
 
 
 
 
 
 
 

 رشٛف انعثًبَٙاأل

حكٕيخ انززكٛخ ثجًعٓب ٔاالعزُبء ثٓب لبيذ انٔلز  ،كجز يٍ حٛث عزر انٕثبئك ٔانًذطٕطبد فٙ انعبنىٚعز األرشٛف انعثًبَٙ األ   

رحذ انحكى رشٛف ٔثبئك رٓى انزٔل انزٙ كبَذ . ٚشًم ْذا األثٍٛ فٙ يذزهف رٔل انعبنى االسزفبرح يُٓبٔفزسْب نٛسٓم عهٗ انجبح

 نٗ ٕٚيُب انحبنٙ.إ ال انمهٛم ٔثمٙ يجٕٓاًلًخ يٍ انزبرٚخ انذ٘ نى ٚؤنف فّٛ إانعثًبَٙ ٔرؤرخ نفززح سيُٛخ يٓ

َمزح ٔانثبَٙ فٙ أيٕظف  044ٔٚحزٕ٘ عهٗ  (كبغذ ْبَخ)سطُجٕل فٙ يُطمخ ًب فٙ إحزْيمزاٌ أ رشٛف انعثًبَٕٙٚجز نأل   

ٚت ٔرزجًخ انٕثبئك يٍ انهغخ انعثًبَٛخ انٗ انهغخ انززكخ ٕجٔحًبٚخ انٕثبئك ٔر نٓى ثٍٛ رزيٛىرزٕسع أعًبيٕظف  044ٔٚضى 

 .جبحثٍٛ عٍ طزٚك عزضٓب رادم انًمزٔجعهٓب يزبحخ نه

رشٛف انعثًبَٙ يب ٚمبرة يهٛبر َٔصف ٔثٛمخ ٔيذطٕطخ  رزُبٔل ربرٚخ انزٔنخ انعثًبَٛخ يُذ َشأرٓب فٙ عبو ٚضى األ   

نٗ لسى ٚزعهك ثبنعاللبد ٛى ْذِ انٕثبئك إانزٔل انزٙ كبَذ رحذ انحكى انعثًبَٙ ًٔٚكٍ رمسو ٔٚشًم جًٛع 9966ْـ/966

يٕر انزادهٛخ انذبصخ ٔلسى ٚضى األ سالد انزثهٕيبسٛخ ٔطجٛعخ انزعبٌٔ،انذبرجٛخ يع يذزهف رٔل انعبنى ٔٚحزٕ٘ عهٗ انًزا

 ٙ ٔعاللزّ يع يذزهف انٕالٚبد ٔانٕسراء.سالد انجبة انعبناثبنزٔنخ كبنزعهٛى ٔانصحخ ٔانمضبء ٔلسى ٚزعهك ثًز

دجزاء يزذصصٌٕ ثصٛبَخ  رجبعٓب كًب ٚمٕودبصخ ٚمٕو عًبل يزذصصٌٕ ثجهجٓب إنٗ انجبحثٍٛ ٔإ ٚزى حفظ انٕثبئك فٙ صُبرٚك   

 صهٛخ.هٛٓب ثصٕررٓب األًٚكٍ نهجبحث االطالع عٔ ْب ٔاالسزفبرح يُٓب،ٚززٗ ًٚكٍ رصٕصالحٓب حانٕثبئك ٔإ

% يٍ ْذا 04إَجبسِ ٚعبرل ٌ يب رى أجم رزرٛت ْذِ انٕثبئك ٔرجٕٚجٓب إنكززَٔٛب إال أذل يٍ انًجٕٓر انكجٛز انذ٘ ُث عهٗ انزغى يٍ

نٗ رادهّ رًكُّ يٍ انزدٕل ٔلزًب شبء حٛث ٚزى عًم ًٔٚكٍ نهجبحث أٌ ٚأرٙ إنٗ يمز األرشٛف ٔٚعًم ثطبلخ ردٕل إ رشٛف،األ

 رشٛف،زن انجحث انذ٘ ٚجحث رادم األشٛف يٍ دالنّ حٛث ٚزًكٍ يٍ اسزذزاو يحررعزٚف نهجبحث ٚمٕو ثبنزدٕل إنٗ األيهف 

رشٛف لبعخ كجٛزح فٛٓب كًب ٕٚجز رادم األ نٛٓب،ب نٛزًكٍ انجبحث يٍ انٕصٕل إٔرٕجز صٕر نهٕثبئك حٛث رى عًم يهف رعزٚف نٓ

 رسزذزو يٍ لجم انجبحثٍٛ. انحٕاسٛتيئبد 

 انززكٛخ انحكٕيخ لبيذ ًبَٙ،عانث انحكى رحذ كبَذ انزٙ انعزثٛخ انزٔل يذزهف رذص انزٙ انٕثبئك يالٍٚٛ انعثًبَٙ األرشٛف ٚشًم

 انززكٙ انًُززٖ يع ثبنزعبٌٔ نّ انزبثعخ انمزٚجخ ٔانًجزًعبد انًٓجز أرزان رئبسخ رُفٛذ يٍ يشزٔع ثئطالق 9492 عبو فٙ

 رشًم رراسبد عًم ٚزى حٛث انعثًبَٙ األرشٛف فٙ ثفهسطٍٛ انذبصخ انٕثبئك يالٍٚٛ يزاجعخ أسبس عهٗ ٚمٕو انفهسطُٛٙ

 انهغبد يذزهف إنٗ َمهٓب إنٗ ثى ٔفزسْب ٔرجٕٚجٓب انٕثبئك ْذِ رزجًخ ثى ٔاإلرارٚخ ٔااللزصبرٚخ االجزًبعٛخ انحٛبح َٕاحٙ جًٛع

 .  عهٛٓب نالطالع نهجبحثٍٛ انفزصخ إلربحخ
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