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 للمهههر م  بنهههها جامعهه  فههه  قويههه  بدايهه 
 الثان  الدول  المص ي الصين 

 -  القاضتت  الستتي  /التت وت   األحتت  يتت   أفتتتت 
 الصتتتين  المتتترتم  أعمتتتا  بنهتتتا جامعتتت   ئتتتي 

 الز اعيتتتتتتت  للعلتتتتتتت   الثتتتتتتتان  التتتتتتت  ل  المصتتتتتتت  
 -  نتتت  شي شتتتين /التتت وت   بحضتتت   أيتتتا  3 متتت ا  علتتت  يعقتتت   التتت    الهن ستتتي    البيط يتتت 
  للغابتتتتا  بوتتتين جامعتتت   ئتتتي  -  ايميتتتن  ستتت ن  / التتت وت    الصتتتين  ستتتط جامعتتت   ئتتتي 

  زيتتت  نائتتت  - محتتت ز منتتت  / التتت وت       هتتتان جامعتتت   ئتتتي  نائتتت  - لتتت  فتتتا  / التتت وت  
 .للسوان الصح   زي  نائ  - ش ق  مايس  / ال وت      الز اع
  ستط جامع   ئي   ن  شي شين ال وت   أع   للمرتم  االفتتاحي  الجلس  أما  ولمت   ف 

 متا لالتصتا  مهمت  حلقت  يع  ال   للمرتم   حض    مص  ف  بت اج   سعا ت  عن الصين
  البحثي  العلمي  المجاال  ف   مص  الصين بين
 تطتت   متتن ولياتهتتا متتن  عتت   بنهتتا جامعتت  فتت  شتتاه    بمتتا االستتتقبا  بحفتتا   ستتعي  أنتت   قتتا 

 المصتتتت ي  الجتتتتامعتين بتتتتين التعتتتتا ن لزيتتتتا   جامعتتتتت  استتتتتع ا  علتتتت   أوتتتت  التعليميتتتت   للعمليتتتت 
  األوا يمي  العلمي  المجاال  واف  ف   الصيني 

 المصت ي  العالقتا  عمت  علت  للغابتا  بوين جامع   ئي   ايمين  س ن  ال وت   أو  بينما
 بتنميتها الصين اهتما   عل  عامًا  09 من ألوث  ت جع الت  الصيني 
 المصتت ي   للثقافت  عامتاً  الماضت  7900 عتا  اعتبت   قت  وانت  الصتيني  الحو مت  أن  قتا 
 المئتتا  بتتت  ي   قامتت  المصتت يين للبتتاحثين ال  استتي  المتتن  متتن الع يتت  قتت م  جامعتتت   أن
  بح ثها الميا   مجاال   تنميتها الغابا  عل  الحفاظ مجاال  ف  منه 

 قتتا   التتت  الصتتيني  الغابتتا   جامعتت  بنهتتا جامعتت  بتتين التعتتا ن زيتتا   فتت  يأمتت  أنتت   أضتتا 
 االتفاقيتا  متن عت  اً    قتع الماضت  العا  بزيا تها بنها جامع   ئي  القاض  السي  ال وت  
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 بالفعتتت   تتتت  جامعتتتت  لطلبتتت  ال  استتتي  المتتتن  متتتن عتتت   علتتت  الحصتتت   فتتت  القاضتتت   نجتتت 
 جامعتينا بين المب م  لالتفاقيا  تفعيالً  الطلب  هرالء من ع   استقبا 
  فت  بنهتا جامعت  فت   جت    أن   هتان جامع   ئي  نائ  ل  فا  ال وت   قا  جانب   من

 يمثت  ومتا العالقتا   ه   عم   يرو  الصيني  المص ي  العالقا  ي ث  ال   الها  المرتم 
 شتتته ت  التتت   الوبيتتت  التطتتت   علتتت  يروتتت  أنتتت  ومتتتا الصتتتين متتتن  لزمالئتتت  لتتت  وبيتتت   ستتتعا  

 بنها  جامع  جامعتنا  بين بل ينا بين التعا ن  عل  المص ي  الجامعا 
 فتت  سنستتع  التتت  النتتتائ  متتن بعتت   المتترتم  هتت ا يختت   أن فتت  أملتت  عتتن لتت  فتتا   أعتت  
 فتتت  البحثتتت  التعتتتا ن زيتتتا   المأم لتتت  النتتتتائ  هتتت   مق متتت   فتتت  فتتت  ًا  تطبيقهتتتا التتت  الصتتتين

 099 عتن تزيت  التت  المترتم  أبحتا  تضمنتها الت   الهن سي   الز اعي  البيط ي  المجاال 
 بح 
 اطتتتا  فتتت  يتتتأت  المتتترتم  أن علتتت  بنهتتتا جامعتتت   ئتتتي  القاضتتت  الستتتي  التتت وت   أوتتت  بينمتتتا

 أعظ   طن حقق  ال   العظي  اوت ب  بانتصا  مص  احتفاال 
 السيستتت  عبتتت الفتا  التتت ئي   ستتتمها التتتت  السياستتت  ثمتتتا  هتتت  المتتترتم  هتتت ا أن أيضتتتاً   قتتتا 
 حقتت   التت   الصتتين  التت  خاصتت  شتت قاً   اتجاهتت  العتتال  متتع مصتت  عالقتتا  صتتيا   باعتتا  
 اليها الخا جي  المص ي  السياس  اتجه  الت   لل    المص   للجان  المواس  من الع ي 
 نستع  الت   التقت    قت    أنوت  شتاب  أمت  مصت  أن: الجامعت  طتال  مخاطبتاً  القاض   قا 

 اجتيتتاز علتت  بج يتت   العمتت  المستتتقب  بنتتاء فتت  المشتتا و  جميعتتاً  علينتتا  أن ل طننتتا  لتحقيقتت 
 أنف اجت  بت ا   بت أ الت   االقتصتا   المجا  ف  خاص  البال  بها نم  الت  الح ج  الم حل 
 األف  ف  تل  

 الطتتت  مجتتتاال  فتتت  بحتتت  099 متتتن أوثتتت  ستتتيناق  التتت   المتتترتم  أن القاضتتت   أضتتتا 
 ال اقع أ ض عل  للتطبي   قابل  مح    بنتائ  يخ   س    الز اع   الهن س  البيط  
 أل  : قتتائالً  المتترتم   أعمتتا  فتت  يشتتا   التت   الوبيتت  الصتتين  لل فتت  التحيتت  القاضتت    جتت 
 مصت  تحتضتن  مترتم  أعمتا  فت  للمشتا و  صتيني  جامعتا  متن الع   ه ا مث  يخ   م  
 جنباتها  بين بنها جامع  أ ض عل 


