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ملخص
إن اَشووو ج اَذًلوَ وطيووح اَذووص دذ وواغر مندووابر لومووا ةسووًِ مىلوورب دضووذوطث غووس اَتوواػشٍن منغووس انشصضوواخ اَػُ يووح موايتووح سووىلح َ ووا
َذؼ وويِ مووا قوواخ مناب اى انضووذظراخ من مووا انضووام ح اَظووابج اَكاغُووح ر ايذسوواف دمن دىلوووير منصووابِ طريوورج دمن دىلوووير اَوصووابِ اَهرٌنووح
اَذص ستر ظاػ ا ر انراػِ اَرتةويح مناَذػُي يح اَضاةهح َذوايث منغ اَػرص .
منر غوواا اَيوووّ يظوورع اؿوورتاع دبمناخ غُ يووح مندهليوواخ غاَيووح اَظوووبج ةػ وو ا يـووذل ةاَلسوواب اَػُ ووص ةسووًِ متووا دمن ةسووًِ ؾووًن
مندن دىلووو اَػُ و
متووا ل ًَووا ر انؼ ووُح اَل ابيووح ٌنًووا دوحيك ووا َ وواَؽ اَلسوواب اَػُ ووص غووس اَػ وووّ مناَلسوواب اَتؼشووص غووس منط و اَـ ووو
منصيُح َذىلو انظذ ؼ .
منإب ايووام مووا منغووص ااط ووسج اَػُ يووح مناَتؼشيووح انـذُكووح ةام يووح اصووذـراّ اَذهليووح ح وور يشووًن مووا اَوورغواخ منانووش راخ اَذووص يرصوور
ط وبما َ ذا اَؿرض .

خ

املقدمت
أوالً :مشكلت البدث:
دُـوول مسووًُح اَتؼووص ر منةووؼ يَيووح غ ُيووح َ و ن طوووبج مندىلوووير اَتؼووص اَػُ ووص ةاصووذـراّ اَذلهيووح
اَؼريشوووح إن إن اَػووواا غوووس اَػ ووووّ منانظذ وووؼ اَػووورت غوووس اَـ وووو يواطووو دؼووورياخ مذضوووا غح
ذيظووح اَذىلووو اخ اَ وويػح ر يووذن انيووابيا الصووي ر انيووران اَػُ ووص مناَذًلوَوووطص اَذووص يوو رما
اَػوواا منمووا انذونووؼ اصووذ را دضووا غ ا ةسووًِ يتووًن مننوور دبه مووذا اَذهوورّ اَػُ ووص مناَذهلووص إق بؿوووٍ اَذهليووح ر
مظاٍ اَذػُي ق ا خ رضمن ج ةػر دن يا ر وغا م ما اَرتف .
ثانياً  :أهداف البدث:
يضػن مذا اَتؼص َذؼهيو ما يايت :
 1و اَذػرف غس دػرز اَوصابِ اَذلهيح منطوبد ا ر اَتؼص اَػُ ص.
 2و ةيووان اَوصووابِ اَػ ُيووح َذوح يوول اَذهليووح اَؼريشووح ر اَتؼووص اَػُ ووص غووس اَػ وووّ مناَتؼوووز اا ضووا يح غووس
منط اَـ و .
 3و اَذػرف غس دةرز انسايِ مناَ ػوةاخ اَذص دواط اصذـراّ اَذهليح اَؼريشح .
 4و اَذاييوور غووس دن دوحيوول اَذهليووح ر ؿرمووح اَذػُووي مناَتؼووص اَػُ ووص رضمن ج دضووذوطت ا مذىلُتوواخ اَػرصوو
منَيضوور منصوويُح َال دهووال ةوواَذػُي دمن ةاَتؼووص اَػُ ووص قؼضووث إن إن اصووذـراّ اَذهليووح صوويًون ر اَضوولٍن اَالػهووح مووو
ان ي ا غس اَكػاَياخ اَؼياديح مشُ الػظ نٌَ ر اَك ابياخ مندط سج انؼ وٍ مناصذـراّ اال رت ر .
ثالثاً ـ مصطلداث البدث :
اَذهليوووح موووص ب دػريوووث َُكجوووح دًلوَوطيوووا  ) Technologyمنموووص يُ وووح يو ا يوووح نرٌنوووح مريتوووح موووا مهىلػوووٍن
 Technoمندػلووص ػرقووح دمن وولػح دمن م ووا ج دمن قووا من logyمندػلووص غُوو دمن ب اصووح منيوطوور مووا يػوور اَظووسل اامنٍ مووا يُ ووح
 Technologyمسوووذو موووا اا ظُيسيوووح  Techniqueمػلووون اَذهليوووح دمن اابال اَذىلتيهوووص مضوووذلرا م إق دن ملووواى وووُح ةوووٍن
اًَُ و خ اَيو ا يووح مناا ظُيسيووح مووا ػيووص االيووذهام اَُؿوووع منمووا ػيووص انػلوون قاَؼرقووح دمن اَ وولػح مووا مووص إال دهليووح دمن
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دىلتيووو دبال َكًوورج مػيلووح منمووا ملووا قووين اَذًلوَوطيووا يُ ووح مريتووح دسووًن إق غُ و اَذهليووح دمن اَػُ و اَووذع ي ووذ ةذؼضووا
اابال مناَ ياؾح دسلال اَذىلتيو اَػُ صب . ) 1
