللتحاق بالتعليم املدمج 

أيضا بعد عامني من تاريخ حصولهم على الشهادة.
أخيرا ٠٠ هل النوايا كانت خالصة عند اتخاذ تلك القرارات؟ أم أن هناك 

دوافع أخرى لم يقل لنا أحد عنها؟
نقول هذا ألن القرارات التى اتخذها املجلس قبل أسابيع لم يتم اإلعالن عنها 
أصال فى أى منشور إعالمى .. وعرفنا بها بالصدفة مع فتح باب قبول دفعة 
طالبية جديدة فى التعليم املدمج !! علما بأنه اليزال هناك تالعب باأللفاظ 
فى صيغة القرارات .. حيث مت مداعبة احلاملني باحلصول على درجة ليسانس 
أوبكالوريوس مهما كان مجموع الطالب أوطبيعة دراسته السابقة، وطبعا جلذب 
الزبون لم يتم التطرق إلى لفظ ليسانس أوبكالوريس مهنى التى كانت أساس 
استحداث « التعليم املدمج « متاما كما حدث عند استحداث «التعليم املفتوح» 
حيث فى البداية كان مسمى الشهادة «تعليم مفتوح»، ثم ليسانس وبكالوريوس 
تعليم مفتوح، ومع األيام والتعديل على اللوائح سقطت عبارة « تعليم مفتوح « 
وبقيت عبارة « ليسانس وبكالوريوس معادل « ، بل ووصل األمر إلى اعتباره 
مسارا آخر لقبول طالب الثانوية العامة !! وأصبح لدينا طالب جتارة، وإعالم بـ 

٥٥٪ أو٦٠٪ وطالب آخر بـ ٩٠٪ فى نفس ذات الكليات !! عجبى.

 د. محمد عبدالعزيز

د.محمد عبد العزيز
عميداً ملعهد التعاون

أصدر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 
والبحث العلمى قرارا بإعارة د.محمد عبد العزيز 
محمد خليفة األستاذ املتفرغ بقسم احملاسبة 
واملــراجــعــة بكلية الــتــجــارة جامعة عــني شمس 
للعمل عميدا للمعهد العالى للدراسات التعاونية 

واإلدارية باملنيرة للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ــالح عــبــد  ــ ــد الــســفــيــر صـ ــ أكـ
رومانيا  فى  مصر  سفير  الصادق 
مصر  بني  التعليمى  التعاون  أن 
مــحــاور  حــالــيــا  يتخذ  ــا  ــي ورومــان
متعددة منها الذى يتم حاليا بني 
البلدين  فى  احلكومية  اجلامعات 
حيث يوجد اآلن تعاون بني جامعة 
الرومانية  واجلــامــعــة  املــنــصــورة 
تعاون  وهناك  بيتشت،  العريقة 
بجامعة  الزراعة  كلية  بني  أيضا 
جامعة  فى  ونظيرتها  الشيخ  كفر 
متعدد  بــرنــامــج  فــى  بــوخــارســت 
يسمح بتبادل البحوث بني كل من 
وإسبانيا  وأملانيا  ورومانيا  مصر 
ــذان  ــة، وهــ ــ ــزراع ــ فـــى مــجــال ال
متويل  خالل  من  يأتيان  املثاالن 
ومظلة برنامج «أراسموس» الذى 
ــى،  ــ األوروب االحتـــاد  دول  متــولــه 
ــر لــلــتــعــاون يــأتــى  واحملــــور اآلخــ
من  الكبيرة  ــداد  األعـ خــالل  مــن 
يأتون  الذين  املصريني  الطالب 
نفقتهم  على  برومانيا  للدراسة 
أصــبــحــت  أن  ــعــد  ب الــشــخــصــيــة 
من  منحها  يتم  التى  الشهادات 
معتمدة  الــرومــانــيــة  اجلــامــعــات 
ــا  ــ أوروب دول  كـــل  فـــى  ــة  ــادل ــع وم
ــاد  ــعــد دخــــول رومـــانـــيـــا االحتــ ب
فى  شــروطــه  وتطبيق  ــى  ــ األوروب
واإللتزام  واجلودة  التعليم  مجال 
ولهذا  بولونيا،  اتفاقية  بتطبيق 

جامعة  أى  من  خريج  أى  أصبح 
العمل  بسهولة  يستطيع  رومانية 
اعتماد  بعد  أوروبــيــة  ــة  دول بــأى 
شــهــادتــه الــدراســيــة خــاصــة وأن 
التعليم فى رومانيا يعتبر أرخص 
من أى دولة أوروبية أخرى، وقد 
األقــل  اإلقــامــة  تكاليف  تساعد 
من  العديد  جــذب  فى  برومانيا 
بها  للدراسة  املصريني  الطالب 

