
 بظم هللا السخمان السخيم

 و الصالة و الظالم على خاجم املسطلين و طيد الخلق أحمعين

 الظيد وشٍس الخعليم العالي و البدث العلمي،معالي  -

فيت و الصيد البدسي معالي الظيد  -  وشٍس الفالخت و الخىميت الٍس

 ان إلاحخماعيموشٍس العمل و الظمعالي الظيد  -

 الىشازاث ممثلى الظادة ألامىاء العامىن  -

ينالجداد الألامين العام الظيد  -  فالخين الجصائٍس

 ممثلي املإطظاث و الهيئاث الدوليت ةداالظ -

 زئيع الغسفت الىطىيت للفالخت و طعادة الظيداث و الظادة زؤطاء الغسف الىالئيت للفالخت  الظيد -

 الجامعاث و مدزاء املدازض الىطىيت زؤطاءالظيداث و الظادة  -

فيت  -  الظيداث و الظادة مدزاء مساكص البدىث و مدزاء قطاعاث وشازة الفالخت و الخىميت الٍس

 ،ألاطاجرة، أعصائي الطلبت ئخىاويو  شمالئي -

م،  -  أيها الجمع الكٍس

 الظالم عليكم و زخمت هللا و بسكاجه، و بعد

املدزطت العخيقت أزخب بكم أصالت عً هفس ي و هيابت عً كل ألاطاجرة و العمال و الطلبت  بهره 

كم ىل هصلخم أهال و خللخم طهال و حعلأقاملدزطت الىطىيت العليا للعلىم الفالخيت، و  ،املئىٍت العمس

دها اليىم هللا دائما في خدمت هرا الىطً، ئن خظىزكم معىا عصما  اعتزاشا و فخسا و  ٌؼسفىا و ًٍص

للعمل بجد و مثابسة مً أحل املظاهمت في الحد مً الخبعيت الغرائيت التي ل كل ما بىطعىا رعلى ب

 الىطني،  الاقخصادجلقي بكل وشنها على 

فاهما ًدل على العىاًت الفائقت التي جىلها الظلطاث  ػيئئن خظىزكم معىا اليىم ئن دل على 

ت، و ألامً الغرائي ال ًمكً لقطاع الفالخت عامت و ملظألت ألامً الغرائي للجصائس خاص العليا للبالد

أن ًخدقق ئال بخظافس حهىد كل القطاعاث الحيىٍت للبالد، ال طيما قطاعاث الخعليم العالي و 

فيت و الصىاعت الخ...   البدث العلمي و الخطىٍس الخكىىلىجي و الفالخت و الخىميت الٍس

ي املائت و العؼسة إلوؼاء ي لألغرًت بمدزطدىا ًصادف الركس ئن اخخفال  هره الظىت باليىم العامل

قيا و عسبيا،  ههر و كرا الركسي الظبعىن إلوؼاء مىظمت الفاو، هأمل املدزطت ألاولى مً هىعها افٍس

إلزطاء فأل خير إلزطاء حعاون بىاء و مثمس مع كل الفاعلين في امليدان  ىاطبتاملهره أن جكىن أًظا 

يت فدظب و ئهما جخدم أًظا ألاحيال الالخقت قىاعد مخيىت لخىميت مظخدامت ال جخدم ألاحيال الحال

و هى ما ًخدم مكدظباجىا إلاحخماعيت  و ٌعصش طيادجىا الىطىيت التي طحى مً أحلها املالًين مً 

 أبىاء هره ألامت البرزة بكل هفع و هفيع.  



فيت و الصيد اأن أػكس م دو قبل أن اههي مداخلتي أو  لبدسي عالي الظيد وشٍس الفالخت و الخىميت الٍس

ملي لألغرًت  و االخخيازه املدزطت الىطىيت العليا للعلىم الفالخيت الخخفاليت هره الظىت باليىم الع

كرا معالي الظيد وشٍس الخعليم العالي و البدث العلمي الري طمذ لىا بل و شجعىا على ئهجاح 

 بهرا اليىم باملدزطت، فؼكسا الاخخفال

لػكس ال ًفىجني أن أوحه  و  و على زأطهم طير ألكل مً طاهم في عمليت الخىظيم و الخـ ي الجٍص

ت العامت  ، أذكس منهمن و هم كثريلممىهألاطخاذ بلطسغ مدمد، و الؼكس مىصىل أًظا ل املدًٍس

س الخكىىلىجي و الىكاالث املىطىعاجيت للبدث العلمي  و املعهد الىطني  للبدث العلمي و الخطٍى

 ملخعاملين الاقخصادًين، فالؼكس مىصىل للجميع, الجصائسي للبدىث الصزاعيت و بعع ا

 

 :أما فيما ًخص بسهامج  هره الصبيدت فظيكىن كالخالي

 وشٍس الخعليم العالي و البدث العلمي،ملعالي الظيد  افخخاخيتهبدأ بكلمت  -

 ثم كلمت لظعادة الظيد ممثل املىظمت العامليت لألغرًت و الصزاعت -

ينثم كلمت لظعادة  الظيد ألامين  -  العام  الجداد الفالخين الجصائٍس

 و ألاطسة و  قظاًا املسأة إلاحخماعيوشٍسة الخظامً ملعالي الظيدة ثم كلمت   -

فيت و الصيد البدسي ملعالي الظيد ثم كلمت  -  وشٍس الفالخت و الخىميت الٍس

ً بجىائص  الفاو لعام  - م الفائٍص  5102ثم هيخقل ئلى مساطيم جكٍس

 عازطا 21الري ًدخىي على خىالي و  املعسض املقام بهره املىاطبتثم هخىحه ئلى افخخاح  -

 هدؼسف بدعىجكم ئلى مأدبت غراء أقامتها على ػسفكم وشازحي الفالخت و الخعليم العالي ذلك ثم بعد -

-  

 :فظيكىن كالخالي  الظهيرةفترة ما بعد أما فيما ًخص بسهامج  

م ألاطاجرة الرًً  -  اث املاطيتى طى 2الخقاعد خالل ال اخخازواجكٍس

م الطلبت املخدصلين على  - املقام بين مدزطدىا   (PGS)ػهادة الخعليم ملا بعد الخدزج املخخصصجكٍس

 و مخخلف قطاعاث وشازة الفالخت

فيت و الصيد البدسي باإلطازاث العلميت ملخخلف  احخماع - الظيد معالي وشٍس الفالخت و الخىميت الٍس

 جخصصاث القطاع.

- ------------------------------- 

 وشٍس الخعليم العالي و البدث العلمي، فليخفظل مؼكىزاملعالي الظيد و أخيل الكلمت ألان  -

ين، الكلمت ألان  -  فليخفظل مؼكىزا لظعادة الظيد  ألامين العام الجداد الفالخين الجصائٍس



 ةخفظل مؼكىز خفلو  قظاًا املسأة،  ملعالي الظيدة وشٍسة الخظامً إلاحخماعي و ألاطسةالكلمت ألان  -

 فليخفظل مؼكىزا لظعادة الظيد ممثل املىظمت العامليت لألغرًت و الصزاعت، الكلمت ألان 

فيت و الصيد البدسي, ملعالي االكلمت ألان  -  فليخفظل مؼكىزالظيد وشٍس الفالخت و الخىميت الٍس

ً بجىائص  الفاو لعام   فليخفظل مؼكىزاللظيد مدمد بلطسغ الكلمت ألان  -  5102لخقدًم الفائٍص

-  


