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ترتاأ أن جيرألان أةر ُت حر   0333ح 0333برنن قرت ًجب أن جتراوح  قلرت ث وحوثرألار لةرُ ت  - و مرت  َح

رت أح أي ٌصوم نترهت في أي قيتن آخر في أي حشُط قطورألا  أح لحى تاحنر،  بتح ةرت وحبرةُرت أح ليج نً 

حةت أخرى أح أن جيألان جزء قن أطرححت وحوتحث ح متجصرخنا أح وحرتهخألاهو   همرت ًجرب أ  جيرألان كُرت 

 وحنظر ح نتر في قيتن آخر  

 للى وملجتٌ  -
ً
 جتًتو

ً
 ًجب أن جدص  قلت ث وحوثألار بتحبمم حلةتحت بثُث ًمىن أن جضُف شِئت

 زُم قلت ث وحوثألار قن وحنتحُت وحب مُت بتملروجع حوملصتده حوحألازتام ًجب أن ًخ  جألا  -

 ألةألٌا وحوثث وحب مي  -
ً
 ًجب أن ًخ  جنصُم قلت ث وحوثألار حفلت

 

و مرت  ببمرت فري  حرً  553ح 053جرحرب وحتحهٍرت ربررحل وحىخرب  أنرى أن ًتراوح  أرتد وحي مرتث قرت برنن 

ُررررت وتق ررررت ح ىخررررتو حأن حبطرررر،  بُتيررررتث وحىخررررتو وحوو ُألاجروفُررررت   أنررررى أن حتررررمب وحوُتيررررتث وحوو ُألاجروف

 وحلتهئ ملحت أتقت أن وحىختو  حجلخص وحنلتأ وحراِصت وحتي جألاضح قألاوطن كألاة حضبف وحىختو 

 

  جلوب وحتحهٍت لأمتٌ وملتاجمت شرأ أن ًخ  وهفتق وحنص لةني حتى جخ  قروجبت وحتاجمت

  

ًجب أن حتمب قب ألاقرتث أرن أنرألاون وملر جمر حوملرنظ  بوملنظمرنن   حجرتٍه  حقيرتن ونبلرتد  حأررل  -

 قألاضألا  ح م جمر  حقثتحه  وحراِصت 
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 ب. 

ًرجررى قظحظررت أيررع ًلررع أنررى أررتجم وملرر حالنن جنصررُم ومللررت ث حجب  ررت فرري وحترريب وملط ررألاو كوررب  -

لت ث وحتي   جخألاوفم قرع هر   لهشرتدوث حهدهرت مل حال  رت جلتًم ت  قع وحب   أيع حن ًخ  كوألٌا ومل

 ححن ًخ  وحنظر في نترهت حتى ًخ  لأتدة جلتًم ت بتحصألاهة وملظامت 

 

لتّم قع وب قلتٌ فردي ةالثت أنألاون ومللتٌ أنى أن حتمب قت ًني: - ًُ  ًجب أن 

  ٌأنألاون ومللت 

 وش  ومل حف حومل هب وحب مي 

  ومللخص 

 وحي متث وملالختحُت 

رفم قع ومللت ث بُتن قلخضب بتمل هظث وحب مُت حومل نُت ح م حف / ومل حالنن  بمت  - ًُ ًجب أن 

 
ً
 في  حً وملنصب وحرشمي ولحتلي حةُتيتث وجصتٌ وتق ت

في حتٌ قصتهمت أهثا قن ق حف فري ومللرتٌ ًجرب جثتًرت ومل حرف وملنرألاأ برع أم ُرت وملروشرظث  -

 
ً
 حلهفتق بُتيتث وجصتٌ بع وتق ت

رفم قع ومللت ث قلخص في ةالثت أنألاون ومللرتٌ بتح ةرت وحبرةُرت أنرى مللخصاتا - ًُ : ًنوغي أن 

 و مت   033ح 033أن ًلع ومللخص قت بنن 

وحي مررتث وملالختحُرررت: ًرجررى جلرررتً  خمررض أح شرررذ و مررتث قالختحُرررت وحترري جلخرررص وملألاضرررألاأتث  -

رررت أنرررى ةرررالثت أنرررألاو ن ومللرررتٌ أنرررى أن ًرررخ  وحراِصرررت ح ملرررتٌ ح حرررً برررتح ةخنن وحبرةُرررت حليج نً 

 
ً
 حضب ت ربت ومللخص قوتشرة

 ًجب أن ًخ  وحخألاضُح وحيتقب ح مصطلحتث حوملخخصروث أنت وشخختوق ت ألٌح قرة   -

بنن  5 0  قع جرن قصتفت A4ًجب أن جخ  طوتأت ومللت ث أنى جتيب حوحت قن حهكت قلتس  -

 ش  أنى ولجألاويب لهببت ح صالثت   00 0وحصطألاه  أنى أن جيألان وح ألاوقش
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 ألابناط: -

 خط املقاالت باللغة العربية :Simplified Arabic زلُب حبنألاون ومللتٌ   01  قلتس

ن وحالرأُت  حقلتس  01حقلتس   في وح تقش  00في وملتن  حقلتس  00قتاب ح بنتٍح

 

 خط  للغة إلانجليزية:املقاالت باTimes New Roman زلُب حبنألاون ومللتٌ   01  قلتس

ن وحالرأُت  حقلتس  01حقلتس   في وح تقش  00في وملتن  حقلتس  00قتاب ح بنتٍح

 إلايضاحيات: -

  ًجب أن جلتم جمُع لًضتحُتث حوحصألاه وحالألاجألاغروفُت في وحتيب لحىتاحن، فلرط أنرى

جرب أن جثمرب  أن جيألان  وث جألادة أتحُت؛ قلرحءة حقركمت أنرى وحخرألاولي بتألهكرتم وحبرةُرت ٍح

يرررررألان ومل حالرررررألان قصرررررئألاحألان أرررررن  ورررررب لًضرررررتحُت حصرررررمُت جألاضرررررُثُت قرررررع هكررررر  لًضرررررتحُت  ٍح

 ولحصألٌا أنى حلألاق وحخأحُف حوحنتر حيتفت لأمتٌ وحالنُت وملأخألا ة قن قصتده أخرى 

جرررررب أن ًضررررر  - ورررررب جرررررتٌح حصرررررمُت  ًجرررررب جرررررركُ  ولجرررررتوٌح بتألهكرررررتم وحبرةُرررررت أنرررررى وحخرررررألاولي  ٍح

 جألاضُثُت حهك  ولجتٌح 

وشدترررررررر تدوث حوملروجررررررررع وحوو ُألاجروفُررررررررت: أشرررررررر ألاو جمبُررررررررت وح ةررررررررتث ولحتً ررررررررت حظشدترررررررر تد  -

جب أن جظ ر كألاوا  وملروجع في ن تًت ومللتٌ  ححِض همت ولحألاوش ي    وملرجعي  ٍح

ت لحىتاحن، ح تحهٍت وحختلي: - رشب جمُع وملتتهوتث للى وحبًا
ُ
 ج

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

  ج. 

ت ح مرهررررررز وحبربرررررر، ح وثررررررألار حوحتهوشررررررتث فرررررري أ ررررررألام وملىخوررررررتث  ًمررررررنح ومل حالررررررألان هخصررررررت حصررررررٍر

مىرررررررن ح مررررررر حالنن وشرررررررخختوم وملرررررررألاود ولختةرررررررت ب ررررررر  فررررررري  وملب ألاقرررررررتث هجرررررررزء قرررررررن وجالتكُرررررررت وحتررررررراخُص  ٍح

 
ً
 قلتقت

ً
ر هختبت  قنتألاهوث أخرى رترأ أن  هر أشولُت نترهت بتحتحهٍت حأن ًخ  لخطته هاِض جثٍر

 

 

 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com


                                  

 ا

 4                                                                          0202ـ يناير  الث عشر الثالعدد  - سابعاجمللد ال

 

 

 

حببا لهوء ححج تث وحنظر وحألاوهدة بتمللرت ث أرن ومل حرف بوملر حالنن  ححرِض بتحضررحهة أن حبىرض أهوء  -

ر  أح وحنتشر  ر  أح هُئت وحخثٍر  ححج تث يظر هاِض وحخثٍر

 

 

 

 
 

 

 

حلألاق وحطوع حوحنتر قثالألاظت  ح  ٌصمح بإأتدة طوع أح نتر أي جزء قن وملج ت  ل  بمألاوفلت خطُت قن وملرهز وحبرب، 

خوتث حوملب ألاقتثح وثألار حوحتهوشتث في أ ألام وملى  

ت وحىتاحن،   researchlibrariesr@gmail.com:جألاجع جمُع وملروشظث ولختةت بتملج ت للى وحبًا

 acrslis.weebly.com/index.htmlhttp//:املوقع الالكتروني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com


                                  

 ا

 5                                                                          0202ـ يناير  الث عشر الثالعدد  - سابعاجمللد ال

 

 

 

تأسسسسمل كز اسسسب كلل حسسسو لدراسسس ف  كلومكسسسسبا  سسسمل لدسسس ف كزهررسسسبا   كزلد  سسسبا  سسسمل  سسس   سسسس ر    

 لً كهطالق كلل ل  مل كز اب  ً خالل   قله الالهت  وو. 3102
ً
 ،  تم إلالالن مس يب

 كز اسسسسسب  ىسسسسسح تأسلوسسسسسه  ن سسسسسم كل قسسسسسه كلسسسسس كعً إهىسسسسسب  ى  لسسسسس   سسسسسً  عسسسسسوك  كل سسسسس  سسسسسس     سسسسس  

تاقيق سسسسسسسب  اسسسسسسسمل   لسسسسسسس كن كلراسسسسسسس ف  كلومكسسسسسسسسبا كلى  تسسسسسسس   كلرطريقيسسسسسسس   سسسسسسسمل كزهررسسسسسسسبا  كل  سسسسسسسب    تقىيسسسسسسس  

كزلد  سسسسسسبا،  تقسسسسسسوسم كلسسسسسسولم  كزوسسسسسسبهوا لدرسسسسسسبنودن  سسسسسسمل  ىسسسسسسبل كزهررسسسسسسبا  كزلد  سسسسسسبا   لسسسسسسم  اسسسسسس   م 

 ،  هقل كلخ  كا  كزلبم   كللد ف كلحوسو   مل  ىبل كزهررسبا  تقىيس  كزلد  سبا،   مكسبت م كللد ي

 إلاسسسسس بف  سسسسمل و سسسس  كلسسسس كمل  أع يسسسس  لدسسسسم كزهررسسسسبا  تقىيسسسس  كزلد  سسسسبا،  ت نيسسسسو كل  سسسس    تيوسسسسيق ب  سسسسمل 

 كملخردف  ذكا كلصد   قضبسب كزهرربا  تقىي  كزلد  با  ب ب ساق  إعوك  كز اب. كلي بطبا

 لي بطبا كللد ي  لد  اب   ً إعم ك

  ) وسسر  ألا  سسسربذ كلسسوار م لرسسو كلدطيسس   سس  مل  -0 

 كل قم (،  كملحر ى كللدم  لد ور  ألا  رخصص  مل لد ف كزهرربا  كزلد  با.

  لقو كز اب كتفبقيبا تلب ن    كا  لد ي   ع  -3

كزؤسوبا  كل  ليبا  الاتاب كا كز ىي     كاب كلرا ف كللد ي   كزرب مكا كزهر ي ،  كللوسو  ً

  كبن ل حه الاتفبقيبا  وبع    مل تاقي   عوك  كل   يو   كز اب     تاقيق ب.

  مل لد ف كزهرربا  تقىي  كزلد  با.    -2

 اسسسمل  ىدسس  كلهت  هيسسس  لد يسس   اه سسس  هصسس  سسسسى ت   رخصصسس   لدسسس ف  -4

كزهررسسسسسسبا  كزلد  سسسسسسبا   ربنسسسسسس    ه سسسسسسف   سسسسسسبلىص كل ب سسسسسسل  سسسسسسمل ق كلسسسسسسو كلريبهسسسسسسبا كللبزيسسسسسس    كلل بيسسسسسس    

  س و  ،  كم كزى    ، كزن ل ، إسك زك ،  ل ف .
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 لب سسسل كلرسسسأ د   نصسسسده  ىدسسس  كز اسسسب لدلسسسبف كلوبلسسسل ل سسس  كلرسسس ك مل ل سسس  3102  سسسمل  سسس   إارسسس ب  

 كلل حو كلصب م لً     ألا  لب ل كلرأ د  كلل حو كلحي سترع التاب  كل ب لبا كلل بي  .

 اسسسسسسحلك نصسسسسسسده كمل دسسسسسس  ل سسسسسس   لب سسسسسسل كلرسسسسسسأ د   الاست سسسسسس ب كا كز لليسسسسسس  لد ىسسسسسسالا كلل بيسسسسسس  

(ARCIF)    كل سوس   بلسحا   سأن  لب سل  إنو  رب مكا قبلوا  يبهبا  ل فس  لنهرسبو  كملحرس ى كللدمس 

((ARCIF  لىسس كن  ىدسس  ل بيس  لد يسس  إ   اويسس   4211قسبف  بلل سسل ل سس  ل سع   مكسسس   تاديسسل  يبهسبا

  لسسس   31عيئسسس  لد يسسس  إ   اويسسس   سسسمل  0411تصسسسوم  سسسمل  خردسسس  كلرخصصسسسبا  كلصسسسب ما لسسسً إا سسس   سسسً 

 سمل  ARCIF)) يس  زلب سل ىدس  لد يس  فقست لر س ن  لر سوا ملس ً كزلسبسد  كللبز 422ل بي   هجح  ن ب 

 .3102تق ت  لبف 

  كلح سسسو  كل سسسه  ج لسسسب  لسسسل كلسسسحي  فقىسسسب الهىسسسبز عسسسحك كز سسس  ألا كللدمسسس ،  كل سسسه   لضسسسبن 

كلل ىس  كللد يس   سً  خردس  إقوسسبف كزهررسبا  كزلد  سبا  سمل  طىىسسب كلل حسو، كلسحسً سسبهو هب   ل  هسسب 

  مل تأسلمل كز اب  تاقي  إعوكفه    ب ه.

  سسمل تقسوسم كلسسولم كل ن س    كز 
ً
فس ا لسس  س  سسربذسً  كلسسوار م لرسو كلدطيسس   س  مل كلسحي كسسبن سسربقب

كزطدسسس  لفهسسسس ا كهطالقسسس  كز اسسسسب  توسسس يره،  كلسسسسوار م لبسسسسم ع لسسسس للمل كلسسسحي كسسسسبن  سسسً كلسسسسوكل دن 

 كلحقيقيدن لد  اب  ىح تأسلوه.

ك   سسبزكل ك ل سس    لبتسسل كل سسه   كلرقسسوس  لب الاسسو إلضسسبن كل سسب م إلا كمي لد  اسسب، كلسسحسً كسسبه  

 إتم الاسرلوك  لدل ل،  تقوسم ه  ذو اف ت  ل ل ل بكمل سارحى  ه.

 ل   إن كز اب  ور    مل خو   كز ى   كلرخصسص،  و س  كزل فس ،  كل  س ل 
ً
زصسب   فضال

كزهررسسبا  تقىيسس   كز كاسسب كزرقو سس   سسمل  ىسسبل ك ر سسبم  تطسس ت  كلراسس ف  سبسسسي   كلرطريقيسس   سسمل لدسس ف

كزهررسسسسسسسبا  كزلد  سسسسسسسسبا  افدسسسسسسسن  ت هسسسسسسسدن  كسسسسسسسسب س يدن  كز ىيسسسسسسسدن كللسسسسسسس   كملخرصسسسسسسسسدن  سسسسسسسملكزلد  سسسسسسسبا،  ت

ل سسس  خدسسس  ليسسسل  سسسً كلرسسسبنودن كزر دسسسنسً  سسسمل  ىسسسبل كزهررسسسبا  للوسسسبع  ك  فبلديسسس   سسسمل  سىسسسب   لئسسس  قسسسب ما

  كزلد  با.

                 م لمل كلرا ت                                                                   

 3102 يو   01      مل                                                             
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 طالل ناظم الزهيري أ.د.                                                                          

ت  أؾخاط هٓم اؾترحاع اإلاعلىماث في الجامعت اإلاؿدىهٍغ
 

ُف اإلاعل ىماث و جأزحر اإلاعلىماث تهضؾ الضعاؾت إلى الىكف عً الُغق الكائعت في عملُت جٍؼ

 عً الاكخهاصًت
ً
ـت على املجاالث العلمُت والاحخماعُت والضًيُت ؿًال مً زالٌ صعاؾت وجدلُل  اإلاٍؼ

خي وجلني، إط جم  ت مً مىٓىع جاٍع مىيىع جلىر اإلاعلىماث وجأزحره على مؿخلبل اإلاعغؿت البكٍغ

سُت إلاىيىع الخلىر و بدث الضواؿع  وألاهضاؾ التي واهذ جلف وعاءه. الترهحز على الجظوع الخاٍع

ؿًال عً جدضًض املجاالث اإلاىيىعُت التي واهذ أهثر عغيت للخلىر مً ػحرها.  هما هاككذ جأزحر 

زىعة اإلاعلىماث على جىامي واهدكاع ْاهغة جلىر اإلاعلىماث و أهم الخلىُاث التي ؾاعضث على طلً. 

سُت والضًيُت واهذ ُف ملاعهت  جىنلذ الضعاؾت إلى أن الىخب الخاٍع ألاهثر عغيت للخدٍغف والتًز

مع املجاالث ألازغي، هما جىنلذ إلى أن قبياث الخىانل الاحخماعي بِئت مثالُت لخىامي ْاهغة 

جلىر اإلاعلىماث زانت وان عواص هظه اإلاىاكع في الؼالب مً الُبلاث الاحخماعُت التي جدباًً في 

 مؿخىي الخعلُم والثلاؿت.  

Abstract 

The study aims to reveal common methods in the process of counterfeiting information and 

the impact of fake information on scientific, social and religious as well as economic fields through 

studying and analyzing the subject of information pollution and its impact on the future of human 

knowledge from a historical and technical perspective, as the focus was on the historical roots of the 

topic of pollution and research Motives and goals behind it. As well as identifying the thematic areas 

that were more vulnerable to pollution than others. She also discussed the impact of the information 

revolution on the growth and spread of the phenomenon of information pollution and the most 

important techniques that helped in this. The study concluded that historical and religious books 

were more vulnerable to misrepresentation and forgery compared to other fields, and also 

concluded that social media networks are an ideal environment for the growing phenomenon of 

information pollution, especially as the pioneers of these sites are mostly social classes that differ in 

the level of education and culture. 
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الضزٌى إلى مىيىع جلىر اإلاعلىماث، البض أن ًيىن مؿبىق أوال بالحضًث عً مىيىع الخلىر 

بكيل عام، لىحىص كىاؾم مكترهت هثحرة بُنهما، وعلُه ًمىً اللٌى إن الخلىر في أبؿِ مـاهُمه 

ىص جضازل بحن مسلـاث اإلاىاص الُبُعُت أو الهىاعُت ًؤزغ بعًها في بعٌ، مما ًؤصي إلى هى وح

ائُت لها بالضعحت التي ًمىً أن جدضر يغعا مباقغة أو  أخضار حؼحر في الخىام الىُمُائُت والـحًز

لُبُعُت، إصزاٌ اإلالىزاث إلى البِئت اٌعغؾ الخلىر بأهه ػحر مباقغ في اإلاىار والحُاة البِئت. وعلمُا 

ؿبب الايُغاب في الىٓام البُئي، وهظه اإلالىزاث إما أن جيىن مىاص صزُلت  مما ًلحم الًغع بها، َو

اث اإلالبىلت، وال ًلترن الخلىر باإلاىاص  على البِئت، أو مىاص َبُعُت، ولىً ججاوػث اإلاؿخٍى

ىيائي والخلىر الىُمُائُت ؿلِ، بل ًمخض لِكمل الخلىر بأقياٌ الُاكت املخخلـت، والخلىر الً

خض أهم آلازاع الجاهبُت للثىعة الهىاعُت التي قهضتها أالحغاعي الخ. واعخلض إن مـهىم الخلىر وان 

أوعوبا في نهاًت اللغن الخاؾع عكغ ونىال إلى اللاعاث ألازغي. ومما القً ؿُه، إن جلً آلازاع واهذ 

جي وبىجحرة مخهاعضة ختى جدىلذ إلى معًلت عاإلا ُت، جُلبذ جضزل الحيىماث في اعجـاع جضٍع

واإلاىٓماث ملحاولت الحض منها وجللُل مً أزغها إلى أصوى خض. ومع ؤلاكغاع إن الحض مً الخلىر، لً 

.  إال أن الًؼِ املجخمعي  ًيىن مهمت ؾهلت في ْل خمى الخىاؿـ الهىاعي بحن مسخلف الضٌو

لخلىر احبر الحيىماث و اإلاىٓماث وآلازاع الصحُت والبِئت الخُحرة التي واهذ هدُجت اعجـاع وؿبت ا

الضولُت على إكغاع مجمىعت مً الاجـاكُاث واإلاعاهضاث الضولُت التي جبىتها هُئت ألامم اإلاخدضة 

 بهُؼتها اإلالؼمت وػحر اإلالؼمت والتي تهضؾ في مجمىعها إلى خماًت البِئت والؼالؾ الجىي مً الخلىر.

 7(9106بت صاغ همغقىلض، )مىخ ووان مً أهم هظه اإلاعاهضاث والاجـاكُاث 

 اجـاكُت حؼحر اإلاىار وبغجىوٌى هُىجى 

 (اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الخصحغUNCCD. ) 

  (ت الثابخت  ( .POPSاجـاكُت ؾخىههىلم للملىزاث العًٍى

 ( اجـاكُتMarpol ت  .0645ـ 0641( لحماًت البِئت البدٍغ

  ت مً الىـاًاث  .0649اجـاكُت لىضن لحماًت البِئت البدٍغ

  ت غ واؾخسضام ألاؾلحت البُىلىحُت والىُماٍو  م.0649اجـاكُت خًغ إهخاج وجٍُى

  واإلاخعلم باالجـاكُت الضولُت للحض مً الخلىر الىاجج عً الشحً. 0645بغوجىوٌى ؾىت 

 .معاهضة مىع الخجاعب الىىوٍت في الؼالؾ الجىي والـًاء الخاعجي وجدذ اإلااء 
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هضاث الضولُت، ؿًال عً يؼٍى اإلاىٓماث العاإلاُت التي وعلُىا ؤلاكغاع، إن حمُع هظه اإلاعا

جيـــاؿذ الخلـــىر، إال إن وؿـــبت الخلـــىر العـــالمي زـــالٌ العلـــىص الخمؿـــت ألازحـــرة ؿاكـــذ وـــل الخىكعـــاث، 

وبـضأث أزاعهـا الؿــلبُت جخجلـى للعــالم مـً زــالٌ الخؼحـراث اإلاىازُـت والبُرُــت التـي اكتربــذ مـً خــضوصها 

خُــــاة ؤلاوؿـــان والحُــــىان والىبــــاث علــــى ألاعى. وازُــــغ مــــا فــــي اللهـــىي ولكــــيل زُحــــر حــــضا، ل هــــضص 

ألامغ، إن مىيىع الخلىر صزل في إَاع الهغاع الؿُاس ي والاكخهـاصي والعؿـىغي بـحن صٌو العـالم. 

إط جماعؽ الضٌو اإلاخلضمت هُمىتها على الضٌو الىامُت باؾـخسضام اإلاعاهـضاث واإلاىازُـم الضولُـت جلـً، 

ُــت والخلــضم الهــىاعي و الؼعاعــي. وال قــً إن اإلاعــاًحر اإلاؼصوحــت لخُبُــم للحــض مــً َمىخاتهــا فــي الخىم

ـــً  ــــا مــ ــــعاؿها وإؿغاػهـ ـــي إيـ ـــهم فــ ـــر مـــــً مهـــــضاكُتها واؾــ ـــظي اؿلـــــضها الىثحــ اإلاعاهـــــضاث الضولُـــــت هـــــى الــ

 مدخىها. 

والُىم وهدً في ْل زىعة حضًضة بـضأث مالمدهـا جخيـىن مـع بضاًـت العلـض الخـامـ مـً اللـغن 

ً ونىال إلى طوع  ً، إال ويـي زـىعة اإلاعلىمـاث. أو العكٍغ تها في العلض ألاٌو مً اللغن الىاخض والعكـٍغ

ـــي مسخلـــــف  لهـــــا زـــــىعة جىىىلىحُـــــا اإلاعلىمـــــاث والاجهـــــاالث. التـــــي كـــــضمذ للعـــــالم زـــــضماث ال خهـــــغ وفــ

إال أنهـــا قـــأنها قـــأن الثـــىعة الهـــىاعُت وـــان لهـــا أزـــاع ؾـــلبُت أًًـــا. ولعـــل فـــي ملضمـــت هـــظه  اللُاعـــاث.

ــف اإلاعلىمــاث للضعحــت التــي ًهــعب معهــا آلازــاع هــى إمياه ُــت اؾــدثماع أصواتهــا اإلااصًــت والبرمجُــت فــي جٍؼ

الىنــــٌى إلــــى الحلــــائم. مــــً هىــــا حــــاءث هــــظه الضعاؾــــت لخللــــي الًــــىء علــــى مـهــــىم جلــــىر اإلاعلىمــــاث 

سُــت لــه و ألاهــضاؾ والــضواؿع التــي جلــف وعاء جلــىر اإلاعلىمــاث  وؤلاخاَــت الكــاملت علــى الجــظوع الخاٍع

 اهم ألاصواث اإلاؿخسضمت في جٍؼف اإلاعلىماث ؿًال عً َغق وأؾالُب اإلاعالجت. وأقياله و 

ال قً إن ول مىا، وان كض حعغى في ًىم مً ألاًام إلى الخًلُل، للضعحت التي حعلخىـا هخلبـل 

 علـــــى الاهترهـــــذ، مـــــً زـــــالٌ اإلاىاكـــــ
ً
ع وقـــــبياث أو هخـاعـــــل مـــــع اإلاعلىمـــــاث التـــــي جيكـــــغ وعكُـــــا أو عكمُـــــا

ًـــلُل وـــان كــــض ازـــظ عىـــض الــــبعٌ مى ـــى زُحـــر علــــى  الخىانـــل الاحخمـــاعي، ولعــــل هـــظا الىـــىع مــــً الخ

  ً ت، وازُـغ مـً طلــً ًمىـً أن   فـي العالكـاث علــى مؿـخىي العالكـاث الاحخماعُـت وألاؾـٍغ
ً
دـضر قـغزا

زلُت، وان مؿخىي أبىاء البلض الىاخض أو الضًً الىاخض. ختى إن الىثحر مً الجزاعاث والخالؿاث الضا

  إلاعلىمـــــاث مًــــــللت، جــــــغوج لهـــــا أحهــــــؼة وكىــــــىاث زاعحُـــــت تهــــــضؾ إلــــــى ػعؼعــــــت 
ً
ؾـــــبلها الــــــغئِـ اهدكــــــاعا

الاؾـــخلغاع والؿـــلم ألاهلـــي فـــي هـــظا البلـــض أو طان. وال جسلـــى الُـــىم، صوع العضالـــت واملحـــاهم مـــً كًـــاًا 
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ى الىكــــف عــــً ؾــــبلها الــــغئِـ مــــا وكــــغ علــــى الاهترهــــذ مــــً معلىمــــاث. بالخــــالي تهــــضؾ هــــظه الضعاؾــــت إلــــ

ُــف اإلاعلىمــاث ومــً ًلــىم بهــا ومــا يــي مبــرعاث الجهــاث التــي جلــف وعاء  الــضواؿع الحلُلُــت لعملُــت جٍؼ

ُــــف اإلاعلىمــــاث و جــــأزحر  هــــظه العملُــــاث. همــــا تهــــضؾ إلــــى الىكــــف عــــً الُــــغق الكــــائعت فــــي عملُــــت جٍؼ

ـت علـى املجـاالث العلمُـت والاحخماعُـت والضًيُـت ؿًـال عـً الاكخهـ اصًت.  اهُالكـا مـً اإلاعلىماث اإلاٍؼ

ـــر  ـــل الىبحـــ ـــه العــــــالم والجاهـــ ــــالي ًلخلــــــي ؿُـــ ـــبدذ عــــــالم مثــ ـــا إن الاهترهــــــذ أنـــ ـــت مـاصهـــ ـــ ـــت حىهٍغ خلُلُــ

غ الحيىمـاث وألاؿـغاص وجـضاع مـً زاللهـا الؿُاؾـاث الاكخهـاصًت والخعلُمُـت  والهؼحر الُُب والكـٍغ

خىانــــل مـــً زاللهــــا بالًــــحن البكــــغ بؼـــٌ الىٓــــغ عــــ ً العــــغق واللؼــــت والاحخماعُـــت للــــضٌو والبلــــضان ٍو

والـــضًً. بالخأهُـــض يـــي عـــالم مثـــالي لطـــحاب الىىاًـــا الُُبـــت ليكـــغ زلاؿـــت الدؿـــامذ والعضالـــت واللـــُم 

غة في  ؤلاوؿاهُت و ول ما ًسضم ؤلاوؿاهُت، ويي في الىكذ هـؿه عالم مثالي لطحاب ألاحىضاث الكٍغ

ض أن مـــا ًبـــرع إحـــغاء هـــظه الترهُـــب ووكـــغ زلاؿـــت الىغاهُـــت والعىـــف والخـغكـــت. مـــً هـــظا اإلاىُلـــم، هجـــ

الضعاؾت هى الىكىؾ على هظه الخىاكًاث و مداولت جلضًم مجمىعت مً الحلٌى التي مـً قـأنها أن 

ُــــف وجللــــل مــــً نجــــم جلــــىر اإلاعلىمــــاث فــــي بِئــــت الاهترهــــذ، ؿًــــال عــــً  جللـــل مــــً آلازــــاع الؿــــلبُت للتًز

ؿـــخسضم الاهترهـــذ مـــً مداولـــت جلـــضًم مجمىعـــت مـــً الخُـــاعاث العملُـــت التـــي مـــً قـــأنها أن جدهـــً م

ـت والخـاعل معها.   الىكىع ضحُت للمعلىماث اإلاٍؼ

ُــف أو  ــف أو التًز بكــيل عــام ًدــضر الخلــىر فــي اإلاعلىمــاث فــي الحــاالث التــي جــخم ؿ هــا عملُــاث الخدٍغ

ـــضلِـ. ــــــا إحغائُــــا ليــــل مــــً هـــــظه اإلاهــــُلحاث مــــً زــــالٌ مغاحعـــــت  الخـ وعلُــــه هدــــاٌو أن هلــــضم حعٍغ

ت وهما ًأحي7 للمعاحم  اللؼٍى

  .ــف لػـــغاى هــظه الضعاؾـــت هـــى حعــضًل الـــىو لخؼحــر اإلاعنـــى مـــً زــالٌ الخالعـــب بـــالحغوؾ الخدٍغ

اصة والىلهان والاؾدبضاٌ.  واليلماث وخغواتها بالٍؼ

   التزوٍـــغ. لػـــغاى هـــظه الضعاؾـــت هـــى الخؼحـــر فـــي ألانـــل الصـــحُذ ؾـــىاء با يـــاؿت أو الخعـــضًل أو

ـــت أو الخبـــضًل أو الىكـــِ . بهـــضؾ ال لـــه ػحـــر مكـــغوعه ؾـــىاء معىٍى حهـــٌى علـــى مىدؿـــباث بٍُغ

 . ماصًت
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  لـــت التـــي ُـــف.  هـــى عملُـــت إهخـــاج ومـــخت َبـــم ألانـــل مـــً الىزُلـــت أو مداولـــت جللُـــضها بالٍُغ التًز

ُــف علـى أؾـاؽ أن ألاٌو ًدــضر مـً زــالٌ  ـخم الخمحـز بــحن التزوٍـغ والتًز جٓهغهـا ووأنهـا أنــلُت، ٍو

ُت، أمـا الثـاوي ؿهـى إهخـاج ومـخت حضًـضة جدـاوي ألانـل وجدـاٌو الخالعب في مدخىي الىزُلت ألانـل

 . بمدخىي مسخلف أن جبضو مثله

  الخضلِـ. ًلهض به لػغاى هظه الضعاؾت. وؿبت كٌى أو ؿعل أو نـت لشخو لِؿـذ ؿُـه، أو

 خكغ معلىماث على اليمخت ألانلُت لخٓهغ ووأنها حؼء منها. 

