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مير برزةَا األّىل متنخل٘ يف املعَد اإلضالمٕ اإلفسٓكٕ يف 6911و ّالرٖ
احتضً طالباً أفازق٘ يف املسحلتني املتْضط٘ ّالخاىْٓ٘ ،مسج ادتامع٘ مبساحل
مَن٘ ةطتحل أٌ ةُطزَّل يف صفحاج مػسق٘ مً ةازٓذ ةطْز التعلٔه اإلضالمٕ
يف العامل; فكد بدأج ةلو املساحل باىتكاهلا إىل املسنص اإلضالمٕ اإلفسٓكٕ يف
العاو 6911و مببادزٗ مً حهْم٘ الطْداٌ أطلكتَا عاو 6911و ّاضتزابث هلا
بهل ةسحاب ّستب٘ نل مً املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدّٓ٘ ،مصسّ ،الهْٓث،
ّلٔبٔاّ ،قطسّ ،اإلمازاجّ ،املنله٘ املغسبٔ٘.
حه راٛج املسحل٘ الالحك٘ بتحْهلا إىل رامع٘ إفسٓكٔا العاملٔ٘ يف العاو
6996و لتتْضع نناً ّىْعاً يف أدا ٛزضالتَاّ ،ةتهخَّف بسناةَُا علناً ّدعْ ًٗ
يف أصكاع إفسٓكٔا بعد أٌ ظً بعض -املػفكني -أٌ قساز ةطْٓس املسنص إىل
رامع٘ -مع ما دفع إىل اختاذِ مً حتدٍ نبري للكاٜنني عل ٙأمسٍاّ ،مع ما
صاحبُ مً أحداذ صازج مً ذنسٓاج املاضٕ  ٍْ -قساز ستهْو بفػلُ،
لهً إزادٗ املْىل رلَّ ّعال قضث بأال ةْأد التزسب٘ اليت ةفتكث شٍساةَا أمالً
مبػساً بغدٍ أفضلّ ،اضتْج ضْقَا الطامك٘ خرياً ّبسن٘ عل ٙاملطلنني
ّالدعْٗ يف نل إفسٓكٔا.
لكد غهلث املساحل الطابك٘ مساج مَن٘ اشداىث بَا مطريٗ ادتامعّ٘ ،مساحل
مفصلٔ٘ عصشج لد ٚالكاٜنني علَٔا الخك٘ يف أىفطَهّ ،يف زمحاج اهلل ّبسناةُ
اليت ظللتَا بعيآتَا فاضتحال شمَسٓس الضٔل بسداً ّضالماًّ ،ضع٘ يف السشم،
ّاشدٍازاً يف الخناز.
ّما ناٌ لرلو أٌ حيدذ لْال زأف٘ اهلل بَرِ املؤضطّ٘ ،دعْاج الصاذتني
األخٔازّ ،قْٗ اإلزادٗ ّاملطاىدٗ الطْداىٔ٘ عل ٙالصعٔدًٓ السمسٕ ّالػعيب; فنا
طلبث ادتامع٘ غٔٝاً عصٓصاً أّ ٓطرياً إال ناٌ الْفا ٛبُ ٍْ االضتزاب٘ املسرَُّْٗ،
ّلهخري مً ارتريًٓ يف أضتا ٛالعامل الكدح املعلٕ.
بعد نل ما ضبل فإىيا مكبلٌْ عل ٙمسحل٘ ردٓدٗ مً مساحل البياّ ٛاليناٛ
يف إفسٓكٔا ىطتعني علَٔا مبدد مً فضل اهللّ ،بعربٗ زتاٍداج إدازاج
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ادتامع٘ املتعاقبّ٘ ،بعٌْ إخْةيا مً الدّل اإلضالمٔ٘ ّالعسبّٔ٘ ،ميظناةَا
ارتريٓ٘ اليت ما ادخسج غهالً مً أغهال الدعه إال ّقدمث ميُ ما ٓعني
ادتامع٘ عل ٙاملضٕ قدماً يف أدا ٛزضالتَا.
لكد عكدىا العصو عل ٙأٌ ةتبْأ ادتامع٘ مهاىاً مسمْقاً يف مصاف املؤضطاج
األنادمئ٘ اإلقلٔنٔ٘ املتنٔصٗ عرب جتْٓد العنل األنادميٕ يف أننل صْزٗ
مطتطاعّ٘ ،أٌ ةهٌْ شتسراج ادتامع٘ مً ارتسجيني يف مطتْ ٚعالٍ مً
التأٍٔل األنادميٕ ّالدعْٖ ليكدو إلفسٓكٔا ّلدّل العامل اإلضالمٕ ما ةطتحكُ
ميا ندعاٗ مؤميني بأىَا ةطتحل ّضعاً أفضل مما ٍٕ علُٔ.
إٌ حكتيااا يف اهلل ةعاااىلّ ،يف اضااتنساز زعآاا٘ قٔااادٗ الدّلاا٘ يف الطااْداٌ ّاألغااكاٛ
الكااادٗ العااسب ّاملطاالنني للزامعااّ٘ ،يف اضااتنداد الطاايد مااً إخْةيااا أعضااا ٛزتلااظ
األمياااّ ،ٛمااً ّزاَٜااه إخْةيااا املَنااْمني بسضااال٘ الاادعْٗ يف إفسٓكٔااا ّالعاااملٍ ،اإ
حادٓيااا يف املضااإ يف ضااابٔل حتكٔااال أٍااداف ادتامعاااّ٘ ،ةعصٓاااص العنااال الااادعْٖ يف
إفسٓكٔا أمالً يف مخْب٘ اهلل ّزمحتُ.

