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جامعة العين تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي التحاد الجامعات العربية

 

في عقد والذي العربية الجامعات التحاد التنفيذي المجلس اجتماع أعمال والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة استضافت
من: كل وبحضور المتحدة، العربية اإلمارات جامعة مدير البيلي محمد الدكتور سعادة برئاسة بالعين الجامعة مقر
إدريس مصطفى الدكتور األستاذ العربية، الجامعات التحاد العام األمين العدوان عرابي أبو سلطان الدكتور األستاذ
العراق، في األنبار جامعة رئيس الحمداني مكلد عفان محمد الدكتور واألستاذ لالتحاد، المساعد العام األمين البشير
جامعة رئيس صادق عبداهللا صادق الدكتور واألستاذ الجزائر، في فارس يحيى جامعة رئيس زغدار أحمد الدكتور واألستاذ
في القلمون جامعة ورئيس الصومال، في مقديشو جامعة رئيس مرسل محمد إبراهيم والدكتور األردن، في األهلية عمان
رئيس البيماني سعود بن علي الدكتور سعادة قابوس السلطان جامعة ومن البطل، نبيل الدكتور األستاذ سوريا
مدير األنصاري حسين والدكتور التطبيقية، العلوم جامعة رئيس عواد غسان الدكتور األستاذ البحرين ومن الجامعة،
دبي، في الجامعة فرع ومديرة بيروت في يوسف القديس جامعة عن ممثل أبيض نسرين والدكتورة الكويت، جامعة



التحاد العامة اإلدارة مدير وهبة مي والسيدة األردن، في المفتوحة القدس جامعة فرع مدير القواسمي رشدي والدكتور
عمداء مجلس وأعضاء الجامعة، رئيس الرفاعي غالب الدكتور األستاذ استقبالهم في كان حيث العربية، الجامعات

الجامعة.

الجامعات التحاد المستقبلية االستراتيجية الخطة تضمنتها التي األساسية البنود من مجموعة االجتماع تناول وقد
طلبات مناقشة إلى وباإلضافة العربية، الجامعات التحاد األساسي النظام على تعديالت إجراء ضمنها ومن العربية
ونشره، العلمي البحث دعم في العربية الجامعات اتحاد دور المجلس أعضاء ناقش كما االتحاد. لعضوية االنضمام
أعضاء أكد األكاديمية المؤسسات صعيد وعلى العربية. الجامعات بين الطالبي والتبادل الطالبي التدريب على والتركيز
العلمية الجمعيات دور تعزيز على والعمل االتحاد، جامعات بين بالتعاون الدولية المؤتمرات عقد أهمية على المجلس
لدى الجودة ضمان ثقافة خلق في االتحاد دور أهمية إلى إضافة جمعية، 23 عددها يبلغ والتي االتحاد عن المنبثقة

الجامعات العربية.

الجامعات التحاد المحرك هو التنفيذي المجلس "يعتبر قائالً: االجتماع هذا أهمية على الرفاعي الدكتور األستاذ وأكد
يحدد المجلس فهذا المجلس، من توصيات عن عبارة هي العربية الجامعات اتحاد قرارات معظم أن حيث العربية،
بين الخبرات تبادل تعزيز مجال في االجتماع هذا يلعبه الذي الهام الدور على أكد كما لالتحاد"، المستقبلية االستراتيجية
العربية، الجامعات بين الدولية المؤتمرات تنظيم على يساعد أنه إلى باإلضافة التدريس، هيئة وأعضاء العربية الجامعات

ويعمل على تشجيع البحث العلمي المشترك والبرامج األكاديمية المشتركة بين الجامعات العربية.

طالب تدريب عروض لتبادل والعشرين الثالث الملتقى تستضيف سوف والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة أن يذكر
الجامعات لطلبة تدريب فرص توفير إلى يهدف والذي ،2017 مارس 19-21 مابين الفترة في العربية الجامعات

العربية بحيث يتم تبادل عروض التدريب بين ممثلين عن الجامعات العربية.

رابط الخبر
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