ىخـــاج الـىــغي العغلـــي، لــم ًدٓـــى باهخمـــام هبحــر ؿًـــال عـــً إن مىيــىع جلـــىر اإلاعلىمــاث فـــي ال

 واهـذ كـض جىاولخـه مــً وحهـاث هٓـغ مخباًىـت، وػالبـا مــا 
ً
الضعاؾـاث التـي اجسـظث مىـه اججاهــا مىيـىعُا

 في ازخُاع مُضان الخلىر الظي يهضؾ إلى جدلُله وصعاؾخه. وفي مغاحعت 
ً
ًيىن جسهو الباخث مؤزغا

عت للبدــىر والضعاؾــاث فــي هــظ ا الاججــاه جــم الىنــٌى إلــى عــضص مدــضوص منهــا زانــت وإهىــا حعمــضها ؾــَغ

 ازخُاع ما ًٓهغ مهُلح جلىر اإلاعلىماث في عىىانها الغئِـ وبدؿلؿل ػمني مً ألاخضر إلى ألاكضم. 

أححــزث عؾـــالت ماحؿـــخحر فــي حامعـــت بؼــضاص للُالبـــت هىـــض ؾــعُض أؾـــىص بعىـــىان   9105فــي عـــام 

. (9105)أؾىص،  كُتـ صعاؾت ممحُت آلعاء الصحـُحن العغاكُحن(جلىر اإلاعلىماث في الصحاؿت العغا)

ــــــغي  وأبــــــغػث الغؾــــــالت إن ميــــــامً جلــــــىر اإلاعلىمــــــاث الصــــــحـُت فــــــي هٓــــــغ العــــــاملحن فــــــي الجهــــــاػ الخدٍغ

للصحف العغاكُت والتي اخخلذ اإلاغاجب الثالزت ألاولى على الخىالي منها يي، جضزل اججاهاث الصحـي 

ــغ اإلاــاصة ال ٍــغ وهُمىتهــا عىــض الظاجُــت فــي جدٍغ اث ؾُاؾــت الخدغ صــحـُت بالحــظؾ وؤلايــاؿت، ويــؼَى

وكـــــغ اإلاـــــىاص الصـــــحـُت ، ووؿـــــب اإلاعلىمـــــاث إلـــــى مهـــــاصع مجهىلـــــت ، همـــــا أزبدـــــذ الضعاؾـــــت أن الخبـــــر 

 .الصحـي هى أهثر عغيت مً ػحره لعملُت جلىر اإلاعلىماث

خُـت جـأزحره علـى إلى مىيىع جلىر اإلاعلىمـاث مـً ها (9104)اللبالن، جُغكذ  9102في عام  

ـــي بدعهــــا اإلاىؾــــىم ))جلــــىر اإلاعلىمــــاث وجأزحرهــــا علــــى الىمــــى  مهــــضاكُت و امــــً وأزالكُــــاث اإلاعلىمــــاث فـ

اإلاعغفـــي والخىمُـــت ...( . وأزبدـــذ مـــً زـــالٌ اؾـــخُالعها أن اإلاعلىمـــاث التـــي جىؿغهـــا اإلاىخبـــت والىخـــب يـــي 

ت كـض ال جىُبـم علـى مجمـل ألاهثر مهضاكُت ولعُضة عً مهاصع الخلىر. لىً وعخلض أن هـظه الىدُجـ

ُـف  ـف والتًز ت وهما اقـغها ؾـابلا كـض َالهـا الخدٍغ الىخاج الـىغي العالمي الن بعٌ املجاالث الـىٍغ

ت  لت مً الـؼمً وزحـر قـاهض علـى طلـً هـظا الخىـاكٌ الهـاعر فـي الىخـب الؿـماٍو على مضي كغون ٍَى

ً الىاخـض. هـظلً الحـاٌ باليؿـبت فـي ؾـحر ألاهبُـاء ؿًـال عـً الخىاكًـاث الـلهُـت والعلائضًـت فـي الـضً
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سُت والجؼغاؿُت. أما الىخب في مجاالث العلـىم البدخـت والخُبُلُـت ؿـىدً هخــم أنهـا لـم  للىخب الخاٍع

 جخعغى إلى الخلىر اإلالهىص على اكل جلضًغ إال ما هضع. 

ـــغ  9113فـــــي عـــــام  ـــض، وكــ صعاؾـــــت بعىـــــىان ))جلـــــىر البِئـــــت اإلاعلىماجُـــــت((. اط أقـــــاع  (9113)أخمــ

هىــــان قــــيلحن للخلــــىر اإلاعلىمــــاحي، ألاٌو هـــى اإلاعلىمــــاث اإلاىحــــىصة علــــى الاهترهــــذ ومــــا ث إلــــى أن الباخـــ

ــــف وجىــــىع مهــــاصعها وهثرتهــــا وحعــــضصها واإلالىزــــاث الىثحــــرة التــــي جــــؤزغ فــــي  ُــــف وجدٍغ جخعــــغى لــــه مــــً جٍؼ

هـــى مـــا زلاؿـــت وجغبُـــت املجخمعـــاث واإلاــــاهُم واللـــُم ؤلاوؿـــاهُت. أمـــا الكـــيل الثـــاوي للخلـــىر اإلاعلىمـــاحي 

ـــب ؿعلـــي فـــي  ًـــىجم عـــً نـــىاعت الحىاؾـــب وجىىىلىحُـــا اإلاعلىمـــاث والاجهـــاالث والتـــي جـــؤصي إلـــى جسٍغ

 البِئت الُبُعُت للبكغ.

وما يهمىا آلان هى الكيل ألاٌو مً الخلىر الظي ًغجبِ باإلاعلىماث طاتها. لىً ما هسخلف بـه  

ؤلاكــغاع أن مٓـــاهغ الخلــىر واهـــذ  مــع الباخــث هـــى الــغبِ الجـــضلي بــحن جلـــىر اإلاعلىمــاث والاهترهــذ. مـــع

ت.  لىً الـغق آلان هى نعىبت ؤلاكغاع بحن ما هى  خايغة مىظ عغؾ ؤلاوؿان حمجُل اإلاعغؿت البكٍغ

 هلي وما هى ملىر في الىخاج الـىغي العالمي. 

ــالع علــى مجمىعـــت مــً الضعاؾــاث التـــي  ــت جـــم الَا علــى مؿــخىي الىخــاج الـىـــغي باللؼــت الاهيلحًز

لُت أي جلــً اإلاعلىمــاث اإلاًــللت التــي جلجــأ جخُــغق إلــى مىيــى  ع جلــىر اإلاعلىمــاث مــً وحهــت هٓــغ حؿــٍى

ـــت و اإلاىيــــىعُت فــــي ونــــف  ـــى الضكـ ـــا جـخلــــغ إلـ ــلع والبًــــائع والتــــي ػالبــــا مـ إل هــــا الكــــغواث اإلاىخجــــت للؿــ

ت بدخه.   ممحزاث وزهائو اإلاىخج بهضؾ زضاع اإلاؿتهلً العخباعاث ججاٍع

، علــى خــض علــم الباخــث لــم ًهــاغ لــه  [Information Pollution]هــُلح جلــىر اإلاعلىمــاث م

ختى آلان حعٍغف حامع ماوع ًمىً الغوىن إلُـه فـي الضعاؾـاث ألاواصًمُـت، إط ٌؿـخعحر الـبعٌ مـهـىم 

اصة على   داٌو إعاصة كىلبخه مع اإلاعلىماث باللٌى إن جلىر اإلاعلىماث7 ٌعني الٍؼ الخلىر بكيل عام ٍو

ـها بمعلىماث ػحر مغػىبت أو مىسـًت اللُمت أو ؾلبُت أو ختى إًجابُت  اإلاعلىماث ألانلُت أو جدٍغ

ـــغبِ الـــبعٌ  ت. ٍو  فـــي اإلاعغؿـــت البكـــٍغ
ً
لىنهـــا لِؿـــذ علـــى نـــلت باإلاعلىمـــاث ألانـــلُت، ممـــا ًلحـــم يـــغعا

مىيـىعُت مـع  جلىر اإلاعلىماث بثىعة اإلاعلىماث، على اهه اخض آلازاع الؿلبُت لهـظه الثـىعة فـي ملاعبـت

 في وـل 
ً
الثىعة الهىاعُت. لىً إطا كبلىا الخعٍغف الؿابم ؾىؾ هجض إن جلىر اإلاعلىماث وان خايغا

ش الُـــىم  سُـــت الىثحـــر التـــي جبـــرهً طلـــً. ان هخـــب الخـــاٍع ألاػمىـــت والعهـــىع، وهىـــان مـــً الكـــىاهض الخاٍع
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سىـــا جدمـــل فـــي َُاتهـــا الىثحـــر مـــً الخىاكًـــاث علـــى مؿـــخىي التـــرابِ الؿـــغصي ل خـــضار ، ولعـــل فـــي جاٍع

ـــً الــــــضواؿع  ـــغ عـــ ــــع الىٓـــ ــــىر، بلُــ ــــىع مــــــً الخلــ ــــى هــــــظا الىــ ــــىاهض علــ ـــً الكــ ـــر مـــ ـــالمي الىثحـــ ــــي ؤلاؾـــ العغلــ

واإلابــــرعاث، ولعــــل واخـــــضة مــــً ابــــغػ العىامـــــل التــــي ؾــــاعضث علـــــى طلــــً، هــــى جـــــأزغ عملُــــت الدمـــــجُل 

لــت مــً الــؼمً، إط جبلــى الغواًــت الكـــهُت خي إلاــا بعــض الحــضر وإلاــضة ٍَى ــاصة  والخىزُــم الخــاٍع عغيــت للٍؼ

سُــت  ـف ختـى ًـخم حمــجُلها. وهدـاٌو هىـا ان هسخـاع بعـٌ الكـىاهض الخاٍع ـل والخدٍغ والىلهـان والخأٍو

 التي ًىُبم عل ها مـهىم جلىر اإلاعلىماث وواآلحي7

 

ت العُٓمــــت، وــــان لهـــا أؾــــاَحرها الخانـــت. وألاؾــــُىعة يــــي  ليـــل خًــــاعة مـــً الحًــــاعاث البكـــٍغ

ؼلــب عل هــا َــابع اإلابالؼــت والخُــاٌ أو مـــا مجمىعــ ت مــً اللهــو والغواًــاث التــي جــؤعر لحــضر مــا، َو

ًمىــــً أن وؿـــــمُه الخلــــىر الاًجـــــالي، وهــــى علـــــى هــــىعحن7 ألاٌو يهـــــضؾ إلــــى حعٓـــــُم الحــــضر مـــــً زـــــالٌ 

ؿهل هلًها مؿخلبال بالخالي جًعف مهضاكت الحضر هـؿه، وهظا  جضلِـ معلىماث ػحر صكُلت َو

مـــت وليـــامل( والثـــاوي هـــى جـــضلِـ معلىمـــاث عـــً أاـــخام وأخـــضار لـــم ًىـــً لهـــا مـــا خهـــل فـــي )ملح

ش والاحخمــاع، ؿــأن ألاؾــاَحر يــي  وحــىص فــي ػمــً الحــضر هـؿــه. مــع هــظا ومــً وحهــت هٓــغ علمــاء الخــاٍع

ــــل مـــــع إيـــــاؿاث لعىانـــــغ  أخــــضار فـــــي الؼالـــــب خلُلُــــت، جمـــــذ جـــــضاولها وعواًتهـــــا علــــى مـــــضي ػمنـــــي ٍَى

م اللهص ي اإلابني على ال خُاٌ واإلابالؼت، ألامغ الظي كض ًـلض الحضر الىثحر مً اإلاىيىعُت الدكٍى

ش والاحخمـاع إلـى ألاؾـاَحر علـى أنهـا كهـو  والضكت العلمُت. لىً بالغػم مً طلً، ًىٓغ علمـاء الخـاٍع

ًمىً اؾخسالم الىثحر مً اإلاعلىماث منها لضعاؾت خًاعة أو مجخمع ما، بىاء علـى مـا وـان ًـؤمً بـه 

ـــل يـــي فـــي ختـــى ْهـــغ علـــم زـــام ٌ ضعؾـــها. ومـــا يهمىـــا آلان هـــى إن ألاؾـــاَحر وؿلـــا لهـــظا الخأٍو عنـــي بهـــا ٍو

ُــت جدمــل فــي َُاتهــا الىثحــر مــً اإلاعلىمــاث الضكُلــت لــى جــم ازتــزاٌ ؤلايــاؿاث  معٓمهــا أخــضار خلُل

خي على جلىر اإلاعلىماث! مـع  7 إن ألاؾاَحر واهذ أٌو قاهض جاٍع التي صزلذ عل ها. بالخالي ًمىً اللٌى

م  ؤلاكــــغاع بعُــــضا عــــً  وؤلازــــاعةأن الخعــــاَي ؤلاوؿــــاوي مــــع ألاؾــــاَحر الُــــىم ٌؼلــــب علُــــه حاهــــب الدكــــٍى

ت جدىلـــذ إلـــى أعمـــاٌ ؾـــِىمائُت هبحـــرة  جهـــضًلها أو ؤلاكـــغاع بهـــا. لـــظا هجـــض أن معٓـــم ألاؾـــاَحر البكـــٍغ

لُت وألابُاٌ الخاعكىن.  مثل ؤلالُاطة وألاوصٌؿت. و ألاؾاَحر عً آلالهت ؤلاػٍغ
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ال قً إن ؿىغة الهغاع واهذ خايغة في العلل البكـغي مىـظ بضاًـت الخلُلـت. ولعـل نـغاع ألار  

ت، التي واهذ في الؼالب جؤصي  مع أزُه يي بضاًت ؾلؿلت ػحر مىتهُت مً الهغاعاث والحغوب البكٍغ

ت، مــــع هــــظا وحــــض بعــــٌ اإلاـــؤعزحن ؿ هــــا مــــاصة زهــــبت للؿــــغص اللهصــــ ي والخىزُــــم  إلـــى نهاًــــاث مأؾــــاٍو

خي، ؿيل خـغب أو معغهـت جلـع بـحن َـغؿحن جيـىن فـي املحهـلت النهائُـت كهـت أو عواًـت أو كهـُضة ا لخاٍع

ش ًىخبـــــه اإلاىخهـــــغون( هجـــــض أن الىثحـــــر مـــــً الحلـــــائم  ًخؼنـــــى وـــــل َـــــغؾ ؿ هـــــا باهخهـــــاعاجه. ولن )الخـــــاٍع

ـهــــا لخســـضم مهــــالح اإلاىخهــــغ. وألاصيـــى مــــً طلــــً، إن اإلاىخهـــغ ًدــــاٌو صائمــــا أن  ازخــــذ، أو جــــم جدٍغ

ش الُـــىم ؿ هـــا مــــً  سُـــت هــــى بُلهـــا. لـــظا هجـــض هخــــب الخـــاٍع ش مـــً ؾــــبله و ًؤؾــــ إلاغخلـــت جاٍع ًم ـــي جـــاٍع

الخىاكًــاث الىثحــر، بالخــالي ال ًمىــً بــأي خــاٌ مــً ألاخــىاٌ الُــىم ؤلاكــغاع بضكــت و نــضكُت اإلاعلىمــاث 

سُـــت، مـــا لـــم ججـــغي عل هـــا عملُـــت ملاعهـــت وجدلُـــم صكُلـــ ، إلـــى أنالخاٍع الىكـــائع  ت. وعلُـــه ًمىـــً اللـــٌى

سىا العغلي وؤلاؾالمي منها الىثحر أًًا. سُت اإلاهمت يي قاهض آزغ على جلىر اإلاعلىماث. وفي جاٍع  الخاٍع

 

ُف ولؾبابالىهىم الضًيُت واهذ يي ألازغي عغيت للخدٍغف و  وصواؿـع مسخلــت، ختـى  التًز

ـــــف وال ـــلم مـــــً الخدٍغ ـــم حؿــ ت لـــــبعٌ الـــــضًاهاث لــ ـــماٍو ـــب الؿــ ــــالُب أن الىخــ ـــخسضام أؾـ ـــث!، وباؾــ ــ خلٍى

جسخلــــف بــــازخالؾ الـــــضاؿع والهــــضؾ. ولعــــل مـــــً ًهـــــىن أهـؿـــــهم بغحــــاٌ الــــضًً!، هـــــم أهـؿــــهم مـــــً 

ت لهم أو لخضمت *ؾاهمىا في أخضار الخدٍغف في الىهىم الضًيُت !، لخدلُم ػاًاث وأهضاؾ صهٍُى

ل مً خلٌى اإلاعغؿت خيامهم، ومً الجضًغ بالظهغ، إن ْاهغة جلىر اإلاعلىماث لم ٌؿلم منها أي خل

ــض أن أجىكــف عىــض هخــاب ؾــماوي  ؤلاوؿــاهُت ختــى جلــً التــي جــىٓم عالكــت البكــغ بســاللهم. وهىــا ال أٍع

ت صون أزـغي إلاخُلبـاث الحُاصًـت فـي البدـث العلمـي، ؿًـال عـً إن البدـث،  صون أزغ أو صًاهـت ؾـماٍو

الىخـب الضًيُـت بكـيل  ال ًداٌو إزباث ما هى مثبذ بلضع الىكىؾ على مبرعاث الخدٍغف التي َالـذ

ُـف  ـف والتًز 7 إن الازخالؿاث العلائضًـت حعـض واخـضة مـً أهـم أؾـباب الخدٍغ عام. بالخالي ًمىً اللٌى

في مداولت مً إَغاؾ الازخالؾ إزباث أنهـم علـى اإلاؿـاع الصـحُذ وػحـرهم علـى اإلاؿـاع الخـاَ . وهـظا 

                         
*
 (710اإلاائضة{ )بعض مىايعهمً  ليلمًدغؿىن ا } 
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ــب فــي ألامــغ!، إن ألامــغ خــضر علــى مؿــخىي الــضًً الىاخــض، أو علــى مؿــخىي الــضًاهاث امل خخلـــت. والؼٍغ

ت بضعحــــت اهبــــر  ُــــف واهــــذ مــــً أصواث الخلــــىر اإلاىحهــــت للــــضًاهاث الؿــــماٍو ــــف والخــــضلِـ والتًز الخدٍغ

ت.  أمــا عالكــت الحــاهم بــاملحيىم، ؿخــاحي بالضعحــت  بىثحــر مــً جلــً التــي أخاَــذ بالــضًاهاث ػحــر الؿــماٍو

ٍـــف الىهـــىم الضًيُـــت بمـــا ًســـضم  مىدـــه الحـــم ؤلال ـــي الثاهُـــت فـــي جأزحرهـــا علـــى جدغ الحـــاهم َبعـــا، ٍو

ً لخدلُــــم  الــــظي ًهــــعب الجــــضاٌ ؿُــــه مــــً كبــــل الغعُــــت، وػالبــــا مــــا وــــان )وعــــاّ الؿــــالَحن( حــــاهٍؼ

ـها في الىهىم الضًيُـت. مـً هىـا ًمىـً اللـٌى إن الىخـب  عػباث الحيام في جضلِـ اإلاعلىماث وجدٍغ

ـــت واهـــذ كـــض حعغيـــذ للخلـــىر بـــضعحاث مس ت وألاخاصًـــث الىبٍى خلــــت مـــً صًـــً إلـــى آزـــغ. لىنهـــا الؿـــماٍو

 واهذ و ما جؼاٌ أهم عىامل الـغكت والهغاع بحن أبىاء الضًً الىاخض ؿًال عً الضًاهاث ألازغي.

جأهُـــــــضا إلاـــــــا ؾـــــــبم، ال ًمىـــــــً اللبـــــــٌى بـغيـــــــُت إن جلـــــــىر اإلاعلىمـــــــاث وـــــــان كـــــــض اعجـــــــبِ بثـــــــىعة 

ًمىــً هـُــه إن جلــىر اإلاعلىمـاث فــي ْــل بِئــت الاهترهـذ التــي حعــض أخــض اإلاعلىمـاث و جلىُاتهــا، لىــً مـا ال 

أهــــم أصواث زــــىعة اإلاعلىمــــاث أنــــبذ ْــــاهغة عاإلاُــــت ًماعؾــــها الجمُــــع بلهــــض أو صون كهــــض ولهــــضاؾ 

وػاًاث وهىاًا كض جيىن بؿُُت وعكىائُت أخُاها، أو ملهىصة وممىهجت في اػلـب ألاخُـان. وال قـً 

خىي البرمجُــــاث والخُبُلــــاث الحاؾــــىبُت وــــان لهــــا الــــضوع ألاهبــــر فــــي إن الخُــــىعاث الخلىُــــت علــــى مؿــــ

جىؿحر الٓغوؾ اإلاالئمت لخضار هظه الٓاهغة. ولكيل عام ًمىـً اللـٌى إن جلـىر اإلاعلىمـاث فـي بِئـت 

الاهترهذ وان كض ازظ أقياٌ عضة واعخمض على جلىُاث مسخلــت، هدـاٌو أن وعـغؾ بهـا بكـيل مـهـل 

 ي7وخؿب صعحت الخعلُض وواآلح

حعــض الىزــائم الىهــُت عغيــت للخؼحــر والخالعــب فــي مًــمىنها بكــيل أهثــر مــً ألاهــىاع ألازــغي، 

وطلً لنها ال جدخاج إلى أصواث وجلىُاث معلضة  حغاء الخؼحر في مدخىاها. وهما أقـغها ؾـابلا، إلـى أن 

ُـف والخـضلِـ. أكضم أهىاع جلىر اإلاعلىماث وان كض َاٌ الىزائم الىهُت مً زالٌ ا ـف و التًز لخدٍغ

وججـــــضع ؤلاقـــــاعة، إلـــــى أن جؼوٍـــــغ الىزـــــائم الُـــــىم ٌعـــــض واخـــــضة مـــــً ازُـــــغ الجـــــغائم التـــــي ٌعاكـــــب عل هـــــا 

ـض أن هخىكـف عىـض  اللاهىن، مـع هـظا حعـض مـً أهثـر الجـغائم قـُىعا علـى اإلاؿـخىي العـالمي، وهىـا ال هٍغ

عت ومعغوؿـــــه ؾـــــلـا. وإهمـــــا البدـــــث فـــــي جؼوٍــــغ العمـــــالث الىعكُـــــت أو الىزـــــائم الثبىجُـــــت، التـــــي حعـــــض قـــــائ
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سُــــت، ؿًــــال عــــً أنـــــٌى  أؾــــالُب جؼوٍــــغ ألاهــــىاع ألازــــغي مـــــً الىزــــائم ؾــــىاء العلمُــــت منهـــــا، أو الخاٍع

ُــت ومــظهغاث الشخهــُاث اإلاــؤزغة ...الــخ. ووكــغها علــى الاهترهــذ، ؿهــظه  اإلاعاهــضاث والاجـاكُــاث الضول

ًـــال عــــً ألاهـــىاع مـــً الىزـــائم جؤؾــــ للعالكــــاث الضولُـــت و لهـــا أهم ُـــت زانـــت فــــي الخدىـــُم الـــضولي ؿ

أوكـــُت البدــــث العلمــــي. ولكــــيل عــــام ًمىــــً جلخــــُو أقــــياٌ الخلــــىر الــــظي ٌؿــــتهضؾ هــــو الىزــــائم 

 باالحي7

جللُـــض زُـــٍى بعـــٌ الشخهـــُاث اإلاـــؤزغة علـــى اإلاؿـــخىي العـــالمي وجـــضلِـ معلىمـــاث عـــً وكـــائع  .0

مثلــت علــى طلــً إط كــام وأخـضار ميؿــىب لهــم. وحعــض مداولـت جؼوٍــغ مــظهغاث )هخلــغ( مــً أؿًـل ألا 

ـــحـي  "ححـــــرص هُــــضمان" إلـــــى اصعائــــه العثـــــىع علـــــى اإلاــــظهغاث ألانـــــلُت لللائــــض ألاإلاـــــاوي "أصولـــــف الصـ

هخلغ"، وأنها مىخىبت بسِ ًضه! زـم  اهدكـف الخبـراء أن اإلاـظهغاث مـؼوعة علـى ًـض الغؾـام "وـىهغاص 

لت لىخابتها خؿب زِ ً ض هخلغ ومعخمضا وىحاو" أخض اإلاعجبحن بهخلغ، والظي كط ى ؾىىاث ٍَى

سُت   .(9101)الجىهغ، على عضًض مً اإلاهاصع الخاٍع

سُـــت ولعـــل خاصزـــت )بغوجيـــىالث خىمـــاء نـــهُىن( التـــي ازبـــذ أنهـــا مـــؼوعة بعـــض  .9 جؼوٍـــغ الىزـــائم الخاٍع

بعىىان خىاع في الجحُم. مع اؾخمغاع الكً بأنها خلُلُت  0531ْهىع عواًت مىعَـ حىلي عام 

 (9104)عبضه،  ت( جخُابم مع جلً البروجيىالث.الن واكع اإلاماعؾاث )الههُىهُ

ٌعض مجاٌ البدث العلمي اخـض أهثـر املجـاالث عغيـت للخلـىر وأهثرهـا جـأزحرا زانـت إن اإلاعلىمـاث  .1

ـاث وكـىاهحن ختـى ًهـعب  العلمُت ًـخم اكخباؾـها مـً عـضص هبحـر مـً البـاخثحن وكـض جبنـى عل هـا هٍٓغ

ـاث العلمُـت. مؿخلبال ؿهلها عـً الىاكـع العلمـي صون أن جدـضر يـ غعا بالؼـا فـي اللـىاهحن والىٍٓغ

 وعلى ؾبُل اإلاثاٌ هىان وكائع هثحرة جثبذ جلىر اإلاعلىماث في املجاالث العلمُت منها7

ـــا 9111عــام  - مـــً  اؾـــخلاٌ الباخـــث ألامحروـــي علــي ؾـــلُان الــــائؼ بالجـــائؼة الضولُــت لبدـــار اإلاالٍع

ملحىمــــت تهمــــت ؾــــغكت خلــــىق وكــــغ هاعؿــــاعص للصــــحت العامــــت، بعــــضما وحهــــذ لــــه ا عملــــه فــــي ولُــــت

ا مع هـىع آزـغ،  ههىم ومجؿماث والخالعب باإلاعلىماث عىضما ػحر هخائج أبدار هىع مً اإلاالٍع

ا  .مؿخسضما مىدت خيىمُت زههذ لبدار مغى اإلاالٍع
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ً قـىن( بعـض جأهـضها مـً  9119عام  - َغصث حامعت مسخبراث بُل ألامحرهُت الباخث )ًان هىضٍع

 0665مـغة علـى ألاكـل بـحن عـامي  03ر اإلاعلىمـاث فـي الخجـاعب ؤلالىتروهُـت كُامه بازخالق أو حؼُح

 .9110و

أمغث مدىمت أمحرهُت بدبـ الباخث في مُضان علم الىــ )ؾـدُـً بغوهىـؽ( بعـض  0665عام    -

ت العالج املخههت ل َـاٌ اإلاخسلـحن عللُا إبان عمله في  زبىث تهمت جؼوٍغ مىاص البدث وأصٍو

 .حامعت بُدؿبحرغ

ـــــام    - اؾــــــخلاٌ الباخـــــــث )ولُــــــام ؾـــــــمغلحن( مــــــً مغهــــــؼ مُمىعٍـــــــاٌ ؾــــــلىهىُخحروؽ لبدـــــــار  0641عـ

ىعن بعض اعتراؿـه بتزوٍـغ ججغبـت علـى عص ؿعـل حهـاػ اإلاىاعـت ل ومـجت ألاحىبُـت.  ان في هٍُى الؿَغ

 ؿلض عؾم بالللم هلُت ؾىصاء على ؿأع أبٌُ وػعم أنها وؿُج ػعع بىجاح مً ؿأع أؾىص.

ـــً العلـــــىم و حعـــــض الخجـــــاعب والىٓغ  .1 ـــر مــ ـــا الىثحــ ـــدىض عل هــ ـــي حؿــ ـــت التــ ـــائؼ العلمُــ ـــم الغوــ ٍـــــاث أخـــــض أهــ

كىاهُنهــــا. ومــــً زــــالٌ مغاحعــــت بؿــــُُت للىكــــائع العلمُــــت جــــم الخدلــــم مــــً وحــــىص عــــضص هبحــــر مــــً 

ــاث  ــاث ازبــذ العلمــاء زُيهــا وفــي مسخلــف ألاػمىــت، مــع العلــم أنهــا واهــذ فــي وكتهــا حعــض هٍٓغ الىٍٓغ

 
ً
اثطحُدت ومخـم على صكتها علمُا  7*. ومً ابغػ ألامثلت على جلً الىٍٓغ

ت جمضص الاعى. -  هٍٓغ

ت الهـدت البًُاء. -  هٍٓغ

ت اليىن الؿاهً. -  هٍٓغ

سُت. - ت اللىىاث اإلاٍغ  هٍٓغ

ت ألازحر اإلاط يء. -  هٍٓغ

ت الاهههاع الباعص. -  هٍٓغ

ت الخىالض الخللائي. -  هٍٓغ

ت الالهىب الىُمائي. -  هٍٓغ

                         
*

اث ًمىً البدث عنها في الاهترهذ. ض مً اإلاعلىماث عً هظه الىٍٓغ  . إلاٍؼ
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ت الحلُلُت لطـحاب الاهدكاؿاث والازتراعاث العلمُت. ال ًؼاٌ ال .2 جضٌ كائما إلى الُىم في الهٍى

الازتراعــــاث والاهدكــــاؿاث العلمُــــت، إط ًــــغي الــــبعٌ أن الىثحــــر مــــً الازتراعــــاث والاهدكــــاؿاث 

واهـــذ كـــض وؿـــبذ إلـــى ػحـــر أطـــحابها لـــضواؿع مسخلــــت، وممـــا ال قـــً ؿُـــه إن حـــؼء هبحـــر مـــً هـــظا 

ـلـضها صكتهـا.  الجضٌ لِـ له أؾـاؽ مـً الصـحت لىىـه بيـل جأهُـض ًدـضر جلـىر فـي اإلاعلىمـاث ٍو

فــي الىكــذ هـؿــه علُىــا ؤلاكــغاع أن الىثحــر مــً الحلــائم خــٌى هــظا ألامــغ، أًًــا ًمىــً أن جسخـــي 

ـض أن  زلف حضاع الكً. بالخالي ًهعب الخمحز بحن ما هى خلُلي، وبحن ما هى ػائف. وهىـا ال هٍغ

ؤلاكغاع بهعىبت الىنٌى إلـى هخىكف عىض مً هى املخترع الحلُلي لهظا الازتراع أو طان، بلضع 

ـــر  ـــهمذ فــــي حؼحــ ـــي أؾـ ـــحاب بعــــٌ الازتراعــــاث والاهدكــــاؿاث، التـ ـــي وازبــــاث نهــــائي لطـ ـــحن خخمـ ًلـ

يـــي   Nile]العـــالم. وهىـــا اطهـــغ بمثـــاٌ واخـــض ؿلـــِ لهمُخـــه وهـــى أن العـــالم ًخـــظهغ حُـــضا ألامٍغ

Armstrong]  أٌو عحـــل يهـــبِ إلـــى ؾـــُذ اللمـــغ والللُـــل ٌعغؿـــىن ألامـــاوي[Wernher  von 

Braun]    الظي نىع ناعور[Saturn V]  إلى اللمغ. 00الظي خمل َاكم اإلاغهبت ابىللى 

ُـف وجؼوٍــغ الهـىع والغؾــىماث مـغجبِ بكــيل مباقـغ بالعمــاٌ  كبـل ْهــىع الاهترهـذ، وــان جٍؼ

اهدكــــاؿها بؿــــهىلت الـىُــــت لعماللــــت الغؾــــامحن العــــاإلاُحن، وػالبــــا مــــا جيــــىن أعمــــاٌ التزوٍــــغ جلــــً ًــــخم 

زانــــت وأن معٓـــــم اليمــــخ ألانـــــلُت ل عمـــــاٌ الـىُــــت اإلاكـــــهىعة، أنــــبدذ مملىهـــــت للمخـــــاخف وصوع 

 .
ً
العـــغى وجـــم حمـــجُلها عؾـــمُا فـــي أصلـــت اإلاعـــاعى واإلاـــؼاصاث الضولُـــت، وجـــم الخدلـــم مـــً أنـــالتها ؿعلُـــا

ُـــىم باليؿـــبت ل عمـــاٌ الـىُـــت، يـــي فـــي مداولـــت  وؿـــبت عمـــل ؿنـــي لهـــظا جبلـــى معٓـــم خـــاالث التزوٍـــغ ال

ه. ؿًال عً مداوالث جللُض بعـٌ ألاعمـاٌ واللىخـاث  لـىان مؼمىع إلى أزغ أهثر قهغة مً معانٍغ

اإلاكـــهىعة لىـــً اإلاكـــيلت فــــي مدـــاوالث الخللُـــض جلــــً، جـــغجبِ بؿـــهىلت هكــــها مــــً زـــالٌ معغؿـــت عمــــغ 

مىــــً اللمــــاف وألانــــباغ بالخــــالي ال جــــىاح عملُــــاث جؼوٍــــغ اللىخــــاث مــــا لــــم جىــــً لعمــــاٌ معانــــغة ، ٍو

لعماللـــت الــــً فـــي لىخـــت  0311اللـــٌى إن كًـــُت الهىلىـــضي )زحـــرث ًـــان ًاوؿـــً( الـــظي كلـــض أهثـــر مـــً 

ـذ، صالـي، صوفـي، قـاػاٌ، مـاجِـ،  ـذ، محـرو، ماػٍغ ً مً بُنهم واٌع أبـل، وىهخـى، ولُم، اللغن العكٍغ

ان، بُياؾى، وػحرهم. ان خاالث التزوٍغ جلً ًمىً الىٓغ إل ها على أنها جلىر معلىماث أوكـع  مىهضٍع
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ا أمــــىاٌ َائلــــت لخبــــراء الخدلــــم.  أطــــحاب كاعــــاث العــــغى فــــي حضلُــــت ألانــــلي واإلاللــــض وجهــــغؾ ؾــــىٍى

 .(9112)اخمض، 

الُىم وفي ْل وحىص الخُبُلاث البرمجُت الخانـت بمعالجـت الهـىع مثـل )الـىجىقـىب(، لـم 

 علــــــى الخبــــــراء ؿلــــــِ،
ً
ـــض  حعــــــض عملُــــــاث الخالعــــــب بالهــــــىع واللىخــــــاث الـىُــــــت خىــــــغا ــ ـــــي أن ججُـ إط ًىــ

اؾـــــخسضام أي مـــــً البرمجُـــــاث والخُبُلـــــاث الخانـــــت بمعالجـــــت الهـــــىع، ختـــــى جـــــخمىً مـــــً الخعـــــضًل 

والخؼحر فـي الهـىع والغؾـىماث وخؿـب ألاهـضاؾ والؼاًـاث الشخهـُت. وججـضع ؤلاقـاعة، إلـى ان واخـض 

مــت اإلاىٓمــت فــي العــالم الُــىم، يــي جلــً التــي جمــتهً عملُــاث جؼو  ٍــغ الىزــائم مــً أزُــغ عهــاباث الجٍغ

الثبىجُـــــت والشخهـــــُت والتـــــي يـــــي فـــــي معٓمهـــــا عبـــــاعة عـــــً نـــــىع، مثـــــل حـــــىاػاث الؿــــــغ والخأقـــــحراث 

والهيىن البىىُت ؿًال عً علىص اإلالىُت الخ... وال وؿخؼغب ان عملُاث التزوٍغ همماعؾت زغحذ 

عىبت مً خحز ألاعماٌ الـغصًت، إلـى هُـاق أوؾـع ممىـً أن جيـىن أحهـؼة خيىمُـت مكـترهت ؿُـه. إن نـ

ُـــىم بـــحن مـــا هـــى أنـــلي ومـــا هـــى مللـــض، أنـــبدذ مكـــيلت معلـــضة جخُلـــب الىثحـــر مـــً الجهـــض  الخمحـــز ال

والخبـــرة، زانـــت وان الخُبُلـــاث البرمجُـــت اإلاؿـــخسضمت فـــي عملُـــاث إهخـــاج اليمـــخ ألانـــلُت يـــي طاتهـــا 

غجبـــت اإلاؿـــخسضمت فـــي إهخـــاج اإلاللـــضة، والن عـــالم الاهترهـــذ الُـــىم، ػازـــغ بمدخـــىي الهـــىع التـــي جدخـــل اإلا

ـهـــا اهبـــر جلـــىر  الثاهُـــت بعـــض الىهـــىم فـــي هثاؿـــت املحخـــىي الغكمـــي، بالخـــالي حعـــض عملُـــاث جؼوٍغهـــا وجٍؼ

ُـف والتزوٍــغ التــي  للمعلىمـاث ًمىــً أن ًلحـم بالـًــاء الغكمـي.  وهدــاٌو هىــا أن هجمـل مجــاالث التًز

 جُاٌ الهىع والغؾىماث ومبرعاث جىـُظها.

