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 ــــتخلصالمســـــ
 

االجتوفعلــــ  التنولــــ   الوع  وــــف  ســــ  أثــــ ســــــ وفي  سلــــ  ســــ لوفي   
 2002 ، داد؛الجفوع  الوستنص ل ـبغ قتصفدل  سـ  الع ا  اال 

 212ص  ) أط  ح  دكت  اه (

 
 الوستخ ص

الوع  وف  سـ  وسـل ا التنولـ   ت و  هذه الد اس  الى التع ف ع ى أث 
  العــ ا  ، اعتوــد  الد اســ  وــن   البحــ  االقتصــفدل   االجتوفعلــ  ســ

ال ثـــف م  وـــ  وـــن   البحـــ  الوســـح  ســـ  جوـــ  الوع  وـــف   تح ل  ـــف 
 ضــع  الد اســ  وــي أجــأ تحملــ  أهــداس ف البحثلــ  عشــ ا   ونفقشــت ف ،

وحف   سف   ع ل ف ، شو   الد اس  الـ اا ا  الع اقلـ   الوسسسـف  
التنولـــ  االقتصـــفدل  بـــفلتخطلط  التن لـــذ لوشـــف ل   عنلـــ الوســـس ل   الو

   2003جتوفعل  س  الع ا  بعد عفم  اال
 كفي وي أب اهف : ـ  اعدبنتف   خ ج  الد اس  

والمؤسسداخ الراتعدح لهددا  ،ذقدذ  وددذاخ اتررزرددد قدي مقدزاخ الدىساراخ العزا يددح ــ 1

وطلثح الذراسداخ العليدا قدي  ،والثادصين ،خذماذها المعلىماذيح  لمنرسثي هذه المؤسساخ

معاخ العزا يح، وهي تذلك ذدىقز معلىمداخ مرنى دح ذسدهم قدي دقدة مسديزج الرنميدح الجا

 اال رصاديح واالجرما يح قي العزاق . 

 

ـــ ذصذر الىساراخ العزا يح ومؤسساذها مطثى اخ ومنشىراخ مرنى ح ذسجل قيهدا  2

وهددي تددذلك ذددىقز معلىمدداخ  يمددح  ددن مسدديزج الرنميددح اال رصدداديح  ،رشدداطاذها الرنمىيددح

 الجرما يح قي القطز. وا

 

ودلقداخ دراسديح  ،وردذواخ  لميدح ،ــ ذعقذ الىساراخ العزا يح ومؤسساذها مدؤذمزاخ3

قي مىضى اخ الرنميح ومشاريعها والرخطيط لها مسرقثال ، وذسهم الجامعاخ العزا يدح 

والمشددداركح قيهدددا تدددالثحىز  ،والندددذواخ ،مثاشدددزا قدددي  قدددذ هدددذه المدددؤذمزاخ إسدددهاما

 يح  .    والذراساخ العلم

وذقددذ  ذلددك  ،وذطىيزيددح لمنرسددثيها ،ـددـ ذددىقز الددىساراخ ومؤسسدداذها قزيددا ذذريثيددح4

وذطثيقداخ  مليدح للرعلديم المسدرمز ، وكاردد  ،وورش  مل ،الجهىد  لى شكل دوراخ

 .لهذه الجهىد أهذاف ذنمىيح مرنى ح قي مىضى اذها وأسالية ذقذيمها 

مطثى دداخ والمنشددىراخ ، المقدداتالخ اسددرخذ  الثادددس المصددادر الىشانقيددح مددن ال -5

 والمالدظح قي جمة الثياراخ .

 



 


