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 :المقدمة

يشهد وطننا اليمني منذ فجر الستينات وبعد انعتاقه من كابوس االمامه حركه دائبه ومحاوله جديـة           
لم ؛ حيث ان السمه الرئيسيه للعصر الحالي هـو          لمواكبه التطور السريع للتقدم التكنلوجي في العا      

تطور المعرفه في جميع مجاالت الحياه وبشكل أثر فى مختلف الميادين االقتـصاديه واالجتماعيـه               
  .والسياسيه والعسكريه

   

اننا نعيش اليوم مرحلة هامه من مراحل التطور تتمثل في مجـاالت التنميـة بجوانبهـا الماديـه                  
نواحي الحياه الصناعيه والزراعيةواالقتصادية والصحيه وعلي الـرغم مـن          والبشريه لتشمل كافة    

جهل ؛ تخلف؛ عصبيه ؛ فوضى اداريه       -المعوقات الحقيقيه التي تسحب نفسها من الموروث القديم         
 الخ فأنه قد بدء السير في طريق التطور وفـق           ....؛ نهب للمال العام ؛ استهانه بالعلم والمتعلمين         

 وذلـك   0احه ؛ ويتم السعي بشكل محسوس لتحقيق قفزات نوعيه وإختصار الـزمن             االمكانات المت 
باالستفاده من تجارب الشعوب التي سبقتنا على طريق الحضاره والتقدم في هـذه المرحلـه مـن                 

  .التاريخ المعاصر

 ان السير على طريق التطور يتطلب قبل كل شيء اعداد الكوادر البشريه الوطنيه المدربه والقادره               
على التعامل مع التكنلوجيا المعاصره وعلى مختلف المستويات ؛ وذلك انطالقا من الحقيقه الثابتـه               
بان الكوادر الفنيه المدربه تمثل نقطة االرتكاز االساسيه التي تواجه برامج التنميه الطموحـه فـي                

  .الوقت الحاضر والمستقبل 

 بأهميـة فهمنـا كيمنيـين لـالدارة         ان كثير من المهتمين بالشأن اليمني يجزمـون ويـصرخون          
 حيث أن   0الحديثةواالخذ بها كخطوه ضرورية للتنميه والتقدم والرقي المنشود في جميع المجاالت            

نقص االهتمام بمفهوم االدارة الحديثه لدى قيادات الجهاز التنفيذي ظاهر للعيان ويعكس نفسه علي              
انيه من فوضى اداريه ؛ وتـسيب ؛ومزاجيـه   كل مناحي الحياه في بالدنا ؛ وهو السبب في كل مانع        



ولن يتم تجاوز كل ذلك واللحاق بركب العالم الحديث االبتحسين مـستوى االداء واالخـذ بـاالدارة                 
  . الحديثة كونها عنصرا البد منه اذا ما أردنا التحديث أو اللحاق بالحديث اوصنع الحديث 

 والتنميةالبحث العلمي  

عالمنا اليوم هو السباق المتسارع في مجال العلوم والتكنلوجيا بين الدول           ان السمه التي يتميز بها       
المختلفه فيه ؛ حيث اخذت الكثير منها بمبدأ وضع سياسة للعلم والبحث العلمـي لخدمـة اغـرض     
التنميه فيها واالستغالل االمثل لمواردها البشريه والطبيعيه ؛ وحتى تصل الي مستوى الطموحـات              

 وخاصة في ميدان التنميه االجتماعية واالقتصاديه والميـدان العـسكري لتحقيـق             التي تتطلع اليها  
  .االمن والسياده الوطنيه الذي اصبح من ابرز المقومات الحضاريه الية امه

إن من اهم المشاكل التي تواجهها الدول الناميه لتنفيذ خططها التنمويه هي الـنقص فـي عـدد                    
الفنيين في التعليم والتدريب والبحث واالنتاج ؛ اضافة الى النقـل           العاملين العلميين والتكنلوجيين و   

