
 ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى پائالىیهتلىرى

    ماي شهنبه سائهت -8 یىلى -2010  
ئۇیغـــۇر  گىـــچه 13:00  دىـــن  09:45

ئۇمـــــۇمىي  ئاكادېمىیـــــسى تـــــۇنجى
 .ئوڭۇشلۇق ئېچىلدى ئىستانبۇلدا یىغىنى



ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى تـۇنجى ئۇمـۇمىي      
  : كۈن تهرتىپى بۇیۇنچه  یىغىنى

ـ  ئۇ  ئـا    -1  ى  قۇرۇلغانـدىن كېیىنك
خىــزمهت ۋە پائــالىیهتلهر توغرىــسىدا   
ــابىق  ئۇیغـــــۇر ئاكادېمىیـــــسى ســـ

دوكــالت  ئابدۇلھهمىـد قاراخـان   رەئىـسى 
  .بهردى

 



 



ــزمهت   ــسى خىـ ــۇر ئاكادېمىیـ ئۇیغـ
 )2009.10-2010.05(خۇالسىسى 

-9یىلـــى -2009: قۇرۇلىـــشى   
ــائهت   ــىنتهبىر كهچ ســــ ، 9:00ســــ

 جهرراھپاشا، ئىستانبۇل

ىلـى   ی– 2009: رەسمىي قۇرۇلىـشى   
 نۇیابىر-24



 :پائالىیهتلىرى  

ــۈلگهن   ــىمىي ، ئۆت ــېچىلىش مۇراس ئ
ــلهر  ــۈركچه، ئىنگلىــزچه ۋە –دەرس   ت

TOEFL   ، زىیــارەت ۋە كۆرشىــشلهر ،
-ئوقۇغۇچى ئىشلىرى ، ئوقۇغـۇچى تهلىـم      

ــي ســۆھبهتلهر ، ئۇیغــۇر  ــیه ، ئىلمى تهربى
ئاكادېمىیـسى دائىمىـي یىغىنـى، ئۇیغــۇر    

ــۇر  – پهن ــاتچى ۋە ئۇیغــ تهتقىقــ



ــالىز ــاالقه ۋە   لىىی ــان ئ ــلهن بولغ رى بى
ــق    ــۈچهیتىش ۋە ئهزالى ــارلىقنى ك ھهمك

 -خىزمىتى

ــسى   -2  ــۇر ئاكادېمىیــ  9ئۇیغــ
كىشىلىك یېڭى رەھبهرلىـك ھهیئهتلىـرى      
دېمىكراتىك ئۇسـۇلدا سـایالپ چىقىلىـپ       
ئۇیغــــۇر ئاكادېمىیــــسى تهشــــكىلىي 

 :قۇرۇلمىسى تۆۋەندىكىدەك بىكىتىلدى



 ئۇیغــۇر ئاكادېمىیـــسى تهشـــكىلىي 
 :قۇرۇلمىسى

ــۇپ   ــسى قۇرۇلـ ــۇر ئاكادېمىیـ ئۇیغـ
ــسقىغىنه  ــدە 9قى ــاي ئىچى ــۈركىیه،   ئ ت

یاۋرۇپا، ئامىرىكا، یـاپۇنىیه، جۇڭگـۇ ۋە       
 20جهمئىــي ئۇیغــۇر دىیــاردىن بۇلــۇپ،

ــتىن ــۇر   90 دۆلهتـ ــېقىن ئۇیغـ ــا یـ  غـ
ئۇیغـــۇر  تهتقىقـــاتچى ۋە زىیالىالرنىـــڭ



ئهزا ۋە  شــهرەپلىك ئهزا، ئاكادېمىیــسىگه
ـ    شى بىـلهن رەســمىي  ۋەكىـل بۇلـۇپ كىرى

ــارالىق ــلهن  –پهن  خهلقئ ــپ بى  مائارى
شۇغۇللىنىدىغان ئىلمىي بىر جهمىئىـیهتكه     

 .ئایالندى

ئۇیغـــۇر ئاكادېمىیـــسى شـــۇنچه   
ــیىن شــارائىتتا قۇرۇلغــان  ئىقتىــسادىي قى

ــۇ  ــسىمۇ، ب ــر  9بول ــدە ھىچبى ــاي ئىچى  ئ



تهشكىالت ۋە دۆلهتتىن یـاردەم ئالمـایمۇ    
ئـالىم ۋە   ئۇیغـۇر    یهنىال ئۆز ۋەتهنپهرۋەر  

زىیالىالرنىــڭ بىــرلىكته ۋاقتــى بــارالر    
پـۇلى   كـۈچى بـارالر كـۈچىنى ۋە       ۋاقتىنى،