ميار ىػاأةَا التازخئا٘ ةتنٔاص ادتامعاا٘ بأىَاا مؤضطا٘ علنٔا٘ عاملٔا٘ مطااتكل٘ ذاج
طبٔعاا٘ خاصاا٘ يف زضااالتَا ّأٍاادافَاٍّ ،اإ مؤضطاا٘ إضااالمٔ٘ ختتاااز التْض ا يف
ميَزَااا ّاالعتاادال يف بسازتَااا ،ةااسةب بالطااْداٌ عاارب اةفاقٔاا٘ مكااس ةااْفس للزامعاا٘
مطاح٘ ّاضع٘ مً االضتكالل ّحسٓ٘ البحد العلنإ; حٔاد ةتنتاع عنٔاع االمتٔااشاج
ّاإلعفاٛاج ّاذتصاىاج املنيْح٘ للنيظناج الدّلٔ٘ متهٔيااً هلاا ألدا ٛزضاالتَا علاٙ
الْرُ األننل.
إٌ اختاذ ادتامع٘ مً الطْداٌ امليبط املتطامح مكساً زٜٔطااً ليػااطَا الادعْٖ
هلْ ةْفٔل ماً اهلل عا وص ّرالو; فَاْ مهاه مْقعاُ ادتغاسايفّ ،ةازخياُ الخكاايف ميخال
ظال الطاْداٌ
بْةك٘ ةيصَس فَٔاا إفسٓكٔاا الياٍلا٘ ماً ىباع اإلضاالو الصاايف; إذ نناا َّ
ممااسًا ةازخئ اًا لكْافاال اذتزاأس املتػااْق٘ لليااصّل بااأز اذتااسمني ،فكااد احتضااً
الطْداٌ نرلو ّفاْدًا ال ةيكطاع ماً طاالب العلاه ماً أقطااز إفسٓكٔاا ا ٔطا٘ باُ،
ّةلو البعٔدٗ لتهٌْ ادتامع٘ امتدادًا طبٔعٔاً لرلو اإلزذ اإلىطاىٕ الفسٓد.
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ميهً اختصاز زضال٘ ادتامع٘ يف نلن٘ ّاحدٗ ٍإ (الدعوة) ; ّمباا
أىَا مؤضط٘ علنٔ٘ ذاج غدصٔ٘ اعتبازٓ٘ فإٌ ىػاس الادعْٗ اإلضاالمٔ٘ عارب
العناال األنااادميٕ ٍااْ زضااالتَا املسنصٓااّ٘ ،ذلااو بتدااسٓس دعاااٗ مااؤميني
بعكٔاادةَه اإلضااالمٔ٘ حاال اإلمياااٌ ،ممااتلهني لياصاأ٘ املَااازاج الدعْٓاا٘
الالشمااااا٘ ،مبااااادعني يف زتااااااالج ختصصااااااةَه العلنٔااااا٘ ّاألنادمئااااا٘،
ستصاايني ضااد ناال ستاااّالج االضااتنال٘ التغسٓبٔاا٘ يف دّهل اه ،فاااعلني يف
ىػس الدعّْٗ ،التبػري بَاّ ،الدفاع عيَا.