المعاكس للمعارف والعلوم والمتمثل في هجرة الكفاءات والفنيين الى البلدان الصناعيه المتقدمه أو             
بلدان البترول الثريه بحثا عن ظروف معيشه افضل اوهروب من سياسـات هـو جـاء التحتـرم                  

  .ه وظروف معيشه متدنيه الكفاءات أو ممارسات تعسفي

ان تشجيع البحث العلمي وتسهيل مهمات القائمين به وتحفيزهم واالخـذ بمبـدأ اسـتخدام العلـم                  
لتحقيق أهداف وخطط التنميه يتطلب وجود ارادة سياسيه وطنيه تضع في مقدمة اولوياتها وضـع               

االدراك والقناعه بأهمية   فبالرغم من   . خطة متكاملة ومتجانسه في هذا االتجاه وتسهر على تنفيذها        
العلم والبحث العلمي في تسريع وتائر النمو االقتصادي وتحسين معيشة المـواطنين فـي البلـدان                

هـذا  . الناميه ؛ االان أغلبها التملك أبسط المقومات بل واالراده أليجاد وتشريع مثل تلك السياسات               
 للبحث والتطوير فيها التشكل نسبه      من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان االعتمادات الماليه المخصصه        

 كما أن انعدام أوضئا له الهياكل االساسـيه         0ذات شأن من دخلها القومي بل وتنعدم في كثير منها         
ووضع االدارة المتهالك وعدم توفير البيئه العلميه ؛ وانعدام نظام معلومات فعال يخدم برامج البحث               

لكفوءة والحافز لالبداع واالستقرار النفسي ، كل هـذا         والتطوير ؛ اضافة الى قلة الموارد البشريه ا       
ولذلك استبعد كثيرا أي تقدم أوقيـام بحـث علمـي           . يشكل معوقات حقيقيه في تنفيذ خطط التنميه        

ذاشأن مالم يتم اإلعداد وتهيئة الظروف واالمكانيات له واحترام القائمين به وايجاد البنى االساسيه              
  .له 

بـشريه  ( حصائيات الموارد المخصصه للبحث العلمي والتطوير في العـالم          انه من خالل متابعتنا أل    
زيادة بمعدل وسـطي سـنوي      ( نالحظ اهتماما بأشراك اعداد متزايده من الكفاءات فيهما         ) وماديه
لكن الجهد  )  وزيادة االنفاق عليهما   1980 و   1970 في العالم خالل الفتره بين عامي        0/0 6يقارب  

الماليه والبشريه المخصصه للبحث والتطوير يتركز في الدول المتقدمـه وعلـى           االكبر من الموارد    



( وفي الواليات المتحدة االمريكيـه      ) الموارد البشريه   ( االخص في دول االتحاد السوفيتي السابق       
  .)الموارد الماليه 

ه النـسبه   وتتفاوت البلدان حسب نسبة العلميين والمهندسين الى مليون من عدد السكان فتبلغ هذ             
 127مقابـل    ) 1970 فقط عـام     124كانت   ( 1980 علمي ومهندس عام     206في البلدان العربيه    

 كما تتفاوت البلدان أيضا   0 في العالم    848 في الدول المتقدمة و    2986المتوسط في البلدان الناميه و    
اوح النسبه عام    فتتر 0حسب الجهد المالي المبذول لهذا الغرض مقاسا الى الناتج القومي االجمالي            

 وهذه النـسبه  0في البلدان العربيه 0/0 0 و27 في االتحاد السوفيتي السابق و 0/0 4و7 بين 1980
 كما تقـل    0وهي بالمتوسط أقل ثراء من الدول العربيه        ) 00/0 و 36( تقل عما تبذله قارة أفريقيا      

