االفححبخٍة

االفتتاحية

 بكله
زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ االىدلظ

ٓأتٕ إصدازىا هلرا العدد ّّطييا ٓتَٔأ الضتكبال متػريات قادمـ٘ يف نـل األصـعدٗ علـٙ
مطــتْ ٚالطــاس٘ الْطئــّ٘ ،ذلــو بعــد ختــاو مــؤ س احلــْاز الــْطين الػــاملّ ،مــا أضــفس
عيـُ مــً ىتــاٜر تسمــٕ إىل إســداخ مطــاز عــادل للْســدٗ مسضــٕ عيــُ لــد ٚقطــاع ّاضــع مــً
املــْاطينيّ ،اختٔــاز اليعــاو االحتــادٖ الفٔــدزالّٕ ،علٔــُ

إعــالٌ إىػــا ٛاألقــالٔه الــيت

زاع ــت يف تهْٓيَ ــا اجلْاى ــب التازخئ ــ٘ ّاالدتناعٔ ــ٘ ّالجكافٔ ــ٘ ٍّ ،ــٕ ض ــتشكل دّزٍ ــا
احلكٔكــٕ ّاملسدــْ ميَــا إذا دــس ٚمــً خالهلــا تْشٓــع عــادل للطــلط٘ ّالجــسٍّّٗ ،يــا ٓهنــً
احملو الرٖ ضٔخترب قٔن٘ ٍرِ املتػريات .
لهــً مــا ىــْد ٍيــا أٌ ىػــري إلٔــُ ّىؤنــدِ باضــتنساز ٍــْ أٌ املؤضطــات التعلٔنٔــ٘ ّاملسانــص
البشجٔــ٘ ّاملؤضطــات املعسفٔــ٘ ّعلــ ٙزأضــَا اجلامعــات الْطئــ٘ سهْمٔــ٘ ميَــا أّ أٍلٔــ٘،
ّمــً بٔيَــا دامعــ٘ األىــدلظ ضــتعل ٍــٕ العكــل املفهــس ّاألداٗ العلنٔ ـ٘ ّاملْدــُ األمــني
ّاملالذ اآلمً إلعادٗ دزاض٘ ّحتلٔل نل املػهالت اليت ىْادََا يف رلتلف األصـعدٗ ،ثـه
اخلسّز بسؤٓ٘ علنٔ٘ ّعنلٔ٘ حللَا مبا حيكل أٍداف التينٔ٘ ّحيكل السفأٍـ٘ لنىطـاٌ
باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.
إٌ دامعتيــا دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً اجلامعــات الــيت حتنــل علــٙ
ناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ ّالبشجــٕ
(دللــ٘ األىــدلظ للعلــْو االدتناعٔــ٘ ّالتطبٔكٔــ٘ ) تطــع ٙإىل تْضــٔع فسصــ٘ قساٛتَ ــا
ّتداّل ذلتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعاو اليػس اإللهرتّىـٕ املْضّـع لنصـدازات املتتالٔـ٘
عل ٙاملْقع اإللهرتّىٕ للذامع٘  ،لهٕ ٓطَل عل ٙاألنادمئني ّمجٔع املَـتنني باجملـال
البشج ــٕ متابع ــ٘ ددٓ ــد األحب ــاخ امليػ ــْزٗ ع ــرب ٍ ــرِ الياف ــرّٗ ،ق ــد د ــس ٚاعتن ــاد لٔـ ـ٘
التْاصـل باجملــال البشجــٕ متابعـ٘ ددٓــد األحبــاخ امليػـْزٗ عــرب ٍــرِ اليافـرّٗ ،قــد دــسٚ
اعتناد لٔ٘ التْاصل ّالرتاضل ّحتهٔه األحباخ إلهرتّىٔاً مبا ٓبطط اإلدساٛات
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ّخيتص ــس ال ــصمً م ــً أد ــل إتاس ــ٘ الفسص ــ٘ ليػ ــس أن ــرب قــدز م ــً األحب ــاخ ّالدزاض ــات
العلنٔ٘ .
لهً اجلامع٘ خطت مير ٍرا العدد غْطًا أبعد ّأعنل دالل٘ ،جل يف إصداز اجمللـ٘ ميـر
ٍـرا العــدد بصـْزٗ صصصــٔ٘ مطـتكل٘ حبٔــح ٓػطــٕ عـدد مــً اجمللـ٘ أحبــاخ ّدزاضــات يف
اجملال التطبٔكٕ ّحينل اضه ( دلل٘ األىـدلظ للعلـْو التطبٔكٔـ٘ )ّ ،عـدد خـس دزاضـات
ّأحبــاخ العلــْو يف اجملــال االدتنــاعٕ ّاإلىطــاىٕ حينــل اضــه ( دللــ٘ األىــدلظ للعلــْو
اإلىطــاىٔ٘ ّاالدتناعٔــ٘ )ّ ،ال غــو أٌ ٍــرا اإلدــسا ٛالــرٖ أقــدميا علٔــُ ضـٔشكل ،ننــا
ىعتكد ّىسدـْ ،تْضـعاً أفكٔـاً ّزأضـٔاً يف دلـال ىػـس األحبـاخ ّالدزاضـات ،هلـرا فكـد أعـدىا
تسقٔه األعداد لٔشنل ٍرا العـدد زقـه (  ،) 2مـع االستفـاظ التطلطـلٕ لرتتٔـب اجمللـدات،
ّالــيص علــ ٙضــي٘ اإلصــداز ٍّــٕ اآلٌ الطــي٘ العاغــسّٗ ،إىيــا ليأمــل أٌ سلعــ ٙمــً مجٔــع
البــاسجني ّالدازضــني يف اجلامعــات احلهْمٔــ٘ ّاألٍلٔــ٘ ّالهلٔــات املتخصصــ٘ ّاملسانــص
البشجٔــ٘ بالتفاعــل ّالتْاصــل ّاملػــازن٘ بأحبــاثَه يف نــال اجملــالني التخصصــني مبــا
ٓػهل إغيا ٛللنادٗ العلنٔ٘ هلرِ اجملل٘ احملهن٘ .
ّٓػنل ٍـرا العـدد باقـ٘ مـً الكطـآا احلْٔٓـ٘ ّالبشـْخ العلنٔـ٘ ّالدزاضـات املتخصصـ٘
يف اجملــال التطبٔكـٕ ّالطبٔعــّٕ ،اجلامعــ٘ مــً خــالل دللتَــا ٍــرِ لتشــسص دّمـاً علــٙ
اضتكطاب الدازضني اجلادًٓ ّالباسجني املتنٔصًٓ ّتْفري ميرب علنٕ هله ٓػذعَه علـٙ
املصٓد مً اإلىتاز العلنٕ ّالبشجٕ باعتبازِ إسـد ٚاملؤغـسات االضـرتاتٔذٔ٘ ليَطـ٘ األمـ٘
ّتكدمَا .
ّال ٓطعيا يف ختاو نلنتيـا إال أٌ ىػـهس نـل تلـو األقـالو ّاألٓـادٖ الـيت مل تـأل دَـدًا
ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز ..
متنيني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓدًا مً العطاٛ
ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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