ننا عربج الْزق٘ عاً زضاال٘ ادتامعا٘ بهلنا٘ ّاحادٗ ٍإ ةالادعْٗ ،
فإٌ زؤٓتَا ةتنخل يف نلن٘ ّاحدٗ أٓضاً ٍّٕ (التميز ّ ،ذلاو عارب ختاسٓس
الطااالب ااري الطااْداىٔني لٔصاابحْا باااحخنيّ ،أضاااةرٗ مااؤٍلني علنٔااًا يف
شتتلف ضاسّب املعسفا٘ٓ ،طااٍنٌْ عارب التادزٓظ يف ةيػا ٘ٝأرٔاال متنٔاصٗ
مااً خسجياإ املاادازع ّادتامعاااج يف دّهلااهّٓ ،كاادمٌْ عاارب العناال املَ ا
املاااتكً ّاالحااامايف خااادماج ارتناعٔااا٘ جتطاااد الكااادّٗ ّاألضاااْٗ اذتطاااي٘،
ّٓبتاااادزٌّ عاااارب اليػاااااو البحخاااإ مػااااسّعاج ةطااااتَدف ةااااْطني اذتلااااْل
ملػهالج إفسٓكٔا املصمي٘ عل ٙشتتلاف األصاعدٗ التعلٔنٔاّ٘ ،االرتناعٔا٘،
ّاالقتصادّٓ٘ ،الخكافّٔ٘ ،الصحٔ٘ ّ ،ريٍا.
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ٓ صصلنظًٔع صصاْنظلصاص صصٟنًٌ اُد صص٢نضٌ صص٣نىٗ صصقظقنٛظ صصخ٢ن ض صصد٣نً خلٞل٘صصانن
ِثٍنيفنظآل  :ٟن
ن
()1نإ اح٢نفزصنظً دٌّٞنظًداًٟنلبٔا٥نإفزٝلٞانٛغريٗصّنح ص٣ن لٌٗصّ٘نًٌِضصاِٗ٢ن
ظًفاضٌ٢نيفنبٔا٥نىٛطآّ٘نٛظًٜٔ٘ضنب٘انيفنُقظرجنظًزكٟنٛظً لقْ.
()2نٓغزنظملدزف٢نٛغاص٢نظًدٌْٜنظإلصالُ٢ٞنٛظًٌغ٢نظًدزب.٢ٞ
()3نإعاض٢نكّٞنظً ضاُحنٛظً ٜصطنٛظالض قظَ .ن
()4نظالٗ ِ ص صصاْنب ص صصاًدٌْٜنظً تقٞل ٞص صص٢نٛظً لٔ ٞص صص٢عنظآص ص ص نظًدٌ ص صصْٜنظال ِاض ٞص صص٢ن
ٛظإلٓضآ٢ٞن ٛأصٍٞنٗذٚنظًدٌْٜنح ٣ن ز قطنبرتظثنظلُ٢نٛثلاف ٘ا .ن
()5ن ظالٗ ِصصاْنباًقرظصصصاعنظًدٌٞصصانٛظًقخ ص نظًدٌِصصٟنٛظً تقٞلصصٟنُصصٕنى صصٍنٓ٘ صص٢ن
إفزٝلٞان ٛتٜرٗا .ن
()6ن قر ٝنظًتالبنضٌ٣نظمل٘ارظعنظً لٔٞص٢نٛظمل٘ٔٞص٢نٛظً دٌِٞٞص٢نظًصين دٞصّٔ٘نضٌص٣ن
خقُ٢نىٛطآّ٘نيفنفاالعنظؿٞا١نظملخ ٌف.٢
()7ن ٘٢٧ٞنظملٔاخنظملالّ٦نًٌ فاضصٍنظًفوصز٠نٛظً ٜصقظٟٓنبصطنظًتصالبنضٌصن٣نظخص القن
ف ِدا ّ٘نٛىضزظكّ٘عنح ٣ن ل٤ٜنبّ٘ٔٞنُدآٟنظلخ١ٜنٛظً

