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:لولل لجفاعررفبلنهل ررفتعلرر ال  عررف  لنررىلالتررر ل   رر   ل أوزيررال   

 فتلفهتمفاإتط يال  ه ثل  علم لنىلاقراةل
ل

 
وزير التعليم العاال   -خالد عبد الغفار  /افتتح الدكتور

والبحث العلم  صباح اليوم الخماي  فعالياام تدتاد  

الحااااااوار اجوم لل اتعااااااام المةااااااري  الح وتياااااا  

والخاصاا  لمداة اا  ر ااوير التعلاايم فاا  تةاار رحاا  

اتعا  ندااا والاي  ردمماج   «نحو رعليم أفضل»شعار 

فبراياااار ال ااااار   22 حتاااا  22خاااالم الفتاااار  تاااا  

 رئي   اتع  ندااا و السايد اللاوا   - السيد يوسف القاض  /نحضور ورعاي  الدكتور

 - طااارش شااوة   /تحافــااـا القليونياا ل والاادكتور - تحمااوع عبااد الاارحم  ع ااماو /

ال لياامل  وزير الترني  والتعليم وعادع تا  السااع  رءساا  ال اتعاام وناوانام وعمادا 

ن الدياني  والل ان المتخةة  نرئاس  ال ماوري ل والساع  أعضا  هيئا  وتمثل  الل ا

 .التدري  نال اتعام والباحثي  وال لب وتمثل  الم تمع المدن 

أكااد الااوزير علاا  أن هاايا المدتااد  يمثاال تداسااب  طيباا  لااي  فقاا  لتباااعم الخباارام و

تا  رحاديث والت ارب والرء  ني   اتعام تةر للوصوم إل  تا رةابو إلياج نلعناا 

وإنما أيًضا رحقيق تزيد ت  التوطياد جواصار الةاداة  .. ور وير ف  هيا الملف المام

والتعاارب ن اا ل أكثاار وضااوًحا علاا  كليااام التف ياار والعاار  لااد  ة اعااام .. نيداااا

 .أوسع ت  زتلئدا وأندائدا ت  تدسون  ال اتعام المةري 

لحالا  العةاف الايهد  التا  عبد الغفار أن هيا المدتد  يأر  اتتاداعًا /وأضاب الدكتور

فاا  ختااام الماا رمر  رئااي  ال ماورياا  –الفتاااح السيساا  عبااد / أطلقاااا الساايد الاارئي 

حاي  ععاا ساياعرج إلا  .. 2102الوطد  اجوم لل باب نمديدا  شارم ال ايي فا  أكتاونر 

ور ااوير التعلاايمل يدتااا  نورةاا  وطدياا  للت ااوير خااار   ردماايم حااوار وطداا   صاالح

دي ل وهو تا است ان  لج كاف  الم سساام وال ااام الفاعلا  فا  ت اام المسارام التقلي

التعليم والبحوث ف  تةرل نداي  ت  وزارر  التعليم العال  والترني  والتعلايم والتعلايم 

الفد ل اللتي  نمم  كل تداما  لس  حوار ت تمع ل رم خللااا رقاديم عادع تا  الارء  

ت  الفعالياام واللقاا ام العلميا ل فضالً وو اام الدمرل ثم أعقب ال لستي  ت موع  

عا  ع اارام ناال تئااام تاا  المقترحااام التا  رقاادم ناااا أساااري  وخباارا ل تثلاا  إضاااف  

 .حقيقي  إل   اوع الت وير الم سسي  الت  رقوم ناا الدول 

نعقاااع هاايا المدتااد  الاااام هااو الوصااوم إلاا  التعلاايم وأوضااح الااوزير أن الغاياا  تاا  إ

ي  يت لب رضافر  اوعنا  ميعا لتحقيق رلك الغايا ل وللاك تا  اجفضلل وهو اجتر ال
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خلم االستعان  نت ارب الدوم اجخر  الت  رمتلك خبرام ور ارب نا ح  ف  ت اام 

 .التعليم والبحث العلم  واالستفاع  تداا

عبد الغفار عل  ضرور  إي اع رسلسل طبيعا  للمساارام التعليميا  تا   /وأكد الدكتور

كت اااب المب اار لماااارام وتواهااب أندائدااا ن اا ل أكباار علاا  ا ترحلاا  ال فولاا  يعتمااد 