مـۈرىگه  - چىقىرىپ مـۈرىنى  بارالر پۇلىنى 
ــاق  ــۇغ، ئ ــرەپ ئۇل ــۈل تى ــۇر  كۆڭ ئۇیغ

ــۇزۇن  ــڭ ئــــــــ مىللىتىمىزنىــــــــ
 مائــارىپى - كهلگۈســى پهن مۇددەتلىــك

ھهرقانـداق ئىـشنى     ئۈچۈن قىالالیدىغان 



 دەپ مهیلـــى كىچىـــك مهیلـــى چـــوڭ
ئایرىماي ئىمكانىیهتنىڭ بېـرىچه قىلىـپ     

 .كىلىۋاتىدۇ

ــى  -  2010 ــڭ – 5یىلـ  - 8 ئاینىـ
چاقىرىلغـان ئۇیغـۇر     كۈنى، ئىـستانبۇلدا  

تــۇنجى ئومــۇمىي یىغىنــى  ئاكادېمىیــسى
 ئۇیغــۇر ،غهلبىلىــك ئېلىــپ بېرىلىــپ  

ئاكادېمىیسى تهشكىلىي قۇرۇلمىـسىدىكى    



ــپ  ــلهر تۇلۇقلىنىــــــ كهم تهرەپــــــ
ــشىپ، ۋە ــدەك مۇكهممللىـــ  بۈگۈنكىـــ

تهشــــكىلىي خىزمىتــــى بىــــر قهدەر   
مىلىشىــشقا قــاراپ مېڭىۋاتقــان بىــر ېسىست

 –جهمىئىیىتـى    ئۇیغۇر ئىلمىـي تهتقىقـات    
 .ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى بارلىققا كهلدى

ئاكادېىمىـــسى تـــۇنجى   ئۇیغـــۇر
ئۇیغـۇر    كىـشىلىك  9ئومۇمىي یىغىنىـدا،    



ھهیئىتــــى،  ئاكادېمىیــــسى دائىمىــــي
 3ىـي ھهیئىتـى،     كىشىلىك زاپاس دائىم   9

 3كىشىلىك دائىمىـي نـازارەت ھهیئىتـى،        
 9كىشىلىك زاپاس دائىمىـي ھهیئىتـى ۋە        

كىشىلىك خهلقئـارلىق دائىمىـي ھهیـئهت     
ــي   ــۇپ، جهمىئى ــمىي  33بۇل ــشى رەس  كى

ئېلىپ، ۋاقىـت ئىچىـدىن ۋاقىـت        ۋەزىپه
ــسىنى   ــۇر ئاكادېمىیـ ــپ، ئۇیغـ چىقىرىـ
ــۇر   ــارقىلىق ئۇیغ ــدۇرۇش ئ ــي قىل تهرەققى



ــزمهت قىلىـــش  مائا–پهن  ــا خىـ رىپىغـ
 .ئۈستىدە ئىزدەنمهكته ۋە تىرىشماقتا

ــۇر  ــق ئۇیغـــ ــۇنجى قېتىملىـــ تـــ
ئاكادېمىیــــسى ئومــــۇمىي یىغىنىــــدا 

ــۇلدا  ــك ئۇسـ ــایالنغان   دېمىكراتىـ سـ
  :تهشكىلىي قۇرۇلما تۆۋەندىكىدەك

  : ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى لىدىرى 



ئامىرىكـا ئـالهم قاتنـاش      (دوكتۇر ئهركىن سىدىق     
 )ئوپتىك فىزىكا ئېنجىنىرى»NASAناسا«ئىدارىسى



ــسى   ــسى رەئىـ ــۇر ئاكادېمىیـ : ئۇیغـ

ــایهت  ــۇر ئالىمجــان ئىن پروففىــسور دوكت
تـــۈركىیه ئىزمىـــر ئهگه ئۇنۋېرســـىتىتى (

 )تۈركولوگىیه بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى



  : ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى رەئىس ۋەكىلى، ئىجرائىیه رەئىسى

ــان    ــد قاراخ ــسى (ئابدۇلھهمى ــۇر ئاكادېمىی ئۇیغ
 تۈركىیه ئىستانبۇل تېخنىكـا     ، سابىق رەئىس  سىچىقۇرغۇ

 )ئۇنۋېرسىتىتى یادرو ئېنىرگىیه ئېنجىنىرلىقى ماگىستىرى



  :ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى خهلقئارالىق تهشكىلىي ئىشالر رەئىسى 