إُ .ن
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آفاق املستقبل
أوالً :على الصعيد األكادميي:
ةطع ٙادتامع٘ لتطبٔال مفَاْو ادتاْدٗ الػاامل٘ ّاالعتنااد داخلٔاًا ّخازرٔاًا عارب
حصم٘ مً الربامس ّاألىػط٘ اليت ةضنً ةأطري العنل األناادميٕ داخال ادتامعا٘ يف
ميظْماااج مؤضطاأ٘ ستااددٗ ،مااع مساعاااٗ املعااآري العاملٔاا٘ يف ٍاارا الػااأٌّ ،ميهااً
حتكٔل ذلو عرب ا اّز التالٔ٘:
الطالب:

أ -مرحلة البكالةريةس:
)1
)2

)3
)4
)5

تقٞمنكزظرنفٌطنظلُٔا٥نبصأٖنال ٝصاٛسنظًتصالبنظًضصٜاظٓٞنٖٜنُصانٓضصق ٙن
%25نُٕنطالبنظؾاُد٢نبأ٠نحاَنُٕنظلحٜظَ .ن
ظص ص قظُ٢نصصصالُ٢نظًق٧ٞصص٢نظنؾاُدٞصص٢نظًزصصصاً٢ٞنض ص نػٜٝصصقنبصصزظُ نظًلٜظفصصٍن
ظًقض ٜٝص صص٢عنٛظملخ ِٞص صصاععنٛظلص ص صصابٞعنظًلزوٓ ٞص صص٢نٛظًقض ٜٝص صص٢عنٛب ص صصزظُ نرضا ٝص صص٢ن
ظلصا ذ١نًٌزٛظبطنظًتالب٢ٞنًٌق .َٛن
وثٞفنظًٔغاطنظًقض٠ٜنيفنظملض قنٛظًقظخٌٞاعنض نختص٢نقوِص٢نُٔ صقت٢ن
بآ اهلانظًشُٔ٢ٞنٛفمنُٔ٘ نُد قَنٝز وشنضٌ٣نٛصت٢ٞنظملٔ٘ نظًضين .ن
إض صصاا١ن غ صصوٍٞنُتٌٜب صصاعنظؾاُد صص٢نً ٔاصص ص نٛظح ٞا صصاعنظًت صصالبنٛف صصمن
ب٧ٞا ّ٘عنٛخٌفٞا ّ٘نظًثلاف٢ٞنٛظًٌغ٢ٜٝنظمل فا .٢ ٛن
دشٝشنُ٘ارظعنظًتالبن٘ ِٞٔ ٛانيفنفاالعنؽصصا ّ٘نظًدٌِ٢ٞن ٛتقٞمن
بصصزظُ نظً صصقر ٝنظًدٌِصصٟنيفننُع صاٖنُٔاصصصق٢نباإل صصاف٢نملِارص ص ّ٘ننُ٘صصارظعن
ظًدِصصٍنظًصصقض٠ٜنظملخ ٌفصص٢عنهصصاإلاظر١عنٛظًٌغصصاععنٛطصصزننظً صصقرٝطعنٛظمل٘صصارظعن
ظملٔشً٢ٞنًٌتاًقاعنٛغريٗا .ن

