
 

 

 مركز أبحاث الدراسات األيرلندية التابع للجامعة البريطانية في مصر

 

نية الالزمة له  ميزاتخصيص الو (RCIS)الدراسات األيرلندية   مركز أبحاث إنشاء وافق مجلس الجامعة البريطانية في مصر على اقتراح 

 بهذا الشأن.قراًرا  ،رئيس الجامعة البريطانية في مصر ،األستاذ الدكتور أحمد حمد صدرقد أ. و2020في أكتوبر  وذلك

الدراسات العليا والبحث العلمي، دعوة إلى السفير شون أوريجان،    شئونه األستاذ الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة لوج  و

، لزيارة الجامعة البريطانية في مصر  ،دا في مصرسفير أيرلندا في مصر، والسيد كاثال أوهاجان، السكرتير الثاني/ القنصل في سفارة أيرلن

( الُمنشأ حديثًا والتابع للجامعة البريطانية في مصر. RCISمناقشة إمكانيات التعاون مع مركز أبحاث الدراسات األيرلندية )بهدف    وذلك

 من اإلنجازات الناجحة.   اعددً  أثمر هذا التعاونو  ،2018وسفارة أيرلندا في مصر عام  الجامعة البريطانية في مصربدأ التعاون بين وقد 

ستاذ األ   ، حيث التقيا مع2020نوفمبر    26وقام السفير شون أوريغان والسيد كاثال أوهاجان بزيارة حرم الجامعة البريطانية في مصر يوم  

سات العليا  االدر  لشئونالجامعة    رئيسالدين، نائب    يحيى بهي  ستاذ الدكتور األو،  الجامعة البريطانية في مصررئيس  حمد،  أحمد    الدكتور

ائم بأعمال  الق،  الدكتورة رانيا رفيق خليل، ولتعليم والتعلمشئون ال  الجامعة  رئيسوالبروفيسور ليزلي كروكسفورد، نائب  ،  والبحث العلمي

  (RCIS)الدراسات األيرلندية    مركز أبحاثل، من أجل مناقشة اآلفاق المستقبلية للدعم التعاوني  لدراسات األيرلنديةمدير مركز أبحاث ا

البريطانية في مصر.   للجامعة  والتابع  بأن تصبحالُمنشأ حديثًا  أيرلندا  التزام  العالمي  إن  االبتكار  في مجال  إلى مكانتها  ،  رائدة  باإلضافة 

 .لتعاونهذا اجعلها شريكًا استثنائيًا ل، يالدبلوماسي نفوذزيادة الحرصها على لعلمي و البحث ا مجال كرائدة عالمية في المرموقة

، حيث  الوحيد من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق األوسط  مركز أبحاث الدراسات األيرلندية التابع للجامعة البريطانية في مصرويُعد  

  متعدد التخصصات يهدف المركز إلى تقارب العلوم من خالل تعزيز البحث ويطمح إلى أن يكون مركًزا رئيسيًا لجميع الشئون األيرلندية. 

كما يهدف   .والعلوم اإلنسانية  ،والفنون اإلبداعية  (،STEM)  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعلوم االجتماعية  مجاالت   في

، وتفعيل األنشطة  ة العالقات مع الصناعات األيرلندية، وإقامالمركز أيًضا إلى تشجيع تعاون الصناعات المتعددة، وجذب الشراكات الدولية

الدولية االثقافية  مراكز  مع  بناء شبكة  إلى  باإلضافة  األيرلندية ،  حاليًا  لدراسات  آسيا    القائمة  وجنوب شرق  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في 

 .ترالياوأس

 التي جمعت بينهما.  وسفارة أيرلندا على النجاحات السابقة يعتمد هذا التعاون الثنائي بين الجامعة البريطانية في مصرو

قدرها   البريطانية في مصر على منحة  الجامعة  )  3000وقد حصلت  في عام Culture Irelandيورو من مؤسسة  دبلن وذلك  في   )

. وعلى جانب آخر، شهدت الجامعة البريطانية في مصر  2019يورو من سفارة أيرلندا عام    1700  ، كما حصلت على تمويل بقيمة2020

عرض المسرحية العالمية )نساء من دبلن( المقتبسة من المجموعة القصصية )ناس من دبلن( لـ )جيمس جويس(، والتي أدتها فرقة )ويتش  

تقليديين وعروض للرقص الفولكلوري وذلك   أربعة موسيقيين أيرلنديينمعة  ، كما استضافت الجا 2020وورك( المسرحية بدبلن في فبراير  

 . 2018في مارس 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

يحيى بهي  ستاذ الدكتوراألوالدكتورة رانيا رفيق خليل، القائم بأعمال مدير مركز أبحاث الدراسات األيرلندية؛ من اليسار إلى اليمين: 

أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر؛   ستاذ الدكتوراألو؛ سات العليا والبحث العلمياالدر لشئونالدين، نائب رئيس الجامعة 

 كاثال أوهاجان، السكرتير الثاني/ القنصل في سفارة أيرلندا في مصر. والسيد السفير شون أوريجان، سفير أيرلندا في مصر؛ و