مننيِ  :إن مػلن يُ ح دهليح مص ب غُ دىلتيو انػرقح ر ااؾراض اَػ ُيح ةىلريهح ملج ح ب . ) 2
منٌنًا اَلجر إق مػلن اَذهلياخ ما سالز زمنايا مص :
 1و ةو ووك ا غ ُيووح  :مندػلووص ملووا دىلتيهووا م موولج م َُ ػرقووح اَػُ يووح دمن ديووح مػرقووح ملج ووح دؿووره ر انضووابِ
اَػُ يح .
 2و ةو ووك ا ذوواض  :مندػلووص ملووا دن دًووون يوويسا م مُ وص وا م يلووذع ذيظووح دىلتيووو اَػ ُيوواخ اَػُ يووح انلج ووح مناَلذوواض
ملووا نوور ياؿووذ يووًِ اَذًلوَوطيووا اَ ووُتح مشووِ اتالخ منااط ووسج دمن اَذًلوَوطيووا انر ووح مشووِ انووواب مناَوويامع اَذًلوَوطيووح
منانلامع اَذػُي يح منااصاَيث اَرتةويح انـذُكح .
 3و ةو وووك ا موووسيع  :منيذ ووو ا مػلووون اَػ ُيووواخ منانلذظووواخ مػوووا م يذًلوَوطيوووا اًَ تيوووودر دظ وووؼ ةوووٍن غ ُيووواخ
مػاَظح انػُوماخ مناصرتطاغ ا ةىلريهح ملج ح منةٍن اَظ از كض مناَيامع انـذُكح اَذص دضذـرّ قي . ) 3
مووا مووذا يذتووٍن دن اَذهليووح مووص دىلتيهوواخ غ ُيووح غُ يووح ملج ووح دػلووص ةذؼضووٍن اابال مند ووا دووردتد ةػوورب مووا
انظوواالخ اَؼياديووح انـذُكووح منيذ ووؽ مووذا مووا اَوورمن اَووذع ٌنًووا دن دهوووّ ة و ر مظوواٍ اَرتةيووح مناَذػُووي مند ووا د ج ووح
دمن دط سج دمن مواب دضذـرّ ر اَذػُي مناَتؼص اَػُ ص صوال ر مظاَي ا اابا ع دمن اَذػُي ص .
دمووا دًلوَوطيووا اَرتةيووح مناَذػُووي ق ووص يوو طووال ر دػريوول َُيو ضووًو  :ب يريهووح مل ظيووح دمن جاميووح َذ وو ي
اَػ ُيووح اَذػُي يووح ةًامُ ووا مندلكيووذما مندهوٌن ووا اصووذلابا م إق دمووراف مؼوورمنبج منإق ذووابع ااةؼوواز مناَذػُووي مناَذوا ووِ
ر اصذـراّ ط يؼ ان اب اَترشيح منؾًن اَترشيح ما دطِ إيضاب اَرتةيح مسيرا م ما اَكاغُيح ب . ) 4
رابعاً ـ خطت البدث :
ايذ ُر ؿىلح اَتؼص ةػر مذه انهرمح غس سالسح متاػص :
انتؼص اامنٍ  :منصابِ اَذهليح اَؼريشح .
انتؼص اَشاين  :يَيح دوحيل اَذلهيح اَؼريشح ر اَتؼوز .
انتؼص اَشاَص  :انسايِ اَذص دواط اصذـراّ اَذلهيح اَؼريشح .
س اَلذابع مناَذو ياخ .
املبدث األول
وسائل الحقنيت الدديثت
َهووور ا دتىلووور اَذهليوووح اَؼريشوووح ةاَ ووولاغاخ زملوووا م يوووويالم نتوووِ دن دووورؿِ غووواا اَرتةيوووح مناَذػُوووي قا دتىلووور
ةاصووذـراّ اابمناخ ر اَذػُووي قا ذرشووخ ةػوو ااط ووسج مشووِ  :دط ووسج اَػوورض مناَذضووظيِ مناَؼووا مناَذُكسيووون منيالخ
اَذوور يط منؾًنمووا مووا ااط ووسج مناابمناخ صوووال مووا و مل ووا ؿ ي ووا امووراف در يضوويح متووا ج دمن مووا طووره اال ذكوواع مل و
مووا اَ وولاغاخ انـذُكووح َووذٌَ قذوحيوول اَذهليووح ر اَتؼووص اَػُ ووص ال دػلووص االغووذ ب غووس ااط ووسج انذىلووو ج َُتؼووص
اَػُ ص قؼضث ةِ ٌنًا دوحيل دع ط از َ ذا اَؿرض ر ػاٍ دؼهو انوامئح مناال ذكاع .
منإن اا رت وور يػوور اَوصوويُح اَػُ يووح ااغالميووح اَذووص قانوور اَوصووابِ اَػُ يووح ااؿووره ر غووح دهووري انػُومووح
منمنسووووم م ووور يذ ا مندلوغ وووا منإمًا يذ وووا ر ؿووورم اَرناةوووح انكرمنةوووح موووا نتوووِ ةػووو اَضوووُىلاخ منبؿوووِ اصوووذـرام ا
مناالصووذكابج مووا ؿوورماد ا مووا ةو ا مووش اخ اَذل يووح مناَذهو رّ ةاَلضووتح َُتُووران ي و د و بؿووِ مووا ةو ا مووش اخ اَؼريووح
اَكًريح منػريح ااغالّ مناَؼ وٍ غس انػُومح ما ملاةػ ا .
مندلتؼ دم يح اال رت ر إق :
يؼوع ؿسيلا م يتًنا م منم م ما انػُوماخ.
)1
)2
)3
)4

