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رئيس الوزراء ووزير التعليم العااااا ل  
يفتتحاا ج احاا م ااا هعاام رح اا    عر  
ال حتاا ا العاا ل و الوت للتعليم العاا لو 

 والبحث العل و

افتتح الدكتور مصطططططططططي ر مد ولر رالو ماءو الوكرار خالدكتور لغلد  ودال  غر خك   
جغمعة  نهغ بغلمع ض المقغم  ءر هغمش فعغللغت  التعءلم العغلى خالوحث العءمى جنغح

المنتدى العغلمى األخل لءتعءلم العغلى خالوحث العءمى  لن الحغضطططططططططططط  خالم ططططططططططططتقو  فى 
إطغر موغدرة )ادرس فى مصططططططططط ك  جغر  لل بحوطططططططططور الدكتور جمغل ال طططططططططعلد رالو 
ب جغمعة  نهغ خالدكتور ح ططططططططططلن الم  ير اغاا رالو الاغمعة ليطططططططططط و  التعءلم خاليا

 خالدكتور اغص  الالزاخي المي ف  ءر قيغع الدراسغت العءلغ بغلاغمعة.

يذك  أ  المنتدي يقغم    غية ختيطططططططط  ر ال ططططططططلد رالو الامهور ة بغلعغصططططططططمة ا دار ة 
أ     الاغرى  خ أتر تزامنًغ مع إ ا  ال طططططططططلد رالو  6طططططططططططططططططططططططط  4الاديدة فر ال ت ة من 

" غًمغ لءتعءلم"  كمغ يواكا تولر جمهور ة مص  الع يلة راغسة  2019الامهور ة  غم 
 االتحغد ا ف  قر.

ر جمغل ال ططططططعلد رالو جغمعة  نهغ خالدكتور ح ططططططلن الم  ير اغاا رالو خكغ  الدكتو 
 الاغمعة لي و  التعءلم خالياب خخفد من الاغمعة قد شغركوا فر فعغللغت المنتدى.

 

خاشطططتم  جنغح جغمعة  نهغ  ءر   ض امغ ن من الناغحغت التر حققتهغ الاغمعة فر 
 غت الاغمعة خي اماهغ الاديدة.ماغالت اال تكغر خر غدة اال مغل  ختع   ًغ بكءل
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غ من الاغمعغت المصططططططططط  ة الحكوملة خال غصطططططططططة  85خ يطططططططططغرر فى المع ض   غرضطططططططططً
خاألهءلة خف خع الاغمعغت األجنولة فى مصططططططططططططططط  خالم اكز خالمعغهد خالهل غت الوح لطة 
بغ ضطططططططططططططططغفة إلى المنامغت ا قءلملة خالدخللة المعنلة بغلتعءلم العغلى خالوحث العءمى 

 ر فى العغلم.خاال تكغ

خ  ططططططططططططططتهدف المع ض فى أحد أهدافي ال ال ططططططططططططططلة ت ططططططططططططططو   الو ام  التعءلملة خالوح لة 
خاألايطططية التى تقدمهغ الاغمعغت المصططط  ة سطططوار الحكوملة أخ ال غصطططة أخ األهءلة أخ 

 الاديدة لاذب الياب الوافدين لءدراسة  هغ.