ب -العراسات العليا:


ىظاااساً لتْضاااع فاااسا دزاضااااج البهاااالْزْٓع يف إفسٓكٔاااا ،فاااإٌ مضاااناز التياااافظ
الهاابري الاارٖ ٓتْرااا علاا ٙادتامعاا٘ دخْلااُ ٓتنخاال يف ةطاآْس بااسامس الدزاضاااج العلٔااا
ّةيْٓعَا; فنساعاًٗ لتطْز إمهاىاج مؤضطااج التعلأه ادتاامعٕ الايظريٗ يف إفسٓكٔااّ ،ماا
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ةكدمااُ مااً خاادماج أنادمئاا٘ يف ٍاارا ا ااال فااإٌ زؤٓاا٘ ادتامعاا٘ املطااتكبلٔ٘ ةتنحااْز يف
التْضااع أفكٔ ااً ّزأضاأاً يف بااسامس الدزاضاااج العلٔااا عاارب خطاا٘ ةااتلدت يف ماايح املتنٔااصًٓ
أنادمئ ااً مااً خسجياإ ادتامعاا٘ يف مسحلاا٘ البهااالْزْٓع فسصاا٘ االلتحااام بالدزاضاااج
العلٔااا علاا ٙىفكاا٘ ادتامعاا٘ مبااا ال ٓكاال عااً  033فسصاا٘ ضاايْٓاً ،لهيَااا ال ةهتفاإ بااأٌ
ال ملطلْبااج ماْحَه ّحطااّ ،إااا ّباالتْاشٖ
ٓعهف املنيْحٌْ عل ٙاملهتبااج حتصأ ً
مااع ذلااو ةطااتْعبَه يف ّظاااٜف أعضاااٍٝٔ ٛاا٘ ةاادزٓظ ةمتاادزبني بادتامعاا٘ طٔلاا٘ فاامٗ
الدزاضاج العلٔا ٓكْمٌْ بهل ما ٓكْو بُ ىظاساؤٍه املعٔياٌْ يف ّظااٜف داٜنا٘ ماً مَااو،
مع ةْفري ارتدماج املصاحب٘ هلاه ماً ضاهً مَٔاأّ ،معٔيااج شتتلفاّ٘ ،ذلاو ّفال عكاد
مع ادتامع٘ ٓتضنً التالٕ:
 )1ىٖنُٝد صطنظـصصز ٝنظملِٔصصٜصنفزصصص٢نظً خ صصرينًٌِا ض ص رينهِضصصاضقن صصقرٝطن
ُ قرب.
 )2ضٔصصقنإهِاً صٙننًٌِا ض ص رين ٝص ّنُٔخصصٙنفنزصصص٢نظً خ صصرينًٌصصقه ٜرظٚعنن ٝٛص ّن
دٙٔٞٞنفٜرظًنقا زظًنُ قرباً.
 )3بدصصقنإهِاًصصٙنًٌصصقه ٜرظٚنٝدصصطنىص ص اًظًنُضصصاضقظًنُ صصقرباًنًض ص ٢نىعصص٘زن٘ ٔٝصصٟن
بآل ا٘٦ان داكقٚنُعنظؾاُد٢عنٝٛدٜانًقالا.ٚ
ؼلمنٗذٚنظـت٢نمجٌ٢نُٕنظًفٜظ٦قنظًوقري١نظًين ِثٍنيف :ن
أ -ؼلٞمنظالٓ لاَنظمل تٜرنٛظمل صقرجنًٌ اُدص٢نظًصذ٠نٝزظضصٟنظًص غريظعنيفن
ظًعزٛقنٛظمل تٌقاعنظًٜظكد٢ٞنظًينؼلمنرصاً ٘ا.
بِ -اٖنؼصطنخزجيٟنظؾاُد٢ن قنظح ِاالعنظإلص البنظًفوصز٠نعن