اَكرطاين  ,غتر اَػجي غتر اَضالّ .دًلوَوطيا دىلوير اَذػُي با انػا ف اَهامرج . 22 : ّ1993
مل و دػ ر ػامر  .دًلوَوطيا اَذػُي مندل يح اَهر ج غس اَذكًًن ااةراغص ناخ اَضالصِ اًَوير 1426مو . 29 :
ب ج غتر اَتا ع .دهلياخ إبا يح ػريشح و انل ظيح منلانض ملذهاج با اَظيِ ةتًنمنخ منمًذتح انؼذضث ةػ ا ن 1425مو . 14 :
اًَُوب ةسًن غتر اَرػي  .اَذًلوَوطيا ر غ ُيح اَػُ مناَذػُي  ,با اَرشمنم َُلرش مناَذوزيؼ اا بن . 27 : ّ1988
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ص وَح اَو وٍ إق مذه انػُوماخ.
دلوع اَذـ اخ مناَكرمنع اَػُ يح منان ر يح.
مظا يح اَؼ وٍ غس انػُوماخ دمن ؿ ا ر مهاةِ اَوصابِ ااؿره .
ص وَح دل ير مند ليل منػكظ مذه اَتيا اخ منانػُوماخ.
االي سلان إق ػر يتًن إق غرّ دُك ا دمن ةياغ ا دمن داسرما ةاَػوامِ اَىلتيػيح مناَذهليح.
دػوور منصوويُح اد وواٍ م ووح ةووٍن اَلوواش صوووال غووس ووػير انشصضوواخ اَؼًوميووح دمن اامُيووح دمن ااقووراب مووا ػيووص
إمًا يح دؼهيو االد اٍ ةاَ وخ مناَ و ج غي ةرامظ ا انذػربج .
منًَووا انك وووّ اَسووابؼ غلوور ؾاَتيووح انشهكووٍن دن اَذهليووح ر اَذػُووي مناَتؼووص اَػُ ووص دهذرصوو غووس اصووذـراّ
ااط ووسج مناتالخ مندن دع دوحيوول اع ط وواز ػووريص مووو دوحيوول َُذهليووح اَؼريشووح مشووِ اَؼاصوووب مناا رت وور منإن نتُلووا
ة ووذا اَذ ووو ر اَتووراياخ مووا دطووِ درةوويح اا ووواخ انػا ةووح َؼريووح اَذظريوور إال دن ػهيهووح اال ذكوواع مووا اَذهليووح
اَؼريشووح َيضوور ر دوحيوول مووذه ااط ووسج قؼضووث ةووِ ال ةوور دوحيوول االدظاموواخ اَرتةويووح من جريوواخ اَذػُووي منغُوو
اَلكط ر يرم اَذر يط ةاصذـراّ اَوصابِ اَذػُي يح من جرياخ اَتؼص اَػُ يح انػارصج .
إنن انسووًُح َيضوور ر دوحيوول ااط ووسج قؼضووث ةووِ ر دوحيوول اَذهليووح ر انظوواالخ اَػُ يووح ياقووح منمووص
اَظوا ووث ؾووًن انُ وصووح ر اَذهليووح مندسوو ِ اَػ ُيوواخ مناَوولج منان وواّ انػهوورج اَذووص يلتؿووص دـىليىل ووا منإبا د ووا
مندهوٌن ا َُؼ وٍ غس اَلذابع انلسوبج .
)5
منمووذا اَ وورف يذواقووو مووؼ دػريوول اَذهليووح ةا ووا باَذىلتيووو انوولج َُ ػرقووح اَػُ يووحب منمووذا يشيوور دن اال ذكوواع
ما ااط وسج يػذ ور غوس ااصوُوب دمن اَىلريهوح اَذوص يظورع دوحيك وا َال ذكواع مل وا ق وص دػور طوس مل يضوًنا م موا موذا انيوران
قاَذهليوواخ دسوو ِ طووا تٍن  :طووا تص جوورع منطا ووث دىلتيهووص ق ووص دهوورّ إيووا اخ مػرقيووح َوورغ اَذىلتيووو مندوووقر ناغوورج
مػرقيح ػوٍ ييكيح اَذػرف غس انسًالخ اَذػُي يح منػُ ا .
منمووا مووذا قووين دوحيوول اَذهليووح ر اَذػُووي منر اَتؼووص اَػُ ووص يػذ وور ةسووًِ بوويط غووس مووا دلذظوو ػهوووٍ
انػرقووح انـ ذُكووح صوووال ديا وور درةويووح دّ ؾًنمووا ر ةلووال مظوواٍ مػوورر يػلوون ةذ و ي اَػ ُيووح اَذػُي يووح مندىلويرمووا
مندلكيذما مندهوٌن ا.
إن دهليوواخ اَذػُووي اَؼريشووح دضووـر يووِ اَوصووابِ َـرمووح اَػُوو َووذٌَ قاَذلهيووح اَؼريشووح مووص غ ُيووح مل ظيووح
ملج ووح ر د وو ي غ ُيووح اَذػُووي مناَووذػُ مندلكيووذما مندهوٌن ووا ر ةووول دمووراف مؼووربج دهوووّ دصاصووام غووس ذووابع
اَتؼوووز ر مظوواالخ انػرقووح انـذُكووح مندضووذـرّ ط يووؼ انوووا ب اَترشوويح انذاػووح منؾووًن اَترشوويح َُو وووٍ إق دػُوو
ديووف قاغُيووح منيكايووح منَووذٌَ قووين دهليوواخ اَذػُووي غُ و مذظوورب ال يهوول غلوور ػوورمنب اصووذـراّ ااط ووسج اَذػُي يووح من وويا ذ ا
ةووِ إ وو يذوواسر ةوواَذؿًناخ اَلجريووح اَذووص دواطوو انظوواٍ مندىلتيهادوو منيالػووظ ييوول دوواسر انظوواٍ ةوواَذؼوالخ اَلجريووح مووا
مر صح غُ اَلكط اَضُوييح إق انر صح ااب اييح س إق انر صح اَتليويح . ) 6
إ لووا ب ػووين اتن ر غرص و اَذًلوَوطيووا مناال كظووا اَذهلووص منانػوورر مناَشه وار منمووا اَروومن ع طوورا م دن وايووث
مووذا اَذىلووو من ضووايره من ذػوواين مػو من ؼايي و من وورتط َ ؿووريا إةووراغلا من وويز َ و نوور دلا غووس االةذًووا منَػووِ مووا دم و
ان وووا اخ اَذر يضووويح انػوووارصج م وووا ج اصوووذـراّ مندوحيووول اَؼاصووووب ن وووُؼح انوووواب اَر اصووويح مناَذووور يط ػيوووص
اَذظريوور مناَذؿيووًن مناَـوورمنض مووا اَوورمندٍن انذًوور مناَرديووث اَووذع يىلؿوون ؾاَت وا م غووس دبابلووا اَذر يس و باؿووِ ػظووراخ اَر اصووح
ب . )7
منمووا نَوووٌ اَؼاصووووب ق وووو يـووورّ دصووواَيث اَتؼوووص اَػُ ووص ؿرموووح يتوووًنج صووووال ةذووووقر ان ووواب دمن ةضووو وَح
اَىلتاغووح دمن ةؿًنمووا م و يووشبع إق دؼضووٍن اَتؼووص اَػُ ووص منٌنًووا دُ ووط مووذا اَكوورم ةوةووؽ ةووٍن اَظ وووب انتذمنَووح َىلتووؼ
اَتؼووص غووس اتَووح اًَادتووح انيًا يًيووح منةووٍن اَىلتووؼ ةاصووذـراّ اَؼاصوووب منمووا يوووقره اَؼاصوووب مووا ط وور منمننوور ٌنًووا
دوحيك إق ملاغٍ دؿره دـرّ اَتؼص .

