
 

 

  
  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكله                            

 ىدلظزٜٔظ دامع٘ األ-زٜٔظ التشسٓس                                                                                 
 

ٓأتٕ إصدازىا هلرا العدد ّّطييا ٓػَد تطْزات سسد٘ علٙ نامـل اشبازطـ٘ الْطئـ٘،    

فبعد ختاو مؤمتس اسبْاز الْطين الػامل ّما أضفس عيُ مـً ىتـاٜر تـتلنظ إسـداخ مطـاز      

لٕ، ّإعـالٌ إىػـاٛ األقـالٔه    عادل للْسدٗ ّإضدال علَٔـا لبـْع اليعـاو االذبـادٖ الفٔـدزا     

اإلدازٓــ٘ الــرٖ ٓتطلــع الػــعب مــً خالهلــا أٌ حيــدخ تْشٓــع عــادل للطــلط٘ ّالجــسّٗ، إذا           

ــ٘       ــاو يف معٔػـ ــً تـــدٍْز عـ ــ٘ عـ ــً دَـ ــ٘ مـ ــطسابات اليادبـ ــالْطً ٓرتقـــب بتـــْدظ االضـ بـ

املْاطيني ّالضٔنا يف إطاز اليكص املطـتنس يف املػـتكات ّاشبدمـ٘ الهَسبأٜـ٘، ّمـً دَـ٘       

لطـــالن مـــً قبـــل بعـــض العياصـــس لتشكٔـــل أغساضـــَا ذات اشبلفٔـــ٘ الطٔاضـــٔ٘    اللذـــْٛ ل

 ّالصبػ٘ الدٓئ٘ .

ُ ٍّيا ىسٚ أىُ ال مياص ملؤضطات الدّل٘ مبختلف صباالتَا ّاختصاصاتُ مـً أٌ تتذـ  

عبــْ املؤضطــات التعلٔنٔــ٘ ّاملسانــص البشجٔــ٘ ّعلــٙ زأضــَا ازبامعــات الْطئــ٘ سهْمٔــ٘     

ــ٘، ّمــً بٔيَــا دامعــ٘ األىــدلظ، إلجلــاد زرٚ ّمعازبــات ّطبــازز ألشماتَــا          ميَــا أّ أٍلٔ

ّاألداٗ العلنٔــ٘ ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ     املتعــددٗ ّاملرتاننــ٘، إذ ضــتعل ٍــٕ العكــل املفهــس    

الت الــيت ىْادََــا يف طبتلــف األصــعدٗ، ثــه اشبــسّز بسرٓــ٘       دزاضــ٘ ّذبلٔــل نــل املػــه   

علنٔ٘ ّعنلٔ٘ سبلَا مبا حيكل أٍـداف التينٔـ٘ ّحيكـل السفأٍـ٘ لنىطـاٌ باعتبـازِ أداٗ       

 التينٔ٘ ّغآتَا.

إٌ دامعتيـا دامعــ٘ األىـدلظ للعلــْو ّالتكئـ٘ ّاســدٗ مـً ازبامعــات الـيت ذبنــل علــٙ      

    ٕ ــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاى اليبٔلــ٘، ٍّــٕ مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ ّالبشجــٕ        ناٍل

)صبلـــــ٘ األىـــــدلظ للعلـــــْو التطبٔكٔـــــ٘ ( تطـــــعٙ إىل تْضـــــٔع فسصـــــ٘ قساٛتَـــــا ّتـــــداّل  

ضبتْٓاتَــا مــً خــالل اعتنــاد ىعــاو اليػــس اإللهرتّىــٕ املّْضــع لنصــدازات املتتالٔــ٘ علــٙ  

ني باجملــال املْقــع اإللهرتّىــٕ للذامعــ٘ ، لهــٕ ٓطــَل علــٙ األنــادمئني ّمجٔــع املَــتن       

ــ٘       ــاد  لٔـ ــسٚ اعتنـ ــرٗ، ّقـــد دـ ــرِ اليافـ ــاخ امليػـــْزٗ عـــرب ٍـ ــد األحبـ ــ٘ ددٓـ البشجـــٕ متابعـ

 التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓد األحباخ امليػْزٗ عرب ٍرِ اليافرٗ.                       
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ّقـــد دـــسٚ اعتنـــاد  لٔـــ٘ التْاصـــل ّالرتاضـــل ّذبهـــٔه األحبـــاخ إلهرتّىٔـــًا مبـــا ٓبطـــط   

ــاخ     اإلدـــساٛات ّخي تصـــس الـــصمً مـــً أدـــل إتاســـ٘ الفسصـــ٘ ليػـــس أنـــرب قـــدز مـــً األحبـ

 ّالدزاضات العلنٔ٘ .

ــ٘ بصــْزٗ           ــ٘، متجــل يف إصــداز اجملل ّناىــت ازبامعــ٘ قــد خطــت غــًْطا أبعــد ّأعنــل دالل

ربصصــٔ٘ مطــتكل٘ حبٔــح ٓػطــٕ عــدد مــً اجمللــ٘ أحبــاخ ّدزاضــات يف اجملــال التطبٔكــٕ   

كٔ٘ (، ّعـدد  خـس دزاضـات ّأحبـاخ العلـْو يف      ّحينل اضه ) صبل٘ األىدلظ للعلْو التطبٔ

ــاىٔ٘        ــْو اإلىطـــ ــدلظ للعلـــ ــ٘ األىـــ ــه ) صبلـــ ــل اضـــ ــاىٕ حينـــ ــاعٕ ّاإلىطـــ ــال االدتنـــ اجملـــ

ّاالدتناعٔ٘ (، معتكدًٓ أٌ ٍـرا ضـٔشكل، ننـا ىعتكـد ّىسدـْ، تْضـعًا أفكٔـًا ّزأضـًٔا يف         

صبـــال ىػـــس األحبـــاخ ّالدزاضـــات، هلـــرا فإىيـــا ىأمـــل أٌ عبعـــٙ مـــً مجٔـــع البـــاسجني           

ّالدازضـــني يف ازبامعـــات اسبهْمٔـــ٘ ّاألٍلٔـــ٘ ّالهلٔـــات املتخصصـــ٘ ّاملسانـــص البشجٔـــ٘   

بالتفاعل ّالتْاصل ّاملػازن٘ بأحباثَه يف نال اجملالني التخصصني مبا ٓػـهل إغيـاٛ   

 للنادٗ العلنٔ٘ هلرِ اجملل٘ احملهن٘ .

ملتخصصـ٘  ّٓػنل ٍـرا العـدد باقـ٘ مـً الكطـآا اسبْٔٓـ٘ ّالبشـْخ العلنٔـ٘ ّالدزاضـات ا         

يف اجملــال التطبٔكــٕ، ّازبامعــ٘ مــً خــالل صبلتَــا ٍــرِ لتشــسص دّمــًا علــٙ اضــتكطاب   

الدازضني ازبادًٓ ّالباسجني املتنٔصًٓ ّتْفري ميرب علنٕ هله ٓػذعَه علـٙ املصٓـد مـً    

 اإلىتاز العلنٕ ّالبشجٕ باعتبازِ إسدٚ املؤغسات االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .

و نلنتيـا إال أٌ ىػـهس نـل تلـو األقـالو ّاألٓـادٖ الـيت ه تـأل دَـدًا          ّال ٓطعيا يف ختا

 ستٙ ظَس ٍرا العدد إىل اليْز ..

متنيني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓدًا مً العطاٛ 

 ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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