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فى المؤتمر العلمى الخاااااتمر ل مر   
القتضى: اإله متم بتإلنستن المصرى .. بنهت

 هدف رئيسى للقيتدة السيتسية

رئاس  -السيييييييياد اوىيييييييي  ال   يييييييي   /افتتح الدكتور
رؤ ة »مؤتمر التطورات الحداثة ف  علوم ومم رىييييييييييييييي ت التمر    أمسج معة بنه  
اليييييظم تنلميييييم كلاييييية التمر   مييييي لعييييي معييييية و و المؤتمر العلم   «2030التمر   

 .الخ مس والدول  الث ن  للكلاة

اة بن ء االنسيييييي ر الم ييييييرم وأكد ال   يييييي  جلس العلسيييييية اؤفتت عاة للمؤتمر عل  أ م
الظم اولام الرئاس عبدالفت ح السييياسييي  أ ماة كبارم والعمد عل  ظعم منلومة ال يييحة 
لت لاد االمراض الت  يع ن  منه  المواطنان عت  يكور االنسيييييييييييي ر ج لا  من ا مراض 

 .مم  يمنحم ال درم عل  العمد واؤنت ج واؤىتمت ع معوظم الحا م

مؤتمر الظم تنلمم كلاة التمر   يأت  ف  وقت تعمد الدولة وق س ال   ييي  ار  ظا ال
فام عل  اع ظم بن ء منلومة ال ييييييييييييييحة  والتمر   يعد أ م العوامد الت  تسييييييييييييييهم ف  

 .نع ح  ظه الملومة

واعرب ال   يييييييي  عن ارتا عم مم  ع  تم كلاة التمر   م لع معة من نع ع ت ىييييييييواء 
الكلاة مع الكلا ت المن ظرم للرت  ء  عل  المسيييييييييتوم العلم  او العمل  وانييييييييي ظ بتع ور 

 .ممهنة التمر   وبمستوم الخر عان

وأعلن ال   يييييييييل عن ت يييييييييكاد لعنم من الع معم لو يييييييييع ا لا ت الل مم لتنفاظ جطم 
 .الدولم فام  اتعلق م لتعلام والبحث العلمل ظاجد ج معم بنه  وكلا ته 
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عل  الع مع ت الع لماة  وق س ال   ييييييييييييييي  ار ج معة بنه  ك نت ىيييييييييييييييب قة ف  االنفت ح
المت دمة وع دت العداد من االتف قا ت للتب ظس العلم  والم ييييييييييي ركة البحثاة وع يييييييييييلت 
عل  ع ييييييرات المنح الدراىيييييياة لطلبه  للدراىيييييية ف  ج مع ت عر  ة وع لماة و ظا  و 
التوجم الظم قرر الرئاس عبدالفت ح السيييييييييياسيييييييييي  ار تأجظه الع مع ت الم يييييييييير ة عت  

 .علم  وبحث  وترتفع ت ناف ته  بان ج مع ت الع لم تضمن تح اق ت دم

فام  ط لب الدكتور   يييييييييي م أبوالعانان ن ئب رئاس الع معة للدراىيييييييييي ت العلا  والبحو  
عل   رورم مواكبة التطورات الت  ت هد   مهنة التمر   وطر ق الت خاص وعلج 

 .المر  

الييظات  ورفع المهيي رات  كميي  طيي لييب أبوالعانان مييلن يييييييييييييييي ء جاييد جييداييد قيي ظر عل  التعلم
وال درات مؤكدا انم يعب عل  الم ييييييييييييتللان ممهنة التمر   تأ اد أنفسييييييييييييهم م ييييييييييييكد 

 .مستمر

بانم  اكد الدكتور عسييييييان الملرب  ن ئب رئاس الع معة ل ييييييوور التعلام والطلب عل  
أ ماة تطو ر التعلام ف  مع س التمر   النم يعد ع يييييييب الخدمة ال يييييييحاة كم  اكد 

ثان وق س ار علان  ار نوفر كد االمك نا ت لتخر ج ممر يييييي ت عل  قدر معلم المتحد
 .ع س من الت  اد العلم  الر الخدمة ال حاة ال تتطور اال بتطوره

فاميي  أكييدت الييدكتوره  و ييدا ديييييييييييييييي ظس عماييد كلايية التمر   ورئاس المؤتمر عل  ار 
مر   ف  التمر   يعد ع ييييييب الخدمة الطباة وانم اليمكن االىييييييتلن ء عن أط م الت

 .ام مستوم من مستو  ت  ظه الخدمة وانم يمثد  رورم لكد من االطب ء والمر  

وقييي ليييت ار المؤتمر انييي ق  عيييدظا من المحييي ور منهييي  التواديييييييييييييييييد العايييد ف  العملاييية 
التمر ضيييييييييييييييايية واظارم العوظم مع التطورات الحييداثيية ف  التمر   والتيي  اييد المعتمع  
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واال تمييي م مييي لكفييي ءات التمر ضييييييييييييييياييية  2030المت يييدم ف  التمر   ورؤ ييية التمر   
 .والتحدي ت الت  تواجم الرع ية التمر ضاة ف  م ر


