
بكات البحث والتعليمشالمنظمة العربية ل  

 جامعة الدول العربية

 8/12/2010القاهرة في 

طالل أبو غزالةمعالي الدكتور موجز كلمة   

 

التحية لألمين العام والشكر على رعايته الخيره-   

الترحيب وفد االتحاد االوروبي-   

الترحيب بمستشار الرئيس التركي-   

الترحيب بوفد الهند-   

أما الوفود العربية فانتم في بيتكم بيت العرب-   

اوجه تحية خاصة الى صديقي وشريكي في المنظمتين امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور - 

صالح هاشم  

اجتماع أروقا واطالق اسرن  : نلتقي لحدثين - 

وللتاريخ فان هاتين المنظمتين تدين بالفضل في وجودهما لالمين العام  - 

ان االمين العام بصفته الوصي على قرارات القمم العربية قد رعى تاسيسهما -   

 تاسست اروقا  لغرض دعم وتاسيس ضمان الجودة في التعليم  2007في عام - 

 في االلكتروني لشبكات البحث والتعليم الوطنيةللبنية التحتية اليوم نؤسس أسرن لغرض الربط - 

 الدول العربية

 حين 2010ولتاسيس اسرن فضل خاص لالتحاد االروبي اذ ان االنطالقة االولى كانت في مارس - 

تشرفت بدعوة االتحاد االوروبي في مؤتمر اليوروميد في بروكسل  

 ن البيان ان االستثمار في البحث العلمي في الوطن العربي في أدنى مستويات العالمعغني - 



: اهدافنا اذا- 

التوعية والحث على البحث  - 1 

ربط مراكز البحث العربية فيما بينها في شبكة واحدة - 2 

ربط الشبكة العربية بالشبكة االوروبية  - 3 

ربط الشبكة العربية بالشبكة التركية  - 4

انشاء قاعدة بيانات للبحوث المتميزة  - 5

اتشرف بان اقبل رئاسة الشبكة في مرحلة التاسيس ومن ثم اسلم قيادتها  - 

اوجه الشكر لالتحاد االوروبي للمشاركة معنا في رعاية ودعم هذا القاء التاسيسي - 

هذا االجتماع هو نواة وسنوجه الدعوة للجامعات ومراكز البحث في كافة البالد المعنية  - 

بعد ذلك سندعو الى جمعية عمومية شاملة نامل ان تنعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية ايضا - 

 ان اجيالنا القادمة ستذكر لكم سعيكم اليوم في حمل شعلة البحث العلمي - 

 وخاصة في ما يتعلق بالطاقة والبيئة والمياه وتطوير تحديد اوليات البحث العلمي في الوطن العربي- 

 المحتوى العربي  

ان كان لي ان اقترح كسياسة العتمادها من قبل الشبكة ان يكون عملنا موجها للبحث العلمي من قبل - 

الطلبة بمساندة االساتذة وليس العكس  

وال يخفى ان مجتمع المعرفة قد اتاح للشباب والطلبة فرص التفوق في االبداع مما جعل أغلب - 

االختراعات الحديثة من نتاج طلبتنا وشبابنا  

سنعد لمعاليكم  تقرير من االجتماع والتوصيات نرفقها لتوجيهاتكم وتقرير اخر الروقا - 

تاتا ، سيسكو ، زين – شكر للجهات الداعمة وفي مقدمتها االتحاد االروبي والشركات العالمية - 

االردنية ، ميكروسوفت ، هيات نت ، واتو غلوب  

ختاما شكرا لمعالي االمين العام على رعايتك وتوجيهاتك الدائمة لنا بما يحقق الجودة في التعليم وفي - 

 المزيد من البحث العلمي لغرض المزيد من االبداع والتقدم 