ٛظً لٌ ص نظملٔ٘ صصٟنحصصاَن دز صصّ٘نً صصاربن دٌ ِٞٞص٢ننُغصصاٝز١نمتصصٔخّ٘ن
فزصص صاًنًٌقرظص صصاعنظًدٌ ٞصصانظصص ص غالالًنً صصزغق ّ٘نٛطِ صصٜحّ٘نظملغ صصز ٛنيفن
ًًى.
ت -دش ٝصصشنكص صقنرظعنظًت صصالبنظمل ِ ٞصصشٕٝنىهااربٞص صاًنضص ص نُ صصٔخّ٘نف صصزصن

ظً تقٞصصمنظًدٌِصصٟنُصصٕنخصصالَنظص ص ٞدابّ٘ننيفنٛظصصا٦فنٗ٧ٞصص٢نظً صصقرٝطن
باؾاُد٢عنىٛنحصٜهلّنضٌٟنظًشُاالعنظمل٘ٔ٢ٞنظملدشس١نًلقرظ ّ٘ن .ن
هيئة التدريس:

االٍتناو بَٔ ٘ٝالتدزٓظ ٍْ أضاع حتكٔل أٍداف ادتامع٘ ّضناٌ اضتٔفاٛ
زضالتَا عل ٙالْرُ األننلّ ،ال ٓتحكل ذلو إال بإصتاش عدد مً املطلْباج مخل:
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)1
)2
)3

)4

دشٝص صصشنإربص صصآّ٘نبزصص صصاً٢نظؾاُدص صص٢نظًقضٜٝص صص٢نض صص نظص صص ٞندابّ٘نيفنبزظف٘ص صصان
ظًقض٢ٜٝنبصٜر١نىه .
ظً ٜصصصعنيفنظصص ٞدابنظملل صصقرٕٝنٛظمل ِٞصصشٕٝنُصصّٔ٘نملٜظ ٘صص٢نُتٌٜبصصاعنظً ٜصصصعن
يفنفاالعنظًقواًٜرٜٝظنٛظًقرظصاعنظًدٌٞا.
تصصٜٝزنكصصقرظ ّ٘نظًدٌِٞصص٢عن ٛغص ٞدّ٘نضٌصص٣نظًٔغصصزنٛظًو ابصص٢نيفنظةصصالعنظًدٌِٞصص٢عن
ٛاضِ٘ صصّنًٌِغ صصاره٢نيفنظمل صصلمتزظعنظًدٌِ ٞصص٢نيفنف صصاالعنؽصص صصّ٘عن ٛض صصٍ٘ٞن
حصصصٜهلّنضٌصص٣نظملدٌُٜصصاعنظًصصين دٞصصّٔ٘نضنٌصص٣نىاظ٥ناٛرٗصصّنضٌصص٣نظً ٜصصٙنظملتٌ صٜنبعن
ٛظملٔافض٢نضٌ٣نظؾٜظ٦شنظلهاارب.٢ٞ
ؼضصصطنى ٛصصاضّ٘نظالك صصصاا٢ٝنٛظملداعصٞن٢نإلٝلصصاقن ضصصزبنىضصصقظانُصصّٔ٘نبفدصصٍن
ظًدزٛضنظملغز٢ٝنُٕنظمللصضاعنظًغق٢٘ٞنيفناَٛنظملٔتل.٢

تطوير اللليات والوحدات العلمية

ختط ادتامع٘ لتطْٓس بسامس الهلٔاج ّالْحداج العلنٔ٘ األخس ٚبادتامع٘
ّعل ٙضبٔل التحدٓد يف ستْزًٓ أضاضني ٍنا:
أ -إىػا ٛنلٔاج ردٓدٗ خالل العامني الكادمني ٍٕ نلٔ٘ الدزاضاج
اإلضالمّٔ٘ ،نلٔ٘ العلْو األضسّٓ٘ ،نلٔ٘ علْو اإلةصالّ ،نلٔ٘ املعادٌ
ّعلْو األز ّ ،نلٔ٘ العلْو الطٔاضٔ٘ ّاإلدازٓ٘.
ب -إدخال بسامس البهالْزْٓع يف ّحداج علنٔ٘ قاٜن٘ مل ةهً بَا بسامس
للبهالْزْٓع ٍٕ معَد دزاضاج دز ٛالهْازذ ّالالرٝنيّ ،معَد اللغ٘
العسبٔ٘.
املناهج