أيضا.
ــالـــث وهـــو  ــور ثـ ــحـ ــــاك مـ ــن وهــ
رومانيا  فى  األكادمييات  خريجو 
مقدمتها  وفـــى  املــصــريــني  مـــن 
التى  االقتصادية  العلوم  أكادميية 
وهى  جامعة،  إلى  حاليا  حتولت 
اجلامعة التى منحت الرئيس عبد 
الدكتوراة  درجة  السيسى  الفتاح 
الفخرية هذا العام وخريجو هذه 
اجلامعة من املصريني كثر، ويزيد 
مصرى   ١٠٠ على  حاليا  عددهم 
هذه  من  الدكتوراة  على  حصلوا 
ــة وحـــدهـــا، وأصــبــح  ــيـ ــادميـ األكـ
فى  متميزة  مكانة  يتبوأ  معظمهم 
مصر اآلن فى مختلف املجاالت.

ــع ميــيــز  ــ ــ ــور راب ــحـ ــــاك مـ ــن وهــ
مصر  بــني  التعليمية  الــعــالقــات 
ــاون  ــع ــود ت ــ ــو وجـ ــ ــا وه ــيـ ــانـ ورومـ
مجال  فــى  البلدين  بــني  ملحوظ 
العلوم والبحث العلمى ألن هناك 
إلى  رومانيا  جانب  من  إجنــذابــاً 

مــصــر بــصــفــة خـــاصـــة مــقــارنــة 
منطقة  فى  دولة  أى  مع  بعالقتها 
نستغل  أن  والبد  االوسط  الشرق 
العالية  املعاهد  وأن  خاصة  هذا، 
أصبحت  رومانيا  فى  واجلامعات 
من  وميــكــن  ــا  أوربـ على  مفتوحة 
التعليمية  املؤسسات  هذه  خالل 
أن ندخل قلعة أوروبا من خاللها 
تدرس  التى  العلوم  نفس  بها  ألن 
مبختلف اجلامعات األوروبية التى 
االلتحاق  طالبنا  على  يصعب  قد 
بها، كما أن األكادمييني املصريني 
عــنــدمــا يـــأتـــون إلــــى رومــانــيــا 
ــدة كما  ــشــعــرون بــغــربــة شــدي الي
األوروبية  الدول  بقية  فى  يحدث 
لهم  الــرومــان  ألن  نظرا  األخـــرى 
وهى  الشرقية،  الطباع  من  كثير 
دولة أقرب لنا من أى دولة أوروبية 

أخـــرى فــى طــبــاعــهــا، وكـــل هــذه 
احملاور مجتمعة تؤهل رومانيا ألن 
تكون محطة قوية للتبادل العلمى 
والطالبى والبحوث وأعضاء هيئة 
هذا  يتم  أن  البد  لكن  التدريس، 
يكون  موضوعة  خطة  خــالل  من 
التحصيل  فى  ســواء  أهــداف  لها 
البحوث  من  االستفادة  أو  العلمى 
املشتركة املتاحة، والنترك أوالدنا 
فردى  بشكل  رومانيا  إلــى  يأتون 
وغير منظم كما هو اآلن، حفاظا 
البعض  يستغلهم  أن  مــن  عليهم 
تكون  قد  وتوجهات  أفكار  لغرس 
ولهذا  أيضا،  وبوطنهم  بهم  ضارة 
هناك  ــكــون  ي أن  البـــد  ــه  أنـ أرى 
طالبنا  من  يأتى  ملن  خاصة  آلية 
نفقته  على  للدراسة  رومانيا  إلى 
اخلاصة وأن يكون هناك ضرورة 
إلخــطــار الــســفــارة املــصــريــة فى 
بوخارست، وأن يكون على تواصل 
ونرعاه،ونوجهه  نتابعه  حتى  معها 
دراسته  فى  السليم  الطريق  إلى 
يكون  وأن  الشخصية،  وحــيــاتــه 
إلينا  يأتى  أن  السهولة  من  لديه 
واجــه  إذا  إليه  نحن  نذهب  وأن 
اليوجد  وأنــه  خاصة  مشكلة،  أية 
فى  ثقافى  مستشار  حاليا  مصر 
للسفارة  ميكن  ولــذلــك  رومــانــيــا، 
املصرية أن تقوم بهذا الدور على 

أفضل وجه.

اختيار عمداء الكليات ورؤساء األقسام باالنتخاب ويشك فيه الطالب والعاملون


