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الدورة الـ  94للمجلس التنفيذي واملؤثمز العام الثحاد الجامعات العزبية
شارك مدًز جامعت السىدان للعلىم والخنىىلىجيا أ .د .راشد احمد محمد حسين في اعماى الدورة الـ  34للمجلس
الخىفيذي واملؤجمز العام الجحاد الجامعاث العزبيت بمدًىت العين في الفترة  01-01أبزيل 1102م في جامعت إلاماراث
العزبيت املخحدة والتي شارك بها ألثر من  211من رؤساء ومدراء الجامعاث العزبيت والدوليت .

وجظمن جدوى أعماى املؤجمز العدًد من املىطىعاث والذي أعدجه ألاماهت العامت لالجحاد أبزسها في ًىمها ألاوى
اسخعزاض ومىاقشت ألاوشطت وإلاهجاساث لهل من املجالس واملزالش والجمعياث العلميت للهلياث وبحث الخعاون بين
الاجحاد واملىظماث العزبيت وإلاقليميت والدوليت ولذلو جائشة الاجحاد للباحث املخميز وطلباث العظىيت للجامعاث
العزبيت الزاغبت باالهظمام لالجحاد .وخصص اليىم الثاوي للمؤجمز لعقد اجخماعاث اللجان الفزعيت وهي املاليت
والعظىيت والعلميت والثقافيت والخىظيميت وإلاداريت وجصدر عنها جىصياث حعزض على املؤجمز العام للمصادقت عليها
.وسيجخمع املجلس الخىفيذي الجحاد الجامعاث العزبيت لبحث املىاطيع التي سيخم عزطها على املؤجمز العام الحقا
إلقزارها بشهلها النهائي.
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وجم خالى حفل الافخخاح جنزيم الفائشين بجائشة الباحث العزبي املخميز في مجاى العلىم الشراعيت والبيطزيت حصل
عليها مل من الدلخىر أوس عبد الزؤوف الىابلس ي والدلخىر بالى سليمان من جامعت العلىم والخنىىلىجيا ألاردهيت
وجائشة الباحث العزبي املخميز في مجاى العلىم إلاوساهيت
والاجخماعيت حصل عليها الدلخىر أحمد مجيرة من جامعت قطز
والدلخىر أهىر محمد من مليت أحمد بن محمد العسنزيت بقطز.
وقاى معالي الدلخىر علي راشد الىعيمي مدًز الجامعت في ملمخه
التي ألقاها هيابت عىه الدلخىر محمد عبدهللا البيلي هائب مدًز
الجامعت للشؤون العلميت إن املؤجمز حعقد عليه طمىحاث وآماى
لبيرة لخحقيق جطلعاث الجامعاث العزبيت في املىطقت وجحقيق
الخىاسق والخىاغم فيما بينها في ظل الحاجت املاست لخطىيز
مىظىمت الخعليم في املىطقت العزبيت حيث ًقع على عاجق
الجامعاث العزبيت العبء ألالبر في جلبيت احخياجاث مجخمعاتها
ودعم البحث العلمي والابخهار .وألد التزام جامعت إلاماراث في
جحقيق الزيادة والخميز في جميع بزامجها الخعليميت حيث جفخخز
جامعت إلاماراث بخحقيق إهجاس جدًد بجاهب إهجاساتها السابقت
وهى الاعخماد ألامادًمي العالمي للزابطت الغزبيت ألامزينيت للهلياث
والجامعاث "واسو ".وحسلم الدلخىر محمد البيلي علم الدورة
لهذا العام إطافت لدرع اجحاد الجامعاث العزبيت.
على هامش املؤجمز وقع مدًز الجامعت على مذلزحي جفاهم في اطار الخعاون العلمي مع مل من الجامعت الامزينيت
السعىدًت ،والجامعت الاهليت بالبحزين.

