
	
	

	

	..قطاع التعلیمدعما لالستثمار في 

كسوني ساالقاھرة شراكة دولیة بین جامعة 

كة المملوكة لشر للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیة

	IDIطب االسنان ل	الدولي معھدالو األھلي سیرا

ة التطبیقیالقاھرة ساكسوني للعلوم  جامعة	تقعو

			-	والتكنولوجیة

Cairo	Saxony	University	for	Applied	Sciences	and	Technology	-	مملوكة لشركة األھلي ال

	ذراع و(IDI)	Institute	Dental	International	والمعھد الدولي لطب االسنان	-سیرا للخدمات التعلیمیة

تعاون وشراكة بھدف  اتفاقیة	Procurement	&	logistics	for	Hawk	Kitty	والمشتریات للمعھد  اللوجستیة

	.بالجامعةطب االسنان مساعد 	تقدیم برنامج

یة القاھرة لالستثمار والتنمبین شركتي  ةشركة مؤسس	حیث تعد شركة األھلي سیرا للخدمات التعلیمیة ھي

	ع االستثماري للبنك األھلي المصريالذرا-ACH	األھلي كابیتال القابضة و CIRAالعقاریة 

 القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة ورئیس مجلسادارة شركة حسن القال رئیس مجلس  دكتورال	حضر التوقیع

وكریم سعادة العضو المنتدب لشركة األھلي 	التكنولوجیةوساكسونى للعلوم التطبیقیة  القاھرةأمناء جامعة 

والدكتور إبراھیم  IDIكابیتال القابضة والدكتور حسن عسیران مؤسس ورئیس المعھد الدولي لطب األسنان 

لالستثمار والتنمیة ومحمد القال العضو المنتدب لشركة القاھرة Hwak	Kittyمنصور العضو المنتدب لشركة 

		.العقاریة

على برنامج مساعد طب االسنان المتضمن في اتفاقیة التعاون، وذلك  IDIیشرف المعھد الدولي لطب األسنان و

تعزیز التقدم في مھنة صحة األسنان من خالل تبادل المعرفة والتدریب الیدوي على أسالیب ممارسة 	بھدف

ر إلى التغیی ىصحة األسنان أدى ال طب األسنان الحدیثة خاصة ان التقدم في العشرین عاًما الماضیة في مجال

یتطلب فریق دعم مدرب جیًدا بجانب طبیب األسنان المعالج إلدارة عیادة أو مركز أسنان ھو ما األفضل و

ناجح، حیث یعد مساعد طب األسنان المدرب جیًدا وأخصائي صحة األسنان ومنسق المریض ومدیر المكتب 

				.ممارسة طب األسنان الحدیثةمن العناصر الرئیسیة التي تساھم في نجاح 

خالل تتیح للطالب من )	CSU(والتكنولوجیة جامعة القاھرة ساكسونى للعلوم التطبیقیة والجدیر بالذكر ان 

ت، أربع سنوابعد البرنامج فرصة الحصول على دبلوم متخصص في غضون عامین أو درجة البكالوریوس 



	
	

األلمانیة والتي تعد واحدة من أعلى الدرجات 	Meisterشھادة كما یمكن للطالب التأھل للحصول على 

	.	المرغوبة في العدید من الصناعات بسوق العمل وتجعلھم مؤھلین للعمل في االتحاد األوروبي

توفیر فرص متكافئة لكل طالب مصري في الحصول على تجربة تعلیمیة متمیزة وسیكون للشراكة تتیح كما 

وزیادة القدرة االستیعابیة للعملیة التعلیمیة مما سوف ینعكس باإلیجاب دور كبیر في إتاحة الفرص للطلبة 

	.على أبنائنا في المستقبل

سیرا لدیھا ایمان كامل بتطویر المنظومة الصحیة  األھليشركة صرح الدكتور حسن القال ان عقب التوقیع و 

وذلك من خالل  المصريالسوق  فيخلق كوادر جدیدة  ھدفھ	IDIمصر وان التعاون مع  فيوالخدمیة والتعلیمیة 

الكبیرة بوالیة فرجینیا بالوالیات  IDIان خبرة  ، مؤكدا على ثقتھ فيقطاع األسنان فيتحسین الخدمة الصحیة 

وم للعلساكسونى جامعة القاھرة مجال جودة الرعایة الصحیة لألسنان وبالتعاون مع  في	األمریكیةالمتحدة 

	.مصر في	المتنامياألسنان عالج برنامج یفید قطاع  تقدم سوف	التطبیقیة والتكنولوجیة

 للخدمات التعلیمیة CIRA	شركة االھلي	في إطار استراتیجیةھذه االتفاقیة تأتي  أنصرح كریم سعادة كما 

لمصري اتعلیم عالي الجودة لجمیع فئات المجتمع مستوى  تقدیمتطویر المنظومة التعلیمیة بھدف لمساھمة في ل

	، وامتدادا لدور الشركة في ھذا المجالاالسنانمجال طب متضمنة 


