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االيددددلللا اللتيلي  االيم المنتددددلعااليددددللمل
يالبحثااليلملايختت اأعمللهابمشلركةايفلا

امناجلميةابنهل

ختتمتتتمسأفعسليتتتالمتتتا سللملتتتتألوسلليتتتالم سل   سأ
 للبحثسلليلم سبمنسللحاضتتتتتتتتتتتتتتلس للممتتتتتتتتتتتتتتتمب س لل  س  مت س  ل  سللتيلممسللتيلممسلليال س

للياليس للبحثسلليلميسبلعايةس تشتتتتتتتلد سللمتتتتتتتمألس بمعسللمم ا دةسياليا تتتتتتتمةسل  ل دةس
أبلد سللما  ،سجاءسذلكسيمشا كةسللألكتا سجما سللميمألسس6تتتتتتتتتسس4للمأليأل سليسللفتل سفنس

بمعسللمافيةسلشتتتتتتتتتتتتتتت ا سللتيلممس بمعسجافيةسبل اس للألكتا سحمتتتتتتتتتتتتتتتمنسللم ل يس اب س س
س للطالب،س  لألسفنسللمافيةسضمسعأل سفنسعمأللءس أسات  س طالبسللكلما .

 بمعسجافيةسبل اسل ستل ممسه لسللملتأل سيؤكألسعليسس-سجما سللمتتتتتتتتتتتتتيمألس/ قا سللألكتا 
تطبمقسلكلسجأليألسي ألفسلتطادلسللتيلممسللياليسليسفصتتتتتل،سفشتتتتتمللعسل سلجتما سلللبمعس

يا س للتكلمفا سللتيسكلفلاسب اسللألكتا سخالألسعبأللل فا س  دلسللمتتتتتتممتتتتتتيسبل ستتتتتتاءسللماف
للتيلممسللياليسكل اسفؤشتتتتتتتتلل سليمابمةستؤكألسأ لاس متتتتتتتتملسليسلتماتستطادلسحممميسللتيلممس

سلليالي.

 أشا سللميمألسبتل ممسللملتأل س علضسلختللعا سشبابسللمبتكلدن،سفضمفاعسل سللملتأل س
اليس فالكبةسللتطا س للحأللثةسللممتتتتتتتمل ،سفطالباعسييألسلل تتتتتتةسلالستتتتتتتلما سليسللتيلممسللي

بب  سللم ألسليسللفتل سللما فةس لليم سعليستلممةسقأل ل س ف ا ل سشتتتتبابسأعضتتتتاءسهم ةس
سللتأل دعس فيا  م مسل مسفمتمب سللمافيا سللمصلدة.

 قألسشتتتتتتتتتتت ألسللملتأل سعليسفأل سثالثةسأياشسجلمتتتتتتتتتتتا س ماشتتتتتتتتتتتمةسعنسللتيلممسعنسييألسبمنس
س للممتمد،س  بلافتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتةسلليلاش،س للل وسللتطبمقس للتحتتتتأليتتتت ا ،س لليلمس للتكلالاجمتتتتا
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 لالبتكا ،س فمتتتتتتتتتتتتتتتتمب سللمافيا ،س تيلدلس   سللمممسللمافيمةسفنسأج ستحممقسللتلممةس
للممتميمتتة،س للتيلممس للبحتتثس أهتتأللفسللتلممتتةسللممتتتتتتتتتتتتتتتتتتأللفتتة،س لالقتصتتتتتتتتتتتتتتتتا سللمتتابمسعل س

أل سلتملم سللفما سفدسستتتتتتتتا سلليم ،سللميللة،س تطادلسللتيلممس لكتمتتتتتتتتابسللم ا ل سللمألي
 فمتتتتتمب سللتيلممس للتأل د سللفليس للم ل س تلممةسف ا ل سللماوسلليافلة،س تلما ستحممقس
عتتتابتتتألسلالستتتتتتتتتتتتتتتتلمتتتا سليسللتيلممسلليتتتاليس للبحتتتثسلليلمي،س للحاكمتتتةس للممتتتا  ،س ت مملس

،س تأل د سللتكلالاجماسبل طسللبحثس للتلممةس لالبتكا ،س للشتتتتتتتتتتتلكا سلللاشتتتتتتتتتتت ةسل سللتيلمم
سللتيلممسللياليس للبحثسلليلمي.

 كا سللألكتا سخالألسعبأللل فا س  دلسللتيلممسللياليس للبحثسلليلميسقألسأعلنستا تتتتتتتتتتما س
للملتألوسلليالميسلال  سللتيلممسللياليس للبحثسلليلمي،س تضملمسلعتما سأهأللفسللتلممةس

أفلسحاستتتمسفنسأج سسلتالملستيلممسعاليسللما  ؛س هاس2030للممتتتتأللفةسل فمسللمتحأل س
تحممقسلقتصا ل سفل هل ،س إعا  سإحماءسثمالةسللتيلمسبمنسللطالبسلتممممستمل ةسلكتمابس
للم تتا ل سللمتتأليتأل سبتألالعسفنسل هتمتتاشسيتالشتتتتتتتتتتتتتتت تتا ل سلمط،س للتلكملسعل سللمممسللتيسيتمس
إ شتتتتتتاءسللمافيا سفنسأجل اسيماسليسذلكسللتمتتتتتتافاس للتضتتتتتتافنس للحال سبمنسللشتتتتتتباب،س

لملاهجسللحالمةسلتلبمةسلالحتماجا سللممتتتتتتتتتتمبلمةسوللاطلمةس للأل لمة سعنسطلدقس فللجيةسل
ل هتماشسيالم ا ل سللمتيلمةسياللا  سللصلاعمةسلللليية،س تصمممسبللفجسفخصصةسلتالبمس
لحتماجا سستتتتتتا سلليم سليسللممتتتتتتتمب ،س للتيا  س لال ألفااسبمنسللمطاعا سللصتتتتتتلاعمةس

 س فلتمتتا سفبتكل ،س تي ممسقممتتةسلالبتكتتا س للتمتتا دتةسللحصتتتتتتتتتتتتتتتا سعل سألكتتا س ختألفتا
للتيلمميسليسللبلألل سلللافمةسياستتتتتخأللشسللملصتتتتا سلللقممةسللتيستمتتتتماس عألل سأكبلسفنس
للطالبسيتتالتيلمسعنسييتتأل،س تلممتتةسقتتأل ل سللمال  سللبشتتتتتتتتتتتتتتتلدتتةس  أ سللمتتا سللفكل سليس

د،س للمضاءسفؤسما سللتيلممسللياليس للبحثسلليلميسفنسخال سللتأل د س للتاجم سللملد
،سليسف نسلليلاشس للتكلالاجمتتاس لالبتكتتا ،سللفتمتتا سعل سللماللتت سلللمطمتتةس تمتتأليمسللتتألعم

 لللمتتاءسلليم سلمال تتلةسللم نسلليلممةس فتطلبات ا،س فشتتا كةسألضتت سفما ستتا سللتيلممس
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لليتتتاليس للبحتتتثسلليلميسفدس   سلالتحتتتا سل للدميس لليتتتالمسلليل يس لالتحتتتا سل     يس
ستتتلادعاسلمتاييةسسGFHSل سلللاشتتت ة،سياالضتتتالةسلليسضتتتل   ستل ممسللملتألوس لالقتصتتتا 

 .للتا ما س فالكبةس تمل سللتيلممسللياليسللملديةسللت مل