) 0/0 1 و 78( لعالم  وعن متوسط ا  .%) ر45(النسبه العربيه عن نسبة متوسط الدول الناميه أيضا         
 ومن الملفت للنظر أن البلدان العربيه كانت عام         0) 0/0 2 و 23(بينما يبلغ متوسط الدول المتقدمه      

 اذ كانت نسبة ما تنفقه في هـذا         1980 أكثر سخاًء نسبيا في االنفاق على البحث منها عام           1970
  )00/0 و31( من الناتج االجمالي1970المجال عام 

 مليـون دوالر عـام      115زيادة الدول العربيه ألنفاقها على اليحث والتطور من         وعلى الرغم من     
 دوالر للفـرد    6ر3م فإنها لم تنفق لهذا الغرض إال نحو         1980 مليون دوالر عام     1027والى  1970

 0) 1انظـر الجـدول   ( )3( دوالر للفرد الواحد في امريكا      279 مقابل   1980الواحد من سكانها عام     
هد المالي الضئيل المبذول في الدول العربيه علي اليحث العلمي وتطوير المعـارف             وبالرغم من الج  

قياسا الى مستوى الثراء وما يبذل فيها على الكماليات ؛ فاننا نجد أن العائد المـادي ضـئيل جـدا                    
 وحتي ندلل على فداحة الخساره قياسا للعائد المادي فـي           0وغير محسوس بالقدر الذي كان يؤمل       

المعارف عندما التستند على قاعده مادية من هياكل وتشريعات ونظم وبشر وروئى؛ فـأن              استخدام  
احدى االحصاءات تشير الى ان هناك تر ليون دوال قد انفقت في احدى البلدان العربيه على تغذيـه                  

 1 ليكون العائد في المقابل ارتفاعا في االنتاجيه التتجاوز نـسبه            1993- 83المعلومات بين عامي    
  .)5( فقط 0/0

  

  

  

  

  ) 1(الجدول 



  تطور وتوزيع جهود البحث والتطوير فى العالم حسب األقاليم

   اإلنفاق عدد المعلمين والمهندسين

ــى 1980 1970 األقاليم ــسبة ال % %  ن
 1980عام  مليون ساكن

النــاتج % %  نــسبة الــى1980 1970  
 1980عام  االجمالى

  االتحاد السوفيتى

  أوربا

  هأمريكا الشمالي

بدون دول عربية (اسيا 
(  

  أمريكا الالتينية

  اوفيانوسا

  الدول العربية

افريقيا بدون الدول 
 العربية
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  22و8
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251  
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49 
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  .و8
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 .و2
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  14و8

  1و8

  .و9

  .و5

 .و3

  4و67
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  1و18

  .و49

  1و11

  .و27

 .و36

  الدول المتقدمة

 الدول النامية

...  

... 

...  

... 

2986  

127 

...  

... 

...  

... 

  2و23

 .و45

  المجموع

 القيماإلجمالية

  100و.

26081 

  100و.

37561 

  100و. -848

  62و1

 $مليار 

  100و.

  207و8

 $مليار 

 -1و78

ن وديع ، الموارد البشرية واستراتيجية تطوير العلوم والتقانة فى الـوطن            محمد عدنا . د: المصدر  
   .24م ، الجدول السابع ص 1991 ، يونيو 17العربى ، المجلة العربية للعلوم ، عدد 



   

نستخلص مماسبق مدى الجهد الواجب بذله على النطاق العربي ؛ ناهيك بالنسبه لنا نحن اليمنيين ؛                
راز تقدم وتخصيص الموارد للبحث وتطوير المعارف ؛ ولكنه في الحقيقـه            ليس فقط للسعي الى اح    

 وإنه لمن الضروري واألهميه بمكان التفكير والعمل علـي          0للحفاظ على الهويه والسياده الوطنيه      
  0وضع سياسه بحثيه تبداء من الجامعه ؛ تربطها بقضايا الوطن التنمويه والمشاركه الحضاريه 