لت زضاع هىاتها لػغاى ماصًـت، زانـت وان بعـٌ هـظه جللُض ألاعماٌ الـىُت اإلاكهىعة ومداو  .0

ألاعمــــاٌ جبــــاع بمبــــالؽ َائلــــت جلــــضع بمالًــــحن الــــضوالعاث. و لعــــل أعمــــاٌ الغؾــــامحن العــــاإلاحن بــــابلى 

بُياؾـى و ؿـان وـىر ولُىهــاعصو صاؿُيكـ ي أهثـر ألاعمـاٌ التــي حعغيـذ للخللُـض ومداولـت جؼوٍغهــا. 

 وهىان قىاهض هثحرة عل ها.

ُــف والتزوٍـــغ والخــضلِـ التـــي جُـــاٌ إعــاصة جغهُـــب الهــ .9 ىعة حعـــض واخــضة مـــً أهثــر مجـــاالث التًز

همـــــاطج الهـــــىع علـــــى ازخالؿهـــــا. والؿـــــبب جـــــىؿغ العضًـــــض مـــــً البـــــرامج والخُبُلـــــاث التـــــي ًمىـــــً 

اؾخسضامها لهظا الؼغى ؿًال عً ؾـهىلت اؾـخسضامها. ولعـل أهثـر ألاؾـباب قـُىعا لعملُـاث 

 س ي واإلاالي وألازالقي. جغهُب الهىع هى لػغاى الابتزاػ الؿُا
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إزـــــاء اإلاعلىمــــاث فــــي الهــــىع. كــــض ال جيــــىن ؿىــــغة إزـــــاء اإلاعلىمــــاث صازــــل الهــــىع لهــــا عالكــــت  .1

مباقــغة بخلــىر اإلاعلىمــاث لنهــا فــي واكــع اإلاماعؾــت يــي اكــغب إلــى أوكــُت الخجؿـــ . مــع هــظا كــض 

وــل  حؿــخسضم زىاعػمُــاث ؤلازـــاء جلــً فــي أخــضار يــغع ملهــىص أو ػحــر ملهــىص بالنــل وفــي

ألاخـىاٌ ؿـان مـهـىم الخلـىر ًىُبـم يـمىا علــى عملُـاث إزــاء اإلاعلىمـاث صازـل الهـىع.  وكــض 

جسخلف عملُاث إزـاء اإلاعلىماث عً عملُاث الدكــحر بـأن الدكــحر هـى جغاؾـل البُاهـاث بـحن 

لـــــت ال ًـهمهـــــا الُـــــغؾ الثالـــــث، إي أن الُـــــغؾ الثالـــــث ًـــــضعن أن هىـــــان عملُـــــاث  َـــــغؿحن بٍُغ

لىىه ال ٌؿـخُُع ؿهمهـا. أمـا ؤلازــاء ؿـأن الُـغؾ الثالـث ال ًـضعن أن هىـان  جغاؾل للمعلىماث

ُــض فــي ؤلازــــاء ًــغجبِ فـــي الىكــف عــً العملُـــت طاتهــا أمـــا  معلىمــاث جغؾــل أؾاؾـــا. أي أن الخعل

 الدكـحر ؿحرجبِ بهعىبت معغؿت زىاعػمُت الكـغة التي جغؾل اإلاعلىماث باؾخسضامها.

ـب وـان مـهـىم الخلـىر فـي الدمـجُالث الهـىجُت ًـخم مـً زـالٌ جللُـض نـىث اإلاـخيلم  إلى وكذ كٍغ

لُبــضوا ووأهــه هــى، ولىــً مــع جُــىع أحهــؼة جمحــز بهــمت الهــىث لــم حعــض هــظه العملُــت مـُــضة وال ٌعخــض 

ىخجــت ألانـىاث، والتــي ًلهــض بهـا إعــاصة جغهُــب الدمــجُل  بهـا. فــي اإلالابــل جُـىعث أحهــؼة وجُبُلــاث مت

ا مـــً زــــالٌ ججمُـــع ملـــاَع نـــىجُت لـــه فــــي مىاكـــف ومىيـــىعاث مسخلــــت، هــــظه الهـــىحي لشـــخو مـــ

العملُــت أنــبدذ أهثــر قــُىعا فــي مجــاٌ جلــىر اإلاعلىمــاث الهــىجُت، اط جدــخم الهــغاعاث الؿُاؾــُت 

والعلائضًــت أخُاهــا علــى أحهــؼة هــظه الضولــت أم جلــً إلــى اللجــىء إلــى إعــاصة جغهُــب الهــىث ل اــخام 

ً فــي نــىع اللـغاع ل  عــض خــضار يــغع فــي العالكـاث الضولُــت أو لخدلُــم مياؾــب مـً هــىع مــا. إط  اإلاـؤزٍغ
 
ح

الدمــجُالث الهــىجُت فــي مجخمعاجىــا، وزانــت فــي الؿــلُت اللًــائُت لــضٌو عضًــضة هــضلُل كــاَع. إال 

ثـــاع عــً قـــغعُت هـــظا الىـــىع مــً ألاصلـــت بعـــض قــُىع ْـــاهغة الخالعـــب بالدمـــجُالث 
 
أن حؿــاتالث هثحـــرة ج

ـــــظي ــ ــــــهىلت، والــ ــــىجُت بؿــ ــ ًمىــــــــً أن ًيــــــــىن لـــــــــه عىاكــــــــب زُحــــــــرة، والـــــــــضحل والاخخُــــــــاٌ وجًـــــــــلُل  الهــ

ولكــيل عـــام ًمىــً جدضًـــض  الضبلىماؾــُحن أو أي مكـــيلت أزــغي جُـــغأ حــغاء اهخدـــاٌ اخهــُت أزـــغي.

 مبرعاث جلىر الدمجُالث الهىجُت باالحي 7
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ُـف الدمـجُالث الهـىجُت وكـض ًمـاعؽ علـى مؿـخىي  .0 الابتزاػ الجىائي . ٌعض مً أهثر مجاالث جٍؼ

خصـــــ ي بـــــحن َـــــغؿحن، أو علـــــى مؿـــــخىي أحهــــــؼة ومؤؾؿـــــاث صولـــــت. وػالبـــــا مـــــا ًـــــخم اؾــــــخسضام ا

ـــم  ـــض أن معٓــ ـــض لــــظلً هجـ ُـ ـــالٌ اإلاىهخــــاج أو الخلل أؾــــالُب الخالعــــب بالدمــــجُل الهــــىحي مــــً زـ

املحاهم وألاحهؼة اللًائُت ال جأزظ بالدمجُالث الهىجُت ما لم جىـً كـض جمـذ وؿـم مىاؿلـاث 

 ض.مؿبلت وبدًىع َغؾ مخسهو ومداً

 واؾـــعا الؾـــخسضام  .9
ً
الهـــغاعاث الؿُاؾـــُت. كـــض جيـــىن الاهخسابـــاث الغئاؾـــُت أو البرإلااهُـــت مجـــاال

الدمجُالث الهىجُت اإلاـبرهت لهظا الُغؾ أم طان. وػالبا ما جٓهغ بعٌ الدمجُالث في طعوة 

ــــغاؾ. ولعــــل الاهخسابــــاث الغئاؾــــُت ألازحــــرة فــــي  الحمــــالث الاهخسابُــــت مــــً احــــل ؾــــلٍى أخــــض ألَا

ىُت بحن )جغامب و هُالعي( زحر قاهض على هظا ألامـغ، أمـا علـى مؿـخىي الىالًا ث اإلاخدضة ألامٍغ

ب اإلالـــــاَع الهـــــىجُت للؼعمـــــاء الؿُاؾــــُحن ؾـــــىاء جلـــــً التـــــي جـــــخم مـــــً زـــــالٌ  الــــضٌو ؿـــــان حؿـــــٍغ

مغاكبــت الاجهــاالث الهاجـُــت أو ػحرهــا. وأًًــا هىــان قــىاهض هثحــرة علــى مثــل هــظه الحــاالث. ومــا 

نــىاث هــى أن معٓــم الدمــجُالث الهــىجُت ؾــىاء الخُــب أو اإلالــابالث يــي يهمىــا مــً ؿبرهــت ألا 

سُـــــت ًمىـــــً ؤلاؿـــــاصة منهـــــا لػـــــغاى البدـــــث الىزـــــائلي. بالخـــــالي ؿـــــان يـــــغب  فـــــي الىاكـــــع وزـــــائم جاٍع

مهــــضاكُت هــــظه الدمــــجُالث مــــً زــــالٌ التزوٍــــغ والـبرهــــت واإلاىهخــــاج ؾــــىؾ ًـلــــض الىثحــــر منهــــا 

دضر يغعا في صكت وم  ىيىعُت جلً الدمجُالث.أهمُخه مؿخلبال ٍو

ـــذ   .1 ــ ـــا خاولــ ــ ـــاث. ومهــ ــ ــــىر اإلاعلىمــ ـــــت لخلـــ ـــت مثالُــ ــ ـــت بِئـ ــ ــــاث ؤلاطاعُــ ـــض املحُـــ ــ ـــــت. حعــ ـــــت ؤلاعالمُــ الـبرهـ

اإلاؤؾؿـــاث ؤلاعالمُـــت الىـــأي بىـؿـــها عـــً هـــظا ألامـــغ إال أنهـــا ججـــض هـؿـــها فـــي وكـــذ مـــً ألاوكـــاث 

أن جسـىى ؿُـه بكـيل مباقـغ أو ػحـر مباقـغ، عــً كهـض أو بـضون كهـض. والؿـبب الـغئِـ هــى 

اإلاؤؾؿــــــاث ؤلاعالمُــــــت ػالبــــــا مــــــا جيــــــىن مملىهــــــت لشــــــخو أو مؤؾؿــــــت أو خيىمــــــت بالخــــــالي يــــــي 

ــل. وال قــً إن الهــغاعاث الؿُاؾــُت بــحن الــضٌو  حؿــخجُب فــي معٓــم الٓــغوؾ لًــؼِ الخمٍى

والحيىمـــاث حعـــض عمـــل مهـــم فـــي إقـــعاٌ الحـــغوب ؤلاعالمُـــت التـــي جيـــىن ابـــغػ هخائجهـــا اؾـــخسضام 

ـــ ــ ُـ ـــالح لخدل ــ ــــاث هؿـ ــــىر اإلاعلىمــ ـــــاث جلــ ُـ ـــــُِ للمد غ بؿـ ـــــضٍو ـــــع جـ ـــــت مـ ـــــت هاصئـ ـــــا. إن حلؿـ م ػاًاتهـ

ـــت جىدكـــف معهـــا إن الخبـــر هـؿـــه ًمىـــً أن ٌعلـــً بُـــغق وأؾـــالُب مسخلــــت إن مـــا هـــى  ؤلازباٍع

نالح هىا هى َالح هىان وان ما هى قغعي هىا هى زاعج الكغعُت هىان وان مً هـى مىايـل 

ومشجع جاعة أزغي إط جبلى مؿالت هىا هى عمُل هىان. وػالبا ما ًيىن اإلاخللي هى ضحُت جاعة 

الحُـــاص نـــعبت اإلاىـــاٌ فـــي ْـــل نجـــم الهـــغاعاث و الخـــضزالث الؿُاؾـــُت والعلائضًـــت والضًيُـــت. 



                                  

 ا

 22                                                                          0202ـ يناير  لثالث عشر االعدد  - سابعاجمللد ال

 

 

ـــــــت حعـــــــض مهـــــــضع مـــــــً مهـــــــاصع  غ واليكـــــــغاث ؤلازباٍع وإطا مـــــــا أزـــــــظها بىٓـــــــغ الاعخبـــــــاع إن الخلـــــــاٍع

ػــــغاى وهىــــا اإلاعلىمــــاث بالخــــالي ؿــــأن مىاصهــــا ألاعقــــُـُت كــــض ٌعخمــــض عل هــــا مؿــــخلبال ملخخلــــف ألا 

ــاع علــى الثلاؿــت الجمعُــت والغنــُض اإلاعغفــي املجخمعــي  هــضعن زُــغ جلــىر اإلاعلىمــاث فــي هــظا ؤلَا

 مؿخلبال.

غ اإلاخدغن اهخلالت خلُلُت وهىعُت في وؾائِ هلل اإلاعلىماث، ولكيل عام  حعض نىاعت الخهٍى

غ الؿِىمائي كمت الخُىع لخلً الهىاع ت. ومما ال قً ؿُه إن نىاعت الؿِىما ًمىً اعخباع الخهٍى

غ العاإلاُــت ومىــظ بــضاًتها  نهاًــت حؿــعُيُاث اللــغن الخاؾــع عكــغ اإلاــُالصي، إي مــع ازتــراع وــامحرا الخهــٍى

الؿــــِىمائي قـــــيلذ مـهــــىم حضًـــــض لعــــغى الهـــــىع اإلاخدغهــــت علـــــى أنهــــا خـــــضر وبضعــــت اخخـالُـــــت ػحـــــر 

غهـــا بعـــض طلـــً لخيـــىن واخـــضة مـــً أهـــم أ صواث الاجهـــاٌ والترؿُـــه وؤلاعـــالم فـــي مألىؿـــت، خُـــث جـــم جٍُى

ً. وججــضع ؤلاقــاعة إلــى أن ألاؿــالم الؿــِىمائُت واهــذ نــامخه ختــى  ً والحــاصي والعكــٍغ اللــغهحن العكــٍغ

ش أنـبدذ ألاؿـالم لهــا (9109)قـُمي،  0694عـام  . لخخُــىع بعـضها إلـى أؿــالم هاَلـت، ومىـظ طان الخــاٍع

ت. ومـهــىم الخلــىر فــي خحــز ألاؿــالم الؿــِىمائُت ًأزــظ أزـغ هبحــر علــى الـىــىن بأقــيالها وأهىاعهــا املخخلـــ

بعضا أهثر زُىعة مً ألاقياٌ ألازغي، والؿبب أن ألاؿـالم الؿـِىمائُت ػالبـا مـا جـؤزغ بكـيل مباقـغ 

فـــــي الثلاؿـــــت املجخمعُـــــت، وحكـــــيل أخُاهـــــا كاعـــــضة معغؿُـــــت ٌؿـــــهل إصعاههـــــا مـــــً كبـــــل مسخلـــــف َبلـــــاث 

ت وػحـــر الحيىمُـــت إلـــى اؾـــدثماع ألاعمـــاٌ الؿـــِىمائُت املجخمـــع. لهـــظا جلجـــأ بعـــٌ اإلاؤؾؿـــاث الحيىمُـــ

للتــروٍج إلــى ؿىــغ أو زلاؿــت مدــضصة حؿــتهضؿها. إط حعــض الؿــِىما الُــىم مــً الىؾــائل الاجهــالُت ألاهثـــر 

داواة الىاكع. وهىا هداٌو الىكـىؾ  جأزحرا ، ؿ ي لم حعض أصة للترؿُه ؿلِ، وإهما حعضجه إلى  الخعلُم وم 

ت وواآلحي7على أقياٌ الخلىر الظي   حؿهم ؿ ها ألاؿالم الؿِىمائُت على نعُض اإلاعغؿت البكٍغ

  7ألافالالالا الراخية الال  -
ً
بــالغػم مــً ولـــت إهخاحهــا العالُــت، ٌعــض هــظا الىــىع مــً ألاؿــالم ألاهثــر عواحــا

سُـت إلــى  وجلـبال مـً اإلاكـاهضًً علـى ازــخالؾ أعمـاعهم وزلاؿـاتهم. وػالبـا مــا حؿـدىض ألاؿـالم الخاٍع

ـــت ول ىـــــً بمعالجــــت صعامُـــــت وخبىـــــت ؿىُـــــت جـغيــــها مخُلبـــــاث العـــــغى الؿـــــِىمائي، وكــــائع خلُلُــ
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خي مـً وحهـت هٓـغ أخاصًـت جيمـجم  أزُغ ما في هـظه ألاؿـالم أنهـا جدـاٌو أن حؿـىق الحـضر الخـاٍع

 فــــي جىحُــــه 
ً
مــــع صواؿــــع اإلاىخجــــحن أو مــــً ًــــخدىم بهــــم. وػالبــــا مــــا ًيــــىن العامــــل الؿُاســــ ي خايــــغا

لـــت التــــي  سُـــت بالٍُغ جيمـــجم مـــع أهـــضاؾ هــــظا الُـــغؾ أم طان ولؼـــٌ الىٓـــغ عــــً ألاؿـــالم الخاٍع

خي مغحعـا  دـضر الخلـىر ػالبـا عىـضما جهـبذ أخـضار الـلـم الخـاٍع مؿخىي مهـضاكُت الحـضر. ٍو

معغؿُـــــا لعـــــضص هبحـــــر مـــــً اؿـــــغص املجخمـــــع، الـــــظًً كـــــض ال جخـــــاح لهـــــم ؿغنـــــت الخعـــــغؾ علـــــى الغواًـــــت 

سُت مً مهاصعها اإلاىزلت، أو على ألاكل الحُاصًت م نهـا. علـى ؾـبُل اإلاثـاٌ هجـض أن أخـضار الخاٍع

( ال جـــؼاٌ حكـــيل حـــؼء مـــً الثلاؿـــت اإلاعغؿُـــت للمـــىاًَ العغلـــي خـــٌى *ؿلـــم )الىانـــغ نـــالح الـــضًً

ش أن حــؼء هبحــر مــً أخضازــه ال حعىـــ الىاكــع  إَاعهــا اإلاىيــىعي. مــع إكــغاع الىلــاص وعلمــاء الخــاٍع

دكـاعصبضكت ختى أن اخهُت اإلالً الاهيلحـزي ) هـظا الـلـم علـى أهـه ؿـاعؽ هبُـل ( الـظي أْهغهـا ٍع

( *اجاع ًدمل في كلبه إًمان ملضؽ بلًِخه، هجضه في بعٌ ألاؿالم ألاحىبُت مثل )عوبً هىص

كــــض نــــىع علــــى أهــــه ملــــً مخعجــــغؾ مــــاحً ًلهــــف زلــــف الؼىــــائم. إن هــــظا الخىــــاكٌ فــــي الحــــضر 

ت  خي، ٌعـــض واخـــض مـــً أهـــم عىامـــل جلـــىر اإلاعلىمـــاث علـــى مؿـــخىي اإلاعغؿـــت البكـــٍغ العامـــت. الخـــاٍع

ججــــضع ؤلاقــــاعة إن ازُــــغ مٓــــاهغ الخلــــىر اإلاعغفــــي ًمىــــً أن جدــــض ها ألاؿــــالم الؿــــِىمائُت. لنهــــا و 

وهمــا كــاٌ الباخــث ألامحروــي فــي العهــىع الىؾــُى واإلاخسهــو فــي العلــىم الؿــِىمائُت،  وببؿــاَت 

ً الُباعت 
ّ
لـ -على مضي كغون مـً الىخابـت-)أ. هُث هُلي(؛ إن ما لم جخمى  ً ضع مـً جدلُلـه ختـى 

الىـــاؽ خـــغوب العهـــىع الىؾـــُى، ًمىـــً لؿـــالم مثـــل "الللـــب الشـــجاع" و"هجـــري الخــــامـ" أن 

 . (Kelly ،9111)جدلله في صكائم 

                         
، قصالالالالال  ين الالالالج العالالالالااقص،  |دمحمالالالالاال الدصالالالالال       االالالال  اا الالالالناد ن  الالالالال  3685فالالالال لم لل ةالالالالشا ين الالالالج عالالالالالاهي   نرالالالالاا  الالالالاا  *

م حالنل فرالرم |الن ح الام الداالال  لالالن الال ين ألايالن  . |حفنظ،  ا  الشح ن الشالشقاى  ىهالن فال لم يالاخيدص يال ىخ أحال ال الفال ل

 ىهص فررم ااحشىب الصلا  .
يحيال  قصال  ألا الةنخم خىهالن هالند خا|ال  العالااا الاالاخا الاليي عالاخب االص ااحالشىب الصالل      الالالل  4232فال لم أ|شييال  انرالاا  *

 فررم حكم خيتشاخد ألاىل |لك  ن لررا.
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اهُللذ أنال لخثبُذ الىكـائع Recording Films ؿىغة ألاؿالم الدمجُلُت  :ألافالا التس  ل   -

سُــــت اإلابيُــــت علــــى قــــىاهض و أخــــضار خلُلُــــت جــــم جىزُلهــــا بالهــــىث والهــــىعة.  وألاخــــضار الخاٍع

مىـــً أن ٌعـــغؾ الـلـــم الدمـــجُلي بازخهـــاع قـــضًض7 هـــى وـــل مـــا حمـــجله الىمـــغة لحٓـــت خضوزـــه  ٍو

ــاث الحــضر. ولعــل وكــائع الحــغبحن العــاإلاُخحن ألاولــى والثاهُــت واهخــا ابــغػ مهــاصع  صون جدىــم بمجٍغ

غ اإلاهىعة لىكائع اإلاعاعن إلى ماصة ؾـِىمائُت لهـا حمهىعهـا  ألاؿالم الدمجُلُت إط جدىلذ الخلاٍع

و مخابع هـــا. وحـــغث العـــاصة فـــي صوع العـــغى الؿـــِىمائي فـــي الـــضٌو ألاوعبُـــت عمىمـــا وزـــالٌ الحـــغب 

ُـــت جدضًـــضا، أن حؿـــبم عـــغى ألاؿـــالم الؿـــِىمائُت أؿـــالم حمـــجُلُت كهـــحرة لىكـــائع  العاإلاُـــت الثاه

ــت للجمهــىع. هــظه ألاؿــالم جدىلــذ الخلــ ا إلــى أهــم اإلاعــاعن هــضؿها ػالبــا حعبــىي لغؿــع الــغوح اإلاعىٍى

ـاث الحــغب العاإلاُــت الثاهُــت. والىثحـر مــً ملــاَع هــظه ألاؿــالم  اإلاهـاصع الىزائلُــت التــي جــؤعر مجٍغ

ـاث وأخـضار الحـغب  جمذ مىخجتها لخيىن حؼء مً عوائع الؿِىما العاإلاُت التي اجسظث مً مجٍغ

الهـا اإلاىهخـاج العاإلاُت مدىعا كههُا لها. و مً الجضًغ بالظهغ إن ألاؿالم الدمجُلُت التـي ال ًُ

ــــت و جُــــىع  حعــــض مــــً أهــــم مهــــاصع اإلاعغؿــــت الىلُــــت. إال أن وزــــالٌ مغاخــــل جُــــىع الهــــىاعت الخبًر

ــض ومعـــاعى جـــم جؼوٍـــغ الىثحـــر مـــً ألاؿـــالم  غ وبـعـــل جـــضازل ألاخـــضار بـــحن مٍؤ جىىىلىحُــا الخهـــٍى

غها على أنها وكـائع خلُلُـت. ولعـل أخـضار العـغاق ُف ألاخضار وجهٍى  الدمجُلُت مً زالٌ جٍؼ

ــــغاؾ  و ؾــــىعٍا والــــُمً واهــــذ مــــاصة زهــــبت لهــــظا الىــــىع مــــً الخلــــىر بعــــض أن جىحهــــذ أصواث ألَا

اإلاخهــاععت لـبرهــت أخــضار و قــىاهض مهــىعة لًـــغب مهــضاكُت الُــغؾ ألازــغ أو الخــأزحر علُـــه 

إعالمُــا. وػالبــا مـــا واهــذ اللىــىاث الـًـــائُت واإلاؤؾؿــاث ؤلاعالمُـــت لهــا صوع هبحــر فـــي هــظا ألامـــغ. 

ـــيل عــــــام أ نــــــبدذ أحهــــــؼة الهــــــاجف املحمــــــٌى املجهــــــؼة بيــــــامحراث يــــــي أهــــــم مهــــــاصع ألاؿــــــالم ولكـــ

البِئـــت اإلاثالُـــت لعـــغى ألاؿـــالم   [YouTube]الدمـــجُلُت الُـــىم، وفـــي الىكـــذ هـؿـــه أنـــبذ مىكـــع 

الدمـجُلُت التــي ًهـىعها ػالبــا هـىاة عــً إخـضار و وكــائع جدـضر صون ؾــابم جسُـُِ، مــع هــظا 

لـــى منهــــا حهـــاػ هــــاجف مدمـــٌى أو خاؾــــىب جـــخم عملُــــاث وبـًـــل جُبُلــــاث الخلُُـــع التــــي ال ًس

ُف و ؿبرهت آلاالؾ اإلالاَع اإلاهىعة مما ًلحـم يـغعا بالؼـا فـي صكـت معلىمـاث هـظا الىـىع مـً  جٍؼ

 اإلاهاصع.   
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علــــى أنهــــا مــــً  Documentary Filmsًــــخم الخعامــــل مــــع ألاؿــــالم الىزائلُــــت  7 ألافالالالالالا النياالد الالالال  -

سُـت والؿـحر اإلاهاصع اإلاهمت للمعلىماث وىنها  عض بعىاًت ؿائلت لخىزُم ألاخضار العلمُـت والخاٍع
 
ح

سخلف الـلم الىزائلي عً الـلم الدمجُلي. بأن ألاٌو ًىزم الحضر بعض وكىعه وهى  الظاجُت، ٍو

لـــت وؿـــبُا ًـــخم إزـــغاج أخضازـــه بكـــيل حؿلؿـــلي مـــضعوؽ.  حمـــجُل ممخـــض لُؼُـــي ؿتـــرة ػمىُـــت ٍَى

لُت بملـاَع مـً أؿـالم حمـجُلُت. أقـهغ ألاؿـالم الىزائلُـت وػالبا ما ٌؿخعحن مسغج ألاؿالم الىزائ

أو ؾحر اخهُت لشخهـُاث مـؤزغة  *،يي جلً التي حؿدىض في أخضا ها على وكائع وإخضار عاإلاُت

. أما أقـهغ أهـىاع ألاؿـالم الىزائلُـت، ؿ ـي جلـً جـضوع خـٌى الخُـىع و البِئـت *على الهعُض العالمي

ـــــت ــــىا*والحُـــــاة البًر ــــأنها قـــــأن ألاهـ ع ألازـــــغي مـــــً ألاؿـــــالم كـــــض جخعـــــغى ألاؿـــــالم الىزائلُـــــت إلـــــى . وقـ

ُــــف العخبــــاعاث وصواؿــــع مسخلـــــت. ولن معٓــــم ألاؿــــالم الىزائلُــــت ػالبــــا مــــا جيــــىن  ــــف والتًز الخدٍغ

ـهـــا ؾـــىؾ ٌؿـــهم فـــي أخـــضار  مـــاصة حعلُمُـــت حؿـــدثمغ فـــي اإلاؤؾؿـــاث الخعلُمُـــت بالخـــالي ؿـــأن جدٍغ

حُــل أزــغ. وعلُــه ال بــض أن حؿــخضعن اإلاؤؾؿــاث جلــىر معغفــي ًمىــً أن ًــخم جىاكلــه مــً حُــل إلــى 

الخعلُمُـــت هــــظا آلامــــغ بخــــضكُم وؿدــــو ألاؿــــالم الىزائلُــــت مــــً كبــــل زبــــراء مخسههــــحن كبــــل أن 

ـــف همــــاصة حعلُمُـــت. إن ازُــــغ ألاؿـــالم الىزائلُــــت يـــي جلــــً التـــي جــــضوع أخـــضا ها خــــٌى كًــــاًا  جْى

ـــــت زالؿُـــــت علـــــى اإلاؿـــــخىي العلمـــــي والـــــضًني والعلائـــــضي مثـــــل خُـــــاة ألاه بُـــــاء ووكـــــأة اليـــــىن وهٍٓغ

 الخُىع و الـًاء...الخ.

