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 انًمذيح.  1
عضٜضٟ ايطايب، بني ٜذٜو اٯٕ ديًٝو يف اؾاَع١، ايزٟ ٜعطٝو ْظش٠ سلٛيٝة١ عةٔ جاَعة١    

 َٓرٗةا ،ساجةني  متٓرٗا ٚػةشٚ    ٚايذسجات ايع١ًُٝ اييت ٚايتخــاتايكذغ املؿتٛذ١ ٚأٖذاؾٗا 

 تشغب ايذساط١ ؾٝ٘. زٟاختٝاس ايه١ًٝ أٚ ايتخـف اي يف ايذيٌٝ إٔ ٜظاعذى

إٕ خشٜخ اؾاَع١ بٓا٤ٶ ع٢ً ايؿًظةؿ١ ايةيت تبٓتٗةا اؾاَعة١ عٓةذ تـةُِٝ بشافٗةا ايتعًُٝٝة١،         

عةاسف  ٜظتطٝع إ ٜهٕٛ إْظاْا َظتك٬ َعتُذا ع٢ً رات٘، مبا تظًر٘ اؾاَع١ ب٘ َٔ َٗاسات َٚ

ناؾ١ٝ متهٓ٘ َٔ ا٫عتُاد عًة٢ ْؿظة٘ ٚتأطةٝع َؼةشٚعات فذٜة١ طةٛا٤ يٛذةذٙ أٚ با٫ػةذلاى         

 َع غرلٙ أٚ اهاد ٚظٝؿ١ َٓاطب١.

ايةيت طةتكذّ إيٝةو، ٚنةإٔ املةذسغ ٜكةـ        ايذساطة١ٝ يكذ ؿةُِ أطةًٛب كاطبتةو يف املةاد٠     

ملةاد٠، عًٝةو   يًتكةِٜٛ ايةزاتٞ كةُٔ قتة٣ٛ ا     ٚأطة١ً٦ ٖٓةاى تةذسٜبات    إٕأَاَو ٚىاطبو، نُةا  

اكةاؾ١ إىل ٚجةٛد    اٚاطةتٝعابو شلةا. ٖةز    ايذساطة١ٝ ذًٗا يتختدل بٓؿظةو َةذ٣ ؾُٗةو حملتة٣ٛ املةاد٠      

َُٗتِٗ  ايؿشٚع  ٜعًُٕٛ يف ايذساط١ٝتذسٜع املتخــني يف كتًـ املٛاد ايعذد َٔ أعلا٤ ١٦ٖٝ 

ٕ َٓةةةو ٚايتعًٝةةةل عًٝٗةةةا، ٜٚٓتظةةةشٚ ايذساطةةة١ٝٓاتةةةو ٝايعًُٝةةة١ ٚتـةةةرٝح تعٝ أطةةة٦ًتوعةةةٔ  اٱجابةةة١

 َشاجعتِٗ ٚاؿٛاس َعِٗ. 

 

 . انرؼزَف تانجايؼح2

 انرأطُض وانُشأج2.1 

تتبٓة٢ ؾًظةؿ١   ّٚ، 1991أطظت جاَعة١ ايكةذغ املؿتٛذة١ عًة٢ أسض ؾًظةطني بذاٜة١ عةاّ        ت

ايتعًةةِٝ املؿتةةٛل ٚايةةتعًِ املةةذَخ، ٚتٗةةذف اؾاَعةة١ إىل إٜـةةاٍ ايعًةةِ ٚاملعشؾةة١ إىل ػةةشا٥ح اجملتُةةع   

نًٝاتٗةةا ايظةةبع  ( ؽـةةف َٛصعةة١ عًةة٢  22ايبهةةايٛسٜٛغ يف ) ٚمتةةٓح اؾاَعةة١ دسجةة١ ناؾةة١، 

، ٚن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ، ٚن١ًٝ ايتهٓٛيٛجٝةا  ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ )ايذلب١ٝ طابكًا(ن١ًٝ 

ٚايعًةةّٛ ايتطبٝكٝةة١، ٚنًٝةة١ ايتُٓٝةة١ ا٫جتُاعٝةة١ ٚا٭طةةش١ٜ، ٚنًٝةة١ ايضساعةة١، ٚنًٝةة١ اٱعةة٬ّ،    

ٞ يف ؽــةةايةةيت متةٓح دسجةة١ املاجظةةترل  ٝةة١ ايذساطةات ايعًٝةةا  نً إىل باٱكةةاؾ١ٚنًٝة١ اٯداب،  

( دبًَٛات يف ايتأٌٖٝ 3باٱكاؾ١ إىل تكذِٜ )ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا" ٚ"اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ"، "

ٖةةزا ؾلةة٬ً عةةٔ ٚجةةٛد عةةذد َةةٔ املشانةةض ايعًُٝةة١      ( دبًَٛةةات َٗٓٝةة١ َتخــةة١،   3ايذلبةةٟٛ ٚ )

رـةٌٝ املعةشيف   تيت تظةِٗ يف تعضٜةض املٗةاسات ايتهٓٛيٛجٝة١ ٚاي    ايتذسٜبٝة١ املتخــة١ اية   ايذلب١ٜٛ ٚٚ

يةذ٣ ايطًبةة١ ٚاجملتُةةع احملًةةٞ، يف طةةبٌٝ بٓةةا٤ اٱْظةإ ايؿًظةةطٝا ٚمتهٝٓةة٘ َةةٔ بٓةةا٤ َ٪طظةةات٘   

 .ايٛط١ٝٓ ع٢ً أطع َٔ ايهؿا٠٤ ٚاؾذاس٠ ٚت٪ًٖة٘ يتحظةٝذ ذًُة٘ باؿشٜة١ ٚا٫طةتك٬ٍ ٚايعذاية١      

ٛدتةة٘ ٚذذاهتةة٘، تلةةاعـ عةةذد طًبةة١ اؾاَعةة١ يٝـةةٌ إىل      ْٚظةةشٶا ملشْٚةة١ ْظاَٗةةا ايتعًُٝةةٞ، ٚؾ   


