اىطلل ْٓو االثيني املْافل  23ابسٓل  2018و  ،بهلٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ أضْٔط،
املؤمتس العلنٕ الطيْٖ للدزاضات العلٔا
حتت عيْاٌ «الدزاضات العلٔا الْاقع ّآفام التطْٓس».

ّٓياقش املؤمتس عدٗ ستاّز« :ارتط٘ البحجٔ٘ للهلٔ٘ ،اإلجناشات اليت حككَا قطاع الدزاضات العلٔا
بالهلٔ٘ مً عاو  2014حت2018 ٙو ،مياقش٘ مفتْح٘ حْل الكضآا ّاملشهالت اليت تْادُ البحح
العلنٕ ّالتصْزات املكرتح٘ ذتلَا».
ّقال االضتاذ الدنتْز عادل اليذدٖ عنٔد نلٔ٘ الرتبٔ٘ ّزٜٔظ املؤمتس ،إٌ الهلٔ٘ ّضعت خط٘ إلقام٘
حكب٘ مً املؤمتسات العلنٔ٘ يف األقطاو املدتلف٘ بهل ختصصاتَا ،بَدف إحداخ طفسٗ يف زتال البحح
العلنٕ بالهلٔ٘ ّتبادل ارتربات بني أضاترٗ الهلٔ٘ ّحتكٔل الفاٜدٗ لشباب الباحجني.
ّأضاف االضتاذ الدنتْز علٕ ننال معبدّ ،نٔل الهلٔ٘ للدزاضات العلٔا ّىاٜب زٜٔظ املؤمتس ،أٌ اهلدف
مً املؤمتس طسح زؤّ ٚأفهاز ّمشسّعات تطَه يف تطْٓس الدزاضات العلٔا يف نلٔ٘ الرتبٔ٘ يف ضْٛ
املتػريات العاملٔ٘.
ّأند االضتاذ الدنتْز أمحد حطني عبد املعطٕ ،زٜٔظ قطه أصْل الرتبٔ٘ ّمكسز املؤمتس ،أٌ
املؤمتسات اليت تيظنَا الهلٔ٘ هلا أٍنٔ٘ نرب ٚيف إطالع األضاترٗ ّالباحجني عل ٙأحدخ املطتذدات
عل ٙالطاح٘ العلنٔ٘ ما ٓهٌْ لُ مسدّد إجيابٕ يف حتكٔل ىَض٘ علنٔ٘ بالهلٔ٘.

تْصٔات مؤمتس الدزاضات العلٔا ( الْاقعّ -آفام التطْٓس) ْٓو االثيني املْافل  2018/4/23الطاع٘
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ضسّزٗ تْافل ارتط٘ البحجٔ٘ للهلٔ٘ ّاالقطاو مع خطيت احملافظ٘  ،الدّل٘ ( زؤٓ٘ مصس
.)2030
تكطٔه ارتسٓط٘ البحجٔ٘ إىل زتاالت حبجٔ٘ عام٘ ّزتاالت حبجٔ٘ فسعٔ٘ ّعل ٙالباحح
اختٔاز ّحتدٓد املْضْع يف الْاقع يف إطاز ٍرِ اجملاالت .
حتدٓد االجتاٍات العام٘ مً اجملاالت البحجٔ٘ دتنٔع األقطاو.
تضنني التْدَات املطتكبلٔ٘ عيد إعداد ارتط٘ البحجٔ٘.
التأنٔد عل ٙإعداد الدزاضات البٔئ٘ بني االقطاو ّالهلٔات املشازن٘ يف إعداد املعله (العلْو –
اآلداب -الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ – الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘).
ّضع آلٔات ملتابع٘ تيفٔر ارتط٘ البحجٔ٘.
تطبٔل ّتفعٔل املشسّعات البحجٔ٘ باألقطاو ّالهلٔات.
تشهٔل دتي٘ فئ٘ ميبجك٘ مً دتي٘ الدزاضات العلٔا مَنتَا مياقش٘ عيآًّ املْضْعات املساد
التطذٔل بَا ( بطسٓك٘ ّزقٔ٘ – املهتب٘ السقنٔ٘ ).
التأنٔد عل ٙالتصاو أعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّالباحجني حبضْز الطٔنئاز العلنٕ ّاملياقشات
العلنٔ٘.
ّضع آلٔ٘ ّاضح٘ لكطه املياٍر ّطسم التدزٓظ للكبْل لدزديت املادطتري ّالدنتْزاِ.
االضتعاى٘ بأضاترٗ متدصصني يف التدصصات غري املتْافسٗ بالهلٔ٘.
االضتفادٗ مً ىتاٜر البحْخ الرتبْٓ٘ ّستاّل٘ تطبٔكَا يف اجملتنع ارتازدٕ.
التأنٔد عل ٙضسّزٗ االلتصاو باألماى٘ العلنٔ٘ ّاالخالقٔ٘ عيد ادسا ٛالبحْخ ّالدزاضات
تهًْٓ فسم حبجٔ٘ بالهلٔ٘ مً خالل الباحجني اذتاصلني عل ٙدزديت املادطتري ّالدنتْزاِ.
عكد ضٔنئاز علنٕ مْحد بأقطاو الهلٔ٘.