ه واليمنيه منها بحكم وضعها العاجي في مجتمعاتها فأنها حين تمارس البحوث            ان الجامعات العربي   
فأن هذه البحوث غالبا ماتتم لهدف ترقيةعضو هيئة التدريس أو لهدف متابعه مناطق اهتمام جهود               
البحث العالميه واالشتراك في هذه البحوث بأسهامات غالبا ماتأخذ طابعها الخارجي من حيث أختيار              

 كما يتم النشر غالبا في الدوريات العالميـه         0طرق معالجته ومراجعه وحتى لغته أيضا       الموضوع و 
المتخصصه وتكون المحصله بالنسبه للوطن المعني كسب استاذ باحث عالمي الشهره في أحـسن              
الظروف ولكن ؛ في الوقت نفسه ضعيف الصله بحاجات البحث الالزمه لحل قضايا تنميـه بـالده                 

   .)3(قىبشكل مباشر وتطبي

ان سياسات فعاله يجب ان تتخذ لربط ذوي الكفاءات والباحثين بوطنهم ؛ وذلك من خالل تشجيعهم                 
على زيادة انتاجهم وتحفيزهم وضمان حياه مستقره وأمنه لهم للحد من هجرة االدمغه بـل وقلـب                 

 0ايا وطنـه  هذه الظاهره وبما يكفل استثمار أفضل لرأس المال البشري وزياده فعاليته وربطه بقض  
وال أخال أن أحدا ممكن ان يفهم من خالل طرحي هذا ما تمارسة بعض االنظمه من تعسف وقفـل                   

لالبواب للحد من هجرة االدمغه بدال من معالجه منطقيه للظاهرة وحل المشاكل التي تدفعهم الى ذلك                 
حكم الوضع المعيشي المتردي لذوي الكفاءات والمبدعين       ان هذه الظاهرة بدأت تأخذ طريقها الينا ب       

مقارنه بدخول السماسره وتجار االراضي، وتعقيدات الحياه المتزايدة ناهيك عن الـشعور بـالغبن              
  .واالجحاف 

ان االهتمام بالعنصر البشري وتنميته بحيث يكون التعليم بمراحلـه المختلفـه والبحـث العلمـي                 
يه في االهميه والخطوره ؛ بدال من ان يصبح عائقاخطيرا دون تحقيقهما            وتوجهاته عونا للتنميه غا   

بما قد يشكله من هدر للموارد الماليه والبشريه والزمنيه التي كان يمكن استثمار هـا فـي دروب                  
  0تنمويه أولى وبما قد يخلقه أو يكرسه من عالقات ومواقف وقيم مضاده للتنميه ومشوهه لها

 في الجمهورية اليمنيةمعوقات البحث العلمي  

   



ان األهميه المتزايده بضروره توطين العلم والبحث العلمي وتشجيع الكادرات الوطنيه للخوض فيـه   
بأقتدار ينبع أساسا من الصعوبات المتزايده التي تواجه انسياب المعـارف والعلـوم والتكنلوجيـا               

سيسا ؛ وتحـت ظـروف غيـر         حيث اصبح انتقال هذه المعارف والعلوم م       0الحديثة من مصادرها    
 0مالئمه وغير متكافئه وبشروط تعسفيه تتعارض في الغالب وطموحات الدول وتتطلعاتها الوطنيه             
   0بل لقد وصل الحال الى منع تدريس بعض التخصصات على مبعوثي بعض الدول والقوميات بعينها

افس الذي كان قائما بين     لقد اتاحت فترة الحرب البارده لبعض الدول من ان تستفيد من ظروف التن            
القطبين العالميين في انشاء قاعده علميه وطنيه خاصه بها وتطوير معارفها ؛ ولـم يـتم للـبعض                
االخر ذلك نتيجة لظروف وعوامل سياسيه داخليه وخارجيه ولألسف الشديد فقد كانت دول الـوطن               