)5
)6
)7

غضهوٍ مؼ ر غتر اَكادؽ  .اَوصابِ مناَذًلوَوطيا ر اَذػُي ةٍن اايا اَكُضكص مناايا اَذىلتيهص مًذتح يقام ؾسج . 6 : ّ2223
اَؼيُح مؼ ر مؼ وب  .دًلوَوطيا اَذػُي ةٍن اَلجريح مناَذىلتيو با انضًنج غ ن .57 : ّ2228
ؿُيل زمًن اطص  .اصذـراّ اَؼاصوب منمُؼهاد ر إغراب اَوصابِ اَذػُي يح ةؼص مهرّ َُ سا يح ر مش ر اَػ ُيح اَذػُي يح ر غرص اا رت ر  2221طامػح اَلظاغ اَويليح اةُط قُضىلٍن . 2 : ّ 2221
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منال يلتؿووص دن يلك ووِ مووذا اَذوحيوول غووا اَظا ووث اابا ع اَووذع مووو طووسل مووا اَػ ُيووح اَتؼشيووح مناَذػُي يووح منال
دلك ووِ غل ووا ةوواع ػوواٍ مووا ااػووواٍ إن ٌنًووا دوحيك ووا ر غوورب مووا اَظوا ووث مشووِ اصووذـراّ اَؼاصوووب ر إ ظوواز
ااغوو ٍ ة ووغح قابهووح مندـووسيا منػكووظ منةووتد انُكوواخ مناَضووظالخ منانػُوموواخ منإغووراب اَـىلوود منطوورمنَذ ا مندلجووي
غ ُيووح اَهتوووٍ مناَذضووظيِ مندضوو يِ إطرالاد ووا منإغووراب اَظوورامنٍ ةًاقووح د واغ ووا منإغووراب انيسا يووح منمذاةػووح من وور اَؼ ووو
مناَؿيوواب منيذاةووح اَذهووا ير منانؼووارض مناًَسوووف من وور مندؼريوور مضووذوه اَىلووالب منةووتد اَػ وور منانـذووياخ منانػامووِ
مندباج اد وواٍ ةووٍن انر صووح منانلووسٍ مناَظ وواخ انضووشمنَح منؾًنمووا مووا اَػ ُيوواخ اَذووص دضوو ر إ ظوواغ اَػ ُيووح اَرتةويووح
مناَذػُي يح ر اابا ج انلايح ة ا .
َهوور د ووتؼر ةيسووح انػُومووواخ ر اَونوور اَووراما ةيسوووح مػهوورج منَوويط دمووواّ اَػووامٍُن ر مووذا اَهىلووواع إال
مواط ووح اَوانووؼ مننَووٌ ةااقووابج مووا اَذهليووح اَؼريشووح ر اَتؼووص اَػُ ووص مناَووذػُ اَووذايت مناليووٌ دن جوواّ انػُوموواخ
يػوور مووا ديوور اا ج ووح دوواسرا م ةووا َذؿًناخ اَـا طيووح ل قااليذسوواقاخ اَؼريشووح ر مظوواٍ اَؼاصووتاخ مناالد وواالخ مناَسووتًاخ
منؾًنمووا مووا مظوواالخ اَتيسووح اَذهليووح اَؼريشووح دكووذؽ اَتوواب دموواّ غوواا ؾووًن مضووذهر مندقووو ال مذلووامص مند ووؼ غووس غووادو
انلذ ووٍن إق مووذا اَهىلوواع اَؼيوووع م ووح االصووذػراب اَلكس و َ ووذا ااموور مناَذػامووِ مػ و ةػهُيووح مذكذؼووح منغوورّ اَ وورمنب
دمن ادـان مونل اَرق دماّ انذؿًناخ اَظريرج.
منمووذا يػلووص دن منصووابِ اَذهليووح اَؼريشووح َيضوور مؼ ووو ج ةوواط سج مػيلووح يػُووا انوورل دمن اَظ ووح اَتؼشيووح د ووا
اصذً ُر انهوماخ اَذهليح ةامذالي ا ةِ يظث موايتح اَذىلو منمذاةػح انضذؼرساخ .
إن قًوورج دوحيوول اَذهليووح ر اَتؼووص اَػُ ووص ٌنًووا دن د ووتؽ منصوويُح سووىلح َذل يووح نوور اخ اَكوورب دي وام ل ا و مووؼ
دوحيوول اَذهليووح دذضووؼ إمًا يوواخ إيظوواب اَؼُوووٍ َػوورب مووا اَه ووايا ان ووح موو يهذدوو غوورّ االنذ ووا غووس اصووذًناب
ااط ووسج اَؼريشووح ةووِ غووس اال ذكوواع مووا نوور اخ دسووؿيِ مووذه ااط ووسج مناال ذك واع اانىص و مووا منحابك ووا دع  :ةػوواةرج دؿووره
اصووذًناب دهليووح دوحيوول مووذه ااط ووسج مناَػ ووِ غووس دًييك ووا مووؼ اَوانووؼ انؼوو منإال ووا اصووذًناب مووذه ااط ووسج يووتي
ةذسؿيِ صيا ج ػريشح ر يرم ػظريح ؾًن م رج م يهير قابرد ا مناال ذكاع مل ا .
املبدث الثاين
آليت جىظيف جىدة الحقنيت الدديثت يف البدىث
إن انووراب مووا دوحيوول اَذهليووح مووو دن دضووذـرّ اامًا يوواخ اَػُ يووح اَؼريشووح ر ؿرمووح اَتؼووص مناَذػُووي منإن
اَذوحيوول اَ ووؼيؽ َُذهليووح دردًووس دمنالم غووس دىلوووير نوور اخ اَكوورب دمن دؼكيسمووا مووا دطووِ ةوو ن اَظوووبج دمنالم مناالصووذظاةح
نذىلُتوواخ اَػرص و مرمن ووح سا ي وا م ل ان دوحيوول اَذهليووح ر ؿرمووح اَذػُووي مناَتؼووص اَػُ ووص يػووٍن  :اَػ ووِ غووس إيظوواب ػُوووٍ
َػرب ما اَه ايا ان ح ر مظاٍ اَذػُي مناَذػُ .
منال يووٌ دن دوحيوول اَذهليووح يتوورد مووا إبؿوواٍ اَذهليووح ر اَػ ُيووح اَرتةويووح ر ط يووؼ انضووذوياخ مووؼ اَرتييووس
غووس انراػووِ اَػ ريووح انتًوورج إن إن اَذػوووب غووس مووذه اَذهليوواخ منموايتووح مووا يظوورع غُي ووا مووا دىلووو اخ مووؼ دهوورّ اَػ وور
صوويـُو طوويالم مذ رص وا م دنووِ مووا يهوواٍ غل و د و نوواب غووس اَذػامووِ اَؼووص مووؼ مووذه اَذهليوواخ اميووٌ غووا إمًا يووح اَذىلوووير
منااةووراع قوولؼا ال ذونووؼ مووذه اَهوور ج مووا يووـل دػامووِ مووؼ اَذهليوواخ مووشؿرا م منًَللووا ذون وؼ مووذا م ووا غوواين مووذه
اَذهلياخ مرج يويُح منغرف ديًاٍ دىلو ما هاب اَ ػل مناَهوج قي ا .
إن اَوانووؼ اَؼوواري يسووًن إق د و غووس اَوورؾ مووا دن انشصضوواخ اَػُ يووح ر اَػوورام نوور ظؼوور ر دتلووص جوو
انػُوموواخ اَؼريشووح إال د ووا ال دووساٍ غوواطسج غووا دوحيك ووا ةاَسووًِ انىلُوووب مننَووٌ ذيظووح َػظووس اَػووامٍُن غووا اَذًيوول
مووؼ اَتيسووح ااًَرتمن يووح اَظريوورج موو يػلووص دن ملوواى ػاطووح ماصووح إق موا ووُح اَظ وووب ر دىلوووير اَهوور اخ اَذهليووح