ــن ــۇر مهمهت ئىمى ــىتىتى (دوكت ــا ئۇنۋېرس ئامېىرىكــا كولۇمبىی
 )ئۆپكه كىسهللىكلىرى تهتقىقاتچىسى



ــقا یه  ــدىن باش ــقۇرۇش بۇنىڭ نه باش
ــدىن  ــرى ئىچى ــر ھهیئهتلى ــاۋىن بى  مۇئ

   كاتىـپ،  بىـر  بـاش كاتىـپ،       بىر رەئىس،
مالىیه ئىـشلىرى مهسـئۇلى، مـالىیه        باش

ــازارەت ــئۇلى ۋە نــ ــى مهســ  ،ھهیئىتــ
 .قاتارلىقالر سایالپ چىقىلدى رەئىسى

ــا    . 3 ــۇ  ئ ــئهت ۋە  ئ ــى ھهی  یېڭ
ــۇر     ــرگه ئۇیغـ ــلهن بىـ ــرى بىـ ئهزالىـ



ئاكادېمىیسى كهلگۈسى یـول خهرىتىـسى      
 -بىكىتىلدى

 ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى كهلگۈسى یول خهرىتىسى  

ــسى     ــسى ھهرقای ــۇر ئاكادېمىی ئۇیغ
دۆلهتــتىن كهلــگهن ئهزا ۋە ۋەكىلــلهر    

ــرگه،  ــلهن بى ــانىیه،   بى ــا، گىرم ئامىرىك
یــاپۇنیه پولــشا ۋە  ئىتــالىیه، فىرانــسىیه،

قاتارلىق دۆلهتلهردىن كهلگهن ۋەكىلـلهر     



ئارقىلىق ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى تهشـكىلىي     
ئۇیغــۇر   .مۇسـتهھكهملهندى  قۇرۇلمىـسى 

دىیارى، جۇڭگۇ ئىچكىـرى ئـۆلكىللىرى،      
-یاپۇنىیه، یاۋرۇپـا ۋە ئامىرىكـادا ئوقـۇ       

ئوقۇتــــۇش ۋە تهتقىقــــات بىــــلهن   
شـــوغۇللىنىۋاتقان ئۇیغـــۇر ئـــالىملىرى، 

ىالر ۋە زىیـالىالر بىـلهن ئـاالقه        تهتقىقاتچ
ۋە ھهمكارلىقنى ئاشـۇرۇپ، ئۇیغـۇر پهن       

 مائارىپىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش یولىـدا      –



ــش   ــزمهت قىلى ــمهي خى ــول __ تهۋرەن ی
 .خهرىتىسى بۇلۇپ سىزىلدى

ــارىپى ئۈچــۈن –ئۇیغــۇر پهن     مائ
ــۇ ــسى ئوق ــۇر ئاكادېمىی ــۇش -ئۇیغ ئوقۇت

ــي  - پهن ۋە ــى قهتئى ــات خىزمىتىن  تهتقىق
هۋرەنـــــمهي غهلبىلىـــــك ئېلىـــــپ ت

ــى ــارىپى –پهن  ،بارغۇســـــ  مائـــــ
ــان  مهڭگـــــۈ  مىلـــــلهت بولمىغـــ



یۈكــــسىلهلمهیدۇ ۋە یــــوق بۇلۇشــــقا 
 ئۇیغــــۇر مىللىتىنىــــڭ . مهھكۇمــــدۇر

-مهۋجـــــــــــــــــۇدىیىتى ۋە پهن 
ــارىپى ــۈن  مائ ــاتى ئۈچــۈن پۈت تهرەققىی

ئۇیغۇر تهتقىقـاتچى ۋە زىیـالىالر مـۈرىنى       
 ،بىـرلىكته تىرىـشایلى     مۈرىگه تىـرەپ   –

ــۇندىال ــى–پهن  ش ــسهك   مهدەنىیىت یۈك
ــر   ــان، بىـ ــي قىلغـ ــدە تهرەققىـ دەرىجىـ

ــۈن ــۈك  پۈتــــــــــ كۈچلــــــــــ



بىـرلىكته   جهمىئىیىتىنـى  ئۇیغۇر كهلگۈسى
 -قۇرۇپ چىقاالیمىز

ــسى  ــۇر ئاكادېمىیـ ــۇنجى  ئۇیغـ  تـ
 خهلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمه یىغىنى

ــى  -2010 ــشهنبه  -9یىل ــاي یهك م
 ئارىــــسىدا 14:00- 19:00ســــائهت 

ــۇر ئاكا ــسى ئۇیغ ــۇر پهن«دېمىی -ئۇیغ
ــڭمائارىپى ــى  نىـ ــۈنى ۋە كهلگۈسـ  بۇگـ



