إدارة العالقات الخارجية – /03ابريل6302/م

املؤثمر العربي التركي الثاني للتعليم العالي في اسطنبول
غارك مدًز جامعت الطىدان للعلىم والخنىىلىجُا أ .د .راغد اخمد مدمد خطين في اعمال اإلاؤجمز العزبي الترمي
الثاحي بمدًىت اضىطبىل الترلُت والذي جىظمه الاماهت العامت الجداد الجامعاث العزبُت بالخعاون مع جامعت اضطىبىل
مدًىِذ في الفترة ( 72أبزٍل  )7102وَػارك فُه  711رئِظ جامعت عزبُت وجزلُت بدضىر هائب رئِظ الىسراء الترمي
الىاطق باضم الحهىمت الترلُت وعمان قىرجىإلاىع ،ورئِظ الىسراء ألاردوي ألاضبق الدلخىر عدهان بدران .يهدف
اإلاؤجمز الذي إلى جبادل اإلاعزفت وآلاراء والاضتراجُجُاث والخبراث واإلامارضاث بين الجامعاث العزبُت والترلُت وجطىٍز
وفخذ مجاالث الخعاون العلمي والبدثي وحشجُع بزامج الخبادل والدرجاث اإلاػترلت والخعلُم عن بعد .لما يهدف الى
حشجُع القائمين بامز الخعلُم العالي العادة الىظز في دور الجامعت في اطار الخدوٍل الحالي والعمل على اإلاطاهمت في
مىاجهت الخددًاث الاجخماعُت والاقخصادًت باإلاىطقت.
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في ملمت افخخاح اإلاؤجمز دعا قىرجىإلاىع ،العالم ؤلاضالمي إلى العىدة للدور الزٍادي في زىرة اإلاعارف العلمُت في مخخلف
اإلاجاالث ،مػيرا إلى الخأخز في مىالبت الخطىراث الحاصلت على مخخلف الصعد .ولفذ إلى معاهاة العدًد من دول
العالم ؤلاضالمي من الصزاعاث الداخلُت بطبب الخعصب وعدم فهم آلاخز واهدػار الخطزف والفقز الذي أدي إلى
هجزة النثير من علماء اإلاطلمين إلى الدول الغزبُت.
وقال ألامين العام الجداد الجامعاث العزبُت رئِظ اإلاؤجمز عن الجاهب العزبي الدلخىر ضلطان أبى عزابي العدوان في
خفل الافخخاح إن الىجاح النبير الذي خققه اإلاؤجمز الترمي العزبي ألاول للخعلُم العالي عام  ،7102وفز لىا فزصت
فزٍدة في مىاصلت عقد اإلاؤجمز الثاوي بهدف الالخقاء وجبادل الخبراث ومىاقػت ضبل الخعاون اإلاخعلقت بالخعلُم العالي،
مخطلعا إلى فخذ عملُت مطخدامت من الحىار والخفاهم اإلاخبادل .لما بين أن اجداد الجامعاث العزبُت مىصت مهمت في
رصد ومىاقػت العدًد من القضاًا العزبُت اإلاخعلقت بجىاهب الخعلُم العالي في الجامعاث العزبُت من خالل العدًد
من ألاهداف وألاوػطت الحاضىت في مجال الخعلُم العالي والترليز على حطهُل وجطىٍز ضبل هقل اإلاعزفت ،وجىدة
البدث العلمي والتي هي واخدة من أدواث قُاص الخىمُت والخقدم في أي مجخمع ،معلىا أن الاجداد وبالخعاون مع
جامعت الشرقاء ألاهلُت ضِطخضُف الدورة الزابعت في أًلىل اإلاقبل .وأغار إلى أن الاجداد ٌطعى إلى رفع لفاءة
اإلاؤضطاث الخعلُمُت وبىاء القدراث إلاىاءمت اإلاطخىٍاث العاإلاُت ،وججطير الفجىة بين البلدان اإلاخقدمت والبلدان
الىامُت ،معلىا عن جىجه الاجداد لخىظُم مؤجمزاث ممازلت في فزوطا ،والُابان ،والىالًاث اإلاخددة ألاميرلُت أًضا.
لما ألقى رئِظ جامعت اضطىبىل رئِظ اإلاؤجمز ،وألامين العام للمؤجمز ورئِظ اإلاجلظ الترمي للبدىر العلمُت
والخنىىلىجُت أخمد عارف ارخين ملماث ألدا خاللها اهمُت عقد مثل هذه اللقاءاث في جبادل الخبراث وحعشٍش البدث
العلمي وجبادل اعضاء هُئاث الخدرَظ والطلبت بين الجاهبين العزبي والترمي