َُ ذـ ٍن ر مظاٍ انػُوماخ .
إن مك وووّ دهليوواخ اَذػُووي يؼ ووِ ر يياد و سالسووح مػووان مووص  :اَلجوواّ مناَلووادع منمووسيع مووا اَلذووابع مناَلجوواّ
مناَوصووابِ اَذػُي يووح طووسل مووا دهليوواخ اَذػُووي غووس اَوورؾ مووا دن ملوواى مووا يضووذـرّ انك ووومٍن منيووا مرتابقووان
قوويـُد ةووٍن دهليوواخ اَذػُووي اَذووص مووص يريهووح جاميووح دضووًن غووس منقووو انػووا ف اا ضووا يح انلج ووح مندضووذـرّ ط يووؼ
اامًا وواخ انذاػووح انابيووح منؾووًن انابيووح ةاصووُوب قػوواٍ ا ظوواز اَػ ووِ انرؾوووب قيوو ةر طووح غاَيووح مووا اادهووان دمن
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اًَكايوووح مناَوصوووابِ اَذػُي يوووح موووص يوووِ مل يضوووذـرّ ر اَػ ُيوووح اَذػُي يوووح ة ووورف مضووواغرج انذػُ وووٍن غوووس ةُووووؽ
اامراف ةر طح غاَيح اادهانب . ) 8
مووا مووذا يذتووٍن دن دوحيوول اَذهليووح يػلووص دوحيوول ااصوواَيث دي ووام منإال يووان مووذا اَذوحيوول نووارصا م غووا ةُوووؽ
اَؿايح ما اؿرتاع مذه ااط سج دمن ما اةذًا اَوصابِ اَؼريشح .
منال ةر ما ػضا اؿذيا منصابِ اَذهليح اَؼريشح مراغاج ما يايت :
 .1دؼرير انػُوماخ انىلُوةح انراب دو يُ ا مؼ دؼرير اَوصيُح انلاصتح ما منصابِ اَذهليح اَؼريشح .
 .2ب اصح ؿ ابل اَىلُتح مناَتاػشٍن منمػرقح ما يرمن ةـُرم ةاصذـراّ اَوصيُح اايف قابرج َ .
 .3الةر ما امذالى ان ا ج اَكليح الصذـراّ اَوصيُح انـذا ج .
 .4دن دضووواغر ر دؼهيوووو ااموووراف انرصوووومح غوووا يريوووو ق ووو منإب اى انػُومووواخ انظوووربج إق انؼضووووش
ةاَ و ج مناَ وخ . ) 9
منما اَوصابِ اَواطث دوحيك ا الصذـراّ اَذلهيح ةسًُ ا اَ ؼيؽ :
دؼهيووو اَوورتاةد ةووٍن انشصضوواخ اَتؼشيووح ر اَػوورام يـىلوووج دمنق َُذيضووًن غووس اَتوواػشٍن مووا االيووالع غووس
اَتؼووووز مناَرصوووابِ اَظامػيوووح ر انشصضووواخ اَظامػيوووح انـذُكوووح غوووي يوووتًح االد ووواٍ اَػانيوووح اال رت ووور منموووا َ وووذا
اَـىلوووج مووا ملوواقؼ ط ووح قػووس صووتيِ انشوواٍ يتووذٍ اَىلاَووث ط وورا م يتووًنا م مووا دطووِ اَؼ وووٍ غووس اصذسو اب ةووان انوةوووع
اَووذع انوورتغ اًَذاةووح غل و ا يضووتو اَتؼووص قي و ر ػووٍن ٌنًووا اؿذووساٍ اَظ وور مناَهوووخ انتووذمنٍَن ةُ ضووح ز مناػوورج ي و
دن دسوواة انضوو ياخ نوور ال يًووون بالَووح غووس منػوورج اَر،يووح دمن انوةوووع مندن االيووالع غووس مووذه اَتؼوووز يضوو ر
اَك ِ ةاامر.
ديضووًن اَلرش و االًَوورتمنين دمن ديضووًن اَؼ وووٍ غووس اَرصووابِ مناَتؼوووز اَظامػيووح إن إن اَ وويؿح اَؼاَيووح انذتػووح
ةؼكووظ اَرصووابِ غووس اانوورا ال دـذُوول يشووًنا م غووا إغووا ج اًَذووث مووا ػيووص ااطوورالاخ اَرمنديليووح انذتػووح قػووا يريووو مووذه
اَوصيُح ٌنًا َُتاػص دن يظر انابج اَػُ يح مًذوةح منيض ِ االيالع غُي ا .
إن موووذه اَوصووويُح ال دًُووول اَتاػوووص كهووواخ مابيوووح منال دًُكووو مسوووهح دمن دػوووث َُؼ ووووٍ غوووس انػُومووواخ منال
دًُك إال اَظُوش دماّ اَؼاصوب .
إن ديضًن اَستًح اَذوا ِ مؼ اَتاػشٍن اتؿريا صوال ر اَػرام دمن ر يذن د ؼال اَػاا .
منموووا يووووامر دوحيووول اَذهليوووح اَؼريشوووح ر اَتؼوووص اَػُ وووص اَر اصوووح اَذوووص دغووورما ب .قيُوووث يوووو زين اَوووربيط
منانووورير اَذلكيوووذع نريوووس ةؼووووز اَذضووووم مناالد ووواٍ َ صووويويٍن مناَ ضوووتا ٌ ةُ و ووور -ياَيكو يوووا مننووور غووور اَؿووورض
اَربيس و اَووذع دهوووّ غُي و مووذه اَر اصووح مووو دهووري ذووابع مضووؽ ةااٌنيووِ دطوورع مووؼ االمًنيووان اَ ضووتا ٌ مناَ وورف مووا
اَتؼووص مووو ق و اَػلووارص اَربيضوويح اَذووص يووذ دتلي ووا مووا نتووِ اَ ضووتا ٌ ر صووتيِ اال وورماض اَشهووار مووؼ اَشهاقووح اامًنييووح
مند و د و ي اَتؼووص َؿوورض اَؼ وووٍ غووس د ووو اخ مووا اَ ضووتا ٌ اامريًووان قووي يذػُووو ةشهوواقذ دمن ووشُ ر دمًني وا
مننووور ووور مراصوووُح ػوووواري  3222مضوووذظوب غوووي اَييووور االًَووورتمنين اٌنيوووِ) منموووشالل مووو م وووا يؼ ُوووون ااَهووواب
اَ ضتا ًيح انر طح ر  11بَيِ غس يتًح اال رت ر . ) 10
منٌنًووا َُتوواػشٍن اَووذيا دػذ وور ةؼوووس غووس االصووذتيان دوحيوول مووذه اَىلريهووح ةتضووايح منصوو وَح ي و دن مووذه
اَىلريهح نر دًون د رم ما دوزيؼ االصذ اخ اَذص دذاسر قي ا اَػيلاخ ةػرب ما اَػوامِ .
ي و دن اَؼاصوووب مناال رت وور يػووران اَيوووّ ؿووًن مػووٍن َُتوواػشٍن مووا ػيووص دوووقًن ان وواب منانراطووؼ انـذُكووح
الصووي اًَذووث اَذووص يُوول ا مووا متاَؿ وا م يابُووح ي و د و ص و ِ غووس اَتوواػشٍن اَرطوووع إق مووذه ان وواب مووا بمنن اَذهيوور
ةانًذتاخ اَؼًوميح دمن اَظامػيح منما قي ا ما نيوب مناَذساماخ دؼر ما ػريح اَتاػص .
منةيمًووان
يوو دن مؼريوواخ اَتؼووص غووس اال رت وور دوووقر مػُوموواخ م ووح َُتوواػشٍن دضوو ر دىلوووير ةؼوووس
اَتاػص دن يترد ما ػيص ا ذ ن اتؿرمنن قيض ر اَذىلوير اَػُ ص .