ــاتى ــۇنجى  » تهرەققىیــ ــق تــ تىمىلىــ
خهلقئــارالىق ئىلمىــي مۇھــاكىمه یىغىنــى 

ئهمىن ئـۈنى   ،  ئىستانبۇلدا ،ئانا تىلىمىزدا 
 ئوڭۇشـلۇق    تهربىیه زالىدا -خهلىق تهلىم 

 . دەك كىشى قاتناشتى200 ،ئېچىلدى

ئۇیغـــۇر ئاكادېمىیـــسى تـــۇنجى   
ق ئىلمىــي مۇھــاكىمه یىغىنــى خهلقئــارالى

 قىسقىچه كۈن تهرتىپى بۇیۇنچه



ــۇر پهن  -1 ــارىپى –ئۇیغــ  مائــ
 ،بۇگۈنكى تهرەققىیات ئهھۋالى

ــۇر پهن  -2 ــارىپى –ئۇیغــ  مائــ
كهلگۈســى تهرەققىیــاتى ئۈچــۈن قىلىــشقا 

 ،تىگىشلىك ۋە قىالالیدىغان خىزمهتلهر

ــن  -3 ــسى دۆلهتلهردىــ ھهرقایــ
ــالىي   ــۇر ۋە زىی ــۇر دوكت ــگهن ئۇیغ  كهل



ۋەكىللهرنىڭ ئـۆز كهسـپى ساھهسـىدىكى       
 .یېڭىلىقالر ۋە ئۆز كهسپىدىكى تهتقىقاتى

قاتارلىق تىمىـالردا ئىلمـى مۇھـاكىمه       
یىغىنى ئېچىلىپ ئىستانبۇلدا ئوقۇۋاتقـان     
ۋە یاشـــاۋاتقان ئۇیغۇرالرغـــا چهكـــسىز 

 .ئىشهنچ ۋە جاسارەت بېرىلدى

بۇنىڭــــدىن باشــــقا، ئۇیغــــۇر   
یـئهت  باشـقۇرۇش ھه   ئاكادېیمىسى یېڭى 



 ئهنقهرەگه بېرىپ، تۈركىیه پهن كومتىتى
 – تېخنىكا ئىدارىسى ۋە تۈركىیه تىـل  –

تهتقىقـات ئىدارىـسىنى زىیـارەت قىلىـپ     
ــۇر پهن ــارىپى  – ئۇیغ ــاتى، مائ تهتقىق

ــاتى بۇیــۇنچه     ۋە ــۇر تىــل تهتقىق ئۇیغ
ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى بىلهن بـۇ ئورگـانالر       

 .ھهمكارلىق ئورنىتىلدى ئوتتۇرىسىدا



ئهنقهرەگه  باشقۇرۇش ھهیئهت كومتىتى غۇر ئاكادېیمىسى یېڭىئۇی   
 -تېخنىكا ئىدارىسىنى زىیارەت قىلدى – بېرىپ، تۈركىیه پهن



باشـــقۇرۇش ھهیـــئهت   ئۇیغـــۇر ئاكادېیمىـــسى یېڭـــى  
ئهنقهرەگه بېرىپ، تـۈركىیه تىـل تهتقىقـات ئىدارىـسىنى           كومتىتى

 -زىیارەت قىلدى



تۈركىیه    ئهركىن سىدىق ۋەئۇیغۇر ئاكادېمىیسى لىدىرى دوكتۇر
 تىل تهتقىقات ئىدارىسى باشلىقى شۈكرۈ خالۇق ئاكالىن ئهپهندى 



تۈركىیه گهبزە یۇقىرى    ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى لىدىرى ئهركىن سىدىق    
 -ئېنىستوتىدا تاشقى پىالنتالر توغرىسىدا لىكسىیه بهردى تېخنولوگىیه



  



 



 دوكتـۇر ئهركىــن  مى،ىكـا ئـالى  鵰鴭ـ鴘،  ئۇیغـۇر ئاكادېمىیـسى لىـدىرى   
 - ئۇیغۇر ئوقۇغۇچىالر بىلهن قىزغىن سۆھبهتلهشتىىكىئىستانبۇلد سىدىق



ــسىدا   ــالىیهتلهر توغرىــ ــۇ پائــ بــ
قىممهتلىك پىكىرلىرىڭىـز بولـسا ئۇیغـۇر       
ئاكادىمىیىسى ھهر زامان ئۇنى ئاڭالشـقا       

 .ھازىر

 :ئاالقه ئۇچۇرلىرى

TEL :   0090 212 589 76 67 

E-mail: uyghuracademy@gmail.com 

 ئۇیغۇر ئاكادېمىیسى -


