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 طالغي أبو أحمد السيد معالي العربية الدول جامعة عام أمين برعاية

 والتعليم البحث لشبكات العربية للمنظمة الفخري الرئيس
 التعليم في الجودة لضمان العربية للمنظمة الفخري الرئيس

 
 eAGE 2017  - العالمية البنى إطار في العربية االلكترونية التحتية البنية ربط حول بعالسا الدولي الملتقى

 AROQA 2017التعليم في الجودة لضمان العربية للمنظمة التاسع السنوي المؤتمر
 

 2017 ديسمبر \األول كانون 4-3، العربية مصر جمهورية القاهرة، – العربية الدول جامعة مقر في
 

  الرئيسية النقاط
 المصرية االنباء وكالة

 
 أبوغزاله طالل الدكتور سعادة

 والتعليم البحث لشبكات العربية مةالمنظ رئيس
 التعليم في الجودة لضمان العربية المنظمة رئيس

 
 على رعايته الكريمة  العربيةمعالي السيد أحمد ابو الغيظ أمين عام جامعة الدول ل جزيل الشكر واالمتنان

مؤتمر الو عالميةال البنىإطار البنية التحتية اإللكترونية العربية في  ربط مؤتمر السنوي السابع حوللل
دعما الستضافة نشاطات البحث تعتبر هذه الرعاية الكريمة ، حيث سنوي التاسع حول جودة التعليمال

 . مل المنطقة العربيةالبنية التحتية االلكترونية لكا وشبكاتوالتعليم 
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 البحث والتعليم في  جزيل الشكر للمفوضية األوروبية على دعمها المستمر وتمويلها السخي لتطوير شبكات

 منطقتنا العربية.

 
  المستدامة من أجل تطوير البنى جزيل الشكر لشبكة الجامعات المصرية والشبكة البحثية لمساهماتهما

 التحتية االلكترونية للمشاريع العلمية والمعرفية

 
  قليمية تركز على البحث والتعليم: إعدة فعاليات ستعقد 

o  ا لشبكات العربية للمنظمة سابعالالملتقى الدولي( لبحث والتعليمASREN) 
o الجودة في التعليم للمنظمة العربية لضمان  تاسعالمؤتمر السنوي ال(AROQA) 
o تاسعاألورومتوسطي ال المؤتمر (EUMED Event 9) 
o  والتعليم للبحث ة االفريقيةكوالشب الشبكة األورومتوسطيةاجتماع. 
o عمل حول البنى التحتية ةورش 
o  ضمان الجودةحول ورشة عمل 

 

  المنظمة نشهد اليوم اهتماما متناميا من الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية لالنضمام إلى
 والمغرب بحث والتعليم في األردنإلى الشبكات الوطنية لل باإلضافة العربية لشبكات البحث والتعليم

 . وفلسطينوالصومال والعراق  مصر وتونسوالسودان و

 

  نتطلع قدما ألن تصبح الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية جزءا من لذلك فترانا دائما
تطور  وتعزيزمالكين ومساهمين وذلك للمساعدة في دعم  مبصفته المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

 البحوث والبنية التحتية االلكترونية في المنطقة العربية. 
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  خدمة المنطقة العربية في مجال في المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم  تواصلونحن نثمن عاليا
العربية على التحتية االلكترونية بين الدول البنى  وتوفير إتصاللشبكة الوطنية للبحث والتعليم اتطوير 

  . المستوى اإلقليمي

 
  نقطة التبادل ب البني التحتية في االردن ولبنان ومصرربط عدد من ونعلم بأن الخطوات االولى تستلزم

الشبكة نقطة التبادل هذه حاليا مع إذ ترتبط  ،للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في لندن  التشغيلية
بربط  وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم ،العالمأنحاء وبقية شبكات البحث والتعليم في  GEANTاألوروبية 

ألغراض البحث مباشرة مع بعضها البعض الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في المنطقة العربية جميع 
 والتعليم ووصولها الى  مصادر البحث والتعليم المتوفرة على الشبكات التعليمية من نقطة التبادل هذه.

 
  سوف يسهم في العديد من الدول العربية  للمنظمة التبادل اطنق تطويرر على مالعمل المستوأننا نؤمن بأن

  .تطوير البنى التحتية العربية المتكاملةب

 
  عالية السرعة ذات شبكات  تأسيسباطالق مشروع الربط العربي الذي يقوم على  نأملجئنا الى هنا ونحن

شبكات البط بين الدول العربية  المتجاورة، وتربط الدول العربية بنطاق ترددي عريض بالغيغابايت تر
والتشارك بين  أدوات لتطوير التعاون استحداثفي  همس، وتالعالمجميع أنحاء اإلقليمية للبحث والتعليم في 

 وتحسين جودة البحث والتعليم. ةبطلوال العلماء والباحثين

 
  هاأسعاروتشكل التحديات المتعلقة بتفاوت التكلفة المالية للربط داخل الحدود في الدول العربية وارتفاع 

بالرغم من وفرة خطوط الربط العالمية التي تمر في ابحار ومحيطات دولنا وبسعات كبيرة وبسب عدم 
توفر االستثمار الكافي ، لم نتكمن بعد من تحقيق طموح مشرع الربط العربي التقني للبنى التحتية والذي 

 القادمةنأمل أن يتم تبنيه ووضعه حيز التنفيذ من جامعة الدول العربية في المرحلة 
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  تي قمت بتأسيسها عام اللشركة العالمية للخدمات المهنية ، اغزالهطالل أبو مجموعةتعلمون حضراتكم بأن
لمساعدة في تطوير مجتمع معلوماتي أكثر للبحث والتعليم في إطار جهودها الرامية بدعم اتستمر ، 1972

التعليم ة يطاقروميتطورا جديدا باتجاه د غزالهم العربي. وتعتبر جامعة طالل أبواتساعا وشمولية في العال
العالم من خالل كافة أرجاء في  ستفيدينواإلبداع للم والتعلم توفير العلم قائم على أساسالالمستوى  رفيع

 جامعة دولية.  500شراكة تعليمية مع أفضل 

 
  في جودة الدعم تطوير جودة التعليم من خالل المنظمة العربية لضمان نونحن لن نألو جهدا من أجل أن

، والتي تقوم بخدمات الجودة واالعتماد في المدارس والجامعات في عدد من الدول  AROQA -التعليم
  العربية

 
  خبراء  عقد عدة جلسات حوارية وعرض لخبرات وأبحاث علمية وتطبيقية يشارك فيهاست اإلطاروفي هذا

ونتائج أفكارا هامة  منهاأن نستنبط  يمكن والجودة واإلعتماد، البحث والتعليمشبكات حول ل العالم من حو
 تستحق التطبيق. عملية 

 
  تقنية البدء باالستثمار في تطوير روابط هذا االجتماع الموقر وما سينتج عنه سوف يساعدنا بالتأكيد على

عابرة للحدود بين الشبكات الوطنية للبحث والتعليم العربية، وذلك للمساعدة في دعم التعاون بين العلماء 
 بداع. االبتكار وباال تتسممجتمعات علمية إيجاد نحو  والعملالعرب 

 
  لشبكات الوطنية للبحث والتعليم العربيةلمشاركة الفعالة توسيع وتطوير إطار الكما أنه سيساهم في 

تعزيز دور مجتمعات  تسهم في عربية باتجاه تطوير بنية تحتية الكترونية وربطها بنقاط إتصال المنظمة
   .البحث والتعليم في العالم العربي