إطا ما التزمىـا  [Deep Fake]كض ال هخمىً مً ويع ملابل عغلي صكُم ًخلاعب مع مهُلح 

بدغؿُـــت اإلاهـــُلح، مـــع هـــظا ؿـــأن اإلاعنـــى ًيـــاص ًيـــىن خايـــغا فـــي اللؼـــت العغبُـــت. ؿـــُمىً لىـــا ان ههـــف 

ع معُىت باللٌى أنها اكغب ما جيىن للىاكع. وعلُه ؿأن إصعان اإلاعنى ايُغاباث الغتٍا إلاكاهض أو وكائ

                         
يالم يحشيالشو ى نرا الال  ى  الشاا يالالند دىرالالإ | لالالش.  نال  يش الالز  4236أ|شييال  لدمحمالالاا  هالالن فال لم ىيالالاالد  33أبنلالن  لال   ال  ا االالالال    *

 ، ىهص أىل خحل  فضاال   ي ش ي |نها الش ال  ل   ةح الد ش  3686لدمحماا  Apollo 11 ل  |ا   
 ي.|ن   شاا كلير لنينز. ىيغة  ح ام ااال م املحررف    لص  ال  4236أنا  لص  هن ف لم  يرم ذاي   ىياالد     *
. |الالن   الالشاا لالالنب  الالاك ، 4227|عالاليرم الاةشيالالل فالال لم ىيالالاالد  فش عالال ي حالالاألا  لالال   الالاالزم ألاى الالياخ نفضالالا فالال لم ىيالالاالد   الال     *

 ى|ن  نراا   دمحم   ناع ننال   نرشاف ك ىهن  ب نش  .
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في هظه اإلاغخلت أهم مً البدث في اإلاهُلح اإلالابل له. وعلُه ؿأن هظا املجاٌ يهضؾ إلى الىنٌى إلى 

ـف ومـا هـى خلُلـي للضعحـت التـي ًهـعب معهـا الخمحـز بُنهمـا  أعلى مؿخىي مً اإلاُابلت بحن ما هـى مٍؼ

 الـُضًى.   زانت في ملاَع

 [Deep Fake]  هـى اخـض ؿـغوع[Deep Learning]  ـاث هـى مجـاٌ حضًـض، ًدىـاٌو البدـث  ًجـاص هٍٓغ

ــــــم مداوــــــاة آلُــــــت عمــــــل الخالًــــــا  وزىاعػمُــــــاث جمىــــــً آلالــــــت مــــــً الــــــخعلم صون جــــــضزل بكــــــغي عــــــً ٍَغ

ؼ جغهـــالعهـــبُت اإلاىحـــىصة فـــي حؿـــم ؤلاوؿـــان. و هـــى أخـــض ؿـــغوع علـــىم الـــظواء الانـــُىاعي. و ػالبـــا مـــا 

مىــً الخأهُــض علــى اهــه خلــل  [Deep Fake]البدــىر ألاواصًمُــت خــٌى  علــى جُبُلــاث الحاؾــىب، ٍو

ؿغعــــي لعلــــىم الحاؾــــىب ٌؿــــدىض ػالًبــــا إلــــى الــــظواء الانــــُىاعي، الــــظي ًغهــــؼ علــــى معالجــــت الحاؾــــىب 

كغ في عام  [Video Rewrite]للهىع وملاَع الـُضًى الغكمُت. و ٌعض بغهامج 
 
، والـظي  0664الظي و

غ طلــً الشــخو وهــى ًخدــضر ً مىــً مــً زاللــه حعــضًل  للُــاث الـُــضًى لشــخو ًخدــضر، لخهــٍى

عـً اليلمـاث اإلاىحـىصة فـي مؿـاع نـىحي مسخلـف. وــان هـظا أٌو هٓـام ٌعمـل علـى أجمخـت هـظا الىـىع مــً 

إوعاف الىحه باليامل، وكض اؾخسضم لظلً جلىُاث الـخعلم آلالـي  حـغاء اجهـاالث بـحن ألانـىاث التـي 

الـظي اؾـخسضم   Face2Faceْهـغ بغهـامج  9103يىع الـُضًى وقيل وحه اإلاخيلم. في عام ًيخجها مى 

فــي حعــضًل للُــاث ؿُــضًى لىحــه اــخو لُٓهــغ بخعبحــراث وحــه اــخو آزــغ فــي الىكــذ الـعلــي. ٌعــض 

لـــت ألاولـــى  عـــاصة جـعُـــل حعبحـــراث الىحـــه فـــي الىكـــذ  هـــظا اإلاكـــغوع همؿـــاهمت بدثُـــت عئِؿـــُت والٍُغ

وــامحرا ال جلـخلِ العمــم، ممــا ًجعـل مــً اإلامىــً جىـُـظ هــظه الخلىُــت باؾــخسضام الحلُلـي باؾــخسضام 

 وامحراث الهىاجف املحمىلت الكائعت.

ع ألاواصًمُـت اإلاعانـغة علـى إوكـاء ملـاَع ؿُـضًى أهثـر واكعُـت وعلـى حعـل  وللض عهـؼث اإلاكـاَع

إلاثـاٌ ٌعـضٌ بغهـامج الخلىُاث اإلاؿخسضمت في إهخاحهـا أهثـر بؿـاَت وأؾـغع وأهثـر ؾـهىلت. ؿعلـى ؾـبُل ا

"Synthesizing Obama كغ في عام
 
، للُاث ؿُضًى للغئِـ الؿابم )باعان أوباما(  9104" ، الظي و

ٌٍ عً اليلماث اإلاىحىصة في مؿاع نىحي مىـهل.  غه ًخدضر بهىث عا  لخهٍى

ُـــف   ان هـــظا الىـــىع مـــً الخُبُلـــاث ًمىـــً أن ٌؿـــخسضم فـــي أخـــضار زـــىعة جلىُـــت فـــي عـــالم التًز

ت زانت وان اإلاخللي ػالبا ما ًثم بالهىث والهىعة أهثر مً زلخه في أي وؾـُلت أزـغي لىلـل والـبره

اإلاعلىماث، إن مساَغ هظا الىىع مً الخلـىر هـى نـعىبت الخمحـز بـحن مـا هـى وهمـي ومـا هـى واكعـي.  فـي 
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غ وؾـــائل الخعلـــُم  اإلالابـــل ًىٓـــغ الـــبعٌ إلـــى إن هـــظه الخلىُـــت ًمىـــً أن حؿـــهم بكـــيل ؿاعـــل فـــي جُـــٍى

لت ججعلها اكغب إلى الىاكع. الا  لىترووي و إهخاج ألاؿالم الخعلُمُت بٍُغ

 Virtual]وهىا هىص أن وكحر إلى أن مـهىم الىاكع الىهمي ًخلاعب مع مـهىم الىاكع الاؿتراض ي 

Reality]   ؿـــخسضم ؿُـــه أهٓمـــت وجُبُلـــاث وأصواث كُاؾـــُت، ًمىـــً مـــً زاللهـــا إوكـــاء نـــىع ٌالـــظي

وألاخاؾـــــِـ ألازـــــغي، التـــــي جدـــــاوي الىحـــــىص الـعلـــــي للمؿـــــخسضم فـــــي بِئـــــت  واكعُـــــت معـــــؼػة بالنـــــىاث

اؿترايُت. ًمىً للشخو الظي ٌؿخسضم معضاث الىاكع الاؿتراض ي أن ًىٓغ خٌى العالم الهىاعي 

خـاعل مع اإلاحزاث أو العىانغ الاؿترايُت دىلل ؿُه ٍو  . (Bates ،0669) ٍو

ؼ البِئت الىاكعُـت بمجؿـماث في اإلالابل هىان هىع آزغ مً الخُبُلاث ًمىً م  ً زالله حعٍؼ

الخىىىلىحُــا اللائمـت علــى إؾــلاٍ  ويــي  [Augmented reality]زُالُـت أو مــا ٌعـغؾ بــالىاكع اإلاعــؼػ 

ألاحؿــــام الاؿترايــــُت واإلاعلىمــــاث فــــي بِئــــت اإلاؿــــخسضم الحلُلُــــت لخــــىؿغ معلىمــــاث إيــــاؿُت أو جيــــىن 

ي اللائم على إؾلاٍ ألاحؿام الحلُلُت في بِئـت بمثابت مىحه له، على الىلٌُ مً الىاكع الاؿتراض 

 .(FitzGerald ،9101) اؿترايُت

م صمـج  [Mixed Reality]:أما الىاكع املخخلِ أو الىاكع الهجحن هى زلم واكع حضًض عً ٍَغ

أحؿام خلُلُت مع أحؿام مىخجت إلىتروهُـت همـا حؿـمذ بٓهىع حؿمذ  بِئت واكعُت ببِئت اؿترايُت

مىـً للىاكـع املخـخلِ أن ًدـضر للمؿخسضم أن ًخعامـ ل مـع وـل ألاحؿـام، بىىع هـا، بكـيل َبُعـي، ٍو

وهــى بهــظه  والاؿتــراى فــي الىاكــع الحلُلــي همــا هــى فــي العــالم الاؿتراضــ ي؛ ؿهــى زلــُِ مــً الحلُلــت

ج بحن الىاكع الاؿتراض ي والىاكع اإلاعؼػ   .  (Lazarow, 2017) الحاٌ ٌعض مٍؼ

 

ـــ ـــا ؿُمـ ت جمــــغ زــــالٌ مغاخــــل جُىعهــــا بــــضوعة جياملُــــت ػحــــر الخٓىـ ا جلــــضم إن اإلاعغؿــــت البكــــٍغ

مىتهُـت جلتــرب مــً مـهـىم صوعة اإلاُــاه فــي الُبُعـت. وعلُــه ًمىــً اللـٌى إن الغهحــزة ألاؾاؾــُت للمعغؿــت 

جبــضأ مــع البُاهــاث وجمــغ باإلاعلىمــاث لخيخ ــي إلــى اإلاعغؿــت اإلاعلىــت لخيــىن طاتهــا مهــضعا لبُاهــاث حضًــضة. 

ي ؿــــأن الخلــــىر الــــظي ًمىــــً أن ًدــــضر فــــي أي مغخلــــت مــــً مغاخــــل جُــــىع اإلاعغؿــــت ؾــــىؾ ًيخلــــل بالخــــال

جللائُــــا إلــــى اإلاغخلــــت الالخلــــت. إن البُاهــــاث ػحــــر الضكُلــــت يــــي بالىدُجــــت جخدــــٌى إلــــى معلىمــــاث مًــــللت 
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بت. ولعـل ازُـغ مـا فـي مىيـىع جلـىر  للخدٌى الخلا إلى معغؿت جدمل في َُاتها الىثحر مً الكً والٍغ

علىمــاث هــى عىــضما جخدـــٌى إلــى خلــائم مخىاكًـــت ًهــعب التراحــع عــً ؤلاًمـــان اإلاُلــم بهــا، بالخـــالي اإلا

ش وــــان مدغههــــا ألاؾاســــ ي هــــى وحــــىص ازــــخالؾ حــــىهغي فــــي  ت علــــى مــــضي الخــــاٍع ؿــــأن الهــــغاعاث البكــــٍغ

مًمىن الحلُلُت التي ًؤمً بها هـظا املجخمـع عـً طان. و ججـضع ؤلاقـاعة إلـى أن التراحـع عـً ؤلاًمـان 

لحلُلُـــــت مـــــً مىٓـــــىع املجخمــــــع الـــــظي حعـــــِل ؿُــــــه ًمىـــــً أن ًجعـــــل مىــــــً مغجـــــضا حؿـــــخدم الــــــغحم با

ت و جىلُتهـا مـً اإلالىزـاث لـم ٌعـض أمـغا ممىىـا فـي ْـل  والعلاب. بالخالي ؿأن إعاصة جمثُل اإلاعغؿـت البكـٍغ

جمؿـــــً الجمُـــــع بمـــــىع هم الـىـــــغي والعلائـــــضي ؿًـــــال عـــــً وحـــــىص آلُـــــت مؿـــــخمغة لخعمُـــــم الخىـــــاكٌ 

بىاهــا مؤؾؿــاث ومىٓمــاث وخيىمــاث لهــضاؾ وػاًــاث مسخلـــت. ولعــل أكصــ ى مــا ًمىــً والخــالؾ جخ

أن هـىغ ؿُه الُىم هى هُف ًمىً أن هدض مً هظا الخلىر فـي اإلاعلىمـاث علـى ألاكـل جلـً اإلاعلىمـاث 

 التي لها جماؽ مباقغ بدُاة ؤلاوؿان. 

 في آلاحي7 وفي يىء ما جلضم ًمىً أن هسغج بمجمىعت مً الاؾخيخاحاث التي هجملها

ت وجُـــــىع بخُـــــىع  .0 جلـــــىر اإلاعلىمـــــاث هٓـــــاهغة وـــــان خايـــــغا مـــــع بضاًـــــت حمـــــجُل اإلاعغؿـــــت البكـــــٍغ

 أصواتها وأوعُتها.

الخلـــــىر بمسخلـــــف أقـــــياله وأهىاعـــــه هـــــى فـــــي مًـــــمىن اإلاعغؿـــــت بؼـــــٌ الىٓـــــغ عـــــً قـــــيل وهـــــىع  .9

 ؤلاجاخت ؾىاء واهذ وعكُت أم عكمُت.

ـــر  .1 ت ػحــ ـــً أن ًيـــــخج عــــً أزُـــــاء بكــــٍغ ٍــــم ؾُاؾـــــُت جلــــىر اإلاعلىمـــــاث ًمىـ ـــً َغ ملهــــىصة أو عــ

 ومىهجُت جخبىاها مىٓماث أو خيىماث لؼاًاث مسخلـت.

ـــت  .1 ـــث اإلاعغؿـــ ـــا و وؾــــــائِ بــ ــــىع أصواتهــ ــــىر اإلاعلىمـــــاث لخىــ ـــاهغة جلـ ــــي جىـــــامي ْـــ ـــهمذ فــ ـــذ أؾــ الاهترهــ

ت مً زاللها.  البكٍغ

ًــت  .2 ــت والعلائض ــت اليكــغ علــى الاهترهــذ واهــذ عامــل مؿــاعض علــى حعمُــم الازخالؿــاث الـىٍغ خٍغ

 وان جلىر اإلاعلىماث أهم أصواتها.والظي 

خي لـــم ًىـــً  .3 سُـــت واهـــذ ألاهثـــر جلىزـــا زانـــت وان مـهـــىم الحُـــاص فـــي الؿـــغص الخـــاٍع اإلاهــاصع الخاٍع

.
ً
 إال في خضوص يُلت حضا

ً
 خايغا

ال ًؼاٌ مىيىع الخلىر الىاجج عً الخبـاًً والازـخالؾ الـضًني والعلائـضي بـحن الكـعىب ألاهثـر  .4

 ىيىعاث.زُىعة ملاعهت مع ػحره مً اإلا
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قبياث الخىانل الاحخماعي بِئت مثالُت لخىامي ْاهغة جلىر اإلاعلىماث زانت وان عواص هظه  .5

 اإلاىاكع في الؼالب مً الُبلاث الاحخماعُت التي جدباًً في مؿخىي الخعلُم والثلاؿت.

ت مــً ملىزاتهـا فــي ْــل الٓـغوؾ الغاهىــت مهمــت قــبه  .6 الحـض مــً الخلــىر أو جىلُـت اإلاعغؿــت البكــٍغ

لت، وأكص ى ما ًمىً أن ههل له هى في مداولت ججاهلها أو عضم الخىى ؿ هـا زانـت مؿخدُ

سُت والعلائضًت.   في الجىاهب الخاٍع

ؾـــِبلى جلـــىر اإلاعلىمـــاث خايـــغا فـــي مسخلـــف املجـــاالث اإلاىيـــىعُت وبـــضعحاث مخـاوجـــت وؿـــبُا  .01

ت والعلائضًت .           َاإلاا وان البكغ مسخلـحن في زلاؿاتهم ومُىلهم الـىٍغ
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 2حامػة الجزابر                                                                                                                    

 

أفرررررررد الحترررررري  الحكوولرررررروب  ليدػيومررررررات أمررررررالُا حيًرررررري  ومبحكررررررر  جسررررررا م  رررررر    ا  الجُرررررري 

اغها، جػحدري أمامرا غلرى ثتوُرات الرقدورة و ثنراع غر   ػري، ملؤمسات املػيومات غلى اخحالف أنو 

املجاع  قحنا ي خُث انخشررت  إلىأمالُا أوع ما اغُحديت كاند    املجاع الػسكري رم انحتيد 

 الُتظة املػيوماثُة. أثهاوثومػد ثطبُتاةها ، لِسحخيمها  ػي ذلك قطاع املػيومات :

املكحبرات ، لرر   أنررواعمغدرو ا غلررى أ دُحر   رر  خا  رة وباغحبرا  املكحبرات الوقةُررة جشرنب حانبررا 

املكحبررررات ، م مررررُدا مررررا جػيررررق مورررر   امقحوررررا ات المررررع جػحدرررري  أنررررواعخنوصررررُاث  المررررع ثدحرررر   غرررر   ررررا   

ر ا،  أماما غلى املوذ والهبات    ظب غُاب مح انُة موحظدة وقا   ثضد  جسُحر ا والػدب غلى ثطٍو

المرع ثوفر را الحتوُرات الثيً،رة ، م مرُدا الثامروب    وات إلرىا قري ًحػرحع غياهرا الءجرو  وحوبر فئثهرا

 و نترند.

 وررا  غلررى ذلررك كُررل ًدكرر   ليدكحبررات الوقةُررة أع جسررحغب أمررالُا الُتظررة املػيوماثُررة المررع 

جػحدررري  ررر   مررراو غلرررى الحواصرررب مررر  أحرررب الكةرررا   والرفرررؼ مررر  مسرررحو    ا ، وذلرررك مررر  أحرررب أع 

فػالرة مر  حهرة وأًضرا لضرداع  تااهرا وامرحدراٍ  ها مر   إ ا   أو إ ا ثر  كُانر ثحتو  بها لءثةاظ غلرى 

دة مدكوة خمى ثبرر  الغاًرة مر   وإًناعم  خالع الحواصب مؼ الغحر  أخر  حهة  خيماةها ألكبر شٍر

 وحو  ا؟ 

البدرررث  رررح  ثخرررُذ لورررا فرصرررة الحتررررب مررر  املكحبرررات الوقةُرررة لي امرررة  إشرررنالُةغلرررى  وإلاحا رررة

،  وإلاخسرررراعوصررررا مررررا ا ثرررربن ماهررررا  الجانررررا الرحررررري الررررحي ٌسرررر هوي ك،حررررر مرررر  أ ررررب البررررر مدح اةهررررا خن

ر و  حنررا  المررع ثوفر ررا الحكوولوحُررا الرقدُررة، مد،يررة أمامررا  رر  الُتظررة  لوطبررق غياهررا تلُررات الحطررٍو

املػيوماثُة، كأميوب غيمع ثتنع محطو  غرف انخشا ا وامػا ،ومسا دح     الرفؼ م  أ ا  املكحبات 
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هو  لهررررا مرررر  ذوي الربرررر   رررر  ثخنررررا املكحبررررات ، خنوصرررا مررررا ا ثرررربن ماهرررا  حتوُررررات الررررواب غلررررى مشررر

 اخحالف أحُالها.

وبررررحلك نأمررررب أع ٌسررررا م  ررررحا البدررررث  رررر   مررررم مػررررالم وا ررررثة ثرشرررري الػرررراميحع  رررر  املكحبررررات 

ػيومررات ثخُدهررا ثكوولوحُررا امل المررع كُةُررة  مررحغالع الػيمررع لررل وات والومررابب الحتوُررة إلررىالوقةُررة 

ؼ واملحالخرررررق لترفرررررؼ مررررر  مسرررررحو  أ ااهرررررا  رررررحع م،ُالةهرررررا مررررر  املكحبرررررات  الرقدُرررررة  ررررر  ظرررررب ثطو  رررررا السرررررَر

 ومؤمسات املػيومات.
  

  ثنامت غ   ػي. –ثتوُات الواب  -ثكوولوحُا الرقدوة  -الُتظة املػيوماثُة -املكحبات الوقةُة

 

Abstract 

The technological advancement of information has produced new and 

innovative methods that contribute to the good performance of information 

institutions of all kinds, mainly dependent on the techniques of digitization and 

telecommunications, the methods of the first that were adopted were in the military 

field and then moved to the economic field where it spread and expanded its 

applications, to be used then by the information sector: It is informative alert. 

And considering that endowment libraries constitute an obscure aspect of its 

importance in the map of the types of libraries, it has its peculiarities that distinguish it 

from other types of libraries, especially those related to acquisitions that depend 

mainly on grants and donations in the absence of a regular budget and a continent 

that guarantees their management and work to develop them, they may have to 

Resorting to the tools provided by modern technologies, especially computers and the 

Internet. 

Based on that, how can endowment libraries take advantage of information 

alert methods that depend mainly on communication for efficiency and raising the 

level of performance, in order to be strengthened by them to maintain its entity or 
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effective management on one hand and also to ensure its survival and continuity on 

the other hand through Communicating with others and delivering their services to 

the largest possible segment so as to justify the purpose of their existence? 

The answer to this research problem provides us with the opportunity to 

approach the endowment libraries to study their advantages, especially those 

associated with the charitable side that attracts many people of charity and charity, to 

apply to them the mechanisms of development and innovation provided by digital 

technology, represented mainly in the information awakening, as an advanced 

technical scientific method known and spread It is widely recognized, and its 

contribution to increasing the performance of libraries is well-known for its expertise 

in the specialty of libraries, especially those related to WAP technologies of different 

generations. 

With this, we hope that this research contributes to drawing clear milestones 

that guide workers in the endowment libraries to the scientific exploitation of the 

tools and technical means provided by digital information technology in light of its 

rapid and successive development to raise the level of its performance among its 

counterparts from libraries and information institutions. 

Key words: endowment libraries, information alertness, digitization technology, WAP 

technologies, telecommunications. 
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و ررر  الحطبُرررق الػدلررر  للمرررر  مكخسررراب الػيررو  واملػرررا ف، و مررراوالكحررا  ررر  املنررري   وع 

وم ًدكررر  لطالرررا الػيرررم  مرررحغوا  غررر   لنافرررة خيتررر  غوررريما وحررر  لهرررم أوع فػرررب أمرررر   اقررررأ   إلالهرررع

لخسرةُيها فنرراع وقرل الكحررا واملكحبررات، فررالو    أ دُرة الكحررا ك،درر  ليػيررم  غررا أ رب الرحررر الكحرا 

رررة  ررررح   مرررة ثكدرررر   ررر  ًررررو  الررريً  إلرررىالرحرررر  رررر  و ررر  أممررررع ذلرررك أع     مررررر  كدررررا قررراع الويررررع ه،وخحًر

ُررب شرررفها الريةررا   رر  غررحع املػررروف  وإلاخسرراع رراملػروف والوهررع غرر  املوكر،وأغدرراع البررر  جسررا ق لو

ا رر  خررز   فاإلمررا ثوافسررا مرراهم لوُررب  حررر ووغُررا مرراهم أل دُررة ذلررك ،  ، و مرررا والػيدررا  والسررال حع 

 خدررر  ك ذكرررر  ررر  منررروة  مخحيرررل  غرررابم الػيرررم ، حػرررب مررر   ُاهرررا  مرررحك،ا  مررر  الكحرررا، وم ًخيرررو 

كحرررررراب مرررررر  فابرررررري ، ولرررررروم الكحررررررا لضرررررراغد الػيررررررو  ، ولرررررروم شررررررها   الكحررررررا ممررررررحوت  غررررررو  الػررررررالم 

 وف    املػرفة  و ثِسحر الترا   ألمة اقرأ.                     ، لُنوع مدب  حا املػر والجا ب

خ  الصرثا ة الوبوي و ػهي الوالػنو  موح   دموةلهح  املدا مة غبر  ثأصُالٌشهي   مةوثاٍ 

غرفررد الوقررل ليدسرر  الػرراحز مرر    مررةخمررى اع  ررح   ، رر  املصررثات و و  الػيررم  ضررواع ك غيرراهم 

 .1، خمى م ٌػاقا الري  غلى كسر اخمى  واني الثُوانات وليػنافحر  ب 

أما خيً،ا ، فهو ًوي ج ضد  ما ٌسمى  التطاع ال،الث الرحي ثبرا    ر   الُرو  الريوع الغربُرة 

 ر  مسرا دح   ر  الحودُرة خمرى أضر ى ذلرك غووانرا  وإخنرابُاث  أ قامر املحتيمة  وع الػالم    ا ثةراع 

 إنشرررررا  ررررر   2إنسررررراع ررررريات اليولُرررررة المرررررع ثضرررررد  خرررررق كرررررب ثيغدررررر  املوارُرررررق واع املػا لحتررررري  الررررريوع،

ة  . اغحبا   ختا  محو ٍاومديُا ثكةي  قوانحع ك،حر م  اليوع  ،الجدػُة الرحًر

وقرل الكحرا فنانرد املكحبرات الوقةُرة، ومرؼ وحرو  الحكوولوحُرا ارر ذلرك خركرة شهي الػالم 

ملػيومررررات  رررر  مررررا ٌػرررررف صررررا ت الكترونُررررة، وظهرررررت أمررررالُا حيًرررريا ليخسررررُحر الػنررررري ملؤمسررررات ا

ُررررة، لحد،ررررب  ُررررة ثحد،ررررب  إشررررنالُة الُتظررررة املػيوماث ُررررة ثطبُررررق أمررررالُا الُتظررررة  أمامرررراختُت  رررر  كُة

 املػيوماثُة  املػدوع بها    مونات الحواصب  لكتروني غ   ػي    املكحبات الوقةُة ؟    

 دجرراع الوقررل   الػدررب الرحررري ومررا ا ثرربن مورر غلررى  ررحا الخسرراتع لال ثتررا    إلاحا ررةمرروداوع 

غيدُررررة مي ومررررة  أمرررر الػدررررب املؤماررررمع التررررابم غلررررى  إلررررى رررر  الكحررررا واملكحبررررات مرررر  الػدررررب الةررررر ي 

رررة والربرررر  أ رررب  الحخنرررا  ئشررررا   إلرررىالحخطرررُن ومررر    ثجالُرررة  إلرررى، وذلرررك لالنحتررراع مررر  الػةٍو

 إلا ا     رررررثدتُرررررق الةػالُرررررة واملر و ًرررررة مررررر  أحرررررب غلرررررى ال،ترررررة واملنرررررياقُة   لءثةررررراظ،  مرررررتراثُجُة

 والخسُحر.
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1

اليقظففة الومام ثيففة  وأدواتكيففي كن ففت اشففحن دص مففت م فف در    :مررؤاع البدررث الربِاررمع

   مت أجل الرفع مت مصحاى أداء ال حب ت الاقنية؟جصيير ع رية  أش ليبب عحب ره  

: 

ى مؤمسرررررات املكحبرررررات،م مرررررُدا مرررررا املتنرررررو   الُتظرررررة؟ وكُرررررل ًدكررررر  ثطبُرررررق  رررررحا املةهرررررو  غلررررر .1

  ؟الوقةُة

 والجداغُة الراصة  الُتظة  متراثُجُة املػيوماثُة؟ ماها ما   املها ات الةر ًة .2

 ؟ما   منا   وأ وات الُتظة المع جساغي املكحيع املحُتظ    أ ا  مهام  .3

اقررررؼ  وررررا  غلررررى مررررا ثدررررد مػاً حرررر  مرررر  و  املكحبررررات الوقةُررررة مرررروا   الضررررػل امل ررررجية غلررررىمررررا  رررر   .4

 املكحبات الوقةُة  لكترونُة الةاغية    الةضا  الرقمع؟

مخحيرررررل مراخرررررب جسرررررُحر املكحبرررررة  مررررر  خرررررالع امرررررتا  مبا اهرررررا غلرررررىكُرررررل ًدكررررر  ثةػُرررررب الُتظرررررة  .5

 ؟الوقةُة
 

2

ة و ثنرراع وررات الرقدثكوولوحُررالمررع جسررحخي  امررحترا  الحجررا ب التابدررة  رر  املكحبررات الوقةُررة  .1

    أوما   يبة الػيم. ما انخشر ماهاخنوصا غ   ػي، 

ثديُيها م  خالع ج جُب ما لوخظ غياها م  موا   ضػل و قنو  ثحػثر فاها مسحر  الباخث  .2

 .غ  املػيومات فاها

 تظة غلى مسحو  املكحبات الوقةُة.لحطبُق الُ  دتحضا  نسعىثتيًم البيًب الػيمع الحي  .3

3  

ن  مداولة موا م  خالع  ما ثم امحترات  م  واقؼ املدا مة الػديُة أ البدث   ثكد  أصالة 

ليبدرررث  ررر  املكحبرررات الوقةُرررة املحواحررري   ررر  مدُطورررا م مرررُدا  لكترونررري موررر ، نسرررعى فاهرررا لخسررريُن 

 ألنوررراخرررالع مدا مرررخوا لػديُرررة البدرررث غررر  املػيومرررات،  امرررحوقةحواالضرررو  غلرررى نترررا  الضرررػل المرررع 
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 إذاأع واقػوا ًةحتر وم نبالغ  املػيومة ذاةها غ  كُةُة ثتيًدها، مؼ الػيملبدث غ   وما ن شغب  ا

ررث وامخبنررا  نوظررر فُرر   ػررحع  قيوررا ثوػرري  فُرر   ررحا الورروع مرر  الي امررات المررع نتررل فاهررا موقررل ثٍر

الحديُب ملا ًجري م  خولوا، خمى م جشغيوا غديُة البدث غ  املػيومة غر  مرا ًجرا أع ثنروع غيُر  

ت ننرابها   إلرى  مرو    إغرا  ة البدث غ  املػيومة ، لػيوا بهرحا الوروع مر  الي امرات قري نسرا م  ر   ٍر

ثررررروا غيُررررر  امرررررتراثُجُات  مررررا  غلررررى مسرررررحو  مكحبرررررات الوقررررل المرررررع ً بىررررر  أع ثنررررروع غيُرررر   ورررررا  غلرررررى

ة.  الُتظة املطبتة    أنظدة املػيومات الػنٍر

4

 ًل : ما ثم إغيا  البدث وفق أماما غلى املوهج الوصةي الحديُل ، الحي  دوحب الي امة اغحديت 

ا  - :مراحػة    ُات المع كحةرد غر  املوضروع ،  ُري اع  رح     ُرات لرم ثحدريذ غر  املوضروع  نظٍر

مباشر ، فالي امات املحػيترة  الُتظرة  اخرب املكحبرات   امرات مدريو   حريا ، ومرا جػيرق  حطبُتهرا 

 املوضوع غلى مسحو  منا    إلاملا حبات الوقةُة موػي  ثداما غلى اح ها نا ما امحطػوا       املك

 أمرررالُا، مدرررا  فػورررا ليبدرررث غررر  مخحيرررل  نترنرررد أوغلرررى مسرررحو  املكحبرررات  إعاملػيومرررات املحاخرررة 

 غلرى املكحبرات غلرى وحرر  إمررتا هاالُتظرة وأ واةهرا املطبترة  ر  مؤمسررات املػيومرات غدومرا ومداولرة 

 الرنوص  دا    ذلك مكحبات الوقل ثديًيا.

ترونُرررررة الوامرررررػة  مرررررحخيا   دكرررررم غررررري  لك: ثرررررم امرررررحترا  غررررري  مررررر  املكحبرررررات الوقةُرررررة   غديُرررررا -

ا اةها   ثظهر    متيمة نحابج البدث غلى مخحيل مدركات البدث، نخا  الحكر: المع ثجػيهاٍد

 لشرغُة وما ثبػها م  غيو  آلالة.انجاد وقةي  رم    مجاع الػيو  ا: 3املكحبة الشامية .1

 ثتي  كحا مجانُة    غي  م  الحخننات    املكحبة الػربُة.:4املكحبة الوقةُة .2

 موقؼ لحددُب الكحا مجانا    شمى الحخننات.:  5املكحبة  لكترونُة ليكحا املجانُة  .3

 .PDFم  اشهر املواقؼ وأكثر ا امحخياما    ثددُب الكحا  نُغة : 6موقؼ كحا .4

 المع ثدوي حز ا مػحبرا م  كحا ال،تافة الػربُة و مالمُة: 7كحبة الرقدُة الػاملُةامل .5

 : املسحخي  م   رف  يبة البدث الػيمع خوع الػالم كي . Google scholar8حوحب منولر:  .6

  اغحبا  ا أكبر مكحبة    الػالم ًدك  ثددُب منا   ا.: 9مكحبة الكوغرو .7
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 دخحيرررل اليغرررات ، خاصرررة الػربُرررة ومرررات امل شرررو    املكحبرررات الوقةُرررة منرررا   املػي اليغررروي: إلا رررا  -

 .ماها

 .امل شو    املكحبات الوقةُة إلانسانُة: غا  محضد  لجدُؼ أقسا  املػرفة الحخنا -

كحبررات مواقررؼ امل املػاًوررة غرر  ك،ررا لػرري  مرر وأ ررم أ ا  مسررحخيمة  رر  املرروهج  رر  املالخظررة مرر  خررالع 

 المع جػترض الباخث     خية  د، .  خ جُب موا   الضػل والتنو  الوقةُة،وباغحدا  ا قدوا 

5

 : الاقي

ةرررات اصرررطالخُة محتا برررة ،  خرررة  الػرررحع غررر  الحديُرررك ليوررراو وجسرررةُب  أ دهرررا الوقرررل لررر  غررري  جػٍر

- حدؼ خة  -املسحػدية المع ًرا  بها الوقل و وقاف:  خباو و الُثُة  ،   لةاظموافػها ، وم  

ة، والحأ ُي   .10، والسةُب ، والنيقة الجاٍ 

  : وقي ال حب

املتنو   وقل الكحا خةسها غلرى الرزانرات أو املكحبرات لِسرحةُي ماهرا  رالب الػيرم، واملي مروع،  

والورررراو غامررررة، ا حغررررا  مرضررررا  ك، فهررررع م ثبرررراع وم ثررررو ذ، وقرررري ثتحنررررى أو جسررررحػا  مررررؼ إ حاغهررررا إلررررى 

 11 . ا لُبتى أصيها، وجسحدر  محةا   ماهاموضػها غوي  ن ها  ماه

 : اليقظة

نشرا  مسرحدر ومحكررر  إلرى خري كبحررر جهريف إلرى املراقبررة ال شرطة ليبِ ررة : غلرى أثهررا  AFNOR12جػرفهرا 

ة، ثوافسُة...،م  احب ثوقؼ الحطو ات   . الحكوولوحُة، الحجاٍ 

 

6

 نخواول  قيًدا وخيً،ا:

وررري املسررريدحع غبرررا   ًحتررررب بهرررا إلرررى ك غرررز و حرررب، مع أخررر هم غوررري ك  رررو غ الاقفففي مافففم القففف  : -

خ إلامرررالمي شررروا ي ك،حرررر  غلرررى  رررحا الوظرررا   أنةػهررم لػُالررر ، والريرررق غُررراع ك، لرررحلك نجررري  ررر  الحررراٍ 

 الحي جسا ق    ثجسُي  الػيدا  والريةا  ،والسال حع و مرا  غلى خي موا .