فهذا الموضوع الزال حديثا     ولن أتحدث عن اليمن      0العربي بين تلك الدول التي ظلت تراوح مكانها         
 وحتى تلك الدول النفطيـه      0لم بختمر بعد ؛ والمؤشرات التنبيء بأن هناك شيئا يوشك على الوالده           

التي وصلت الى مستوى معين من الثراء فان ذلك اليعني انتقالها وتجاوزها الي مواقـع متقدمـه                 
المم هو معيار العلم والبحـث      حضاريا ؛ فالحد الفاصل للمستوي الحضاري التي تعيشه الشعوب وا         

 ان علينا ان نعي ان الوطن العربـي بجميـع           0العلمي واألخذ بناصية التكنلوجيا والتراكم المعرفي       
من 0/0 8دوله البتروليه وغير البتروليه مهما بلغت ثرواتها مجتمعه فناتجه القومي ال يكاد يتعدى              

  .)2(النانج القومي االجمالي لبريطانيا  من 0/0 55الناتج القومي االجمالي االمريكي وحوالي 

بالنظر الى ما ذكر أنفا ومن خالل استعراض سريع لواقع البحث العلمي في الـيمن ومؤسـساته                   
وهياكله فاننا النجد شيئا يسترعي لألهتمام ويستوجب ذكره وان هذ الموضوع الزال محصورا على              

سيطه االمكانيات التابعه لـبعض الـوزارات       الجهد الفردي المحدود في الجامعات ومراكزالبحوث الب      
  0والمؤسسات ، والطموح المشروع المقرون بكثير من االحالم التي ليس بالضروره يمكن تحقيقها 

   

  

ان هناللك مستلزمات بشريه وماديه البد من توفرها للنهوض بعملية البحث العلمي وتطويره لخدمة              
  :ن ايجازها باالتيالمجتمع واهداف خطط التنميه بشكل عام ؛ يمك

  .ـ توفر الكوادر العلميه المدربه والكفؤه والقادره على اجراء البحوث 1 

ـ توفر االجهزه العلميه والمكتبات ومراكز التوثيق والمختبرات ومراكـز البحـوث المتخصـصه         2
  .والمستلزمات التقنيه المساعده 



ويات للبحث مع خطـط خمـسيه       ـ وجود استراتيجيه للبحث العلمي وسياسه علميه واضحه واول        3
وسنويه للبحوث تجري مراجعتها ومتابعتها وتحديثها بأستمرار حسب مقتضيات الحاجه ومتطلبات           

  .التنميه 

ـ الزام المؤسسات الحكوميه المعنيه بنتائج البحوث في الوزارات وخاصة تلك التي لديها بعـض               4
بند ثابت في ميزانيتها ألجراء البحـوث       الكوادر البحثيه المتخصصه بتقديم العون الالزم وتخصيص        

العلميه وخاصة تلك التي قد يكون لها مردود تطبيقي أو جدوى اقتصاديه أو لحل معضله اجتماعيه                
  أو صحيه 

ـ أنشاء أكاديميه للبحث العلمبي والتكنلوجيا تتـيح للكـوادر العلميـه المتميـزه فـي مختلـف                  5
وفير االمكانات لها للمشاركه في المؤ تمرات محليـا  التخصصات امكانية التفرغ للبحث والدراسه وت  

وعالميا لصقل معارفها بشكل مضطرد خدمه للتنميه وتطوير مستوى االداء واللحاق بركب العلم في              
  .مختلف المجاالت 

ـ استحداث التشريعات واالنظمه التي تتيح للكوادر العلميه امكانية التفرغ العلمي داخل الكليات أو              6
القطاع الحكومي أو الخاص لسنه دراسيه او اكثر ألجراء البحوث ضمن خطط متفـق       في مؤسسات   

عليها ؛ وكذلك السماح لعدد من حملة الشهادات العاليه خارج الجامعه بالتفرغ ألجـراء البحـوث                
  .مشاركه مع زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعه 

