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رُشش يغهخ انؼهٕو اإلداسٚخ انجحٕس ٔانذساسبد انؼهًٛخ األطٛهخ نهجبحضٍٛ
ف ٙيغبل انؼهٕو اإلداسٚخ يٍ انكهٛخ ٔ خبسعٓب يكزٕثخ ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ
االَغهٛزٚخ
ٚشزشط ف ٙانجحش أٌ ال ٚكٌٕ لذ َشش أٔ لذو نهُشش ف ٙأ٘ يكبٌ آخش ،
ٔ ػهٗ انجبحش أٌ ٚزؼٓذ ثزنك خغٛبً ػُذ رمذ ًّٚانجحش نهُشش .
رخضغ انجحٕس نهزحكٛى حست األطٕل انؼهًٛخ انًزجؼخ .
ٚسهى انجحش يغجٕػبً ثًسبفبد يزدٔعخ ٔ ،أٌ ال ٚزٚذ ػذد طفحبد
انجحش ػٍ (  )35طفحخ (  ، )A4يزضًُخ انًشاعغ ٔ انًالحك ،
ٔرشسم صالس َسخ يغ لشص يذيظ (. )CD
ٚكزت يهخض نهجحش ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔأخش ثبالَغهٛزٚخ  ،ػهٗ االٚزٚذ
ػذد كهًبرّ ػهٗ (  )100كهًخ .
ٚمذو انًؤنف َجزح ربسٚخٛخ ػٍ َفسّ ٔ يؤنفبرّ  ٔ ،ػًهّ انحبنٔ ٙ
ػُٕاَّ.
رحزفظ انًغهخ ثحمٓب ف ٙػذو َشش أ٘ ثحش أٔ يبدح ػهًٛخ دٌٔ أثذاء
األسجبة ٔ رؼزجش لشاسارٓب َٓبئٛخ
ٚزٔد طبحت انجحش انًُشٕس ثُسخز ٍٛيٍ انؼذد ثبإلضبفخ إنٗ ػشش
يسالد ثحضٛخ
رشسم انجحٕس ٔ عًٛغ انًشاسالد انًزؼهمخ ثبنًغهخ إنٗ سئٛس رحشٚش
يغهخ انؼهٕو اإلداسٚخ .

املراسالت:

األستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل
جامعة عدن – كلية العلوم اإلدارية

رئيس التحرير

ص  .ب  11034 :مدينة الشعة م /عدن – الجمهورية اليمنية
تلفاكس 009672360136

E- mail
1- dr_fudail@hotmail.com
2- aliahmed214 @yahoo.com
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احملتويات

رقم
الصفحة

الموضوع
أبحاث

أطاريح
مقدمة من الطالب:

املشرف العلمي:

.
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االفتتاحية
ٚظبدف طذٔس انؼذد األٔل يٍ يغهخ انؼهٕو اإلداسٚخ انُظف
سُٕ٘ انًحكًخ ,احزفبالد عبيؼخ ػذٌ ثزكشٖ رأسٛسٓب األسثؼٍٛ
( 2010 -1970و)ٔ ,كزنك ركشٖ رأسٛس كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ انسبثؼخ
ٔانضالصٔ .)2010 -1973 ( ٍٛرشٓذ انغبيؼخ خالل ْزا انؼبو 2010و
َشبعبد يكضفّ ٔػهٗ لذو ٔسبق ف ٙكبفخ انًغبالد انؼهًٛخ األكبدًٛٚخ
ٔانجحضٛخ ٔخذيخ انًغزًغٔ .رنك نزؼزٚز دٔس انغبيؼخ ف ٙانًغزًغ
كًُجش ػهًٔ ٙيشكز إشؼبئٔ ٙرُٕٚش٘.
ٔنمذ سؼذ كهٛخ انؼهٕو إألداسٚخ يُز رأسٛسٓب ف ٙػبو 1973و,
ٔإػبدح رأسٛسٓب ككهٛخ يسزمهخ ف ٙػبو 2000و ,إنٗ رخشط أػذاد
ضخًخ يٍ انكٕادس انًؤْهخ ف ٙكبفخ انًغبالد انًحبسجٛخ ,اإلداسٚخ
ٔاإلحظبئٛخ ٔانًؼهٕيبرٛخٔ .سفذد االلزظبد انٕعُ ٙثبنكفبءاد
ٔانمذساد إلداسح انؼًهٛخ انزًُٕٚخ ٔااللزظبدٚخ.
إٌ طذٔس انؼذد األٔل يٍ يغهخ انؼهٕو اإلداسٚخ ْٕ ثًضبثخ إضبفخ
عذٚذح ف ٙيغبالد انذساسبد ٔانجحٕس انؼهًٛخ انشطُٛخ ف ٙانؼهٕو
اإلداسٚخٔ ,يشعؼٛخ نهجبحضٔ ٍٛانًٓزً ٍٛف ٙيغبالد انًحبسجٛخ
ٔاإلداسح ٔاإلحظبءٔ ,انًؼهٕيبرٛخ ْٗٔ .دػٕح يفزٕحخ نغًٛغ انجبحضٍٛ
ٔانًٓزً ٍٛف ٙيغبالد انؼهٕو اإلداسٚخ انًخزهفخ نإلسٓبو ٔانًشبسكخ
ثأثحبصٓى ٔيمبالرٓى انؼهًٛخ ,سٕاء يٍ انغبيؼبد انًُٛٛخ ٔانًؤسسبد
راد انؼاللخ ,أٔ انغبيؼبد انؼشثٛخ ٔانًؤسسبد راد انظهخ.

