فــُالدنفُب رفززؼ قــبػـذح ثُبَبرـهب اإلنـكزشوَُخ نألحببس انؼهًُخ
يف ثبدسح ػهًُخ حبضُخ يزطىسح دلغبػذح أػضبء هُئخ انزذسَظ وانطهجخ وانجبؽضني وسواد انؼهى وادلؼشفخ ،مت
يف عبيؼخ فُالدنفُب افززبػ قبػذح ثُبَبد اجلبيؼخ االنكزشوَُخ نألحببس انؼهًُخ انيت اَزغزهب دائشح ادلكزجخ
ويصبدس ادلؼهىيبد ثبجلبيؼخ حبضىس يغزشبس اجلبيؼخ األعزبر انذكزىس يشواٌ كًبل وسئُظ اجلبيؼخ األعزبر
انذكزىس حمًذ أيني ػىاد وَبئت انشئُظ األعزبر انذكزىس صبحل أثى اصجغ ويغزشبس سئُظ اجلبيؼخ انذكزىس
اثشاهُى ثذساٌ وػًذاء انكهُبد ويذساء انذوائش األكبدميُخ.

وقبل انذكزىس يبعذ رىهبٌ انضثُذٌ يذَش ػبو ادلكزجخ ،أٌ أعشح ادلكزجخ ثذأد يف شهش رششٍَ أول  /أكزىثش
ادلبضٍ ثزكشُف وحتهُم انُزبط انفكشٌ ادلُشىس يف اجملالد انىسقُخ انؼشثُخ واإلجنهُضَخ اخلبصخ ثكم
ختصصبد اجلبيؼخ ،وفهشعزه ورصُُفه وإربؽزه نهًغزفُذٍَ يٍ خالل قبػذح ثُبَبد إنكزشوَُخ ،اؽزىد
ػهً يب َقشة يٍ رغؼخ آالف يقبل يىصػخ ػهً صالس وصالصني ختصصبً هٍ انزخصصبد ادلطشوؽخ يف عبيؼخ
فُالدنفُب ،ودتذ ػًهُخ إضبفزهب إىل يقزُُبد ادلكزجخ يٍ خالل َظبيهب اِيل.

وأضبف انضثُذٌ :إٌ قبػذح انجُبَبد ادلزكىسح خبصخ ثبجملالد ادلُشىسح ػبو
وإٌ انؼًم عبسٍ نزكشُف جمالد األػىاو (

-

و وأوائم انؼبو احلبيل،

) و ،يٍ خالل قغى يغزقم نهزكشُف وانزؾهُم

ادلىضىػٍ دلصبدس ادلؼهىيبد يف ادلكزجخ ،ممب َىفش يصبدس يؼهىيبد أصهُخ هبئهخ نهجؾش انؼهًٍ ألػضبء هُئخ
انزذسَظ وطهجخ انذساعبد انؼهُب وانجكبنىسَىط ثبجلبيؼخ ،يف ضىء رىعه اجلبيؼخ نربَبيظ انذساعبد انؼهُب
إىل عبَت ثشَبيظ انذساعبد األونُخ ،وَضشٌ ػذد وَىػُخ يصبدس ادلؼهىيبد يف يكزجخ اجلبيؼخ ،وَىفش
ايكبَبد يبنُخ يٍ خالل االعزغُبء ػٍ االشزشاك ادلذفىع ثقىاػذ ثُبَبد أخشي يشبهبخ يٍ يىسدٍَ وَبششٍَ
ػبدلُني.

وأوضؼ يذَش ػبو يكزجخ عبيؼخ فُالدنفُب ،أٌ ادلكزجخ ثصذد اَشبء قبػذح ثُبَبد َىػُخ أخشي خبصخ
ثبنُصىص انكبيهخ دلقبالد اجملالد اإلنكزشوَُخ انيت رشزشك هبب ادلكزجخ إنكزشوَُبً ،وهٍ ػذح يئبد يٍ
اجملالد يف كم ختصصبد ادلؼشفخ وفهشعزهب ورصُُفهب وإضبفزهب إىل يقزُُبد ادلكزجخ ونهًغزفُذٍَ يٍ
خذيبهتب يف احلشو اجلبيؼٍ يٍ خالل إربؽزهب يف قبػذح ثُبَبد يغزقهخ راد قبثهُخ نهجؾش اِيل ادلجبشش
وحتًُم َصىصهب.

وثُّـٍ انذكزىس انضثُذٌ أٌ انجؾش انؼهًٍ ادلؼبصش وانزؼهُى اجلبيؼٍ ثبرب َؼزًذاٌ ػهً ادلؼهىيبد ادلُشىسح
إنكزشوَُبً أكضش يٍ اػزًبدمهب ػهً ادلُشىساد انىسقُخ ألعجبة يىضىػُخ ػذَذح ،األيش انزٌ َزطهت يٍ
ادلكزجبد اجلبيؼُخ األسدَُخ خبصخ ،وانؼشثُخ ػبيخ ،أٌ رـُؼُذ انُظش عذَبً وعشَؼبً يف آنُخ ػًههب وخذيبهتب
احلبنُخ