والمبدعين ممن تعالج أبحاثهم أو تستنبط حلـوال        ـ توفير األعتمادات ؛ والعائد الجزيل للمبرزين        7
لمشاكل قائمه مع تبسيط اجراءات الحصول عليها ؛ مساعده في توطين العلم والبحث العلمي بـين                
الكادر الوطنيى وما يمكن ان يشكله العائد المادي من حافز للقائمين به علـى االسـتمرار ؛ وكـذا                   

  . عليهم استقطاب مالكات جديده لجدوى ذلك اقتصاديا

   

  

 النتائج والحلول •

؛ واذا عرفنـا حلـوال      ) المعرفـه ( البحث هو ما اصطلح عليه بأنه مقارنة المعلومات وتـدقيقها           
لمشكالت تواجهنا استطعنا تطوير مستلزماتها لتحقيق الصالح العام او ما نرغب فيه ، وأساس كل               

المعلومه فـي بالدنـا غيـر دقيقـه         ذلك المعلومه المنظمه والدقيقه ؛ ومادام هناك شبه اتفاق ان           
والمنظمه في مؤسسات واليوجد لها هياكل لتجميعها وتحليلها والحتى قناعـه بأهمبتهـا فبالتـالي               



وليس سـرا اليـوم ان      0يصعب مقارنتها وتدقيقها والخروج منها بنتائج بحثيه تقودنا الى التطور           
ها من ميزانيتها العامه علـى البحـث        البالد االخرى تقيس مستواها في التطور والتقدم بحجم انفاق        

 وتذهب الشركات الكبرى والمؤسسات الخاصه مذهب المجتمع والدوله في ذلك فكلمـا             0والتطوير  
كانت الشركه أو المصنع قد صرف جزء ا كبيرا من ميزانيته على البحث والتطوير تقـدم انتاجـه                  

ني في كل المجـاالت والعلـوم اال         وما هذا الزخم من التطور التق      0واستطاع المنافسه في السوق     
ــصارا      ــه اخت ــه باالنجليزي ــايرمز الي ــوير أو م ــوث والتط ــة البح  & Research( نتيج

Development)R.D)4 .(  

ان المعضله الرئيسيه في بالدنا تتمثل في االدارة المتخلفه والضعيفه ؛ حيث يبرز ذلك جليا في تدني        
ج عن الطريقه التي يتم من خاللها اختيـار الكـوادر           مستوى االداء لها وانحداره المستمر ؛ والنات      

القياديه والتنفيذيه في جهاز الدوله والمؤسسات واألدارات وتقييم مستوى االداء لهـا ؛ والنتـائج               
ناهيك عن اغفـال االخـذ      . السلبيه التي بدأت تترسخ في مجتمعنا ؛ واغفال مبداء الثواب والعقاب            

 0لقائمه وتكريس مبداء العصبيه في كل مناحي الحياه اليوميه          بالجانب العلمي في حل المعضالت ا     
االمر الذي ولد احباطا عاما في امكانية الخروج من مأزق التعثـر االقتـصادي والتخـبط االداري                 

   .والمتاجره بالمال العام في المدى المنظور 

 االدارة الحديثة وينظر    ان العالم كله من حولنا يضج بالكتب والندوات والمؤتمرات التي تؤكد أهمية            
بأعجاب الى نمط االداره اليابانيه التي كانت وراء المعجزه االقتصاديه فيها وكذ ا الـنمط الكـوري                 

 0الجنوبي رغم النكسات و الفضائح ؛ وكذا تجربة دول النمور االسيويه هذا الوحش الرابض بثقه                
يـد الواليـات المتحـدة االمريكيـة     بل ان دوال في الغرب على رأسها زعيمة النظام العـالمي الجد         

 0وبريطانيا والمانيا يتحدث سياسيوها وأهل الصناعه واالقتصاد فيه عن االهميه المركزيه لألداره             
بل وأخال ان الحديث المتشعب والطويل الذي نسمع اصداءه في بلداننا العربيه ؛ عن الخصخصه في 

