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ٔداػب ... ػبنى يصش انكجٛش ٔ فبسط َٕثم.. انزٖ قذو نإلَغبَٛخ يب تفخش يصش ٔتتّٛ ثّ ػهٗ انؼبنى 

اَجبصاتّ ثبقٛخ نإلَغبَٛخ نهجغذ فقظ نكٍ   أجًغ ، َقٕل ٔداػب د. أحًذ صٔٚم انحبضش انغبئت

 َجشاعب ٔنًصش صخشا ٔقًٛخ " ...

ثٓزِ انكهًبد اعتٓم د ػجذ انهطٛف انًش أعتبر انصحخ انؼبيخ ثكهٛخ انطت ٔ يذٚش ٔحذح        

انتخطٛظ اإلعتشاتٛجٗ ثبنجبيؼخ َذٔح "انتخطٛظ االعتشاتٛجٗ يٍ انُظشٚخ ئنٗ انتطجٛق" انتٙ 

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕث ، ٔد. خبنذ جٕدح حبضش فٛٓب ثحضٕس د. ػهٗ إٔٚة 

عهًٛبٌ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ ، ٔد. ػبدل ػٛذ يذٚش ٔحذح انجٕدح ، 

ٔػذد كجٛش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔ انجٓبص اإلداس٘ ثبنكهٛخ أػضبء ْٛئخ 

بنجٓبص اإلداس٘ حٛج طبنجٓى انٕقٕف حذادا ػهٗ سٔح انفقٛذ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٍٛ ث

 انغبنٗ .

تأتٙ انُذٔح فٙ ئطبس اعتؼذاد كهٛخ انضساػخ نهتقذو ثطهت االػتًبد ْٕٔ انًهف انزٖ ٚهقٗ دػًب يٍ  

 انقٛبداد انجبيؼٛخ ٔػهٗ سأعٓى د. خبنذ ػجذانجبسٖ سئٛظ انجبيؼخ.

تشعٛخ حقبفخ انتخطٛظ اإلعتشاتٛجٗ فٗ انجبيؼخ ٔخالل انُذٔح أػشة د. انًش ػٍ أيهّ فٗ     

يشذدا ػهٗ أًْٛخ انحصٕل ػهٗ االػتشاف ، ٔئٌ كبٌ نٛظ ْذفب فٗ حذ راتّ ٔ ئًَب ْٕ ٔعٛهخ 

يًٓخ نتطٕٚش انكهٛخ ٔتقذيٓب ػهٗ انًغتٕٖ انذٔنٗ ٔ اإلقهًٛٗ.ٔأضبف انًش يشذدا ػهٗ أًْٛخ 

تٕافق األْذاف اإلعتشاتٛجٛخ يغ ضشٔسح أٌ  انتٕافق ثٍٛ سؤٚخ ٔسعبنخ انكهٛخ ٔانجبيؼخ ، ٔكزنك

 تؼجش انخطخ ػٍ انتًٛض ٔانقذسح انتُبفغٛخ نكهٛخ انضساػخ ثٍٛ أقشآَب.

ٔاختتى انًش انُذٔح يؼشثب ػٍ عؼبدتّ ثبنتجبٔة انكجٛش يٍ انحضٕس ٔثبنؼضو ٔانتصًٛى ٔانؼضًٚخ 

خ ئنٗ فشٚق انجٕدح انتٗ ال تهٍٛ يٍ االعبتزح ٔانًٕظفٍٛ ٔانؼًبل ، ٔقذو شكشِ ثصفخ خبص

انٕحذح د.ػبدل يحفٕظ ٔيُغق فشع انتخطٛظ د. أحًذ ػٕض ٔدُٚبيٕ انجٕدح ٔاالػتًبد  ٔسئٛظ

 ثبنجبيؼخ د. ٔفبء فٕصٖ.

ٔفٗ َٓبٚخ انُذٔح َبقش د. انًش يغ انحضٕس يؼٕقبد انتخطٛظ ٔ كٛفٛخ انتغهت ػهٛٓب ، يإكذا      

انطالة ٔأػضبء ْٛئخ انتذسٚظ نًٕاكجخ  ػهٙ ضشٔسح االْتًبو ثبنُشش انذٔنٗ ٔتطٕٚش قذساد

 أحذث انًغتجذاد انؼبنًٛخ.



 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 انًغتشبس اإلػاليٙ        انًششف ػهٙ انًكتت

 د. يحًذ ػٕض     ػبٚذح عؼٛذ     