)8
)9
) 10

غتر اَرػي ةسًن  .اَذًلوَوطيا ر غ ُياخ اَذػُ مناَذػُي با اَرشمنم غ ن . 19 : ّ1988
اَسمي ب .زيريا إةرامي  .اايظاةياخ مناَضُتياخ ر اصذـراّ اَذهلياخ اَؼريشح ر ؿ رمح اًَُياخ اَرشغيح ةؼص مهرّ إق مش ر اَذهلياخ اَؼريشح مندسرما ر اًَُياخ اَرشغيح انلػهر ر ؾسج . 29 : ّ2212
يلجر  :انونؼ االًَرتمنين . http://www.hamcr.com/accvsass.htm
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مننوور ا ذرشووخ ر اتمن ووح ااؿووره مووذه اَلسوواياخ غووي دط ووسج اَ ووادل انؼ وووٍ ةػوور ح ووو طيووِ اَ وادوول اَذييووح
إن ووا خ ةووريالم ص و الم لا غووا اَؼاصوووب مندذ ذووؼ ةًشووًن مووا موا ووكاد منم وؼ دن اصووذـراّ مووذه ااط ووسج مرمووون ةوطوووب
ؿىلوووب َال رت وور م و يظػووِ اال ذكوواع مل ووا مؼ ووو ا م غووس انلووازٍ دمن اَوورمنابر إال إ و ةاامًووان دوووقًن ؿىلوووب َال رت وور
ر انشصضاخ اَتؼشيح َذض يِ االد اٍ مناَػ ِ .
مناَؼووريص غووا دوحيوول اَذلهيووح اَػُ يووح َوويط مه ووو ا م غووس اصووذـراّ اَؼاصوووب مناال رت وور ةووِ يس و ِ دوصوويؼ
اصووذـراّ ااط ووسج اَهرٌنووح مندوقًنمووا مشووِ دط ووسج االصذلضوواؾ مناَذ وووير اَضووًا ر ) دمن ان ووو اخ اَكُ يووح انووايًرمنقُ )
منؾًنما .
املبدث الثالث
املشاكل الحي جىاجه اسحخدام الحنقيت الدديثت
يه ووور ةانسوووايِ ملوووا انػونووواخ اَذوووص دؼووووٍ بمنن دوحيووول اَذهليووواخ اَؼريشوووح ر ؿرموووح اَذػُوووي مناَتؼوووص
اَػُ ص منغرّ مضايرج االدظاماخ اَؼريشح ر ةلال اَذػُي اَػاّ ما يؼهو اامراف انىلُوةح .
إن انسووايِ اَذووص دواطوو دوحيوول اَذهليووح يشووًنج منمذلوغووح مووا اَػ ووًن ػرصووما ر غوورب مؼوورب مووا اَلهوواب
منًَا ٌنًا دل يل مذه انسًِ غس ػضث وغ ا غس ما يايت :
دمنالم و مسايِ ناديح د اػث اَذهليح .
سا يا م و مسايِ د اػث دىلتيو اَذهليح .
ساَشا م و مسايِ َره اَػامٍُن ر دوحيل اَذلهيح .
منقي يايت إيظاز ةذٌَ :
أوالً ـ مشاكل ذاجيت جصاخب الحقنيت :
إن اَوصوووابِ اَذهليوووح ر اَذػُوووي يشوووًنج منمناصوووػح ق وووص دتووورد موووا اَىلتايوووًن مناَضوووتو ج ػذووون مػاموووِ اَُؿووواخ
منااط ووسج اَذػُي يووح منبمنابوور اَذُكسيووون انؿُهووح مناتالخ اَذػُي يووح مناَؼاصووتاخ ااًَرتمن يووح مناانوو اَ وولاغيح مناا رت وور
منإن اصووذـراّ اَىلريهووح اَؼريشووح ر اَذػُووي يظووث دن يًووون مل ووتا م غووس دهليووح مر منصووح ستوور ووؼذ ا ةاَذظووا ب منمووو مووا
يضوو ن ةذهليوو ح اَذػُووي دًلوَوطيووا اَذػُووي ) منيذ ووؽ نَووٌ مووا دن دهليووح اَذػُووي ال دػلووص مظوورب اصووذـراّ اَوصووابِ
منااط سج مناتالخ اَؼريشحل منًَل ا دػلص ر انهاّ اامنٍ يريهح ر اَذكًًن َوةؼ ملجومح دػُي يح . ) 11
منةػوو اَتوواػشٍن يوورمنن دن دوحيوول اَذهليووح وووع مووا اَػتووص مند ووا م وويػح َُونوور منانوواٍ مناَظ وور ق ووص ر
جوورم داؿووذ يشووًن مووا اَونوور مووا دطووِ إغوورابما مندلكيووذما منيرصووف غُي ووا يشووًن مووا انوواٍ مناَظ وور اَووذع ال يوووازع
انووربمنب مل ووا مناَووذع ٌنًووا االصووذكابج مل و ر دمنط و يووذن ر اَرتةيووح مناَذػُووي ق ووا خ اَذهليووح مك وم ووا اَواصووؼ غتس وام
سهوويالم غووس اَػ ُيووح اَرتة ويووح مناَذػُي يووح نووا دذىلُت و مووا إغووراب مندوور يث مندىلوووير من وويا ح منؾووًن نَووٌ مووا اامنط و انذػُهووح
ة ووا مندن ةػوو اَذهليوواخ اَرتةويووح مناَذػُي يووح الصووي اَؼريشووح مل ووا نوور يووومر ةػوو اَػُوووّ منانػووا ف مووا دتشوو مووا
مػُوموواخ منةيا وواخ منإػ ووالاخ مؿُويووح دمن دـوواَل اَؼهيهووح قووتػ اَذهليوواخ اَرتةويووح مناَذػُي يووح اَؼريشووح دكذهوور إق
اَرنووح مناَرصوواػح قووتػ اَتوواػشٍن غلوورما يؼ ووِ غووس انػُومووح مووا اا رت وور يػذهوور ة ووواة ا من ووؼذ ا منمووذا ؿىلووا ر
اَتؼووص اَػُ ووص نَووٌ دن ملوواى موانووؼ ؾووًن مػرمنقووح دمن غووس اانووِ مسووتومح منَ ووذا يظووث دؼوورع اَرنووح مناَرصوواػح
مناَؼً غس انوطوب نتِ اغذ به ر اَتؼص . ) 12
مووا يػذهوور ةػ و دن اَذهليووح اَؼريشووح مووا قي ووا مووا منصووابِ درقي يووح مننوور ج غووس االد وواٍ دتػوور اَتوواػشٍن غووا
دوحيك ووا َ ووذا اَؿوورض مند ووا صووذشبع إق اال سووؿاٍ ةانؼابسوواخ اَسـ وويح دمن اَوويامع اَرتقي يووح موو يووذمث ةاَكابوورج
انلسوبج ما مذه اَوصابِ .