   .)5( المشروعات االنتاجيه والخدمات اساسه االدارة

   

ان برنامج االصالح االقتصادي والمالي واالداري الذي تتبناه الدوله سيجد القائمين عليه في النهايه              
 هـذا لـيس ألن      0بأنهم اثقلوا على كاهل الشعب اكثر ممايطيق وبدون أن تتحقق النتيجه المرجوه             

ويجب أصـالحها  البرنامج غير مجدي ؛ ولكن ألن االداره التي تشرف على تنفيذه غير مؤهله لذلك           
 لذا فانني أرى ان البرنامج كان من الممكن ان يبـداء باالصـالح االداري ثـم االقتـصادي                   0اوال  

 وكذلك تماما اذا ماقدر للدوله ان تتبنى توجها للبحث العلمي وتطوير 0والمالي اذاما اريد له النجاح 
تأتي بمن يؤمن بذلك ويحتـرم      المعارف لمصلحة التنميه والوطن ، عليها ان تصلح االداره أوال ، و           

القائمين عليه ويعمل من أجلهم ؛ وبحيث يكون وضعهم االقتصادي في سلم المجتمـع أعلـى مـن               



غيرهم ، وكل مقتضيات اليحث ومستلزماته من متطلبات ماديه وماليه ومراجع ومكتبات ومعامـل              
  .  الخ متوفرة وميسور الحصول عليها 00000ومرافق 

وضع اليد على المشكله وابعادها وتشخيصها وهذه بداية الطريق؛ وبعـد ذلـك             ان المعالجه تبداء ب   
 بدون ذلك   0تاتي االراده وصدق التوجه والتي تعمل على االختيار الجيد لألداة القادرة على التنفيذ              

ستظل كل احالمنا وطموحاتنا في الحاضر ونحو المستقبل كأحالم اليقظه تنتهي باالستفاقة الفجائيه             
   .س الواقع الذي يراد الخروج منه بل الى االسواءعلى نف

يعتمد على عوامل أهمها بناء     ...) معرفه ؛ ومعلومات ؛ ونظم ؛ ووسائل انتاج       ( ان اكتساب الجديد    
القدره الوطنيه ويقصد بالقدرة الوطنيه التمكن وتراكم الخبره المؤدي الى مرحلة االبداع واالصـاله              

 ان كل هذا اليمكن تحقيقه االمن خالل استراتيجيه واضـحه           0الذات  والقدره على المنافسة واثبات     
  .المعالم تجد الدعم الكامل ؛ مستوعبه كل مشاكل المجتمع ومتطلبات التغيير وأفق المستقبل 

   

 المراجع •

 - أرشيف كلية العلوم     - ؛ مالحظات حول النهوض بالبحث العلمي        1993 سهل السنوي    0د0ـ أ 1 
   .ر غير منشوره تقاري-جامعة صنعاء 

م تاريخ العلم وفلسفته مع التأكيد علـى علـم          1989 عدنان النقاش    0 سهل السنوي و د    0د0ـ أ 2
   . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة بغداد -االرض ؛ الطبعه االولى ؛ كليةالعلوم 

والتقـا نـه فـي    م ، الموارد البشريه واستراتيجية تطوير العلوم       1991 محمد عدنان وديع     0ـ د 3
  .م 1991 ، يونيو 17الوطن العربي ؛ المجله العربيه للعلوم ، العدد 

  0م 1992؛ مايو 414م ؛ المعلوماتيه العربي ؛ مجلة العربي ، العدد 1992 محمد الرميحي 0ـ د4

 فن اليعترف به العرب المعاصرون ، مجلة العربـي ؛           000م ؛ االداره  1995 محمد الرميحي    .ـ د 5
   .م1995؛ يوليو 440العدد 

   

  

 