 اةها، قررررريًدها وخرررررريًأها،  خوررررروع ألواثهرررررا وأغراقهررررررا وقررررري غرفحررررر  الشرررررػوب غلررررررى اخرررررحالف خضرررررا

تررررة ،  و ًاناةهررررا، فبررررات إرر ررررا غونرررررا مشررررتركا لبنسررررانُة قا بررررة، ًد،ررررب  ررررحلك ظررررا ر  اححداغُررررة غٍر
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خ لحػيتهررررا  اإلنسرررراع وبالجانررررا الرحررررري الررررحي  رررر  جسرررردو  وخرررر  وثزكررررو  ضررررا بة  جررررحو  ا غدررررق الحرررراٍ 

ءثة نةػُررررة  م،ررررب ثيررررك المررررع ثتررررو  غياهررررا مػظررررم نةسرررر  و ررررو  رررر  خيمررررة غحررررر   ررررال متا ررررب مررررا ي أو منرررر

صررررريقة م ثبررررراع وم ثو رررررا وم ثرررررو ذ غلرررررى خررررري قررررروع   أثهرررررم اغحبرررررروا الوقرررررلمػرررررامالت الةشرررررر وذلرررررك 

 املرحنحع م  أ ب الةت  والتانوع . 

وقررري امرررحةا ت قطاغرررات محووغرررة وغيًررري  مررر  الوقرررل، غلرررى  أمرررها  و  الػبرررا  ، واملررريا و 

 أًضا املكحبات، فناند املا    مامُة مدب الوقل    الكحاب.واملصثات ... وغحر ا، ماها 

وقي أحدؼ الةتها  غلى حواد وقل الكحا امحنالخا ملا فُ  م  املوةػة  ػري أع ثباً رد ت ا  

 13 الةتها      اغحبا  أع  الكحا م  املاع املوتوع,

خ شرا ي غلرى مسرا دة املكحبرات الوقةُرة الراصرة  الريةرا  والسرال ح ع و مررا  وكرحا الػيدرا  والحاٍ 

   خركة  د  ا  املػر   المع غرفها الػالم إلامالمي غلى اخحالف ختب  الزموُة وغلى امحيا   قػح  

 الجغرافُة.

نظرررا  قرررابم غلرررى فكرررر  خرررة  الػرررحع غررر  الحديُرررك والحديرررك، و رررو  رررحلك ٌػررري  مرررو  ا  الوقرررل

رة، كدرا أنر  ًد،رب اقحنا ًا م  الي حرة ال،ال،رة   ػري املروا   الطبُػُرة  ولُرة واملروا   املنروػة ال،انٍو

و رو قطراع الرريمات   Third sectorملرا ٌسرمى  ر  الػرالم الغراري  التطراع ال،الرث  مامرُةاليغامرة 

 ( والتطاع الراص )ال،اني(. وع خاصة ما جػيق مو   الجانا الرحري  ػي التطاع الثنومي )

   امحترا  ا  منرع والسُا رمع و قحنرا ي  أمامالييوع املحتيمة جػحدي الثيً،ة  وإلا ا  

ة وما  إلانسانُةغلى التطاع ال،الث الحي ٌػي قو  مُامُة ومُا ًة لييوع  اغحبا  الريمات  الرحًر

 الثكم. أماوالػيع  اغحبا  أع ثدتت  م  غيالة اححداغُة، 
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 :ملوضوع  ك،حر م  الحةنُب  فأحديوا ا فُدا ًل ثواول ها أ  ُات ا

 .والثرص غلى نشر ا املػيومات المع جػي أماو املػرفةغيدُا: ثوفحر منا   

 .ثرثُ ها وثن ُةها، وكحا خةظها  م  خالعمنا   املػيومات  فوُا: مػالجة
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 .ثكوولوحُا املػيومات ، الثاموب و نترندثتوُا: امحخيا  

 .املػيوماثُة  مُةمجحدؼ املػرفة مؼ التضا  غلى : ثودُة  مػيوماثُا

رررررا ررررررة: مدا مررررررة الوظرررررابل إ اٍ  ومراقبررررررة  ، وثوظُررررررللخسررررررُحر املؤمسرررررة: مرررررر  ثخطررررررُن ، ثوظرررررُم إلا اٍ 

 وثوحُ .

ررررا: ث شرررر ة  ُرررراعثربٍو جسررررحةُي مورررر  مدرررر  مرررربق وثوتيرررر   رررريو  ا لغحر ررررا مدرررر   ،إلاخسرررراع ثتراررررى غلررررى أح

 مُءثق.

ز فكر  الرحر   .ساغي  الغحرو مأخالقُا: جػٍز

 .مُامُا: مي الجسو   حع الثاكم واملثنو  م  خالع ثحلُب مبب الػيم

 .)الرحري املجاني( اقحنا ًا: املسا دة    الحودُة  قحنا ًة م  خالع ثةػُب التطاع ال،الث

 ) وفُ  إكساب ليدػيو (. حوفحر املػيومة لءجدُؼ   اححداغُا: املسا دة     نيماج  اخب املجحدؼ

 .، مهدا اخحيةد وثووغدافُا:  محةا   م  املنا   م  مخحيل املشا برت

 . ً ُا: ثِسر لطالا الػيم منا    لُػدب  دتحضا ا خيمة ليًو 

 .جػيُدُا: جساغي غلى الحػيُم الحاجي ليةر  ) غيم نةسك  وةسك(

ة المع جػو   املوةػة غلى صاخ ها )ًا   .ماغة وماغة(  خوظيثرفاهُا: ثوفحر منا   املحػة الةكٍر

خُا: خةظ املنا   م  خالع نتيها  حع    حُاع.ثاٍ 

 .أصتاغهمحز الثيو ًة  حع املسحةُيً  م  املػيومات مهدا ثباغيت الثوا إذا ةحغرافُا: 

ا:   ث شُن خركة ال شر  ووغُ : الو     ال  خ والطباغة و لكتروني.ثجاٍ 

 و ثناع  أفرا  املجحدؼ. مُةإلاغال ثحد،ب    مخحيل أشناع اليغو  : إغالمُا

 .و فنا  ًدترا ُا: ثوفحر وصوع مسحتب الى مي  وامؼ ومحووع م  املػرفة وآلا ا  

 .فةي مالمة الػتب مالمة لءجسم )وقالوا الػتب السيُم    الجسم السيُم ( الػتب،صثُا: جغحًة 

8

ع ولُريا ليدجراع الػسركري  ر  ثم امحخيا  منطءح الُتظرة  ر  مجراع  مرتراثُجُة الرحي كرا

الجانرا  قحنرا ي و ر  الُرو  جسرحخي   إلرىانحتالهرا  شرهي الػرالم  ػري اخدسِوات التررع املا رمع، 

غلررى مسررحو  أنظدررة املػيومررات  دررا فاهررا املكحبررات، وبررحلك نيدرر   رود ررا  رر  الػررالم  كررا ًمع  شررنب 

 مءثوظ م  خالع الكحا ات امل شو   خيً،ا.
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املػيومررة  مررتراثُجُة و رر  ا حنررا  مثخرراذ الترررا   إلررىوبا حيًرريا ليوصرروع وجػحبررر الُتظررة أمرري

املوامررا  رر  الوقررد املوامرررا ليبرررا املوامررا، و ررر  غاًررة ًطدررذ لحدتُتهرررا كررب نظررا  مػيومررراجي م 

 مُدا املكحبات غلى وح  الرنوص.

ة غلرى ًرري الُتظر، François Jakobiak14 حاكوبُرا   اخي  غال  البرا دٍ   ر  مجراع الُتظرة

  .مالخظة وثديُب البِ ة رم نشر ومػالجة املػيومات املوحتا  ممحػدالها    اثخاذ الترا   : أثها

أع  Humbert lesca15 الُتظرةخبحرر تخرر محدررو  ر  مجراع  ، ًرر  ومرا ًحػيرق  دهدرة املحرُتظ

ري  مرر  ًثيتري لنرب مرا و رر  وضرػُة امرحتباع و –خالرة الرو   وإلاخسراو -ًنروع البررا غلرى ثرُتظ ٍر

ذلررررك إلاحرررررا  الجدررررا   املسررررحدر مرررر   :  أثهررررا ُػرفهررررا،فوأقواع املثررررُن الرررررا ب  مرررر  إشررررا ات وأفػرررراع

خررررالع مجدوغررررة أفرررررا  المررررع ثحررررول  حدررررؼ وامررررحػداع املػيومررررات  شررررنب ثطررررو   وامررررخبا   ملررررا ًحدا ررررمع 

والحغحررررات املثحدرررب خررريوتها  ررر  البِ رررة الرا حُرررة و رررحا مررر  احرررب خيرررق فررررص غدرررب والحخةرررُ  مررر  

   .ي  الُتحعمخا ر غ

ةحع السا تحع ًحػحع لورا الريو  الثتُتري ليُتظرة  ر  املؤمسرات املػيوماثُرة واملحد،رب  وبوا  غلى الحػٍر

:   

ة  امخباقُة ملا ًجري    املثُن -  الُتظة غديُة ث بٍؤ

 الُتظة نشا  غدل  مسحدر م ًةتر -

 اتٌشدب مخحيل غديُات نظا  املػيومات: م  حدؼ ومػالجة وبث ليدػيوم -

 ثؤخح فُ  الحيا حر الالدمة مثخاذ الترا  املواما-

 ٌسعى لحكُُل املؤمسة مؼ ما ًدنب خولها م  ثطو ات . -
 

واملةا ُم املرثبطة  الُتظة غلرى اخرحالف أنواغهرا : املػيوماثُرة  الحػا فم  حدية  16أخنِوا

ترررة مباشرررر   ررر  و مرررتراثُجُة والحكوولوحُرررة والحوافسرررُة حديرررة مررر  املنرررطءثات المرررع جسرررا م   طٍر

ك،حرر مر    راأل اػحعمرا فرا نأمرب أع ًرحم بهرا املػنرى كدرا ثدرد  40امخُػاب مةهو  الُتظة ، نجديها  ر  

ررة و الػرررف، ونجديهررا  أواملواقُرد و خررياذ مرروا  مررا جػيررق ماهررا  الشررع  مرر   وع أي ثرثِررا  نررب غةٍو

 : ملنطءثات الحالُةفخشنيد ليًوا ا ح  الثاع،  م،بمع   حا املتاع م ثتحضُ   مسبق

ماهررا مررا  ررو مةررر  غلررى ندررو: امررخبات، امخشررراف، امخشررػا ، امررحطالع، امررحػيا ، امررحػال ،  -

ررق، جػتررا، جػيررم، إنررحا ، انخبررا ، إمررتا امررحترا ، امحكشرراف،  ،  دررث، ثتيررمع، ثخبررؼ، ثطرروع، ثطٍو

 و   .. م ح،  ثوتُا، ثوقؼ، خيو، خح ، خُطة،  صي، فطوة، محا ػة، مراقبة،
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ث بررررررؤ  ررررررالةرص،   امررررررة  حدررررررؼ مػيومررررررات، ،إمررررررتراثُجُة إ ا  ا مررررررا  ررررررو مركررررررا غلررررررى ندررررررو: وماهرررررر -

اخحدرامت، ذكررا  أغدراع، ذكررا  امرتراثُء ، ذكررا  ثوافارمع، م ررح  ُمرع، مػيومررات مسرحتبيُة، مالخظررة 

 املثُن، ًتظة نشطة،...

بررررؤ ، ث ندررررو: ثجسرررر ، ثونررررد، مطررررا   ، مالختررررة، الحتررررا فامررررحاوِوا ، وماهررررا مررررا امررررحتبدوا   -

  الوواًا..

ُتظرررة، ومررروػرفها غديُرررا دػنرررى الثتُتررري ليلير  شرررامية فكررر  ئغطرررا كةُرررب   صررري  رررح  املنرررطءثات

 فُدا ًأجي.

9

ل املرثبطررررررة  الُتظررررررة غلررررررى اخررررررحالف أنواغهررررررا م مررررررُدا  مرررررر  خررررررالع امررررررحترابوا ملرحيررررررل الحػرررررراٍ 

املرحيةرررررة   نرررررواعاملوضررررروع امرررررحخيامات   مرررررتراثُجُة، واع كورررررا مخظورررررا مررررر  خرررررالع قرا اثورررررا خررررروع 

بررررا ثبررررا ل  غرررريا  ػرررر   خحالفررررات  ُررررة(  شررررنب ثتٍر ُررررة ،  مررررتراثُجُة، والحكوولوح ليُتظررررة )املػيوماث

غلرى املوضروع قُري الي امرة، وبرحلك نالخرظ وحرو  قوامرم مشرتركة  رحع  إ القاالطةُةة المع م ثؤرر 

المرع مر  الضررو ي ثوفر را  ر  موضروع  الحالُرة  مامُةمخحيل  ح  الحػاٍ ل، ثد،يد    الػواصر 

 :الُتظة و  

ب، جسمى    ياف: غلى اخحالف ميا ا: التنحر  .الحخطُن  متراثُء  ،املحومن والطٍو

 الرطة: املحضدوة لحخطُن املوا   غلى اخحالف أنواغها ضد  أفق مػحع 

 خا ر ةهي  املؤمسة.البِ ة: و   امحترا  املثُن وما ًتيم  لها م   فرص ليحطو  أو م

 : و و ما ًحػيق  الحوظُم و نشطة ...إلا ا  

 :(السيسية الحورُتُةمخحيل وظابل  )مطبتة غلى10

ات غي :إع   الرفؼ م  مسحو  أ ا  املكحبات الوقةُة ًحطيا الحُتظ غلى مسحٍو

د،ررب الجدررؼ ُررة، فرراع  قحورر، وباغحبررا  أع املوضرروع ًحػيررق  املكحبررات ال قحوررا ات: ٍو ا ات ًنرروع وقة

تححع اروحع: وإنداالهبات والنيقات ، فهع م ثحطيا متا ب ما ي  أوأمامها الػطا    ثنوع  طٍر
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رحم ثجدُػهرا مر   فررا  الررواص املحبررغحع  كحر هم، _ وقل الكحا الحي ٌشدب ال  خ املطبوغة ، ٍو

حع املحبرررغحع  أ صرري    شررراص أومرر  الجداغررات أو  مرر  الكحررا غلررى غرررا   ػرر  املكحبررات  غحبرراٍ 

  ػ   و  ال شر موا  المع م داع نشا ها قابدا أو المع ثوقةد غ  مزاولة نشا  ال شر.أو 

وقررل الثترروت الرررحي  دوحبرر  ثحدنررب املكحبرررة الوقةُررة غلررى ثرررراخُا مرر  ذوي الثترروت الراصرررة  -

ة، ًخسنى لها وضػها لالمحػداع الػا  غلى  نترند.   امليكُة الةكٍر

والُتظرررة غلررررى  ررررحا املسررررحو  مرررر  الػدررررب املكحيررررع  رررر  غدررررب  توب مكخشرررراف منررررا   الوقررررل  ووغاهررررا 

، ًنيرررررل بهرررررا أشرررررراص ذوو غالقرررررات وامرررررػة، وغلرررررى ا رررررالع كررررراف  درررررا ًجرررررري  ررررر  و لكترونرررررياملطبررررروع 

 املوقوفة لريمة املسحةُيً  م   يبة الػيم.املثُن ، ًجدػوع أكبر قي  م  منا   املػيومات 

ات غرررري   ػرررري وصرررروع الكحرررراب املوقرررروف   :الو لجففففة املكحبررررة  إ ا   إلررررىجسررررحي   الحرررريخب غلررررى مسررررحٍو

 الوقةُة، ونجي ا جشدب كب م :

 فهرمة منا   املػيومات ،  ووغاها الوصةُة واملوضوغُة -

 نب مرا   غيدُرة، وثرا رى  ر  ذلرك اليقرة  ر   املحػيتةثكشُةها : م  خالع امحخراج النيدات اليالة  -

 رررررررر  أ وات الحكشررررررررُل، مرررررررر  قرررررررروابم  توو  إلامنرررررررراعواصررررررررةات املوامرررررررربة املحضرررررررردوة قرررررررري  اخحُررررررررا  امل

  ال سبة لينيدات ذات املترا فات املحػي  . إلاموا املوضوغات و  توابم 

دكرر  امررحخيا  الحنررانُل  -   كثرررثنرر ُةها:  ررأع ًوضررؼ الكحرراب  رر  التسررم الػيمررع الررحي ًد،يرر ، ٍو

ثنر ُل  أو ًوي الػشري، أو الحنر ُل الػشرري الػرالمع،  امحخياما    غالم املكحبات: كحن ُل

 ًنوع الكحاب    منان  الصثُذ. أعخمى ثن ُل مدلى، املهم  أو النونغرومكحبة 

ة مهدرررررة  ررررر  الػدرررررب املكحيرررررع، جػدرررررب غلرررررى ثتررررريًم مخحنرررررر ملثحرررررو  وضرررررؼ املسحخينرررررات: و ررررر  غديُررررر -

ووحو  ررررررا  ررررررر  املكحبرررررررات  الكحرررررراب  شرررررررنب مركررررررز ٌػطررررررري ليترررررررا ا فكررررررر  غامرررررررة غرررررر  موضررررررروع الكحررررررراب،

  لكترونُة ًد،ب ضرو   ٌسحدس  التُا  بها.

اثر  لخسرهُب غديُرة الوصروع  - ات:  اع ًرفق كب كحاب  تابدرة مدحٍو مخحيرل  إلرىوضؼ قوابم املثحٍو

ة    املكحبات  لكترونُة.  خر  املػيومات المع ًحضداها الكحاب، ونجي ا      ضروٍ 

ر الغاًرة املرحرو  مر  كرب غديُرة  درث غر  منرا   املػيومرات، واع كراع الوا النامرب ليورُترة: جػحبر -

 رررر   أثهررررا إمخمررررى صررررالخُاث ،  أو وإمناناثرررر كررررب خسررررا مُامررررح   ألخررررر  ثدتُتهررررا ًحةرررراوت مرررر  مكحبررررة 

حي ً بىررر  ثدتُتررر   حظرررافر حدُرررؼ الجهرررو  وبحررروفحر حدُرررؼ الررر  وع املكحبرررات الوقةُرررة جػحبرررر املطيرررا 
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،  رب إع وحرو   قري ٌغنرع املبحغرا   ر   رحا الوروع مر  املكحبرات  مرمعلغاًرة ا ألنر  وإلامنانُاتالومابب 

 غ  البا  .

د،ررب الثيتررة   ررم  رر  مشررروع انجرراد أي مكحبررة وقةُررة،  :البفف  كانررد الغاًررة مرر  وحررو  أي  إذا ألنرر ٍو

كرررراع نوغهررررا  ررررو امررررحغالع منررررا   ا، فرررراع م،ررررب  ررررح  الغاًررررة نجرررري ا  وأًررررا إلا ررررالتمكحبررررة غلررررى وحرررر  

 ال سرررربة ليدكحبررررات الوقةُررررة، مع أ يهررررا ثبرغرررروا  الكحررررا لُ حةررررؼ بهررررا أكبررررر قرررري  مدكرررر  مرررر  مضرررراغةة 

 وع تخررر،  ررب ٌسررحوي حدُررؼ  يبررة الػيررم  رر  ذلررك، لررحلك قرري ًحػررحع  ألخرريالػامررة، و رر  لِسررد خكرررا 

 ،مسرررحدتاها إلرررى منرررا   املػيومررات املوقوفرررة إلًنررراعغلررى املحرررُتظ املػيومررراجي  رررحع حهررو  مضررراغةة 

 ُنوع ذلك:لمانة، فأ ا  مو  ل

 تلُة. أو حوفحر ومابب البدث غاها م  فها و ، مطبوغة كاند  -

  .  شر ا غلى شبكة  نترند لءجدُؼ -

 أوًرررررثبن  خ ررررجُب مسرررربق  أع وع قُرررري أو شررررر ، فررررال ً بىرررر  امررررحخيامها  إلاهرررراالوصرررروع  إمنانُررررة -

 إلاها.وضؼ كيدة مرو  ليػبو  

ة.الخسيُم  دجانُ ها،  دُث م ٌسد - م املسحةُي ولو فيسا غلى مةُب الرمٍز  ذ  حغٍر

كرب مر  ًدحاحهرا،  سررع   إلرىثنرب فُر  منررا   املػيومرات املوقوفرة  وإلاشرها  لبغرال وضرؼ مُامرة  -

را،  أومو  لطي ها  دنرب الوةرؼ ليػرا  قبرب الرراص، والبػُري قبرب التٍر  وع ذلك خمى جػرم الةابري  ٍو

 واملسحغنع قبب املثحاج. 

 :  واتًدكووا الحدُح   حع نوغحع م    11

 

املػرامالت الُرو  ًدكر   أعو   المع م ٌشتر  فاها امحخيا   نترنرد واع كراع مدكورا  دكرم  

 ، و  :  ا شر ا مدما لوحو   لِسد ألثهاها كيها، لحلك قدوا  وةي صةة الرقدُة   قدو

  م ًوحي  خاع  ال نرا    ألن  الحأكُي إلىخبر ًدحاج  أو إشاغة ا، كاع مني   أًا: و صيا   خبا  -

 املني . إلىلحا وحا غلى املحُتظ ثخبؼ اليخاع خمى ًنب 

اليتررا ات: وجشرردب  ححداغررات واليترررا ات واملررؤثدرات، المررع مرر  خاللهرررا ًخبررا ع املشررا كوع  رر   رررح   -

اع مورر  مجانبرا ليتررا ات الرمرردُة فُرر  نةررؼ حررُتظ، ومررا كررالةػالُرات املػيومررات المررع ثخرري  منرءثة امل

 ك،حر .



                                  

 ا

 44                                                                          0202ـ يناير  الثالث عشر  العدد - سابعاجمللد ال

 

 

ُررررب الػيًرررري مرررر  الػديُررررات املرثبطررررة  خسررررُحر املكحبررررة  - الػالقررررات البرنررررُة: ًدكرررر  مرررر  خاللهررررا ثةػ

 .  ا  أوالوقةُة، ونخا  الحكر  وا ما جػيق  جدؼ املنا   الوقةُة  امغحدا  غلى  حا املني  

رررا ات املُيانُرررة: المرررع ثنررروع  ررر   - رررا ات الػدرررب أو خضرررو  فػالُرررات  أوالتر نرررات الحنٍو ُرررة  ا إ رررالٍز ٍد

 مسحو  أ ا  مكحةح .رر    الرفؼ  ًحػحع فاها غلى املحُتظ أع م ًتر  أي شا    او وا    ًنوع لها 

الي امات والبدوذ: املحػيتة  أي حانا م  الجوانا المع ًتو  غياها املحُتظ السا ر غلرى خسر   -

، و رررررحا الوررررروع مررررر  املنرررررا   ًدحدرررررب النرررررُغححع: الو قُرررررة املطبوغرررررة والرقدُرررررة أ ا  مكحةحررررر  الوقةُرررررة

 تلُا.امل شو   

مهامرر   أ ا املترررو   واملسرردوغة واملربُررة ، ثررزو    دررا ًدحاحرر   رر   أنواغهررا:  رراخحالف إلاغررال ومررابب  -

 قي ثحوفر  النُغة الرقدُة لك  لِ  شر ا مدما. آلاخر  محكشافُة و محػالمُة، و   

سررررعى  - املػررراًر : و ررر  الوقررروف غلرررى الودررراذج الواشثرررة  رررر  مجررراع ال شرررا  الرررحي ًترررو   ررر  املحرررُتظ َو

 املكحبة الوقةُة    الجزبُة المع ٌشرف غياها. أ ا لحطبُتها ا حغا  الرفؼ م  مسحو  

ا ، م ًدكرررر  امررررحخيامها  ػُرررريا غرررر  الةضررررا  الرقمررررع، فهررررو شررررر  مد  لالمررررحخي   واتم،ررررب  ررررح  

تححع:  أع إلىكدا نشحر  ٌستن الػدب بها خاع  نػيا .  امحخيامها قي ًنوع  الطٍر

 اليفؼ Push ، و   املػيومات المع ثنيك ثباغا  وع  ضطرا  لطي ها    كب مر : 

  أو ال ثاPull : املواقؼ    كب مر . إلىالمع ثنيك فاها املػيومات م  خالع غديُة اليخوع 

  ددركات ا دث املرحيةة إلاهاقؼ الواب املدك  الوصوع صةدات الواب: موا -

 Facebook , tweeter, instagram: شهر ماها ثديًيا :شبنات الحواصب  ححداع-

  Flux Rss  ميتدات الرمابب-

م،ررراع: موحررريًات ،ثنررروع فاهرررا مسررراخة اكبرررر ليحةاغرررب  رررحع املهحدرررحع  ررروة  املجررراع املػر ررر  املوحررريًات:  -

 .mktaba.org/vb/forumdisplay.php  غلى الرا ن الحال : والرطا واملكحبات و  داذالكحا 

: المع ثجدؼ فاها مػيومات غ  ثخنا مػحع م  منا   مخحيةة مجدػة    مناع واخي, مليوناتا -

 /https://www.kutub-pdf.net/blogم،ب: 

   حدا  املشتر  أصثاب: المع ًيحتي فاها  خبا مجدوغات -
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، ونخرررا  الرررحكر  ورررا قواغررري  ي البُانرررات: المرررع ثررروفر املػيومرررات المرررع ثخررري  املكحبرررة الوقةُرررةقواغررر -

 البُانرررررات ذات الوصررررروع الثرررررر والمرررررع ًدكررررر   مرررررحةا   ماهرررررا مررررر  خرررررالع أ لرررررة مخنوصرررررة ، أشرررررهر ا:

DOAJ. 

12

حع اروحع: إلىنشحر   أع وظُةة الُتظة ثنوع غلى مسحٍو

 ، ي: الحي ًحطيا مواصةات مػُوة    املحُتظمسحو  فر  -

 غلى الجداغة املؤمسة الةاغية    املُياع.مسحو  حدا  : ثتؼ مسؤولُة الُتظة فُ  و   -

والجررررريوع الحرررررال  ًكشرررررل نررررروع املهرررررا ات الراصرررررة  نرررررب مرخيرررررة مرررررؼ ثديًررررري مسرررررحوا ا، فر ًرررررا كررررراع أو 

الوقرل  ر  املكحبرات، فنانرد موضروع غيُر  وأمرتطوا م  خبررا  الُتظرة  الحدسوا ثتسُداث حداغُا، 

 الوخُجة كالحال :
 مه رات اليقظة الراحل

LESCAحصب الخبير 

الهفففففففف رات الهفففففففف  كح م  فففففففف  الاقففففففففي 

 ب ل حب ت

 مصحاى اله رص  

 ) فردي /جن عي(

 التي   غلى الحػبحر اشت  اف

 املػيومة إلىثرحدة الثاحة 

ة  أو)ضدوُة   غحر موحو   أصال( أوظا ٍر

    شنب غدل  قا ب لالثناعثرحد ها 

 إ  ا  املػيومة املةُي  واملوامبة

التُرررا   وظرررابل نظرررا  املػيومرررات 

  ث-مػالجة-الوقةي: حدؼ

 مها   حداغُة م هياف: 

لجورة  مرر هياف ًررحم اخحُررا  

 أغضااها وفق مػاًحر مدي  

 املحػتا ال،ا د: الحوقب

 مػرفة منا   املػيومات  

 ومات()منهع مخحا    مجاع املػي

 املحػتا املحوتب:

 نخبررررا  ليدػيومررررات واملالخظررررات المررررع م ًررررحم 

 أ دُة مبيبُا. إغطات ا

 امحجالب اكبر قي  م  الواقةحع

امرررررحخيا  ثكوولوحُرررررا املػيومرررررات 

 لحومُؼ ال شر الكترونُا

 الحػتا أو وظُةة الرا ا 

 رررررررررررر  مهررررررررررررا   فر ًررررررررررررة ثرررررررررررررثبن 

  برنُة املحػتا

 ، ثتُُدها ومراحػ هاةاملػيوممػرفة ثنةُة  انحق ء

مػرفرررة ثدُحرررر  املػيومررررة املهدرررة مرررر   الحافهررررة  

 )الضجُج(

 وضؼ مػاًحر منحتا  املػيومة

 ثتُُم صالخُة وفابي  املػيومة.-

الحدُحررر   رررحع املػيومرررة المرررع مرررِحم -

 خحةررررراظ بهرررررا مرررررر  املػيومرررررة المررررررع 

 مِحم ثجا يها

  نحتا   و

 مها   فر ًة ليدحُتظ

ة مهرررررررررا   حداغُرررررررررة ليدؤمسررررررررر

 التابدة غلى الخسُحر 

رررررررررررررررررق غدرررررررررررررررررب  ًترررررررررررررررررو  بهرررررررررررررررررا فٍر

 محخنا

 املسؤولحع إلىمػرفة  فؼ املػيومات  ال واد

  أ وات  ثناع املوامبة

مهرررررررررررررررا   فر ًرررررررررررررررة ًترررررررررررررررو  بهرررررررررررررررا  املوافتة غلى مضدوع الوقل 

 املحُتظ
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 مػرفة ثديًي مناع املػيومات/ املػا ف الحخزيت

 و قُة /  قدُة

قُدة ليدػيومات املجدػرة  إضافة

 م  خالع ثوظُدها

مهرررررررررررا   فر ًرررررررررررة ًخرررررررررررحا بهرررررررررررا 

مجررررررررراع املػرررررررررا ف الربحرررررررررر  ررررررررر  

 واملػيومات املرزنة.

 الثوا  وإثتاع إلا ياعالتي   غلى  إربات با ء الونى

 مػرفة خيق ثةاغالت اًجا ُة

 التي   غلى ثبا ع املػيومات

التررررررررري   غلرررررررررى  ورررررررررا  مجدوغرررررررررة مررررررررر  املػرررررررررا ف 

 الجيًي 

 وإلا ياعامحال   وح الريق 

ررررررب املػيومرررررررة لح  ذكرررررررا  مررررررر   إلرررررررىدٍو

 خالع حدؼ وثديُب املػيومة.

 مها   فر ًة

 ثدر  ذكا  املؤمسة

امحال  املها ات الحتوُة    مجاع ثكوولوحُرا  النشر 

 و ثناع. إلاغال 

  ثناع    املؤمسة إحرا اتمػرفة 

 املسحخيمحع ليدػيومات خاحاتثديًي 

ؼ وثةسرررررررررُن ونترررررررررب  مػرفرررررررررة جسرررررررررَر

 وجشا   املػيومة 

 غلى كافة الومابن الرقدُة

ال شر  و مها   فر ًة ملسرحر 

 املػيومات واملػا ف

 ثرقُة وثتوحع حهاد الُتظة الحنشيط

 ثوظُم وثوفحر املوا   املا ًة ليغم  نشطة

الةرراغيحع والحررأرحر غلررى مهررا اةهم بهرريف  إقورراع

 مشا ك هم  ةػالُة

 ثنرررررررررررراع  شررررررررررررنب مسررررررررررررحدر مررررررررررررؼ الةرررررررررررراغيحع 

حً  مررررررررررر  املدكرررررررررررر  أع املػوُرررررررررررحع وأول رررررررررررك الررررررررررر

 ًنبدوا كحلك.