) 11
) 12

صاا منقيهح م ىلكن  .اَرياةياخ انابيح يرم در يض ا دصاَيث دهوٌن ا مشصضح انػا ف مرص و . 27 : ّ1997
ؿُيل اصذـراّ اَؼاصوب . 6 :
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منمووذا ااموور ٌنًووا اَوورب غُي و ةووان ااموور مووردتد ةاَلوايووا مناَرؾتوواخ ق ووا َري و اَرؾتووح اَ ووابنح َووا دسووؿُ مووذه
اَوصووابِ منمووا ا دًووا َري و ؾتووح ووابنح صوووف َووا يضووـر إمًا اد و َ ؾووراض اَػُ يووح صوووال ددووواقرخ مووذه ااط ووسج دّ
ال.
ثانياً ـ مشاكل جصاخب جطبيق الحقنيت :
يسوول يشووًنمنن ق و ػهيهووح اصووذـراّ اَذهليووح ق ووص َيضوور دًووريط ااط ووسج ر ةلايووح انشصضووح اَذػُي ووح منال
مووص اصووذـراّ اَذهليووح ر ةػوو انكا ووِ اابا يووح دمن اَػُ يووح يووان يظوورع ػكووظ اايووا يؽ ةاصووذـراّ منصووابِ اَؼكووظ
اَؼريشح مشِ اانرا اَ ُتح  )C.D.ةِ دن يردتد مذا االصذـراّ ةظ ُح دمراف م ح مل ا :
دن يضاغر دوحيل اَذهليح ر ؿرمح اَذػُي غس مراغاج اَكرمنم اَكربيح .
دهري اَذؿذيح اَراطػح َُ ذػُ .
زيابج اَذؼ يِ اَػُ ص.
ايذضاب م ا اخ اَذػُ .
ايذضاب م ا اخ اصذـراّ اَؼاصث اتري انضذـرمح ر اَػ ُيح اَذػُي يح .
منايذضاب انيوٍ مناالدظاماخ اايظاةيح .
دهُيِ زما اَذػُ .
دل يح م ا اخ ػِ انسًالخ .
دلكيذ اَذظا ب اَ ػتح .
دشتير انكامي مندهريت ا .
ػكظ اَؼهابو اَذا يـيح .
) 13
اَػث اَوانؼ غس انػُ منؾًن نٌَ .
دهُيِ
ْ
منموووا انسوووايِ انردتىلوووح ةووواَذىلتيو ةوووػل انلوووامع اَذػُي وووح انذػُهوووح ةذوحيووول اَذًلوَوطيوووا قػوووس صوووتيِ
انشوواٍ طووره دوور يط اَىلُتووح ةر ووامع اص و َ )DOSضوولواخ غريوورج مووؼ دن مووذا اَي ووامع ا يػوور َ و دع منطوووب منػاَي وام
يظوورع دوور يط اَىلُتووح ييكيووح دسووؿيِ اَؼاصوووب منيضووذؿرم مووذه اَوويامع دؾُووث اَؼ وول انـ ووح مووؼ دن دؾُووث اَىلُتووح
يظيوورمنن دسووؿيِ اَؼاصوووب م ووا ج منيووان اامنق اؿذووساٍ مووذه اَوور منش مناالصذػاةووح غل ووا ةوويامع دىلووو م ووا اخ اَىلُتووح
مننر اد مندؼكس إمًا يح االةذًا َري .
غوورّ دوحيوول اَذهليووح ر ؿرمووح اَذػُووي مناةؼووص اَػُ ووص ةاَر طووح اًَاقيووح انىلُوةووح دمن غوورّ اال ذكوواع مل ووا
ةاَر طووح انلاصووتح انذواقهووح مووؼ د وو ي ا قػووس صووتيِ انشوواٍ طووره اال ذكوواع مووا اَؼاصوووب ر اَش يلوواخ ر اَؿوورب
مندؼههوور إ ظووازاخ ةووامرج ر ػووٍن د لووا ضووذـرّ اَيوووّ دط ووسج ديووف دىلووو ا م مووا دُووٌ مسوواخ انووراخ منًَووا مووا بمنن دن
ؼهو مػسا ما ػهه دمنَسٌ م يرٍ ةسًِ ديير غس غرّ اال ذكاع اَكػ ما مذه ااط سج .
إن اَذىلوووو اخ اَ ووويػح ر غووواا اَذهليوووح مناالد ووواالخ مناَسوووتًاخ قرةووور دغتوووال منمضوووشمنَياخ يتوووًنج غوووس
اَػووامٍُن ر مظوواٍ انػُوموواخ منمنةووػذ دموواّ دؼوورياخ طومريووح دضووذرغص موايتذ ووا مناَذػوواين مػ ووا  .منمووؼ دن مظوواٍ
انػُوموواخ يػوور مووا ديووف انظوواالخ دوواسرا م ةوواَذىلو اخ اَذهليووح انػووارصج إال دن اايووًاَيح دً ووا ر دن ةػ و اَػووامٍُن ر
انظوواٍ ال دووساٍ مػُوموواد ر مووذا ان و مذهابمووح منيظوورمنن ووػوةح ر دوحيوول اَذهليووح منةـا ووح يووتًح اا رت وور
ر دىلوووير ان ووا اخ مناصووذش ما ر اَذىلوووير ان لووص منر مواط ووح اَذؼوورياخ اَـىلووًنج اَذووص دؼوويد ةتيسووح اَػ ووِ مووا
ةضووتث ةووػل اَذاميووِ َُذػامووِ مووؼ اَتيسووح اَذهليووح اَؼريشووح دمن غوورّ دىلوووير اَوويامع اايابٌنيووح اغووراب اًَووواب اَهوواب ج
غووس دوحيوول اَذهليووح انػووارصج ر اَووذػُ اَووذايت مناَذل يووح ان ليووح دمن هوول اَوووغص انػُومووايت مناَذهلووص دمن ةووػل
اَؼووواقس َالَذؼوووام ةاَووورمن اخ اَذر يتيوووح دمن موووا اصوووتاب غريووورج دؿوووره يشموووِ دن دًسووول غل وووا اَر اصووواخ اَػُ يوووح ر
انظاٍ.