مسارعااا٘ ّةطااآْس ميااااٍس ادتامعااا٘ لاااتليب نااال املطلاااْب يف ضااأام ةأٍٔااال
الطاااالب ّفااال السضاااال٘ ّالسؤٓااا٘ ّاألٍاااداف ا اااددٗ للزامعاااّ٘ ،ذلاااو بتحكٔااال
التْاشٌ املطلْب بني ضسّزٗ حتكٔل زضاال٘ ادتامعاّ٘ ،الْفاا ٛمبطلْبااج التطاْز
اإلىطاىٕ يف التزسب٘ التعلٔنٔ٘.
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ثانياً :على الصعيد اإلداري:

ص صصزٕٝن

 )1دش ٝصصشنكص صصّٞنظإلخص صصالصنيفنظًدِص صصٍعنُٛص صصٜظال١نػقٝص صصقنظًٔٞص صصاعنطٌقص صاًنً
ظًقٓ٠ٜٞنٛظلخز.٠ٛن ن
 )2ظً ٜصعنيفنحٜصق٢نظًدٍِنظإلاظر٠نٛصٜالًنً خلٞمنفوز١نظؾاُد٢نظإلًورت .٢ٞٓٛن
ٌُِّ )3طنظًدٜظٍُنظمللثز١نصٌقاًنضٌ٣نظلاظ٥نٛإسظً ٘اعنٌ ٛصىنظملصلثز١نإجيابصاًنٛظًدِصٍن
ضٌ٣ن ثق٘ ٞاعن ٛتٜٝزٗا .ن
أهٞص صصقنظملدزفص صص٢نا ِص صصعنظؾاُد ص ص٢ننٛب٘ ٧ٞص صصاعنٛاص صصانبص صصٞطنب٘ص صصاعن ٘ ٧ٞ٘ ٛصصنان
 ٛتٜٝزٗانـقُ٢نظًٔغاطنظؾاُدٟنًٌتالبنٛظلصا ذ.١
ثالجاً :على صعيد املوارد واالستجمار:

ةعتنااد ادتامعاا٘ يف متْٓاال أعناهلااا -بعااد االضااتعاى٘ باااهلل ةعاااىل  -علاا ٙعاادد مااً
املااْازد املالٔاا٘ ةتنخاال يف إضااَاماج الاادّل ّامليظناااج األعضااا ٛيف زتلااظ األمياااّ ٛالاايت
ةسرْ ادتامع٘ أٌ ةتْضاع ملْارَا٘ احتٔارااج ةيفٔار بسازتَااّ ،ماا ٓعتنادِ زتلاظ األميااٛ
مااً أّقاااف ٍّباااج ّةربعاااجّ ،مااا ةاادزِ اضااتخنازاج ادتامعاا٘ ا اادّدٗ مااً أزباااحّ ،مااً
السضااْو الدزاضاأ٘ للطااالب ّالاايت حتااسا ادتامع ا٘ علاا ٙأال ةػااهل عب ٝااً علاأَه عاارب
ختفٔضَا ألدى ٙمطتْ ٚممهً ،أّ عرب التْضع يف بسىامس نفال٘ الطالب.
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مطلوبات دعم اجلامعة ودفع مسريتها
)1

