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 خالل انطالق فعانٍات انمهتقى انسنوي انثانً نهتدرٌس انجامعً أمس 

 نعمم عهى تفعٍم سجم إنكترونً نطالبنا : «انجزٌرة»انعثمان نـ. د

 
 

:  علي بالل- الجزيرة 

كشف عًٛذ عًبدة حطٕٚز انًٓبراث بجبيعت انًهك سعٕد ببنزٚبض انذكخٕر عبذانعشٚش يحًذ انعثًبٌ إٌ 
ٔلبل . نكم طبنب جبيعٙ سٛخى حفعٛهّ لزٚبب« سجم يٓبر٘»انجبيعت حعًم حبنٛب عهٗ إَشبء يهف إنكخزَٔٙ 

انعثًبٌ خالل يشبركخّ أيس فٙ انًهخمٗ انسُٕ٘ انثبَٙ نهخذرٚس انجبيعٙ، إٌ انًهف اإلنكخزَٔٙ سُٛبلش 
ٔٚعزض عهٗ يجهس انجبيعت إللزارِ، يشٛزا إنٗ أٌ انطبنب ٚخخزج يٍ انجبيعت ٔنذّٚ سجم يٓبر٘ 

.  نهًمزراث انذراسٛت ٔانُشبطبث األخزٖ
ٔأكذ انعثًبٌ أٌ انطبنب انجبيعٙ بحبجت نٓذا انسجم انًٓبر٘ نٛس فمط نهحصٕل عهٗ ٔظٛفت بم نبُبء 

يُٓٙ 
 

.   أفضم خبرجب عٍ انًمزراث انذراسٛت
ٔأكذ يذٚز جبيعت انًهك سعٕد انذكخٕر بذراٌ عبذانزحًٍ انعًز عمب افخخبحّ انًهخمٗ انسُٕ٘ انثبَٙ 

َٛببت عٍ ٔسٚز انخعهٛى انعبنٙ انذكخٕر خبنذ يحًذ انعُمز٘ أيس « حمٛٛى يخزجبث انخعهى»نهخذرٚس انجبيعٙ 
فٙ لبعت حًذ انجبسز بًمز انجبيعت ببنزٚبض، عهٗ أ٘ عضٕ ْٛئت حذرٚس ال حخٕافك يٓبراحّ أٔ ٚسخفٛذ 

.  يٍ دٔراث يخزجبث انخعهى فسٛحم يكبَّ أحذ انًبخعثٍٛ ٔانجبيعت حسعٗ نألفضم
ٔلبل انعًز إٌ أعضبء ْٛئت انخذرٚس فٙ انجبيعت َٕعبٌ، أعضبء ْٛئت حذرٚس يٍ انسعٕدٍٚٛ ٔاٜخز غٛز 
سعٕدٍٚٛ َٔحٍ َعًم عهٗ حطٕٚز يٓبراث انجًٛع، ٔببنُسبت ألعضبء ْٛئت انخذرٚس انسعٕدٍٚٛ َسخًز فٙ 

حمذٚى انذٔراث انخٙ حزفع يٍ يسخٕاْى األكبدًٚٙ ٔيٍ يٓبراحٓى إنٗ أٌ ٚسخفٛذ انجًٛع، أيب أعضبء ْٛئت 
انخذرٚس غٛز انسعٕدٍٚٛ ببنعمذ نًذة سُت لببم نهخجذٚذ ٔيخٗ يب أثبج عضٕ ْٛئت انخذرٚس كفبءحّ 

ٔأكذ يذٚز جبيعت انًهك سعٕد عهٗ انذعى انذ٘ حمذيّ انذٔنت . انخذرٚسٛت ٔاألكبدًٚٛت فٓذا كفٛم ببنخجذٚذ نّ
يٍ يٛشاَٛخٓب نٓذا انعبو نهخعهٛى انعبو % 25نمطبعبث انخعهٛى بشكم عبو، يشٛزا إنٗ أٌ انذٔنت خصصج 

ٔكذنك انخعهٛى انعبنٙ ٔيب حمٕو بّ جبيعت انًهك سعٕد ْٕ سعٙ حثٛث نخحمٛك نخٕجٓبث انذٔنت فٙ حمذٚى 
.  أرلٗ خذيبث انخعهٛى نطالبٓب ٔطبنببحٓب

ال شك أٌ عًبدة حطٕٚز انًٓبراث حسعٗ بمذر يب حسخطٛع إنٗ حطٕٚز يٓبراث األسبحذة، َٔحٍ : ٔلبل انعًز
َبخعث َٔخزج أعضبء ْٛئت انخذرٚس يٍ جبيعبث يزيٕلت ٔٚعٕدٌٔ ٔنٍ َكخفٙ بذنك بم كهفج انعًبدة 

ببنبحث عٍ أفضم انذٔراث انخذرٚبٛت نصمم يٓبراث أعضبء ْٛئت انخذرٚس فٙ انخمذٚى يب نذٚٓى يٍ عهى 
 .نطالبُب ٔطبنببحُب ٔانٓذف ْٕ انٕصٕل إنٗ يخزجبث أفضم حخذو فٙ سٕق انعًم
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