) 13

صالمح غتر اَؼاقظ مؼ ر  .مرؿِ إق دًلوَوطيا اَذػُي

با اَكًر غ ن ب1417 1مو و  23 : ّ1996و . 36
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ثالثاً ـ مشاكل لدي العاملني يف جىظيف الحنقيت :
مووا انسووايِ اَذووص دواطوو اَػووامٍُن ر دوحيوول اَذهليووح غوورّ إٌنووان ةػوو انر صووٍن دمن انػُ ووٍن ةظوورمنه
مووذه اَذهليووح غووس اَوورؾ مووا اسوور اَذلهيووح ر انظذ ووؼ غ ومووا م منر اَرتةيووح ًَو ووا منصووابِ مضوواغرج َُ ػُوو مناًَذوواب
انووور أ مند وووا دوووفع غ ُيوووح اَذػُوووي مندىلوووو موووا ؿوووياخ انووور ش إال دن ظاػ وووا ا دوووتد ةيٌنوووان انووور ش ةظووورمنه
اصذـرام ا إنا ما دوقرخ َ ةهر مػهوٍ منمن ال نٌَ دصتاب غريرج مل ا :
دصووتاب كضوويح  :منمووص مردتىلووح ةاَرصوواع ةووٍن اَهووري مناَظريوور من ق و يشووًن مووا دقووراب انظذ وؼ موايتووح اَظريوور
مندك وويُ اَهووري منيهوورمون َ ووذا صُضووُح مووا اَووذ ابؼ مل ووا دن اَىلرابووو اَهرٌنووح ظؼوور ر دهووري يويتووح يتووًنج مووا
اَػُ ل مناَلاطؼٍن م يشير ظاغ اَىلرابو اَذهُيريح .
دصووتاب قليووح  :دذ شووِ ر اقذهووا اَػووامٍُن إق اَـووياخ دمن ان ووا اخ اَذووص دووشمُ َال ذكوواع مووا مووذه اَذهليوواخ
م يرقػ إق ادـان موانل صُتيح مل ا.
منمووا انسووايِ اَـىلووًنج مووص غوورّ غايووح اَتؼووص اَػُ ووص اَرغايووح انلاصووتح مووا نتووِ انشصضوواخ انذـ ووح
قاَػرام ال يج ر ر دع إػ ال مػارص يتٍن دن قي دبىن غلايح ةاَػُ مناَتؼص اَػُ ص منيشير مذا ما يايت :
دن اَػوورام َوو يط ر دمنٍ صووتػٍن بمنَووح ر اَػوواا مووا ػيووص انتوواَـ انلكهووح غووس اَذػُووي مناَتؼووص اَػُ ووص
مووؼ دن ةووٍن مووذه اَوورمنٍ اَضووتػٍن بمنالم بمنن اَػوورام ر إمًا يذ و ةًشووًن مشووِ ةودضوووا ا مندسيويتووا دمن بمنالم دلوواحر اَػوورام مشووِ
اَضوبان مناَضػوبيح . ) 14
النحائج والحىصياث
أوالً ـ النحائج :
إن دم اَلذابع اَذص ايذ ُ ا اَتؼص مص :
 .1إن اَذهليوووح اَؼريشوووح ٌنًوووا دوحيك وووا َـرموووح اَتؼوووص اَػُ وووص مناَذػُوووي مننَوووٌ غوووا يريوووو مـذُووول ااط وووسج
اَؼريشح مشِ اَؼاصوب مناال رت ر مناان اَ لاغيح مناَك ابياخ منؾًن نٌَ ما اَوصابِ .
ثانياً ـ الحىصياث :
 .1اَوورغوج إق غهوور مػووا ض غُ يووح دػوورض قي ووا يؿوور االةذًووا اخ مناالؿرتاغوواخ اَػُ يووح انضووذـرمح ر اَذػُووي
مناَتؼووص اَػُ ووص منمووذا ااموور يؼهووو دمووراقما يشووًنج مل ووا  :اَونوووف غووس دػوورز االةذًووا اخ مووا بمنن ةووذٍ ط وور
يتووًن ر اَذؼوورع غل ووا ي و د و ي و ا دلوواقط اَرشووياخ ر اَػوورض م و يض و ِ اَونوووف غووس دق ووِ اَلوغيوواخ
منةوووا ؿل اا وووان يووو يضووو ِ غُ يوووح اَذكوووامنض موووؼ اَرشوووياخ انلذظوووح ةػيووورا م غوووا اَ وووؿوب دمن اَذووواسًناخ
اَسـ يح.
 .2دىلوووير انلووامع اَر اصوويح انذػُهووح ةذوور يط مووابج اَؼاصوووب ر انراػووِ اَر اصوويح انـذُكووح مووا ي و ا دىلوووير
م ا اخ اَىلُتح مننر اد مندؼكس إمًا يح االةذًا َري .
 .3اصووذػ ٍ ؿرمووح  smsاَذووص ًووا اَتاػووص دن يضووظِ موةوووغاد اَتؼشيووح َ و ن غوورّ دًوورا مووذه اَظ وووب ي و
ٌنًا غي مذه اَـرمح دن دشتر انشصضاخ اَتؼشيح منؾًنما انوةوغاخ انهرتغ اًَذاةح قي ا .
 .4إ سال مرايس ةؼشيح غُ يح مذـ ح غس ػير اَػرام دذػامنن قي ةيل ا.
 .5منطوووب داميووِ منإغووابج داميووِ اَهوووه اَػامُووح ر مظوواٍ اَذهليووح اَؼريشووح منإغوورابم مووا ٌنًوول مووا موايتووح
اَذىلو اخ اَػُ يح .
 .6دن دضوووػن انشصضووواخ اَػُ يوووح إق دووووقًن ان ووواب منانراطوووؼ انـذُكوووح صووووال ةيداػوووح اَرصوووابِ اَظامػيوووح
مناَتؼوز اَػُ يح منانظالخ اَذص د ر ما غس اال رت ر .
 .7دن دضوووػن انشصضوووا خ اَػُ يوووح إق د ووووير اًَذوووث من رشوووما غوووس اال رت ووور منالصوووي دُوووٌ اَذوووص دووورؿِ ةووو ا
انلووامع اَر اصوويح َُىلُتووح دمن اَذووص يًووف اَىلُووث غُي و دمن اَذووص دًسوول غووا اَل ووح اَؼ ووا يح َتُوور ا منإص و اماخ
غُو ل اَػوورام ر قوور اَؼريووح اَكًريووح اَػرةيووح منااصووالميح ن إن دؾُووث مووا يلرش و غووس اال رت وور مووو ط وووب قربيووح
) 14

يلجر مذه اَهامئح ر موصوغح منيًتيريا . http://ar.wikipedia.org/wiki
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بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102
انشصضوواخ اَؼًوميووح مشووِ د وووير يذووث مًذتووح ااصووًلر يح

.8

وور ة ووا ةػ و
ةاصووذشلال ةػ و انؼووامنالخ اَذووص
دمن اًَذث اَذص د و اؾراض بغابيح مـذُكح .
دن دكػووِ انشصضوواخ اَػُ يووح موانػ ووا غووس اال رت وور مندن ال دظػُ ووا منصوويُح بغابيووح َووربيط انشصضووح مندن
دػسز مذه انوانؼ ةاَلرشاخ اَػُ يح انكيرج مناَلاقػح .
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Abstract
The technological revolution, which is constantly increasing and the pace of its growth requires
researchers and scientific institutions to keep abreast of them, to collect what has been missed, to
realize the new developments, and perhaps to contribute seriously and actively to discover or develop
new means, or to develop the old methods that proved successful in the previous educational stages to
keep pace Zeitgeist.
In today's world scientific tools and high-quality techniques are being invented, some of which are
directly or indirectly related to scientific activity; but in the end, they can be used for the benefit of
scientific activity in general and research activity in particular, and the development of science as a
vehicle for the development of society.
Recognizing the awareness of the various scientific and research bodies of the importance of the use
of technology, many of the invitations and conferences that have been dedicated to this purpose have
emerged.
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