ال البل والعمال علا  صاقلاا ورو ياااا عبار السادوامل وصاوالً إلا  ترحلا  التعلاايم 

ال اتع ل عاعياً سياعرج إل  أهمي  رأهيل وردريب العدةر الب ر ل ساوا  عضاو هيئا  

سااال  الدبيلاا  التاادري  لي ااون ناسااتمرار فاا  وضااع ا تماااع  وأكاااعيم  يداسااب الر

المدوطاا  نااج أو ال الااب والخااري أ لي ااون أكثاار اسااتعداعًا للنخااراط فاا  سااوش العماال 

 .والتداف  تع نمرائج ت  خري   المدموتام ا ةليمي 

كما طالب الوزير نضرور  رو يج نوار  البحاوث العلميا  ور بيقارااا نماا يتواكاب تاع 

ن هداااآ كلياا  واضااح  لتحوياال االحتيا ااام الحقيقياا  للدولاا  والم تمااعل ونحيااث ر ااو

تخر اااام البحاااث العلمااا  إلااا  ناااوار  ر بيقيااا  رااادعم ة اعاااام ا نتاااا  والةاااداع  

والخدتامل ت كدا سياعرج عل  أهمي  االهتمام نالتعليم الفد  والمادا  ناعتباارع عةاب 

المتقدتاا  والعدةاار اجكثاار احتياً ااا إلاا   اااوع   الحيااا  الحديثاا  فاا  أملااب الم تمعااام

 .لدمر إل  عورع ورأثيرع المأتوم ف  حيارداالت وير نا

عباد الغفاار إلا  أن ر اون اجطار الت اريعي  التا  رساير /ختام كلمتج ععاا الادكتور وف 

علياا حياردا اجكاعيميا  والبحثيا  عائًماا تعبار  عا  تةاالح كافا  الفئاام المدتميا  لاايع 

عاااا الحيااا ل وتتر ماا  هتااالام وطموحااارامل وتدمماا  ل اااوعهمأ لت ااون فاا  ت مو

إضاف  حقيقي  لحيا  الدول  والم تماعل ت البااً نضارور  المرا عا  المساتمر  والدائما  

ل ل الخ   والبرات  الت  نقوم نتدفييها لت وير تدموت  التعلايم والبحاوث فا  نلعناال 

نمااا ي فاال إعرا  كاال الت ااورام ال ارئاا  تحليًااا وعوليًااا فاا  هاايا الم ااامل ويضاام  أن 

 .  العةر الي  نعي جن ون عائًما عاخل عائر

ال ااادير نالااايكر أن تدتاااد  الحاااوار اجوم لل اتعاااام المةاااري  الح وتيااا  والخاصااا  

لمداة   ر وير التعليم فا  تةار يساتادب ت اارك  ال الب وأعضاا  هيئا  التادري  

وتعاااونيام وتمثلاا  الم تمااع الماادن  وخباارا  التعلاايم فاا  إعااداع تقترحااام الت ااوير 

تعلايم فاا  تةارل وسااوب يدااةد علا  تاادار أرنعا  أيااام والتحاديث فا  تلااف ر اوير ال

ر ااخيا الوضااع الااراه  لمدموتاا  التعلاايم : عاادعا تاا  المحاااور الرئيسااي  رتمثاال فاا 

ال ااااتع  والتحاااديامل ال ااافافي  والوضاااوحل تل تااا  التخةةاااام وساااوش العمااالل 

أوضاااه هيئاا  التاادري ل نماام القبااوم نال اتعااام المةااري  ووضااع تعااايير  ديااد ل 

وعلةتاااا نااال وع ل تعااايير ال ااوع  المحلياا  والعالمياا ل ناارات  ردريبياا  حديثاا  ال ثافاا  

جعضاااا  هيئااا  التااادري  وال ااالبل العدالااا  ور ااااف  الفااار  والتمياااز اللتحااادوعل 

الم ارك  الم تمعي  ت  كل أطياب الم تماع المساتادبل وضاع أطار للرةانا  والتقيايم 

  .ن  ل تستمر