)2
)3
)4

)5
)6
)7

)8
)9

ظؿصصصَٜنضٌصص٣نىٛكصصاقنًٌ اُدصص٢نًًٛصصىنباًضصصدٟنض ص نكٔصصٜظعنظؾ٘صصاعنظمل٘ ِصص٢ن
بصاًٜكفنٝٛد ص نٗصذظنقصصٜرًظنىصاصصٞاًنيفن تصصٜٝزنظملصٜظرانحٞص نإٖنظؾاُدص٢نًصصق٘ٝان
ىرظضٍنعاصد٢نٛبذًىن وٖٜنظًقٔٞاعنظلصاص٢ٞنً ٛكاقنُ ٜفز١ن.
زٛر١ن ز ٝٛنظملغزٛضاعنظالص ثِار٢ٝنًدز ٘انضٌ٣نظؾ٘اعنظملِ٢ًٜن(  ٜقنضق١ن
ارظصاع).
ىِٗٞصص٢نظؿصصصَٜنضٌصص٣نىصصصّ٘نٛكف ٞصن٢نبغصصزهاعنظًصصقرتَٛنٛعصصزهاعنظال صصصاالعن
ٓضق٢نًدا٦قٗانظةش٠ن.
ظًضدٟنظؾاانٛظملوثفنًٌخصصَٜنضٌصن٣نىهص نكصقرنُصٕنهفاًص٢نظًتصالبنحٞص نإٖن
ظًدصصقانظملوفصصَٜنحاً ٞصاًنُصصٕنظؾ٘صصاعنظـريٝصن٢نٝد ص نكٌصصٞالًنكٞاص صاًنبدصصقانظًتصصالبن
ظًٜظفقٕٝنباؾاُد٢ن.
تٜٝزنٛاضصّنُشرضص٢نظؾاُدص٢نبصاًدٌٞفٖٜنٛربوصٕنىٖن خِصٍنظًدص ٥ننظلهص ننيفن
غذظ٥ظعنظًتالبن.
ٗٔصصايناضُٜصصاعنغصصرينُغصصزٛطٙنًٌ اُدصص٢نُصصٕنبد ص نظملٔعِصصاعنظـنريٝصص٢نربوصصٕن
ظص غالهلانيفنىضِاَنظص ثِار٢ٝنًٌ اُد٢ن.
ًٌ اُدصص٢نضالكصصاعنُ ِٞصصش١نُصصعنبد ص نظملٔعِصصاعنظـريٝصص٢نربوصصٕنضلصصقنظ فاكٞصصاعن
ُد٘انإلضتا٘٦انُٔحنارظصص٢ٞننكصصصن٢نٓعصريناضصّنُصاًٟننصصٔ٠ٜننثابص نُصٕنٗصذٚن
ظملٔعِاعنًٌ اُد.٢
ربوصصٕنىٖنٝوصصٖٜنملد٘صصقنارظصصصاعنظًوصصٜظرثناضصصّنُلصصقرنع ٞص نٝدلصصقنعصصزظه٢نُصصعن
ظملٔعِاعنٓعرين أٍٗٞنهٜظارٚن.
ًٌ اُدصص٢نضصصقانُلصصقرنُصصٕنظـصصزجيطن قصصٜىنٛظنُٔاص ص نضٌٞصصانيفنبالاٗصصّنًصصذًىن
ربوصصٕنضِصصٍنصصصوٜينٛكفٞصصٙن ضصصِ٣نصصصىنظـصصز ٝنع ٞص نٝلصصقْنُضصصاِٗٙنًٛصصٜن
رُش ٝصص٢نًٌ اُد صص٢نٛربث صصٍنًً صصىنظر قاطص صاًنباؾاُد صص٢نُٛض صصاِٗ٢نُ صصٕنظـ صصز ٝنيفن
هفاًصص٢نإخٜظٓصصٙنظًقظرصصصطنباؾاُدصص٢ن(ُثصصاَن111ناٛالرنصصصٜٔٝاًنُصصٕنهصصٍنخصصز ٝن
صٜقن وٖٜنإ اف٢نُلقر١نٛصٜقنٝلقْنبد ّ٘نىهثزنُٕنًًىن)ن.
ظالص ص فاا١نُ صٕننظًوفصصا٥ظعنظًدٌِٞصص٢نباؾاُدصص٢نيفنىضِصصاَنظالص غصصارظعنظًدٌِٞصص٢ن
ٛظهلٔقص٢ٞنًٌغزهاعنٛظملصآعنُثاَنارظصاعنظؾق٤ٛنُلابٍنرصْٜنققا.١
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