 نظم  افػُة. إ ما م  خالع   فرا ثدةح  

يهرررررا  ذكرررررا   إلرررررىث سرررررُق الجهرررررو  الةر ًرررررة لحدٍو

 حدا   نافؼ ليػدب.

 قُاو كةا   وفػالُة الجهاد.

ث شررررررررررررررررررررررررُن شرررررررررررررررررررررررربكة  ثنررررررررررررررررررررررررراع 

والح سرررررررُق  رررررررحع مجدررررررروع أنشرررررررطة 

 الُتظة.

مػرفررررررررررة ثوظررررررررررُم  و اع املػيومررررررررررة 

املحأثُرررررررررررررررررة مررررررررررررررررر   اخرررررررررررررررررب وخرررررررررررررررررا ج 

 املؤمسة  

 الح شُن  و مها   فر ًة.

 

 17اله رات النردكة والجن عية الخ صة ب ليقظة في مؤشص ت الومام ت )م حب ت الاقي(ج ول كاضح 

 

مخحيررررل املهررررا ات المررررع ًتررررو  بهررررا املحررررُتظ غلررررى مسررررحو  مؤمسررررات  أغررررال قرررريموا  رررر  الجرررريوع 

ذلرك غلرى نرروع   ئمرتا رررم قدورا ، LESCA  أمرهمخبررا  املجراع، غلرى  إلُرر املػيومرات خسرا مرا ًريغو 

املكحبرررات الوقةُرررة مرررؼ ثديًررري نررروع املسرررؤولُة  ال سررربة لنرررب مهرررا   ) فر ًرررة أو حداغُرررة( لررروخيا الرررى 

حع الةررر ي والجدررا   ُررق  وملراخررب غرري   الترروع أع الُتظررة ثحطيررا ثظررافر الجهررو  غلررى املسررحٍو لحدت

 .املبحغا الغاًة 
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 دا ثِسر لوا م  أ  ُات موضروع الُتظرة، ذلرك املةهرو  الػنرري الرحي ظهرر  ر   إلاملا  ػي 

الجانرررررررا  إلرررررررى رررررررياًات التررررررررع املا رررررررمع  ررررررر  املجررررررراع الػسررررررركري ررررررررم انحترررررررب  ررررررر  ثهاًرررررررات التررررررررع املا رررررررمع 

ػرالم مؤخرا مؤمسات املػيومرات م مرُدا املكحبرات، و ر  مداولرة مورا لحديًري م لححةوا ،  قحنا ي

غلررررى نرررروع مدحرررر  مرررر  املكحبررررات و ررررو املكحبررررات الوقةُررررة ،  إمررررتا   ررررحا املةهررررو  الثرررريًث مررررؼ مداولررررة 

أل دُ هرررا ومرررا ثحدحررر   ررر  مررر  خنرررابا لػرررب أ رد رررا خيمرررة  رررالب الػيرررم  وع قُررري أو شرررر  أو متا رررب 

خينروا  ر   فئنورا،  لكترونُرةأو أي الت ا  مال ، وم  خالع امحترابوا لواقؼ املكحبرات الوقةُرة ما ي 

ات ثةػُرب  ، املد،ية أماما إلاهاغرض أ م الوحابج املحوصب  إلىخاثدة  حا البدث   ر  ثديًري مسرحٍو

 نجديها    الوتا  الحالُة:الُتظة  اخب مؤمسات املكحبات الوقةُة والمع 

1.    

الُتظرة ًتح رمع  صري  ومح ةها  ال سبة ليدكحبات الوقةُة أع الثنوع غياهرا ًنروع  املجراع، وثةػُرب

، مر  خرالع املسرحةُيً لِسحةُي ماهرا أكبرر قري  مر   أ م املنا   املوقوفة ل شر ا غلى نطات أومؼ

لءثنوع غلى نوع م   وقاف و رو وقرل الثتروت ، ليحورادع غلرى ختروت امليكُرة الةر ًرة مر   السع 

    قواغي البُانات. أماماأحب موافسة املؤمسات الربدُة املحد،ية 

2  

لررِ  كررب مررا ًوقررل صررالح لالمررحغالع  رر  املكحبررة الوقةُررة،  ررب ًجررا غربيررة مررا ثررم وفترر   دررا ًخوامررا 

اكخسرا ا  وموظومة التُم المع م ًخحيل غياها ارواع لودح  الربِرث مر  الطُرا ونترر  مرا ًوةرؼ الوراو

 لي،تة واملنياقُة .

3.  

رررررررب املنرررررررا     منرررررررا    قدُرررررررة ٌسرررررررهب نشرررررررر ا  إلرررررررىمررررررر  الكحرررررررا املوقوفرررررررة املطبوغرررررررة مررررررر  خرررررررالع ثدٍو

سر. وامحغاللها م   رف الجدُؼ م   وع أي خواحز حغرافُة   ، وثددُيها الكترونُا  سهولة َو
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التر ا  مرال ،  أوو   الغاًة م  وقل الكحا و و ثبيُغها ليػامة م   وع قُي أو شر  أو متا رب مرا ي 

 ثددُي . إمنانُةم  خالع ثتيًم ال  رة  لكترونُة ليكحاب املوقوف مؼ  ًنوع ذلك

5  

مر  أ ررم نشررا ات الُتظرة أع ثنررب املػيومررة املوامربة ليبرررا املوامررا  ر  الوقررد املوامررا ، ذلررك 

ى م ، خمررررمرررر  خررررالع مػالجررررة حُرررري  ملنررررا   املػيومررررات املوقوفررررة ثتحضرررراها غديُررررات املػالجررررة الةوُررررة

ا ا ثجالُا   ًنوع مخططا وامتراثُجُا. وإنداًنوع الػدب غةٍو

6  

املػيومررة،  إلررىمررةُال، لحِسررحر مرربب الوصرروع  إلُرر وفررق أشررهر الحنررانُل الػاملُررة ، مررا امررحطاع املررر  

 ثةا ًا لةو مى الحنانُل المع نءثظها غلى ك،حر م  أنظدة املػيومات غلى  نترند.

7  

ررا لييقررة  رر   املػدرروع بهررا  رر  ثخنررا غيررم املكحبررات، والمررع ثخحيررل غررا    رراخحالف لغررة املنررا  ، ثدٍر

 اخحُا  النيدات اليالة غلى مدحو  املا   الػيدُة املػالجة.

8  

ا   الػيدُررررررة مررررر  خررررررالع  ال سررررربة ليدنرررررا   الػيدُررررررة املوقوفرررررة خمررررررى جسرررررهب غديُررررررة الوصررررروع الررررررى املررررر

اها   .مدحوا ا ومضدوثها الياخل  ولِ  فتن م  خالع غواٍو

9.   : 

املػيومرررررة مباشرررررر  مررررر  خررررالع الوترررررر غلرررررى أخرررري الػوررررراٍو  أو الػواصرررررر المرررررع  إلررررى دُررررث ًرررررحم الوصررررروع 

ات الكحاب  بدا لوقد التا ا واملسحةُي م  الكحاب.  ًحضداها فهرو مدحٍو

10  

 إلرىخمى م ثتحنر أنظدة املػيومات الرقدُة املوقوفة غلى كحرا الريً  والترراذ فدسرا،  رب ثحػريا  

 شمى أصواف املػرفة المع جػبر غ  الثاحات املرحيةة واملحووغة لطيبة الػيم.
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11  

وغررري   قحنرررا  غلرررى الػربُرررة غلرررى ، غحرررر اليغرررة الػربُرررةم لخشررردب الكحرررا املوقوفرررة  رررا   لغرررات الػرررال

 أ دُ ها، م  أحب ثةحذ غيمع غلى كافة الطيبات واع ثباً د لغاةهم.

12  

ك،حر م  املنا   املوقوفة ثوحي لها ثرحدات    غالم ال شر  يغات مخحيةة، ٌسحي   غدب الُتظرة 

 ة لحِسحر امحغاللها.ثدنُب  ح  الترحدات ووضػها حوبا لجوا مؼ املنا    صيُ

13  

و   الثيتة البا د     غديُة الوقل كيها، فيوم را لظيرد املنرا   املوقوفرة مغدرو   مر ومرة  ر   ري 

اةهررررررا وبيغررررررد أ دُ هرررررر اعو ال سررررررُاع  نرررررروع ذلررررررك  حوصررررررُيها إلررررررى الهواثررررررل ا مررررررا  يغررررررد، ثووغررررررد مدحٍو ٍو

 يُ  قني السةُب.البث  و الغاًة وغاملثدولة و حهز  الكةُة ، ذلك أع 

14  

سرررررعى مكخشرررررافها  ورررررا  غلرررررى مػطُرررررات الواقرررررؼ  أعوظُةرررررة املحرررررُتظ  ٌسخشرررررػر  يبرررررات املسرررررحةُيً  َو

 املػيومة. إلى  سهولةًنب  لبغال املثُن    لِشنب  دتحضا ا مُامة 

15  

غلى وحر  الرنروص ، والمرع ثروفر خُرا ات محػري   ليوصروع الرى م،ب مدركات البدث ، املحتي  مو  

 م   وع غوا  ومشتة. املػيومة

16  

رب املكحروب الرى مسردوع والسردع  البنرري  متررو  ،  إلرىثوفر الحكوولوحُا الثيً،ة  رامج ثتو   حدٍو

 اع واخي.   منحدؼ البيابب املرحيةة ليدا   الػيدُة الواخي    قبأو غلى 

17  

 رررر  غررررالم ال شررررر  وأشررررهر ا الحتوُرررراتمرررر  خررررالع مراغررررا  الحِسررررحر امررررحخيا  ا سررررن  شرررركال ومضرررردونا

 املػيوماثُة.  نظدة ػُيا غ  الحػتُيات المع نجي ا    ك،حر م    لكتروني،
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18  

 إلاغرال اب التررا  وأصرثاب املراع واملرحنرحع  ر  غيرم املكحبرات وثتو رع مر  أصرث وثباً  مسرؤولُاةهم

جي  ئشررررا  الجدُرررؼ، كرررب غلرررى مسرررحوا ، الػدرررب املؤمسرررا إلرررىلالنحتررراع مررر  الػدرررب الةرررر ي و ثنررراع 

 لالمحةا   م  خبراث  وخيماث  فُػم الوةؼ.

19  

ررة، خمررى ممرر  م،ررب ثيررك الررريمات المررع نجرري ا  رر  أنظدررة املػي ثنرروع  ومررات وقواغرري البُانررات الحجاٍ 

نربذ  رحلك موافسرا لح الةو مى والر ا   ومو  الريمة غووانا ليدجانُرة املالدمرة ليدنرا   املوقوفرة

ا ليدكحبات الووغُة    خر .قٍو

20  

ي ًنرررروع غيرررر  غيُرررر  أي ومررررُية مرررر  ومررررابب الررررربذ الحجررررا   إ خرررراعأصررررب مرررر  أصرررروع الوقررررل م ًدكرررر   

رررررة فرررراألمر بهرررررحا الشرررررأع مدسررررو  ، م مجررررراع فُررررر  ثنية هررررا غلرررررى  الررررا الػيرررررم ، ولرررررو كانررررد  أمرررررػا   مٍز

 . ليدراحػة البح 

مرررا ٌػررررف  دوضررروغوا ًدكوورررا التررروع أع الُتظرررة لِسرررد نشرررا ا غا ًرررا أو  أل رررمو ررر  ثحدرررة غرضررروا 

 : أع    اح   المع ثضبطهامل وإندا وثُ ُا ثتو     املؤمسة املػيوماثُة  شنب غةوي اغحُا ي، 

غديُررة امحكشررافُة ليددرررُن و امررخباقُة ملررا قرري ًدنرررب مرر  ثطررو ات و ًررحم  دوح هرررا الُتظررة   -

ا مو  والبػُي.  الح بؤ مخحُاحات مسحةُيجها    املسحتبب ، التٍر

بتررى  املحررُتظغديُررة مسررحدر  ومحكررر  ، ثجػررب الُتظررة  - فطوررا واغُررا ملررا ًدررُن  رر  مرر  خولرر ، ٍو

 وضؼ محا ػا ملا ًجري م  خول ، م ًنب وم ًدب،    غدب محواصب  توب.مترقبا لي

نظررا  مػيومرراجي،  رري ا  ررالجدؼ، ومررررو ا  أيالُتظررة غديُررة محناميررة جشرردب حدُررؼ مراخررب غدررب  -

  املػالجة  رم ان ها   البث، و   كب مرخية م   ح  املراخب ثةنُب ٌسحي   ثيخب الُتظة .

وع ، رررم ثةوررا  الُتظرة أمرريوب غنرري  رر  جسرُح - ر أنظدررة املػيومررات، أوع مرا امررحخيم  الػسركٍر

املكحبرررررررات، لُنررررررروع ثطبُتررررررر   ررررررر  املكحبرررررررات الوقةُرررررررة حررررررريًرا  الػواًرررررررة  إلرررررررىخبررررررررا   قحنرررررررا  ، لُنرررررررب 

 و  حدا .

الُتظررة أ ا  فػالررة ليرفررؼ مرر  مسررحو  أ ا  مؤمسررات املػيومررات لال ثتررا   خرريماةها، وثدنررُب  -

 الحال  ثدتُق  نحةاع م  ال،در  المع ثم جسةُيها وقةا ليكحا واملكحبات. محةا   م  منا   ا وب
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 الُتظة ثتح مع مسؤولُة الجدُؼ، أفرا ا كانوا أو حداغات، كب م  موطيق وظُةح  ومونب  . -

 وثخبؼ أخس  الوداذج املػروضة م  خالع املػاًر .الُتظة  صي ملا ًجري    البِ ة واملثُن،  -

14

ات جسرُحر مرعى البدرث إلرى   خرح  ػرحع  غحبرا  محطيبرات الُتظرة وثطبُتهرا غلرى حدُرؼ مسرحٍو

 املكحبات الوقةُة ، موا  املوحو   ماها: غلى مةُب الحكر م الثنر:

  :18ال حبة الش ممة-

كحا را مػحدريا  ر  الػيرو  الشررغُة ومرا ًحػيرق بهرا  12420ي  البرنامج املجاني الشهحر الحي ًتر

 إلامررالمي، خمررى أنرر  أ يررق غلرى  ررحا البرنررامج وال  ررخ والحددُررب مجانرا ليترررا  مر  غيررو  آلالررة، قا يرة 

ولحػتي غديُة البدث فاها أوحي  رنامجا ، 2018قةُة     إصيا  ا الرام  املجاني ب ال  رة الو 

لحرررروفحر قالررررا ثتنررررع أنُررررق وخرررريًث ًيُررررق  19املكحبررررة الشررررامية الثيً،ررررة  ٌػرررررف  امررررمأخررررر مرافتررررا لهررررا 

  املثحو  الرقمع الثري ليدكحبة الشامية.

 : 20ال حبة الاقنية -

ألررررل كحررراب  درررا  ررر  ذلررررك  20املكحبرررات الراصرررة  الكحررررا الشررررغُة، ثضرررم أكثرررر مررر  مررر  أكبرررر 

 يقرررررة ميُررررروع صرررررةدة  10املرطو رررررات والرمرررررابب الػيدُرررررة والكحرررررا املنرررررو   أًضرررررا. ، ثدررررروي قرا رررررة 

ب مػظدها   . PDFصُغة  إلىوحو   غالُة وقي ثم ثدٍو

 : و   جػدب غلى الهواثل الحكُة و حهز  الكةُة. 21ال حبة ال ترونية لم حب املج نية  -

 ر  شرمى املواضرُؼ، قا يرة ليحددُرب  نرُغة  و حوةُرةًضرم أمف مر  الكحرا الػربُرة  :22ماقع كحفب -

PDF. 

مرا   غيدُرة  املجراع ، واػري   19147المع ثخرُذ غلرى  نترنرد أكثرر مر   : 23قنية الو ليةال حبة الر  -

 ولرررة مررر  الػرررالم، مدكررر  قرا ةهرررا صرررةدة صرررةدة  وع  193لغرررات، خاصرررة  ررريوع ورتافرررات أكثرررر مررر  

 .إنزالها

 أ م املواقؼ املةُي  ليباخث الػيمع. م  Google scholar24جاجل ش الر:  -

 أكبر مكحبة الكترونُة    الػالم ،ًدك  ثددُب الكحا ماها  املجاع. : 25م حبة ال اغرس -
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المرررررع ثررررروفر منرررررا   ليدػيومرررررات  املجررررراع،  ومررررر  خرررررالع امرررررحترابوا وثنرررررةدوا لهرررررح  املواقرررررؼ

ػي ، واالحددُب  اخب  ح  املواقؼ إخنابُات إلُ ولشرابذ وامػة م  املسحةُيً  خسا ما جشحر 

خ جُب حدية م  املالخظات المع قا ثوا ليكشل غ  مخحيل ػديُات  دث محكر  ، قدوا  التُا   

  فُدا ًل :  إًجاد االمع جػترض السحر الثس  لهح  املؤمسات ، نداوع  الوتابا

واملسرررحةُي الُرررو  ًبدرررث غلرررى الحِسرررحر  والحػتُررري،ثنررردُم املواقرررؼ ثخحيرررل   حاثررر   رررحع السرررهولة  .1

  .املكحبة الشامية(و الثاع    كدا   )خمى م ًضطر لحندُم  رامج مرافتة جسهب البدث 

 قحنررررا  غلررررى ثخنررررا الػيررررو  الشرررررغُة  رررر  ك،حررررر مرررر  املكحبررررات الوقةُررررة  لكترونُررررة، وذلررررك  .2

لحظرررافر الجهرررو  الةر ًرررة ليترررابدحع غياهرررا، نأمرررب جػدُدهرررا غلرررى كرررب الحخننرررات مرررا أمكررر  لرررحلك 

 مةُال.

قرررررري  مرررررر  اليغررررررات وغرررررري   قحنررررررا  غلررررررى لغررررررة  وع أخررررررر ،  رررررر  خررررررحع ً بىرررررر   نةحرررررراح غلررررررى أكبررررررر  .3

 غاملوا. إلى قحنا  غلى اليغة الػربُة غلى أ دُ ها،ألنوا ندحاج ليحةحذ غلى غالم الغحر لجحبهم 

اخررحالف  رررت البدررث، ماهررا مرر  ًبدررث  رر  الكحرراب وماهررا مرر  ًبدررث  رر  النررةدة، ومورر  مرر  ًدرري   .4

ليوصررررروع ٍتررررة  م،رررررب املتع،وغلررررى اررررررر ذلرررررك ًربررررى ثبنرررررع الطر  أوالبدررررث كالػوررررراٍو   إلحررررررا الجررررز  

 .ليدػيومة

أع الباخث قي ًجي صػوبة  إمخمى واع صددد  ح  املواقؼ لالمحةا   املجانُة م  منا   ا،  .5

ات الرقدُة كدا  و الثاع    املك ب  ػ  املثحٍو  حبة الرقدُة الػاملُة.   ثجً 

 بىررر  أع ،  ررر  خرررحع فيسرررةة م،رررب  رررح  املواقرررؼ ًأخرررر   ػررر  املواقرررؼ جسررردذ  حددُرررب منرررا    وع  .6

 ثددُب كب املنا   املوحو   بها  وع ثدُح  أو امحاوا . إمنانُةثبنى غلى 

رررة،خمى  .7 تررة الحجاٍ   ػرر   ررح  املواقرررؼ ً جررا غورررك  ػرر  املنرررا   لُدُيررك ممرررحخيامها  الطٍر

ة، فاملجانُة مبيأ ً بى  الحأصُب ل  مؼ جػدُد  غلى كب املنا  .  واع كاند املبالغ املتي    مٍز

ترة غرررض  .8  ،  ػضررهاثخحيررل مر  موقررؼ نخررر، نجرري ا محباًورة  ررحع السررهولة والحػتُرري البُانررات ٍر

 .الةسُن ماها ، غحر املػتي وم املركاأٌسر م   ػ ، حاذ ُ ها محةاوثة، و خس  ثبنع 

م نجرري ا مدكوررة  رر   أ دُ هرراغلررى   لكترونُررة،الحكُررة واليوخررات   حهررز الحددُررب غلررى  إمنانُررة .9

 مطيا وحا ثدتُت  لحِسحر املػيومة لءجدُؼ غلى مخحيل الومابن املدكوة.كب املواقؼ، و   
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ًةضب شكال موخيا ًحػامب مػ   ، واملسحةُيامليةات المع جػرض غلى  ح  املواقؼ أشناعثباً   .10

، غلررررى كثررررر  امررررحخيامها إلاخنررررابُاتالمررررع جشررررحر  PDFنررررُغة ك  رررر  غديُررررات البدررررث والحددُررررب،

 لسهول ها وخةة خديها.

 و ثطبُق أميوب الُتظة    مخحيل مراخب جسُحر  النػوبات،كب  ح  خوا لحجاود اقترا و

مػا لرة الوجرراح  املكحبرات الوقةُرة ، كدرا مربق ثةنرُي  غلرى مسررحو  نحرابج  رحا البدرث ، ونجديهرا  ر 

    ال،الرُة الحالُة: حدػوا ا مءرنة    نتا  غي   26 خبرا  الُتظة ثديذ غاهاالمع 

 :الومه

ثديًري ووصرل وندححررة  إلرىالمرع ً حجهرا البدرث ، وجهرريف   مامررُةاملػرفرة  الرحي ٌػبرر غر  

املُنانح مرررات التاغيًرررة ليػرررالم الرررحي ًدرررُن  ورررا ، واملحد،رررب  ررر  خالحورررا  رررح   ررر  الرصرررُي املػر ررر  الرررحي 

جشنب م  نظا  الوقل    مجاع الكحا واملكحبات، واملحدح   خووع منا    ومػيومُة ثنيةح  ومػة 

فررررة  ررررالب الػيررررم والبرررراخ،حع غرررر  املػرفررررة غلررررى اخررررحالف مييهررررم ونديهررررم، وغلررررى ثبرررراً  امررررحخيام  لنا

اةهم واخحالف ثخننهم ، وامحيا  م غبر الزماع واملناع.  مسحٍو

 الح االاجي :

الرررررررحي ثد،رررررررب الومرررررررُية الحتوُرررررررة الةػالرررررررة لرررررررل ا  الجُررررررري واملحدحررررررر  ليدؤمسرررررررات واملوظدرررررررات،  

غبرررررر الربررررررات والمرررررع جػحبرررررر جشررررركُية مررررر  املػرررررا ف الػيدُرررررة املػحدررررري  أمامرررررا غلرررررى املهرررررا ات املتراكدرررررة 

دة ، ًدكرررر  امررررحخيامها إع غلررررى املسررررحو   إلررررىواملدا مررررات الةوُررررة المررررع ةهرررريف  ثدتُررررق غاًررررات صررررٍر

 قحنرررررا ي أو غلرررررى املسرررررحو  الرررررريماجي والرحرررررري ، ولػرررررب أ ررررررد  رررررح   مرررررالُا الحتوُرررررة امرررررحخيا  

 ماما     نترند.الثاموب وشبنات  ثنامت غ   ػي املد،ية أ

 :ابحك ر

فُدررا  ، جغُحررر مرروا  حررح ي أو مدرريو  إخررياذٌػبررر غرر  انجرراد مررا  ررو حيًرري مرر  خررالع الررحي 

ررا  ٌػبررر  ختررراع غرر  فكررر  حيًرري   وع مواحهررة ختُتُررة لءثاحررة المررع مرر  املةترررض أع جشرربػها. و ٍت

نسررررعى لحطبُتهررررا  رررر   المررررع ،  الُتظررررة  حنررررا  المررررع نسخشررررةها مرررر  البدررررث قُرررري الي امررررة  ررررو أمرررريوب 

  رررر  غررررالم املكحبررررات ،  إمررررتا ها، والمررررع  ِوررررا  رررر   ررررحا البدررررث املحواضررررؼ كُةُررررة مؤمسرررراثوا املػيوماثُررررة

 املكحبات الوقةُة. ماها م مُدا لُنوع أصال م  أصوع الخسُحر  اخب مكحباثوا و
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شرربكة  نترنررد، وقةوررا  المررع ثخُدهررا لوررا  لكترونُررةواقررؼ املكحبررات الوقةُررة  ػرري امررحطالغوا ل

حديرة مر  الوترابا المرع قدورا  دػاًو هرا مر  خرالع قُامورا  ػديُرات  درث محكرر   ، اقترخورا غلرى  لرىغ

ترررررررة غدرررررررب  إرر ررررررا ة مرررررر  خبررررررررا  الُتظرررررررة املػيوماثُرررررررة املطبتررررررة  ررررررر   الحدسررررررروا ا ٍر املجرررررررامت الػسررررررركٍر

 .و قحنا ًة 

وحرررررابج الملكحبرررررات، و رررررو مرررررا أفردثررررر  حطبُتهرررررا  ررررر  غرررررالم االبدرررررث املحواضرررررؼ  ل ررررر   رررررحا  ُوا مرررررػو 

ات ومراخرررب الػدرررب املكحيرررع بهرررح  املكحبرررات الوقةُرررة  إلاهرررااملحوصرررب  مررر  خرررالع غررررض مخحيرررل مسرررحٍو

ل سررررتن غياهررررا منررررا   وأ وات الُتظررررة املػيوماثُررررة ، كأمرررريوب مبحكررررر ليرفررررؼ مرررر  مسررررحو  أ ا   ررررحا 

دة وامرػة مر   ررالب الوروع  حاثر  مر  املكحبرات الوقةُرة الرحي ًرروفر منرا   مػيومرات مجا نُرة لشرٍر

المع  قُي  نجاد ، أو ثد،رب مشرروغا حريًرا  أوملكحبات  لكترونُة املةػية  الػيم، اع غلى مسحو  ا

 . الػواًة و  حدا  م   رف مؤمسات الوقل ، م مُدا ما اخحا ماها  دجاع الكحا واملكحبات

التي   غلى  مخبات    الةرت الحي وبتو   أع  ثنٍو  قواغة و غحتا  إلى  خحروخيا    ل

ات أ ا  املؤمسرررات م مرررُدا ماهرررا املكحبرررات ، الوقةُرررة ماهرررا ثديًررريا،  ًنررروؼ الةررررت  ررر  ثةررراوت مسرررحٍو

املػرفرررة ٌسرررحي   ثنرررارل حهرررو  غررري  مررر  املرحنرررحع  ررر  غيرررم  إلرررىو نحتررراع مررر  املػيومرررة كدرررا   خرررا  

 لةػالة    املُياع.املكحبات وم  املحُتظحع و و ما ثد،ي  خالصة الربر  ا

م    ك م ًضُؼ أحر مر  أخسر  غدرال  ،  إع،  و حا 
ُ
ُةِسرك

 
ن
َ
ُحم  أِل

 
َسر  خ 

َ
ُحم  أ

 
َسر  خ 

َ
و   رب     ِإع  أ

 الثسنى ودٍا     أخسووا  وك م ًضُؼ أحر املثسوحع  ، و  ليحً   إلاخساع إم إلاخساعحزا  

ا  رررر   ررررحا البدررررث  رررر  وحرررر  مرررر  وحررررو   ررررح   غرررروات  بانُررررة لالخسرررراع، والُتظررررة المررررع ثواولوا رررر

 هرراإلاخسرراع أ  نررا ثطبُترر   رر  غررالم املكحبررات الوقةُررة المررع ثتررو  ثودُ هررا غلررى أ ررب البررر وإلاخسرراع، لػي

 ثجي مةُيها إلى إلاثتاع ،و و غاًة ما نرحو      حا الػدب أو ذا ، غسانا ننوع م  املثسوحع.
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 أ.د.عزة فاسوق حىهشي                               فاطمت ماهش دمحم دمحم

 أطحاذ املكحبات واملعلومات                            ماجظحير علوم املعلومات

 كلية آلاداب جامعة بني طويف

يا  عويب الويي   وذلي         اء ع
َّ
عويب ألااامية مساجعية  باالعحمياداطتهدفد الدزاطة ثقييي  عيةية ميو مواألايك ف

يا   ومعحميد  عويب املية   31مقةةة باإلكافة للمالحظة املباػيس    بيالحوبيع عويب  اء ع
َّ
موألاًعيا ميو مواألايك ف

ك عيةة الدزاطة مو خالل الوؿ ي الححليوي  وألاد ثوؿلد الدزاطة إلب طهولة الوؿول إلب جميك املواألا

محسكيييات البحيييب بكحابييية اطيييمها مباػيييس  بيييي مس يييك محيييس  البحيييب  اميييا أ هيييست  حييياا  الدزاطييية حـيييول 

موألاك ػبكة الك ييف العس يي عويب املسثبية فوليب ووجيودم بيي ألامية ال رثثي  ميو حييب ثوبييع ثقييي  محياوز 

%  وألاييد اوؿييد 74,1فلوايية ب ظييبة   يليييب باملسثبيية الةا ييية ػييبكة 85,2%املواألاييك عيةيية الدزاطيية ب ظييبة 

الدزاطية بحقيييي  مواألايك الوييي  بـيوز  مةحظميية ملعسفيية دزا  املظيح يديو ثوييام ثـيمي  املوألاييك وخدماثييب  

 الوؿول إلب املوألاك بـوز  مظحمس . باإلكافة الخحباز إمكا ية

ا   اء ع
َّ
 خدمات فا ا  السألامية . -ثقيي  املواألاك –مواألاك ف

Abstract: 

      The study aimed to evaluate a sample of  The blind  web sites, based on a revised checklist 

as well as direct observation, applying to 31  blind sites, and based on the analytical descriptive 

approach. The study reached easy access to all sites of the study sample through the search 

engines by writing its name In the search engine box. The results of the study showed that the 

site of the Arab blind network ranked first and was ranked at the top of the ranking in terms of 

application of the evaluation of the study sites by 85.2%, followed by the Alouka network by 

74.1%.Regularly assess websites for user feedback on site design and services, as well as to test 

accessibility to the site on an ongoing basis. 

Keywords: Blind Web Sites - Website evaluation - Digital services for the blind 
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إ والألاا مو أن  البثئة السألامية البد أن ثخدم كافة فئات الباحةين بما ثوفسم مو وطااى محعدد        

ومـادز محةوعة وأن  مواألاك الوي  يو  أن ثوفس دليات  الوؿول للمعلومات السألامية واطحخدامها 

ال رايي  بيي الدزاطية  لكل فئات املظح يديو وخاؿة ال ئيات فارير اححياجيا لوبيعيته  اة اؿية . كيان

امظييح يديو بوجييب خيياؾ والبحييب  عييو مييد  ثلبيتهييا  لألا ييا اةحالييية عوييب ثقيييي  املواألاييك املظييتهدفة 

هيييرم ال ئييية وإمكا ا هيييا بيييي ثثظيييير بثئييية بحيييب مةاطيييبة فاطيييتهدفد  الدزاطييية ثقييييي  مواألايييك  الححياجيييات

يا  عويب الويي   اء ع
َّ
عيد ها الباحةحيان   واملعاةؼية ة ميك وذلي  باالعحمياد عويب ألااامية املساجعية  ال يي أ ف

 البيا ات وإجسا  عملية الحقيي  للوألاوف عوب أط ست عةب هرم الدزاطة .

11

.ان املعلوميييات املحاحييية عويييب مواألايييك الويييي  حيييع لن مييييك فالبيييد ميييو إمكا يييية الوؿيييول إل هيييا بواطيييوة 1

 كافة املظح يديو.

