كليتا البيان ومزون تشاركان في مؤتمر واشنطن
الدولي للتعليم

شاركت كلٌتا البٌان ومزون فً مؤتمر واشنطن الدولً للتعلٌم بنسخته السادسة عشرة وقد مثلت الكلٌتٌن
فً المؤتمر المذكور الدكتور موضً بنت جمعة الغٌالنٌة  ،وكرس المؤتمر اعماله لمساعدة الطالب
على الوصول إلى أعلى مستوٌات التمٌز األكادٌمً من خالل الدور الحٌوي الفعال الذي ٌلعبه التبادل
التعلٌمً الدولً فً بناء الجسور بٌن الثقافات فً جمٌع أنحاء العالم  ،وٌساعد مؤتمر واشنطن الدولً
على تطوٌر برامج الجامعات وتعزٌز خدمات إدارة التحاق الطالب االجانب فً الكلٌات والجامعات التً
تلبً رغباتهم فً الحصول على تعلٌم عال متمٌز  ،وٌقدم المشورة والمساعدة فً استقطاب هؤالء الطلبة
من خالل دعم وتصمٌم البرامج االكادٌمٌة التً تلبً احتٌاجات الطلبة فً الحصول على تعلٌم عال قادر
على مواكبة التطورات التً ٌشهدها العالم فً مختلف مناحً الحٌاة .
وقالت الدكتورة موضً الغٌالنٌة ان مشاركة كلٌتً البٌان ومزون جاءت من اجل االطالع على
التجارب العالمٌة المتطورة فً ادارة مؤسسات التعلٌم العالً كً تصبح مستجٌبة لتطلعات الطلبة فً ظل
توفٌر البٌانات واالرشادات العملٌة الدارة العملٌة التعلٌمٌة من خالل مشاركة كبٌرة للجامعات والكلٌات
ومسؤولً اقسام قبول الطلبة باالضافة الى ممثلً عن الحكومة االتحادٌة االمرٌكٌة وممثلً المنظمات
غٌر الحكومٌة  .واضاف الدكتورة الغٌالنٌة لقد شارك فً المؤتمر المذكور ممثلٌن عن اكثر من عشرٌن
دولة باالضافة الى المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة التً تهتم بشؤون التعلٌم العالً  .وعن ابرز ما
تناوله المؤتمر جالل جلساته التً على مدى ٌومٌن قالت الدكتورة موضً الغٌالنٌة لقد شهدت جلسات
المؤتمر العدٌد من اوراق العمل التً قدمها متخصصون بشؤون التعلٌم العالً فقد قد قدم ٌفٌن نٌوتن

تانزر مؤسس ورئٌس مؤسسة سنراٌز الدولٌة للتعلٌم ورقة حول توظٌف الطالب واٌجاد فرص غٌر
محدودة لهم من الزمن والوظٌفة  ،كما قدم البروفٌسور ستٌفٌن لوتشر استاذ دراسات الهجرة فً كلٌة
كرونٌل للقانون ورقة حول االسس القانونٌة لقبول الطلبة االجانب فً الجامعات والكلٌات وحسب
القونٌن المرعٌة فً كل بلد  .فٌما تحدث كل من دانٌٌل جاٌنز المتخصص فً التجارة الدولٌة إدارة
الخدمات التجارٌة األمرٌكٌة فرجٌنٌا الشمالٌة بوزارة التجارة األمرٌكٌة ولٌنا سٌفٌالنو من منظمة الدول
االمرٌكٌة قسم التنمٌة البشرٌة االمانة التنفٌذٌة للتنمٌة المتكاملة عن توفٌر الفرص الوظٌفٌة للطلبة
والعمل على تشجٌع رٌادة االعمال مما ٌؤمن للطلبة المتخرجٌن المستقبل الوظٌفً المنشود  ،كما استمع
المشاركون الى كلمات قدمها عدد من الدبلوماسٌون االجانب المعتمدٌن فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
والمكلفٌن برعاٌة الشؤون الثقافٌة لبلدانهم  .واختتمت الدكتورة الغٌالنٌة حدٌثها بالقول ان المؤتمر قد
شكل فرصة طٌبة لالطالع على تجارب ادارة المؤسسات التعلٌمٌة فً العدٌد من الدول المتقدمة فً هذا
المجال كما تضمن القٌام بجوالت على العدٌد من المرافق الحكومٌة االمرٌكٌة والجامعات والكلٌات
الرصٌنة المعروفة .

