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 بج مإ  بنع 

إنطلقتتفعالتتت نتتتجعنحاكاع متتت تتتاع للتتدع  تتد  ع  قتتت  ع
رئنسع  جت لة،عع-عجحتلع  ستتتتتتتتتتتتتتل دع/ لطالبعو  ذىعتنظحهعجت لةعبنلتعتمفعر تيةع  دكتار

نتئبعرئنسع  جت لةع شتتت الع  تللناعو  طالبعومستتتتح عالت نتتهعع-عحستتت لع  حي   ع/و  دكتار
ع. لعشل عيان اع  جترىعع28حتىع

نحاكاع للتتدع  تتد  ع  قتتت اعجتتت لتتةعبنلتتتعيتتتتىعاىع  تتترععوقتتتلع  تتدكتارعجحتتتلع  ستتتتتتتتتتتتتتتل تتدع ل
  تا صتتتتتتتتتتتتتتت ع اع  طالبعواتوعحا ر جع للا،عوتنحنةعقدر تلاع لىع  تبد  ع  نقدىعو  بد  ىع

ع.،عونش عثقتاةع  ما رعب لع  جحناو  لح ع لىعت سنخعقناع  حا  نةعو  ديحق   نة

 ور جعتدرمبنةع لطالبعيمتضتت ععوأشتتترع  ستتل دعإ ىعألع  حلستت  عياتتاعب نت جتع تح   عو قد
ا لتع جحا ةع لع  خب  ءعو  حتخصص لع ج  ءعحا ر جع اع  طالبعبلدفعبنتءعج  عجديدع
 لع  شتتتتتتدتبعقت رع لىع  حستتتتتتتاحةعاىعبنتءع  حجتحاع،ع ركد ع لىعضتتتتتت وراع  ستتتتتتتبت اع لع

ع. ستثحترع  قنت  جع  طالبنةعو تقتجع  شدتبعوتأال لتع تصدوعقنت  جع  حستقب 

تعأ دع  دكتارعحستتتتتت لع  حي   ع لع لستتتتتت  ع  د  ع  قت اعيستتتتتتتلدفع قدع د ع لع  ندو جعفنح
 اضتا تعاىع  حجت جع  حختبلةع  تىعتلاع  حجتحاعع20وورشع  لح ع  حتخصتصتةع حنتقشتةع

و أل لع  قا ىعو  تامةع  بستتتتتتتتتتتتتتتت ع شتتتتتتتتتتتتتتت   ع  ىع لع  جت لةعقدع ستتتتتتتتتتتتتتتتقبلفع  دكتارع تياع
 لت ىع ألنشطةع  طالبنةعوأ قىع متض اع لع  د  ع  قت اع بد  لطنفع ستشترعوزم ع  تللناع 

ع.ورمت اع   حتلعبلدفعتاعنةعبأاحنةعرمت اع أل حتلعوأست  بع  قنت اع  نتجمة

 حتعأ قىع  دكتارعياسفع  ار  ن ،ع ست دعوزم ع  شدتبعو   متضةع تطام ع  قدر جع  شدتبنةع
ع.ش و تجع  قا نةع  دب ىع متض اع لع  شدتبعو نتءع و ةع  حستقب عو ورااعاىع  ح
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و شتتتتتتتتترع  حي  ىع  ىع لعنحاكاع  د  ع  قت اعيستتتتتتتتتلدفع ياتتتتتتتتتع  تا صتتتتتتتت ع  بلتلع اع البع
  جت لةعو إلستتتتتتتتحترعإ ىعأر ئلاعو إلجتبةع لىعتستتتتتتتت  تلاع تا  تلاعبت ستتتتتتتحتجعو  حا صتتتتتتتبتجع

ع .  الز ةع لقنت اع  نتجمةعوت سنخعع  حبتهناع  صمنمةع دىعشدتبع  جت لة

قتلع  دكتارعخت دععنستتتام،ع نستتتاع تطع ألنشتتتطةع  طالبنةعبت جت لة،عألع ور جع لعجتنده،ع
 ت دتعو شتت اتعو اتتاعا  ةعتدرمسعع280 لستت  عإ د  ع  قت اع طالبعجت لةعبنلتعتستتتلدفع

وممتضتت عا لتعأستتتتذاعوخب  ءع لتمد عاىع د  ع لع  حاضتتا تج،ع نلتعر مةع صتت ع لتنحنةع
ءع  دو ة،عو  قاىع  نت حةعو وراتعاىعتلح اع،عو ورع  شتتتتتتتتتتتتتتتدتبعا عبنت2030  حستتتتتتتتتتتتتتتتد  ةع

 إلنتحتء،عووستتتتتتتتتتئ ع  تا صتتتتتتتتت ع إلجتحت  عوتنحنةع  ا  ع ح تامةع  شتتتتتتتتتتئلتج،عوتنحنةع  ا ءع
ع.و إلنتحتءع لا ل،عوحثع  شدتبع لىع  حشتركةعا عبنتءع  حستقب 

وأضتتتتتتتفع  دكتارع صتتتتتتدوع  دم ل ،ع دي ع تطعر تيةع  شتتتتتتدتب،عألع لستتتتتت   جعإ د  ع  قت اع
تنظحلتع إل  راع  لت ةع   تيةع  شتتتتتتتتتتتتتتتدتبعبت تلتولع اع تمت ع البع  جت لة،عتقتطعبت حدينةع

،عتحل د ع تأا  ع  طالبع  حشتتتتتتتتتتتترك لعيان اع  جترىعع28ع–ع21  جت عنةعببنلتعاىع  بت اع لع
ع.ا ع لس  إ د  ع  قت اعبملا ل