ييا  ةحـييوله  عوييب املعلومييات  خاؿيية بييي  ييل .ةعييد الوييي  ال2 اء ع
َّ
بثئيية فاريير مالاميية للمظييح يديو ف

ا . لالححياجاتا خؼاز الحكةولوجيا املظاعد   مما ةعني كسوز   ثلبية املواألاك  اء ع
َّ
 املعلوماثية لأل

 ا .وثوافس امكا ات خاؿة بها ومحولبات ثووزه لألا ا .جظاه  الدزاطة زفك الوعي بحوافس مواألاك 3

12: 

عويييب اليييسا  ميييو اهحميييام عيييدد ميييو البييياحةين بدزاطييية وثقييييي   عيييم املواألايييك املحخــييية عويييب 

ػيبكة ن  ر ييد  إال أن مساجعيية فدبيييات املحاحيية بييي هييرا اة ييال أويييحد ألاليية ػييديد  بييي الدزاطييات 

يا  عويب الويي   وهيرا ميا دفيك الباحةحيان إ اء ع
َّ
ليب ههحميام بهيرا املوكيو   ال ي اهحمد بحقيي  مواألايك ف

يييا  مظيييحخدمي الويييي   ويمكيييو إيوييياش  اء ع
َّ
الطييييما  عيييد ا خؼييياز الحكةولوجييييا املظييياعد  وشيييياد  عيييدد ف

يييا  عويييب  اء ع
َّ
املؼييكلة البحةيييية للدزاطييية بيييي الظييي ال الحيييالي: ميييا مييد  مالامييية ثـيييمي  ومححيييو  مواألايييك ف

 :املواألاك  مو إمكا ات خاؿة ؟ الوي  مك معايير ثـمي  مواألاك الوي    وبما ثحمي  هرم
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13

 .الحعسف عوب املعايير اة حل ة لحقيي  مواألاك الوي .1

ا 2 اء ع
َّ
 عوب الوي . .ثقيي  عيةة مو مواألاك ف

ا  عوب الوي .3 اء ع
َّ
 . ثحليل مد  ثحقيع العةاؿس الحقييمية اة حل ة بي مواألاك ف

ا  لعةاؿس الحقيي  املدزوطة  وذل  للحؤاد مما يوي:.املقاز ة بين مد  ثوافع مواألاك 4 اء ع
َّ
 ف

 . أن املوألاك ةعكع أهدافب واة دمات املقدمة بـوز  جيد 

 .جود  املعلومات ال ي يقدمها املوألاك مو حيب: حدارتها ومـداألايتها 

 .مد  القدز  عوب اطحخدام املوألاك  ومد  مال محب الححياجات وإمكا يات املظح يديو 

14

 .ما املعايير اة حل ة لحقيي  مواألاك الوي ؟1 

ا  عيةة الدزاطة؟ 2 اء ع
َّ
 .ما الوكك اةحالي ملواألاك ف

ا ؟3 اء ع
َّ
 .ما مد  ثوابع معايير اةححو  عوب مواألاك ف

 .ما ال رثث  الوبقي للمواألاك عيةة الدزاطة وفقا للمعايير املق رحة ؟4

15

151

اطحخدمد الدزاطة املة   الوؿ ي الححليوي الري يقوم عوب ثوميك البيا ات حول الظاهس   

 ملعييايير   اعحمييدت  امييا وثحليلهييا
ً
أيًلييا عوييب أحييد أدوات هييرا امليية   وهييو ميية   ثحليييل اةححييو  وفقييا

يا مق رحية لحقييي  مواألايك  اء ع
َّ
املباػيس  والحعياةؽ ميك مواألايك  باإلكيافة إليب املالحظية عيةية الدزاطية  ف

 الوي  كؤدوات أولية ة مك املعلومات.
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 * كائمت اإلاشاحعت:   

عويب  ههيال ألاامد الباحةحان بإعداد ألااامة مساجعة كؤدا  زاثظية لحقييي  املواألايك عيةية الدزاطية  عيد 

 27محيييياوز  و  املساجعيييية خمظيييية دزاطييييات طييييابقة ذات عالألايييية بموكييييو  الدزاطيييية  وثلييييمةد ألاااميييية

 عةـًسا  وهي كالحالي: 82معيازا  مؼحملة عوب 

 اةحوز فول: ػمل املعلومات العامة للمواألاك عيةة الدزاطة ويل  معيازيو. -

 اةحوز الةاني: املظئولية ال كسية للمواألاك عيةة الدزاطة ويل  معياًزا واحًدا. -

 معايير. ك ويل  رما يةالةالب: ثـمي  وطهولة اطحخدام املوألا اةحوز  -

 اةحوز السا ك: اةححو  املعلوماجي ويل  طبعة معايير. -

 اة دمات الح اعلية ويل  جظعة معايير. اةحوز اة امع: -

 بوا   املالحظة املباػس  ونبحاز الح اعوي مك مواألاك الوي  عيةة الدزاطة ة مك املعلومات ميدا يا . 

16

أارير املواألايك  ميو  مو مواألاك الوي  معحمد  بي اخحيازها عوب انهياموألاًعا  31احةحاناخحازت الب

ييا   وطييثح   اء ع
َّ
ييا  عوييب الوييي   وأاررهييا ث اعلييية مييك املظييح يديو ف اء ع

َّ
ثقييديًما ة ييدمات املعلومييات لأل

 ك (  وألايد ثي  وكيك عيدد ميو الؼيسون الخحيياز عيةية املواألاي1ثوكيي  هيرم املواألايك الحًقيا جيدول زألاي   

 وهي كالحالي:

 .أن يكون املوألاك ث اعلًيا ونؼى بال عل ولثع ؿ حة جعسي ية.1

ييا  أو أن يكييون كيمو أهدافييب ثقييدي  خيدمات لهيي   ؼييكل أو 2 اء ع
َّ
يا لأل ـً .أن يكيون املوألاييك ؿييم  خـي

 بآخس. 

 . أن يكون املوألاك باللغة العسبية.3

  أو ؿييي حة فيييثع بيييو   أو موألايييك .أن ال يكيييون موألايييك  جامعييية  أو مكحبييية جامعيييية  أو مكحبييية عامييية4

 اليوثيوب(. 
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17

 جغوي الدزاطة اةحدود الحالية:

  :ا  عوب الوي .الحذود اإلاىضىعيت اء ع
َّ
 ثساص الدزاطة عوب ثقيي  مواألاك ف

 :يا  عويب الويي   وثي  اخحيياز  الحذود الىىعيت اء ع
َّ
 31ثةاوليد الدزاطية ثقييي  عيةية ميو مواألايك ف

 وألاًعا.م

  :ثساص الدزاطة عوب ثقيي  املواألاك املحاحة باللغة العسبية فقى.الحذود اللغىيت 

 :ػهوز (. 6ث  ثقيي  املواألاك عيةة الدزاطة بي معاةؼة ثلمةد  الحذود الزمىيت 

18

 اء
َّ
ِهف

َ
        The Blind ألا

 للوؿول إلب مححو  مواألاك الوي .ه  ذوو نعاألاة البـسية الريو ةظحخدمون ثقةيات ودليات 

    كاسئاث الشاشتScreen Readers  

يا  ميو الوؿيول إليب ػاػيات اةحاطي  آلالي اء ع
َّ
يو ف ء

ِّ
 ي ومواألايك الويي ح حييب ثقيوم بقيسا  هي ثقةيية ثمك

مححوييييات الؼاػييية الةـيييية بـيييوت عييياله  وجعيييددت أ واعهيييا  اميييا يمكيييو للمظيييح يديو اخحيييياز  يييو  

 الـوت ودزجاثب.

19

 الذسشاث العشبيت: - أ

( دزاطييييتها ال ييييي طييييعد إلييييب ثقيييييي  مواألاييييك هيئييييات الحقيييييثع 1م   2017.ألاييييدمد شي يييي  اة ييييوهسي عييييام 1

العسبييييييية عييييييير الوييييييي   واعحمييييييدت بييييييي دزاطييييييتها عوييييييب امليييييية   املظيييييي ي  باإلكييييييافة الطييييييحخدام فطييييييلوب 

ة  مظحعيةة بقاامة مساجعة مكو ية الحقييمي عةد ثقيي  املواألاك نلك رو ية لهيئات الحقيثع العسبي

مو  موموعة مو املعايير ث  ثقظيمها إلب موموعحين فولب وهي البيا ات فطاطية للمواألاك وهسيقة 

ثةظيمها والةا ية هي املعلومات فطاطية حول املواؿ ات القياطية والبحب عنها داخل املوألاك وثي  

ؿيس باإلكيافة للمالحظية الدألايقية والحـي   اطحخدام مقياض خماس ي لقياض مد  ثوفس ثل  العةا

الييداا  ملواألاييك هيئييات الحقيييثع العسبييية بييي هييرا الؼييؤن مظييحخدًما عيةيية ثلييمةد جظييعة عؼييس هيئيية 

ثقييييثع وهةيييية باإلكيييافة إليييب هييحيييين إألاليميحيييين  وثوؿيييلد الدزاطييية إليييب أن ريييالذ عؼيييس  هيئييية ثيييوفس 
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يئييات الحقيييثع العسبييية عييير مواألاعهييا إلييب إمكا ييية البحييب بييي املوألاييك  امييا  حوييد الدزاطيية إلييب طيي ي ه

ثقدي  العديد مو اة دمات  منها ثقدي  املعلومات الكاملة عو املواؿ ات القياطيية الـيادز  عنهيا 

وإثاحة الةف الكامل للمواؿ ات نلصاميية بيي مواألايك هييحيين  واؼي د الدزاطية  قيان الليعف بيي 

كا ية الوؿول إلب موألاك هيئة الحقيثع مو خالل مواألاك هيئات الحقيثع العسبية  وال ي ثمةلد بي إم

 مساص املواؿ ات  واملقايثع  وهيئات الحقيثع العسبية الوهةية. 

( ثقييي  إثاحيية مواألايك الوييي  للمعياألاين بـييسًيا  وال ييي 2م  2009. ثةاوليد دزاطيية منيو أبييو الةويا عييام 2 

ة عيةيية الدزاطيية  ومييد  طييعد إلييب الحعييسف عوييب مييد  إثاحيية ؿيي حات اة امعييات املـييسية وفمسيكييي

إمكا يييية إبحييياز الويييالب املك يييوفين ميييو عيةييية الدزاطييية  ظيييهولة داخيييل ؿييي حات اة امعيييات املـيييسية 

وفمسيكيييييية  وذلييييي  باالعحمييييياد عويييييب املييييية   املييييييداني  موبقييييية دزاطيييييتها عويييييب موحميييييك املعييييياألاين بـيييييسًيا 

معية عييين ػيمع  حيييب ب ئيا ه  الةالرية: الك يييف وكيعيف البـييس وعميي فلييوان  بكليية فلظييو جا

هيييالب فقيييى اليييريو ثةوبيييع علييي ه  ػيييسون العيةييية    10هالًبيييا  ولكيييو 30ثييي  أخييير عيةييية عمديييية ثمةيييل

ن موحمك الدزاطة مو أفلل مواألاك اة امعات املـسية وفمسيكية حول العال  وفًقيا ملواألاعهيا   وثكوع

مواألايييك  10وأفليييل مواألايييك لن امعيييات املـيييسية  10وليييثع بساموهيييا فكاديميييية املوبقييية  وهييي  أفليييل

والبحييب عوييب  ثمةييل اة امعييات فمسيكييية  مظييحعيةة  عييد  أدوات  وهييي ألاااميية املساجعيية  واملالحظيية 

ػيبكة ن  ر يد  وألايد خلـييد الدزاطية إليب جمليية ميو الةحياا  كيان مييو أهمهيا أن ؿي حات اة امعييات 

اة امعيييييات  املـيييييسية عيةييييية الدزاطييييية لييييي  ثييييية ب بيييييي الحقييييييي  آلاليييييي ل ثاحييييية  بثةميييييا   حيييييد ؿييييي حات

فمسيكية جميعها بي الحقيي  آلالي ل ثاحة  وحققد املظحو  فول  ما عدا ؿ حة جامعية إ يديا ا  

اما ثوؿلد الدزاطة إلب أن ؿ حات اة امعات املـسية عيةة الدزاطة كا د أألال ال  اًما بي ثحقيع 

ا إليييب الحوؿيييية بصيييياد  الةقيييان نزػيييادية ل ثاحييية عيييو اة امعيييات فمسيكيييية عيةييية الدزاطييية  مميييا دعييي

الييييوعي  ؼييييؤن إثاحيييية ػييييبكة الوييييي  لألفييييساد املعيييياألاين مييييو خييييالل عقييييد امليييي ثمسات  والةيييييدوات  ووزغ 

العمييل  باإلكييافة إلييب كييسوز  ألايييام اة لييع فعوييب لن امعييات بإعييداد أدليية إزػييادية ثحلييمو الةقييان 

 داخل مواألاك اة امعات املـسية.   فطاطية ال ي يو  أن ثحوافس 

 ذساشاث ألاحىبيت:ال -ب

ا بي املكحبات ( ثقيي  مواألاك3م 2015ودخسون عام  Arifkhan. اطتهدفد دزاطة 1
ً
 عو بااظحان بحة

وؿييول ذوي هححياجييات اة اؿيية ملواألاييك الوييي    إمكا ييية املحعلقيية بمؼييكالت والقلييايا فخوييا 

 Check Site ,Professional  مظيحعيةة بيؤدا W3Cملعيايير وهمحةيال مظيحو  هطيحخدام وثحظيين
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Web accessibility مواألاك مو70%  وكان مو أه  ما اط ست عةب الدزاطة أن الوي  مواألاك لحقيي 

إمالاييية  امييا ثوؿييلد الدزاطيية  أو بهييا أخوييا  ال جعمييل  زوابييىثححييوي عوييب عيةيية الدزاطيية  الوييي 

 الدزاطة اما اؼ د  ثحول  محـ   محدد للوؿول إل ها  % فقومو املواألاك عيةة الدزاطة10أن

  لكافية املظيح يديو مححويا هيا الححيديب إلثاحية ميو مصييًدا ثحولي  الويي  عيةية الدزاطية مواألايك أن

 WCAGالويييي  إلزػيييادات الوؿيييول إليييب مححيييو  الويييي   مواألايييك وأوؿييد الدزاطييية بليييسوز  ال ييي ام

 لويي ا مححيوي  الوي ح ة عيل مححوي مواألاك إلب الوؿول  إمكا ية ثحظين بي زاثظًيا دوًزاولهرا  2.0

 نعاألاة. ذوي  فش اؾ ذل  بي بما ة ميك املظح يديو محاحة

 اةحكومييية بوابييية موألايييك ( إليييب ثقييييي 4م  2013عيييام  Khulud  Aljarallahاميييا طيييعد دزاطييية . 2

ييا  لكافيية  وؿييوال نلك رو ييية للمملكيية العسبييية الظييعودية  بهييدف الححقييع مييو مييد  إمكا ييية اء ع
َّ
أل

اطة القلايا املحعلقة بإمكا ية وؿول هرم ال ئة إلب مواألاك الوي  املعلومات  واة دمات  وذل  بدز 

واطييحخدامها  والوألاييوف عوييب املؼييكالت ال ييي ثييواجهه  أرةييا  نبحييازح وذليي  لوكييك األا راحييات ةحلهييا   

واعحمدت الدزاطية عويب عيد  أدوات ة ميك البيا يات ثحمةيل بيي هطيخبا ة كيؤدا  زاثظية ة ميك البيا يات 

يييا  باململكييية ثييي  اخحييييازه  وفًقيييا لوجيييوده   30هاموبقييية عويييب عيةييية عيييدد اء ع
َّ
مؼييياز  ميييو الظيييكان ف

يا   اء ع
َّ
  (PB Union)كيمو جي ل املظيحخدمين ال ؼيوين بيي ألااعيد  بيا يات بكيل ميو مةظمية اثحياد ف

(  باإلكافة إلب املالحظية  والحقييي  آلاليي  وإجيسا  مقابلية AGFUNDوبس ام  اة لي  العس ي للحةمية  

 ميك يحوافيع موألايك البوابية أن ميو السا  الوي  ومووزيب  وثوؿلد الدزاطة إلب أ ب عوبمك مـممي 

 ثلبيية بيي فؼيل فإ يب  فخيس   الحقةيية املعيايير   وثلبييةWCAGإمكا يية الوؿيول  محولبيات جمييك

يا   وألايد أوؿييد الدزاطية بحـيمي  محولبيات اء ع
َّ
 ثلبيي وا يا   للبوابية لكيي فعاليية أفلييل وأارير ف

اء محولبات 
َّ
ا  بةواح.   ف   ع

21Web sites

جعسيف مواألاك الوي  بؤنها: ؿ حات مسثبوة ببعلها محاحة عوب ػبكة ن  ر د ثمةل مةظمات أو 

 موكوعًيا واحًدا أو عد  مواالت  اما يمكو عسق املواألاك بواطوة الهواثف 
ً

أفساد ألاد ثخدم مواال

 .WAPة عير ثقةية الواب اةحمول
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22Web sites Evaluation

بييدأ اطييحخدام مواألاييك ن  ر ييد بييي بداييية الخظييعي يات اعةـييس أطاسيي ي بييي فعمييال الحوازييية  

وأؿييبحد مـييدًزا مييو مـييادز اةحـييول عوييب املعلومييات بييي وألاييد ألاياسيي ي  وجعييد املواألاييك نلك رو ييية 

حديةييييييية ال يييييييي ثمييييييية  امل طظيييييييات والهيئيييييييات ميييييييي   ثةافظيييييييية وثحقيييييييع إحيييييييد  فدوات الحكةولوجيييييييية اة

  حيييب اهحمييد (5)ملظييحخدم ها نظييبة زكييا عالييية  وثييوفس الوألاييد املظييحغسمل لنحـييول عوييب املعلومييات 

ييييييا  بحـييييييمي  مواألاييييييك يييييييحممو خاللهييييييا ثقييييييدي   اء ع
َّ
عييييييد  مةظمييييييات اييييييير زبحييييييية  و عييييييم فشيييييي اؾ ف

ا  ألاد ال ث اء ع
َّ
كون محوافسم بي املواألاك فخس  أو اير محوافقة مك بسام  معلومات وخدمات موجهة لأل

ألاازايييات الؼاػييية  وال ي حميييي العميييل بييياملوألاك بمويييسد إنؼيييياابح إ ميييا هةيييا  حاجييية ماطييية لالطيييحمساز بييييي 

املساجعة الداامة للموألاك  مما ةعمل عوب اطحمساز ثيسدد املظيح يديو علييب وشيياد  عيدده   فمحا عية 

 .(6)جود  املوألاك املواألاك وؿيا تها أحد معايير

23

باخحالف مححويا ها وأهدافها فمي ثححوي عوب عد  أموز مما يوعلها  Web Sitesثخحلف املواألاك 

م يد  ملظحخدمي الؼبكة مةل اةحـول عوب  ـوؾ  وثحـل الـ حات ببعلها باطحعمال  ف 

سطيوم واملل يات  وميو أ يوا  املواألايك يخي  للمظح يديو ه حقيال ميو ؿي حة إليب الHypertextث اعوي 

 فطاطية عوب الؼبكة ما يوي:

 .موألاك ش ص ي يححوي عوب معلومات ثحعلع بالظير الراثية 

 .موألاك دعابي لبيك مةحوات وطلك معيةة 

 .موألاك إخبازي يقدم أحدذ فخباز 

 .موألاك معلوماجي لحبادل املعلومات حول موكوعات معيةة 

 هل  املظحخدم.موألاك خدمي يقدم خدمات معيةة حظ   

 .موألاك جعليمي لحدزيع حلقات دزاطية 

  .موألاك موجهة ةظحخدم للدعاية الظياطية وفًقا لوجهة  ظس معيةة 

  .7موألاك للخظلية) 
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24Evaluation  

يو  ء
ِّ
و مو ثحديد  قان اللعف والقو  بي أي  ظام  اميا يمك ء

ِّ
ةعد الحقيي  كبى ومساألابة ثمك

ية بخـيييوؾ أدا م ال عويييي  وجظيييهيل اخحيييياز البيييداال املالامييية لححظيييين ميييو إؿيييداز أحكيييام موكيييوع

فعاليحيب  ومييو جهيية أخيس  يحييدد الحقيييي  عويب أ ييب إدمييا  فكيس  الخظيييير  ووكييك حيدود وأهييداف  ريي  

الحؤايييييييد ميييييييو بلواهيييييييا والبحيييييييب عيييييييو أطيييييييباب عيييييييدم ثحقيقهيييييييا  والعميييييييل عويييييييب إيوييييييياد الويييييييسمل املةاطيييييييبة 

للحقييي  أ يوا   أهمهيا: اي يي  واميي   والحيؤألال  ميك اةحييى. و كيازهبح لححقيقهيا  باعحمياد الحوسبية و

 واوي  وجصبي  ومظحويات  وأهداف  ومعايير  وبـوز  عامة جعسي ات الحقيي  عديد . 

"ألاييياض ملظييحو  جييود  املواألاييك نلك رو ييية  ومييد  ا ا  هييا  عسفييد عبييير عبييد م ثقيييي  املواألاييك بؤ ييب:

 (8) ي أنؼيد مو أجلها باطحخدام موموعة مو املعايير القياطية"وفاعليتها بي ثحقيع فهداف ال

وممييا طييبع يمكييو جعسيييف ثقيييي  مواألاييك الوييي  بؤ ييب: عملييية جظييخةد عوييب املالحظيية ونبحيياز باطييحخدام 

ألاااميية مساجعيية للوألاييوف عوييب العةاؿييس املوجييود  بال عييل بييي املوألاييك ممييا ةظيياعد بييي اةحكيي  عوييب جييود  

 هرا املوألاك.  
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ثوجيييييد عيييييد  أطيييييباب ثيييييدفك مظيييييئولي املواألايييييك نلك رو يييييية إليييييب ثقييمهيييييا ملعسفييييية ميييييد  الةوييييياح 

والحقييييدم بييييي املوألاييييك  ومييييد  ثحقيقييييب لألهييييداف ال ييييي أنؼييييؤ مييييو أجلهييييا  والحؤاييييد مييييو جييييود  املعلومييييات 

ومييد    دألاتهييا وحييدارتها ومـييداألايتها(  والححقييع مييو مييد  ألاييدز  املظييح يديو عوييب اطييحخدام املوألاييك 

(  وميو فطيباب ال يي ثيدعو املواألايك لحقييي  اة يدمات ال يي ثقيدمها 9مال محب الححياجا ه  وإمكا ا ه  

يظهييس املظييحو  الييري ثحققييب اة دميية  وثيريييس وجييود اة دميية  وثحليييل  السابيية بييي وكييك  قويية بداييية

املواألاك ويهييدف إلييب   حيييب إن الحقيييي  ييي دي دوًزا مهًمييا بييي ثوييويس اة ييدمات نلك رو ييية بيي(10)أهميتهييا

 بالعاايييييد إليييييب أعويييييب املظيييييحويات الثخييييياذ القيييييسازات 
ً
بييييييان ميييييواهو الليييييعف والقيييييو  بيييييي خيييييدما ها وؿيييييوال

  (11)املةاطييبة لسفييك ا ييا   اة دميية وثوويسهييا اًمييا وايً ييا والحغليي  عوييب الـييعوبات ال ييي ألاييد ثييواجهه 

و جا يييي  املوألاييييك  ويمكييييو ثن يييييف الهييييدف الييييساثع مييييو الحقيييييي  بؤ ييييب ثحظييييين اة ييييدمات املقدميييية ميييي

 (12)ومعسفة دزجة زكا املظح يديو وثحظثةب  ومعسفة أهمية املوألاك
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 ثةووي عملية ثقيي  مواألاك ن  ر د عوب العديد مو الـعوبات أبسشها ما يوي:

  عييييييدم وجييييييود معييييييايير وؿييييييين موحييييييد  ومقةةيييييية للحقيييييييي  و موذجييييييية لبةييييييا  مواألاييييييك املعلومييييييات عوييييييب

 الؼبكة.

 مة اةير مو املواألاك ال رف هية والخظويقية ونعال ات الحوازية للمواألاك املعلوماثية.مصاح 

  ثيداخل الكةييير مييو املواألاييك مييك  عليها عييو هسيييع الييسوابىhyperLinks  حيييب ثوييد زوابييى بييين  

 .(13)مواألاك جيد  وزديئة أو مواألاك لثظد بة ع املظحو  العلمي أو ال ني

 ف يي  عيم اةحياالت يةقيل املوألايك إليب عةيوان جدييد أو ييح  إلغيا  أو اطيحقسازها  عيدم ربيات املواألايك

 إػعاز مما يوعل عملية نػاز  إلب موألاك مـدز املعلومات أمًسا محغيًرا. املوألاك دون 

 الوبيعيية املحغييير  ةححويييات مواألاييك املعلومييات  فمييي ذات هييا ك ديةيياميكي مححييس   وهييي عسكيية 

عويي للحبديل والحغيير ونكافة واةحرف باطحمسا
ي
ز  مما ي ر  أرسم عوب مظيحو  الحقييي  اليري أ

 لرل  املوألاكح ولهرا يحوج  إعاد  ثقيي  مواألاك املعلومات اة حاز  دوزًيا.

  ثحولييي   عيييم مواألايييك املعلوميييات عويييب ن  ر يييد أجهيييص  منحقييية أو بيييسام  إكيييافية للحـييي   ألاييييد ال

 .(14)ثحوفس وألاد القيام  عملية الحقيي 

  د.ارر  املـادز عوب ن  ر 

 (15)لثع هةا  معايير لل ؼس بي ن  ر د. 

إذن الحقيي  لثع ااية بي حد ذاثيب إ ميا هيو وطييلة  وي بنيي أن ثيح  عمليية الحقييي  بيي وجيود أهيداف 

محييدد   فهييو عملييية أطاطييية يححييا  إل هييا كييل فييسد وكييل م طظيية ملعسفيية  ييوا ي اللييعف والقييو  مييو 

 .((16أجل حل املؼكالت ال ي ثواجب املظح يديو
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 1993يسجييك ثييازيل عملييية ثقيييي  مواألاييك ن  ر ييد لعييام 
ً

م  وثحخيير عملييية ثقيييي  املواألاييك أػييكاال

بواطييييوة بييييسام  جيييياهص  ومنهييييا مييييا هييييو يييييدوي اعحميييياًدا عوييييب ال حييييف محةوعيييية وأطييييالي  مخحل يييية منهييييا 
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وميييو فهميييية هةيييا نػييياز  إليييب   (17)اليييراجي للمواألايييك ميييو ألابيييل المييي ف اليييري يقيييوم  عمليييية الحقييييي  

 وجود عد  أطالي  أو مة  يات لعملية الحقيي  ذا ها  ومو هرم املة  يات: 

 الدزاطات الحوبيقية املعحمد  عوب اخحبازات مة  ية بي الحقيي .   -1 

 الدزاطات الوؿ ية.  -2 

حاليييييية املدزوطيييييية ومييييييد    املقاز يييييية لييييييبعم املواألاييييييك العاملييييييية ذات العالألايييييية ومقاز تهييييييا باة الدزاطييييييات -3 

 ثوبيقها ملعايير ألاياطية.

 الدزاطات ال ي ثحخر أطلوب اة اميك املساص  بي جمك البيا ات.   -4  

 ال ي ثخبنو مؼسو  بةا  وثوويس  موذ  ألاياس ي موحد للحقيي . الدزاطات -5 

 .(18)ةدزاطات ثحليل اةححو  أو وؿااف البيا ات  ومنها الدزاطات الححليلية املقاز   -6 

 وهةيييا  عيييد  هييييسمل يمكيييو مييييو خاللهيييا ثقيييييي  مواألايييك الوييييي  واةحكييي  عوييييب جود هيييا مييييو حييييب مححواهيييا

 وثـميمها  وهي كالحالي:

 Check Lists testingالحقيي  باطحخدام ألاواا  املساجعة                   .1

 Automatic Software testingالحقيي  باطحخدام اليرام  آلالية          .2

 Usability  testing   (19)حخدام اخحبازات القدز  عوب هطحخدام  الحقيي  باط .3

 Web  Log file analysis(20)ثحليل مل ات ال ردد عوب املواألاك     .4

 (Competitions  21 الحقيي  باطحخدام املظابقات  .5

جظييييييه  جميييييييك الوييييييسمل الظييييييابقة بييييييي اةحكيييييي  عوييييييب جييييييود  املوألاييييييك ومييييييد  مال محييييييب الححياجييييييات 

ال ييي يويي  أن ثحييوفس بييي املوألاييك ليييح  إثاححييب  تاملحوببيياعوييي ؿييوز  وايييحة عييو املظييح يديو  امييا ج

بؤفليييل ؿيييوز   ويحوألايييف اخحيييياز الةيييو  املةاطييي  ميييو هخحبيييازات عويييب الحكل ييية ال يييي يحول هيييا والوألايييد 

الييييري ةظييييتهلكب واة ييييير  املولييييوب ثوفسهييييا فيييييمو طييييوف يقومييييون بإجسااييييب  ومييييد  مةاطيييي حب للموألاييييك 

و ي ة وأهمية ثخةاط  مك  يو  املوألايك امليساد ثقييميب وملسحلية الحـيمي  ال يي ولوبيعحبح فلكل هسيقة 

يييييح  ف هييييا الحقيييييي   ويمكييييو للمظييييئولين عييييو املواألاييييك اخحييييياز  ييييو  أو أاريييير مييييو الوييييسمل الظييييابقة وفًقييييا 

 .(22)لألهداف ال ي ث  ثحديدها لحقيي  املوألاك 
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مكو اخحياز واحد  منها أو أارر لحقيي  املواألاك ي بني الحعيسف  عد عسق هسمل الحقيي  ال ي ي

عوييييب املعييييايير الالشميييية لعملييييية الحقيييييي  وثبييييين جعييييدد الحـيييي ي ات املق رحيييية ملعييييايير ثقيييييي  املواألاييييك عوييييب 

ن  ر ييييد  فهةييييا  مييييو يـيييية ها  وفًقييييا لوبيعتهييييا  إلييييب  ييييوعين  همييييا: معييييايير وؿيييي ية  ومعييييايير امييييية  

 هي: ًقا للمواالت ال ي ثساص عل ها  إلب رالرة أ وا وهةا  مو يـة ها  وف

 .املعايير ال ي ثساص عوب ثـمي  املوألاك  مةل: طهولة الحـ   وأطلوب العسق 

 .املعايير ال ي  هح  بو ي ة املوألاك 

 (23)املعايير ال ي ثساص عوب أهداف املوألاك. 