ٔاهلل انًٕفك

أ.د.عبدا لعزيز صالح به
حبتور

رئيس جامعة عدى
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املقدهة
انحًذ هلل ٔانظالح ٔانسالو ػهٗ خبرى األَجٛبء ٔانًشسه ٍٛسٛذَب
يحًذ ٔػهٗ آنّ ٔطحجّ أعًؼ.ٍٛ
ٔثؼذ,,،
ٚغت نٚٔ ٙسؼذَ ٙأٌ ألذو نظذٔس انؼذد األٔل يٍ يغهخ انؼهٕو
اإلداسٚخ نكهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ عبيؼخ ػذٌٚٔ .سشَ ٙف ٙانجذاٚخ أٌ
أرمذو ثبنشكش نكم يٍ سبْى ف ٙإػذاد ْزِ انًغهخ ،فكشحً ٔيضًَٕبً،
ٔإخشاعب ٔػهٗ سأسٓى األسزبر دكزٕس ػجذ انؼزٚز طبنح ثٍ حجزٕس
سئٛس عبيؼخ ػذٌٔ ،األسزبر دكزٕس أحًذ ػه ٙانًٓذاََ ٙبئت سئٛس
عبيؼخ ػذٌ نشؤٌٔ انذساسبد انؼهٛب ٔانجحش انؼهً ٙنًب لذيبِ يٍ
سػبٚخ ٔدػى يؼُٕ٘ كبٌ نّ األصش انًجبشش ف ٙطذٔس ْزا انؼذد يٍ
يغهزُب.
إٌ رذش ٍٛطذٔس ْزِ انًغهخ ف ٙػذدْب األٔل ًٚضم رغسٛذاً ػًهٛبً
نسٛبسبد انزؼهٛى انؼبنٔ ٙيؤسسبرّ انًخزهفخ انًزًضهخ ف ٙاالْزًبو
ثبنجحش انؼهً ٙكأحذ سٔافذ انضمبفخ ف ٙانكهٛبد انغبيؼٛخٔ ،رٕعٓبد
عبيؼخ ػذٌ ف ٙرٕسٛغ يغبالد انُشش ٔفزح أفك عذٚذح نهزٕاطم
انؼهً ٙث ٍٛانجبحضٔ ٍٛانًغزًغٔ ،رحمٛك أْذاف سثظ انغبيؼخ ثحم
لضبٚب انزًُٛخ ٔرمهٛض انفغٕح انًؼشفٛخ ف ٙانًغزًغ.
إٌ رزايٍ طذٔس انؼذد األٔل يٍ يغهخ انؼهٕو اإلداسٚخ يغ
ثٕاكٛش أشغخ عبيؼخ ػذٌ انؼهًٛخ نالحزفبل ثبنزكشٖ األسثؼٍٛ
نزأسٛسٓب ( 2010 -1970و) ،إًَب ٚؤكذ يذٖ حشص ػًبدح كهٛخ انؼهٕو
اإلداسٚخ عبيؼخ ػذٌ ْٔٛئزٓب انزذسٚسٛخ ػهٗ أًْٛخ رفؼٛم انجحش
انؼهًٔ ٙاإلَزبط انًؼشفٔ ٙاإلثذاع انفكش٘ ثفزح ْزا انًُجش انؼهًٙ
األكبد ًٙٚانحبضٍ نُشش األثحبس انشطُٛخ راد انمًٛخ انؼهًٛخ
ٔانفكشٚخ ف ٙيخزهف انحمٕل انزخظظٛخ اإلداسٚخ ٔااللزظبدٚخ
ٔانضمبفٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانًؼهٕيبرٛخ ألسبرزح انكهٛخ ٔانغبيؼخ ٔاألسبرزح
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ٔانجبحض ٍٛيٍ انغبيؼبد انًُٛٛخ ٔانؼشثٛخَٔ .شٚذْب يغهخ نهؼهى
ٔانحذاصخٔ ،حشٚخ انفكش ٔانشأ٘ٔ ،يغ أٌ انًغهخ يحكًخ فئَُب َشزشط
ػهٗ انجبحش انكشٚى األطبنخ ٔانؼًك ٔاالثزكبس.
ٔف ٙانُٓبٚخ أشكش عًٛغ انزيالء ف ٙكهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ػهٗ يب
ٚجزنَّٕ يٍ عٕٓد حضٛضخ ٔأػًبل يًٛزح رزًضم ف ٙانسؼ ٙنهزٕاطم يغ
عًٛغ انًضمفٔ ٍٛانًٓزً ٍٛثبنجحش ٔانؼهى ٔانزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزفبػم
يؼٓى ٔ ..فًٛب ثُٓٛى .فُٓٛئبً نُب عًٛؼبً طذٔس ْزا انؼذد األٔل يٍ ْزِ
انًغهخ حٛش أشؼش ثًشبػش انشضب ٔانزمذٚش نهؼبيه ٍٛػهٓٛبٔ .اسأل اهلل
أٌ َكٌٕ لبدس ٍٚػهٗ اسزًشاس انًغهخ َحٕ األيبو نزغذٔ يزًٛزح
ٔيًٛزح كًب أسدَبْب َٔشٚذْب ،يُجشا يٍ يُبثش انؼهى ف ٙانكهٛخ
ٔانغبيؼخ ٔانٕعٍ ٔأٌ رحظٗ ثشضب انمبسأ .انسالو ػهٛكى ٔسحًخ
اهلل ٔثشكبرّ
ٔاهلل يٍ ٔساء انمظذ.
أ.د .أحمد مهدي فضيل
رئيس التحرير
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تقرير حتكين حبث هقدم للنشر باجمللة
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