 ال إلب ألاظمين زاثظييناملعايير  ؼكل عام حيب ؿة ها اة حـون بي هرا اة  وهةا  مو ألاظع 

 هما:

 
ً

: املعايير ال ي  هح  بالؼكل واملظهس اة ازجي للموألاك  البةا  الهةدس ي(: وهرم  هح  بحـمي  ػكل أول

املوألاك  وهي بيرل  ثسايص عويب العةاؿيس ال ةيية لـي حات املوألايك  اوسيقية عيسق املعلوميات وفليوان 

 ى وطهولة الوؿول إلب املوألاك. واة وون واطحخدام الوطااى املحعدد  والحـ   والسواب

عيسَّق فييب ميو معلوميات: وثيسثبى معيايير هيرا  ثاهًيا: املعايير ال ي  هح  باةححو  ال كيسي للموألايك وميا ةي

عويب جيود  املعلوميات  وجؼيمل املظيئولية ال كسيية   القظي  باملليمون واةححيو  ال كيسيح فميي ثسايص

 .(24) عية  واملالامةوالحغوية  والدألاة  واةحدارة  واملوكو  والؼمولية 

لحقيييي  الدزاطية عوييب  الباحةحيان مميا طيبع يح ييب جعيدد معيايير ثقيييي  مواألايك الويي   وألاييد اعحميدت

 معياًزا  هي كالحالي: 27محاوز زاثظة محلمةة  ألااامة مساجعة امية اححوت عوب خمظة

 اةحوز فول: املعلومات العامة للمواألاك عيةة الدزاطة ويل  معيازيو. -

 اني: املظئولية ال كسية للمواألاك عيةة الدزاطة ويل  معياًزا واحًدا.اةحوز الة -

 معايير. اةحوز الةالب: ثـمي  وطهولة اطحخدام املوألاك ويل  رما ية -

 اةحوز السا ك: اةححو  املعلوماجي ويل  طبعة معايير. -

 اة دمات الح اعلية ويل  جظعة معايير. اةحوز اة امع: -
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جسيييييييد الدزاطييييييية عويييييييب عيةييييييية ميييييييو مواألايييييييك
ي
يييييييا  ثكو يييييييد ميييييييو   أ اء ع

َّ
وكا يييييييد ( أحيييييييد ورالريييييييين موألاًعيييييييا  31ف

 (1هرم املواألاك اما يويحها اة دول الحالي زألا   

 ( ألااامة املواألاك عيةة الدزاطة وهويتها 1جدول زألا   
 

بلد   ثازيل ال ؼؤ  URL اط  املوألاك السألا 

 ال ؼؤ 

  و  املوألاك

 ثوازي خدمي الظعودية اير محوافس /http://gulfkids.com/ar وي هححياجات اة اؿةأه ال اة لي  ذ 1

 مةظمة أو هيئة اير زبحية البحسيو http://gulfdisability.org/ 1999 اة معية اة ليوية ل عاألاة 2

امل طظة الحةموية لحمكين ذوي هححياجات  3

 اة اؿة

http://daesn.org/ 2008 ة اير زبحيةمةظمة أو هيئ مـس 

http://www.shabakatalsafa.com/vb/forum.ph مةحديات ػبكة الـ ا 4

p 

 ثوازي خدمي فلظوين 2010

 مةح  ػبكة ن  ر د خدمي الظعودية http://www.blindarab.net/ 2006 ػبكة الك يف العس ي 5

 ي جظويقيثواز  نمازات http://www.nattiq.com/ar/home 2001 الةاهع للحكةولوجيا 6

 ثوازي خدمي مـس اير محوافس /http://blindopedia.kenanaonline.com موطوعة الةوز  7

 ثوازي خدمي اير محوافس اير محوافس http://kenanaonline.com/trek الةو  الظاهك 8

 ثوازي خدمي مـس اير محوافس /http://www.blindeg.com/vb مةحديات الك يف املـسي  9

 مةح  ػبكة ن  ر د خدمي فزدن اير محوافس /http://kafif.alafdal.net الك يف الوموحمةحديات  10

 مةظمة أو هيئة اير زبحية اليمو http://www.y-fpd.org/ 2010 املةحد  اليمني لألش اؾ ذوي نعاألاة 11

 ثوازي خدمي اير محوافس http://www.audiobookar.com/ 2009 الكحاب املظمو  12

 ثوازي خدمي اير محوافس اير محوافس /https://kafifbook.wordpress.com موطوعة الك يف العلمية والعملية 13

 مةظمة أو هيئة اير زبحية فلظوين اير محوافس /http://arabcast.org مكحبة املةاز  العاملية 14

 ر د خدميمةح  ػبكة ن   الظعودية http://www.alukah.net/ 2007 ػبكة فلواة 15

 مةح  ػبكة ن  ر د خدمي اير محوافس http://www.blindtec.net/ 2010 ثقةيات املك وفين 16

 مةظمة أو هيئة اير زبحية ألاوس http://madaportal.org/ar 2010 بوابة مد  للحكةولوجيا املظاعد  17

 ثوازي إخبازي  مـس اير محوافس /http://www.mo3akpress.com معامل بسض 18

19 Nvda  العس ي http://arabic-nvda.org/ مةظمة أو هيئة اير زبحية اير محوافس اير محوافس 

 ثوازي خدمي مـس اير محوافس http://kenanaonline.com/Assemblyeyesegypt جمعية عيون مـس 20
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موألاك ثوازي ش ص ي  فزدن اير محوافس /https://mohdhmud.wordpress.com ػبكة دمحم 21

 ميخد
 ثوازي خدمي اير محوافس اير محوافس http://kenanaonline.com/hudaenshasy  وز ال وس 22

 ثوازي خدمي مـس اير محوافس /http://www.iqraaly.com األاسأ  لي 23

 http://programs20.wapka.mobi/index.xhtml بسام  مو آلاخس 24

 

 ثوازي خدمي اير محوافس 2015

-http://shamela.ws/index.php/page/shamela للمك وفين الؼاملة اة ــة 25

special 

 

 ثوازي خدمي اير محوافس اير محوافس
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31

 ميييو عةـيييس الهيييدف ميييو إنؼيييا  املوألايييك  وميييد  ثيييوافس ػيييعاز اة هييية الحيييا ك لهيييا 
ً

يلييي  هيييرا اةحيييوز ايييال

 وهسيقة الوؿول إلب مححو  املوألاك.   و و  املوألاك  املظتهدفةاملوألاك  وال ئة 
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 ( اإلاعلىماث العامت للمىاكع عيىت الذساشت2حذول سكم )
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 يح ب مو اة دول الظابع الةحاا  الحالية:

: جا  عةـس ذاس ال ئة املظتهدفة مو املوألاك  ؼكل ؿسي  بي املسثبة فولبح حيب بلن عدد ثكسازم 
ً

أوال

(رما ية مواألاك ل  ثراس 8مو عيةة الدزاطة  وأن  (74,2%) ة (رالرة وعؼسيو موألاًعاح أي ب ظب23بي  

 ال ئب املظتهدفة منها.

رالرييية 3)را ًييييا: حييياش عةـيييس ثيييوافس ػيييعاز اة هييية الحيييا ك لهيييا املوألايييك عويييب املسثبييية السا عيييةح حييييب ثكيييسز بيييي 

بيييييراس ػيييييعاز اة هييييية الحيييييا ك لهيييييا وهيييييي كالحيييييالي: املةحيييييد  اليمنيييييي لألشييييي اؾ ذوي  مواألايييييك فقيييييى ثميييييي ت

( 28عاألايية  ومكحبيية املةيياز  العاملييية  واملكحبيية الؼيياملة اة ــيية للمك ييوفين أمييا بييا ي املواألاييك وهييي  ن 

مييييو املواألاييييك عيةيييية الدزاطيييية اييييير محييييوافس بهييييا ػييييعاز لن هيييية  90,3%)رما ييييية وعؼييييسون موألاًعييييا ب ظييييبة  

ء  الحا عيية لهييا  وثييس  البيياحةحين
ييمِّ مد عوييب يييد أن الظيي   بييي ذليي  يسجييك إلييب أن أاليي  هييرم املواألاييك ألاييد ؿي

ا  وه  ايير ثيا عين أليية جهية أو ػيساة أو م طظية اء ع
َّ
 فهي  فسييع عميل خيدمي ثويوعي موموعة مو ف

 فقى.

32

جعيييييد املظيييييئولية ال كسيييييية ميييييو العةاؿيييييس املهمييييية عةيييييد ثقييييييي  املوألايييييكح فميييييو خيييييالل ذايييييس املوألايييييك 

 حييييو"  ومعسفيييية كاثيييي  املقييييال أو زافييييك اةححييييو  اييييراس ملظييييئوليب  واييييرل  ميييي هال ه   وخيييييرا ه  "مييييو 

ييييييو املظيييييح يد مييييييو اةحكييييي  عوييييييب جييييييود  املعلوميييييات بيييييياملوألاك  ويخييييييي   ء
ِّ
بيا حيييييب أو هييييييسمل الحواؿيييييل بييييييب  يمك

 الحواؿل مك كاث  اةححو  أيًلا.
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 ( اإلاصئىليت الفىشيت للمىاكع عيىت الذساشت3حذول سكم )

 

 مواألاك عيةة الدزاطة  وهي كالحالي: ( املظئولية ال كسية لل3يويب اة دول زألا   

: جا  عةـس
ً

ارةين وعؼسيو  (22)باملوألاك بي املسثبة فولبح حيب يح ب أن ثوافس املظئولية أوال

( جظعة (9بي الـ حة الساثظة لها  وأن  %( مو عيةة الدزاطة ثراس املظئولية70,9موألاًعا ب ظبة  

 مواألاك ل  ثراسها.
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 رما يية(8) ت املظئولين وخيرا ه  عويب املسثبية الظادطيةح حييب ثكيسز بييرا ًيا: حـل ذاس املوألاك مل هال 

%(ليي  (74,2ب ظييبة  رالريية وعؼييسيو موألاًعيا(23)مييو عيةيية الدزاطية  وأن (25,8%)مواألايك فقييى ب ظيبة 

 ثراسها.

33

ييا  وايييره  مييو بحيييب ةؼييمل  مييو اللييسوزي ثـييمي  املوألاييك  ؼييكل يةاطيي  جميييك املظييح يديو اء ع
َّ
ف

ذوي هححياجييات اة اؿييةح فييييمكو القييول أن هةييا  عالألاييية هسدييية بييين ثـيييمي  املوألاييك وطييهولة اطيييحخدامبح 

فكلما كان املوألاك خالًيا مو الـوز والسطوم  ميك إمكا يية الوؿيول إلييب ميو خيالل لوحية امل ياثي  كيان محوافًقيا 

ا  إليب  ظهولة.    مك ألاازاات الؼاػة  وارل  يحقع وؿول املظح يديو اء ع
َّ
 ف

 ( ثـمي  املواألاك عيةة الدزاطة واطحخدامها4جدول زألا   
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(  حيياا  ثـييمي  املواألاييك عيةيية الدزاطيية واطييحخدامها  وال ييي جؼييير إلييب حـييول 4يويييب اة ييدول زألايي   

ؼييكل جيييد  كيل مييو عةـييس طييهولة الوؿييول إلييب املوألاييك  وطيهولة اطييحخدام املوألاييك  والييسوابى جعمييل  

وفيقو ييييات ثيييييرش و ي تهييييا  وطييييهولة اطييييحخدام املوألاييييك مييييو خييييالل لوحيييية امل يييياثي   وثوافييييع املوألاييييك مييييك 

 %(.100( واحًدا ورالرين موألاًعا ب ظبة  (31ألاازاات الؼاػة  عوب املسثبة فولب حيب ثكسز بي 

34 

ييا ع اء ع
َّ
و بييا ي املواألاييك بييي هسيقيية عييسق املعلوماثوإثاحتهييا  ثخحلييف هبيعيية مححويييات مواألاييك ف

 وارل  ػكل املعلوماتح لرا يو  إثاحة املوألاك للمححويات بؤارر مو ػكل ليل  كافة ال ئات. 

 ( اةححو  املعلوماجي للمواألاك عيةة الدزاطة5جدول زألا   
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 ( الةحاا  الحالية:5يويب اة دول الظابع زألا   

جظعةوعؼييسيو  29)ثوافييع مححييو  املوألاييك مييك أهدافييب بييي املسثبيية فولييبح حي حكييسز بييي  جييا  عةـييس  -1

%( وهمييا 6,5( مييوألاعين ليي  يحوافقييا ب ظييبة  2مييو إجمييالي عيةيية الدزاطيية  وأن  93,5%)موألاًعييا ب ظييبة 

 موألاك الك يف وعال  الحقةية  وجمعية عيون مـس.

مواألاييييك  ( خمظييية5اػيييس ح حييييب أثاحيييد حـيييل عةـيييس إدزا  املوألايييك ةحيييس  بحيييب عوييييب املسثبييية الع -2

محس  بحب بها وهو جوجل واملواألاك كالحيالي: األايسأ ليي  وإزاد  16,1%)فقى مو عيةة الدزاطة ب ظبة  

 طيحة وعؼيسيو26)لروي نعاألاة  وأه ال اة لي   والكحاب املظمو   وػبكة الك يف العس ي  وأن  

 ( ال يدز  محس  بحب بب.83,9%موألاًعا ب ظبة  

35

ثحيييييؤرس اة يييييدمات ال يييييي ثقيييييدمها املواألايييييك اة حل ييييية عيييييير ػيييييبكة ن  ر يييييد بوبيعييييية هيييييرم املواألايييييك 

ييا  ثحمييي  بوبيعيية خاؿيية وو ييااف محييدد  ثخحلييف عييو  اء ع
َّ
وبالهييدف مييو إثاحتهييا  و ظييًسا ألن مواألاييك ف

ت املقدميية بيييي أي موألاييك دخيييسح  بييا ي املواألاييك  ويييد أن اة ييدمات ال يييي ثقييدمها ثخحليييف أيًلييا عييو اة يييدما

حييب ال ي حميي دوز املوألايك عةيد إنؼيااب فقيى  بيل إذا ألايدم املوألايك خيدمات محةوعية للمظيح يديو ثميي  

يييي  املظييييح يد بييييي شيازثييييب مييييس  أخييييس   وكلمييييا شادت هييييرم اة ييييدمات وجعييييددت شادت  ء
ِّ
املوألاييييك وثدعمييييب وثسا

ب اة ييييدمات املقدميييية مييييو خييييالل   ومييييو خييييالل عملييييية الحقيييييي  أمكييييو الحعييييسف عويييي(25)ألايمحييييب وأهميحييييب 

 املواألاك عيةة الدزاطة.
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 ( خذماث اإلاىاكع عيىت الذساشت6حذول سكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الييييييييسد عوييييييييب 5. الييييييييسبى بييييييييين املواألاييييييييك فخييييييييس  4. جظييييييييويقية 3.مةحييييييييديات اةحييييييييواز 2. خدميييييييية ث اعلييييييييية 1

 هطح ظازات 

. فطييئلة 12. اثـييل بةييا 11.ههييال  10. بسموييية 9. القييواا  اليريدييية 8ت . إثاحيية مالحظييا7. إعال ييية 6

. 16. الحةويييية عيييو إكيييافة خيييدمات جدييييد  15. ثكبيييير الؼاػييية 14. ثحمييييل مـيييادز 13فارييير ثكيييساًزا 
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. حظيا ي 19. أزػييف املوألايك 18. مساعا  ذوي هححياجات اة اؿية 17الحواؿل املباػس مك اة مهوز 

 اني..إنؼا  موألاك مو20

 يح ب مو اة دول الظابع ما يوي:

اة ييدمات املقدميية بيياملواألاك عيةيية الدزاطييةح  حيييب  حيياشت خدميية ههييال  عوييب املسثبيية فولييب كييمو  -1

%(  وأن منهيا موألاًعيا واحييًدا هو 93,5( جظيعة وعؼيسون موألاًعييا ميو عيةية الدزاطية ب ظييبة  29يخيحهيا  

فيييييمكو املظييييحخدم ههييييال  عوييييب  جيييية نظيييي يةحموألاييييك ػييييبكة الك يييييف العس ييييي  يييييوفس ثليييي  اة دميييية بدز 

مكحبيييية خييييير ؿييييديع  وموألاييييك بييييسام  مييييو آلاخييييس همييييا   عييييم اةححييييو  دون آلاخييييس  ويعييييد كييييل مييييو موألاييييك

 اللران ل  يحوافس ف هما ثل  اة دمة.

(اة يييييييدمات الخظيييييييويقية والحوازيييييييية 6,5%( موألاعيييييييان فقيييييييى ميييييييو عيةييييييية الدزاطييييييية ب ظيييييييبة  2أثييييييياح    -2

ييييا  ملةحوييييات ثخييييدم اء ع
َّ
بوابيييية مييييد  للحكةولوجيييييا  وموألاييييك الةيييياهع للحكةولوجييييياح حيييييب  وهمييييا موألاييييك ف

جظييييعة وعؼيييييسيةموألاًعا ال  29)جييييا ت هييييرم اة دميييية بيييييي املسثبيييية الظادطيييية عؼييييس  وفخيييييير   وثبييييين أن  

 يوفسها.

 ثوافس خدمة الحواؿل املباػس مك اة مهوز بين املواألاك عيةة الدزاطة. انعدام -3

352

 هثـالية والح اعلية بي املواألاك عيةة الدزاطة عد  طبل منها:  جؼمل 

مييييييو خييييييالل اليرييييييييد نلك رونييييييي فيمييييييا ةعيييييييسف بالحغرييييييية املسثييييييد  عيييييييو هسيييييييع إزطييييييال املظيييييييح يد 

اطح ظييازم أو مق رحاثييب إلييب املوألاييك أو مييو خييالل ال ييثع بييو  أو الحييوي ر  ويويييب اة ييدول الحييالي زألايي  

 الدزاطة:  ( هسمل الحواؿل باملواألاك عيةة 7 
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 ( هسمل الحواؿل باملواألاك عيةة الدزاطة7جدول زألا   
 العىاصش اإلاخىافشه باإلاىكع البريذ ؤلالىترووي Face book Twitter اشم اإلاىكع

 X √ √ 2 .أطفال الخليج روي الاخخياحاث الخاصت1

 3 √ √ √ .الجمعيت الخليجيت لإلعاكت2

 X √ 2 √ ياحاث الخاصت.اإلاؤشصت الخىمىيت لخمىين روي الاخخ3

 3 √ √ √ .مىخذياث شبىت الصفا4

 3 √ √ √ .شبىت الىفيف العشبي 5

 3 √ √ √ . الىاطم للخىىىلىحيا6

 X X X 0 .مىشىعت الىىس 7

 X X X 0 .الىجم الصاطع 8

 X X √ 1 . مىخذياث الىفيف اإلاصشي 9

 X X √ 1 .مىخذياث الىفيف الطمىح,1

 3 √ √ √ روي ؤلاعاكت  .اإلاىخذي اليمني لألشخاص11

 X 2 √ √ .الىخاب اإلاصمىع12

 X X 1 √ . مىشىعت الىفيف العلميت والعمليت13

 X √ 2 √ .مىخبت اإلاىاسة العاإلايت14

 3 √ √ √ .شبىت ألالىهت15

 X √ √ 2 .جلىياث اإلاىفىفين16

 3 √ √ √ .بىابت مذي للخىىىلىحيا اإلاصاعذة17

 3 √ √ √ .معاق بشس18

19.Nvda  العشبي X √ √ 2 

 X X X 0 .حمعيت عيىن مصش,2

 X √ 2 √ .شبىت دمحم 21

 X X X 0 .هىس الفجش22

 X 2 √ √ .اكشأ  لي23

 3 √ √ √ .بشامج مً آلاخش24

 X X √ 1 .الشاملت املخصصت للمىفىفين25

 X X 1 √ .فشيم فششان الخدذي26

 X X √ 1 .مؤشصت الغذ اإلاششق 27

 X √ 2 √ .إسادة لزوي ؤلاعاكت28

 X X √ 1 .مىخبت خير صذيم29

 X X X 0 .الىفيف وعالم الخلىيت ,3

 X √ X 1 .مذوهت علي العمشي 31

 17 مخىافش

5468% 

15 

4864% 

21  

6767% 

 

 14 غير مخىافش

4562% 

16 

5166% 

1, 

3263% 
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 ( هسمل الحواؿل املحوافس  باملواألاك عيةة الدزاطة: 7يبين اة دول الظابع زألا   

باملواألاك عيةة الدزاطة لخؼمل اليريد نلك رونيح الري حـل  املحوافس ددت هسمل الحواؿل جع  -1

%  يليب بي املسثبة الةا ية 67,7واحد وعؼسيو موألاًعا ب ظبة  21)عوب املسثبة فولب حيب ثكسز بي  

 %.54,8طبعة عؼسموألاًعا ب ظبة  17)ال ثع بو  الري ثوافس بي  

 العس ي بحقدي  أارر مو عؼس   هسمل للحواؿل. ث ومل موألاك ػبكة الك يف  -2

353 

 ( إمكا ية ثقيي  املواألاك عيةة الدزاطة مو ألابل املظحخدم8جدول زألا    

 

 هبيعة الحقيي  إثاحة إمكا ية ثقيي  املوألاك

 ثقيي  املقاالت  مواألاك  10

 إطحماز  اثـل بةا مواألاك  8

  مةحد  موألاك واحد

 

مو عيةة الدزاطة يخي  لن مهوز 61,3%) ( جظعة عؼس موألاًعا ب ظبة  19ةؼير اة دول إلب أن  

 إمكا ية ثقيي  املوألاك.

( رما ية وعؼسيو موألاًعا ب ظبة 28فيما يحعلع بحكل ة اة دمة ثبين أن اة دمات مقدمة مواً ا بي    -

ثقدم  عم اة دمات  ؼكل  9,7%) ( رالرة مواألاك فقى مو عيةة الدزاطة ب ظبة 3%(  وأن  90,3 

 .مواني و علها آلاخس  ؼكل مدفو 

36

يييييا  عيةيييية الدزاطييييية ميييييو خمظييييية   اء ع
َّ
ثكو ييييد ألااامييييية املساجعييييية املظيييييحخدمة بييييي دزاطييييية مواألايييييك ف

( ثح ب الةحياا  9زألا   عةـًسا  ومو اة دول  82معياًزا  وثلمةد  27محاوز زاثظة  واػحملد عوب 

 نجمالية لحوبيع ثقيي  جميك محاوز املواألاك عيةة الدزاطة  واملسثبة الري حـل عل ها كل موألاك:  

 

 

 



                                  

 ا
 

 

 81                                                                          0202ـ يناير  الث عشر الثالعدد  - سابعاجمللد ال

 

 ( ال رثث  الوبقي للمواألاك عيةة الدزاطة مو مومل  قان  ثقيي  محاوز 9جدول زألا   
معلىماث عامت عً  اشم اإلاىكع

 اإلاىكع

(4) 

اإلاصئىليت 

 الفىشيت

 

(6) 

اإلاىكع  جصميم

 واشخخذامه

 

(12) 

 املحخىي اإلاعلىماحي

 

((12 

 الخذماث الخفاعليت

 

(20) 

 إحمالي الىلاط

 

(54) 

 اليصبت %

 %85,2 46 19 9 10 5 3 .شبىت الىفيف العشبي1

 %74,1 40 17 8 9 5 1 .شبىت ألالىهت2

 %68,5 37 14 8 9 4 2 .مىخذياث الىفيف اإلاصشي 3

 %64,8 35 14 5 8 5 3 .الىاطم للخىىىلىحيا4

 % 64,8 35 14 7 8 4 2 .جلىياث اإلاىفىفين5

 %62,9 34 13 7 9 5 0 .مىخذياث شبىت الصفا6

 % 62,9 34 14 4 10 4 2 .بىابت مذي للخىىىلىحيا اإلاصاعذة7

 % 61 33 13 6 8 4 2 .أطفال الخليج روي الاخخياحاث الخاصت8

 % 61 33 10 5 9 5 4 .مىخبت اإلاىاسة العاإلايت9

 % 61 33 13 5 8 4 3 .بشامج مً آلاخش,1

 % 61 33 14 9 8 0 2 .إسادة لزوي ؤلاعاكت11

 % 59,3 32 10 7 9 6 0 .شبىت دمحم12

 %57 31 13 8 8 0 2 .اإلاؤشصت الخىمىيت لخمىين ....13

 %57 31 13 6 8 3 1 .مىخذياث الىفيف الطمىح14

 % 57 31 9 7 9 3 3 .الشاملت املخصصت للمىفىفين15

 % 55,6 30 12 7 8 1 2 .مؤشصت الغذ اإلاششق 16

17.Nvda  53,7 29 12 5 8 3 1 العشبي % 

 % 51,9 28 11 6 8 1 2 .الجمعيت الخليجيت لإلعاكت18

 % 51,9 28 9 6 8 3 2 .معاق بشس19

 % 51,9 28 9 7 8 2 2 .هىس الفجش,2

 % 51,9 28 10 8 8 1 1 . اكشأ لي21

 % 50 27 10 4 8 4 1 .فشيم فششان الخدذي22

 %48  26 8 7 8 1 2 .الىجم الصاطع23

 %46,3 25 7 7 7 3 1 .مىشىعت الىىس 24

 %44 24 9 4 8 0 3 .اإلاىخذي اليمني لألشخاص ..........25

 % 42,6 23 5 3 9 4 2 .مىخبت خير صذيم26

 %40,7 22 7 4 8 3 0 .مذوهت علي العمشي 27

 %38,9 21 7 5 8 0 1 .الىخاب اإلاصمىع28

 % 35,2 19 6 5 8 0 0 .حمعيت عيىن مصش29

 % 33 18 6 2 8 1 1 .مىشىعت الىفيف العلميت والعمليت,3

 % 20,4 11 3 0 7 0 1 .الىفيف وعالم الخلىيت31
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 ( الترجيب الطبلي للمىاكع عيىت الذساشت وفلا لخلييم مجمل املحاوس 1شيل سكم )

الري يويب ثوبيع ثقيي  محاوز املواألاك عيةة الدزاطة مو خالل ( 1يح ب مو الؼكل زألا   

 عةاؿس ألااامة املساجعة ما يوي:

. ث ومل موألاك ػبكة الك يف العس يي وحـيولب عويب املسثبية فوليب ووجيودم بيي ألامية ال رثثي  ميو حييب 1

 54عةـييًسا مييو إجمييالي  46%ح حيييب حقييع  85,2ثوبيييع ثقيييي  محيياوز املواألاييك عيةيية الدزاطيية ب ظييبة 

 %. 74,1عةـًسا ب ظبة  40عةـس  يليب بي املسثبة الةا ية ػبكة فلواة الري أحسش 

 عةـس. 37  30أز عة عؼس موألاًعا بين  (14). يقك مومو  دزجات 2

 عةـس. 29  21 ( ارةا عؼس موألاًعا دزجات ث راوح بين (12. أحسش 3

عمليييييية  والك ييييييف . حـيييييول كيييييل ميييييو موألايييييك جمعيييييية عييييييون مـس وموطيييييوعة الك ييييييف العلميييييية وال4

 %.  20,4%  33,3%   35,2وعال  الحقةية عوب أألال نظ   فمي عوب الحوالي 
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 اشفشث الذساشت عً حملت مً الىخائج جمثلت فيما يلي:

ث ومل موألاك ػبكة الك يف العس ي بحـولب عوب املسثبة فولب بي ألامة ال رثث  مو حيب ثوبيع  .1

 .عةـس 54عةـًسا مو إجمالي  46%ح حيب حقع  85,2قيي  كافة محاوز الحقيي  و ب ظبة ث

حاشت مكحبة املةاز  العاملية عوب املسثبية فوليب ميو حييب ثوبييع أايير ألايدز ميو العةاؿيس اة اؿية  .2

 %. 100( عةاؿس ب ظبة 4)باملعلومات العامة عو املوألاكح فحاشت عوب

 (6)حقيييييع حقييييييع العةاؿيييييس املحعلقييييية باملظيييييئوليةح حييييييب حقيييييع موألايييييك ػيييييبكة دمحم أعويييييب نظيييييبة لح .3

 % زا  أ ب موألاك ش ص ي.100عةاؿس ب ظبة 

عويييب املسثبييية فوليييب ميييو  اللحكةولوجييييحـيييل كيييل ميييو ميييوألا ي ػيييبكة الك ييييف العس يييي وبوابييية ميييد   .4

 10)حيييب ثييوافس أاييير ألاييدز ميييو العةاؿييس اة اؿيية بمحييوز ثـييمي  املوألايييك  فحيياشا كييل منهمييا عويييب 

 %.     83عةاؿس ب ظبة 

جا  موألاك ػبكة الك يف العس ي وموألاك إزاد  ليروي نعاألاية بيي ؿيداز  املواألايك ميو حييب ثوبييع  .5

 %. 75( عةاؿس ب ظبة 9أاير ألادز مو العةاؿس املحعلقة باةححو  املعلوماجي فحققا  

بيييب  املحيييوافس ثميييي  موألايييك ػيييبكة الك ييييف العس يييي بيييي ثقيييدي  اة يييدماتح حييييب بلييين عيييدد اة يييدمات  .6

 %. 75ة ب ظبة خدم (15)

 وفلا لجملت الىخائج التي هشفت عنها الذساشت جىص ي الباخثخان بما يلي:

ثقيييييي  مواألاييييك الوييييي  بـييييوز  مةحظميييية ملعسفيييية دزا  املظييييح يديو ثوييييام ثـييييمي  املوألاييييك وخدماثييييب    -1

 الوؿول إلب املوألاك بـوز  مظحمس . باإلكافة إلب اخحباز إمكا ية

ولكيييو يوييي  الحؤايييد أيًليييا ميييو  ويييب ثـيييمي  موألايييك جيييراب وانيييي باملعلوميييات فقيييى اةحيييسؾ ع عيييدم -2

ا  اء ع
َّ
 إليب. إمكا ية وؿول املظح يديو ف

إثاحية نخيي ة محموليية للموألايك ح ييو يييحمكو ميو الوؿييول إلييب موحميك أاريير اجظيياًعا  اميا جعييد فسؿيية -3

 جديد  ألدا  خدمات املواألاك  ؼكل أفلل وأارر ا ا  .
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 الوييي  اخحبيياز مييد  إمكا ييية الوؿييول إلييب الحوبيقييات ومواألاييك الوييي  بواطيييوةيويي  عوييب موييوزي -4

يييييا   لوحييييية اء ع
َّ
امل ييييياثي  بكونهيييييا أدا  ندخيييييال الساثظييييية املحاحييييية إلمكا يييييية وؿيييييول مظيييييحخدمي الويييييي  ف

 لؼبكة الوي .

يييا  أو اييييره  ميييو ذ ثليييمين املوألايييك خيييدمات معلوماثيييية ثيييال م كيييل املظيييح يديو طيييوا  كيييا وا  -5 اء ع
َّ
وي أ

 هححياجات اة اؿة.

مساجعية زوابيى املواألايك  ظيًسا مليا جعا ييب  عيم املواألايك ميو زوابيى ايير نؼيوة أو ال ثحلييمو  كيسوز  -6

 مححو .

يويييي  عوييييب موييييوزي مواألاييييك الوييييي  أن يهحمييييوا باخحبيييياز ػييييكل ثـييييمي  ؿيييي حا ه  عوييييب محـيييي حات  -7

 أخس   ظًسا لوجود مواألاك ثحول  محـ ًحا معيًةا للدخول إليب.

ييا  بحيييب ثييح  هطييحعا ة باملحخــييين بييي موييال املواألاييك مييو شييي-8 اء ع
َّ
اد  ههحمييام بحـييمي  مواألاييك ف

ا . اء ع
َّ
 ف

شيييياد  ههحميييام بمححوييييات املواألايييك بحييييب ثكيييون موكيييوعية وخاليييية ميييو املظييياهس اة ماليييية ال يييي ال  -9

 ةظح اد منها عةد هرم ال ئة .

 إليب.املوألاك لثظهل الوؿول  ثحظل العمل عوب  -10

 

 ثازيل ثقيي  املوألاك:  -1

 اط  املوألاك :  -2

3- URL : 

 الدولة الحا ك لها املوألاك : -4

ثازيل  أخباز   إعال ات    دليل اةححويات    ما يحوافس مو بيا ات بالـ حة الساثظة للموألاك :    -5

 ...........س أخس  ثراأزألاام الهاثف والعةاويو....اةخ عدد الصواز ال ؼؤ   
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 : محوز معلومات عامة عو املوألاك
ً
 عدد العةاؿس  اير محوافس محوافس أوال

 املحوافسم 

 . و  املوألاك:1

 موألاك إخبازي 

موألاك خدمي 

موألاك ش ص ي 

 موألاك ثوازي 

موألاك مةظمة أو هيئة اير زبحية 

 مةحد 

  ؿ حة فثع بو 

 موألاك جعليمي 

 موألاك حكومي 

 هيئة معلوماثية 

  اير ذل 

   

    .هل ذاس الهدف بالـ حة الساثظة ؟2

    هل ثوافس ػعاز اة هة الحا ك لها املوألاك ؟. 3

    .هل ذاست ال ئة املظتهدفة مو املوألاك ؿساحة؟4

    . هسيقة الوؿول للمححو  ثحول  الخخ يل بي املوألاك.5

:  محوز املظئولية ال كسية
ً
 املحوافسم   سعدد العةاؿ اير محوافس محوافس را يا

    .هل ثح ب املظئولية بي بداية املوألاك؟1

    .هل املظئولية مؼ راة أم فسدية؟2

    . ا  عدد القاامين عليب ؟3

    . هل يراس م هالت وخيرات املظئولين عو املوألاك ؟4

    فما م هالت املظئولين وخيرا ه   . إذا كا د نجابة بةع  5

      عاملين بب باطحمساز  ؼكل ثووعي؟. هل يقبل املوألاك أعلا6

    . هل ثساجك نكافات مو ألابل مظئول املوألاك ؟7

    . هل ثحولباإلكافة باملوألاك الخخ يل بب أو عمل علوية ؟8

    . هل يوفس املوألاك جعسيً ا بكاث  املقاالت أو زاف ي اةححو  ؟9

: محوز ثـمي  املوألاك واطحخدمب
ً
 املحوافسم   عدد العةاؿس ساير محواف محوافس رالةا

    العةـس فول : طهولة الوؿول للموألاك

    . طهولة الوؿول للموألاك مو خالل محسكات البحب1



                                  

 ا
 

 

 86                                                                          0202ـ يناير  الث عشر الثالعدد  - سابعاجمللد ال

 

    . مد  طهولة اطحخدام املوألاك مو ألابل املظح يديو2

    . وجود خسيوة باملوألاك3

    العةـس الةاني : السوابى

    للـ حة الساثظة . وجود زابى رابد يمكو املظحخدم العود 1

    . املوألاك موموعة مو زوابى ملواألاك أخس  2

    . السوابى جعمل  ؼكل جيد3

    . فيقو ات املظحخدمة بي املوألاعحيرش و ي تها4

    العةـس الةالب : اللغة

    . هل املوألاك محعدد اللغات؟1

 . إذا كا د نجابة نع    فماهب هرم اللغات ؟2

.العسبية 

  ولي ية.ن  

.ال سنظية 

أخس   ماهب………………………. 

   

    . هل عملية جغيير لغة املوألاك طهلة و ظيوة ؟3

. هل عةد جغيير اللغة يحافظ املوألاك عوب   ع الحـمي  4

 واةححو ؟

   

    العةـس السا ك : هيكلة املوألاك

. ثوافس إمكا ية البحب داخل املوألاك عو هسيع محس  بحب خاؾ 1

 باملوألاك

   

 . وجود هسيقة لحةظي  مححو  املوألاك2

 ماهب  ثل  الوسيقة :

 أبودًيا . -

 باملوكوعات. -

 شمةًيا . -

 ة أخس   ماهب...................هسيق -

   

 . وجود  ثةاطع بي ثـمي  ؿ حات املوألاك3

 الظلبيات  : –نيوابيات 

   

    . إمكا ية فسش  حاا  البحب4

    ك مو خالل لوحة امل اثي . طهولة اطحخدام املوألا5

    . ثوافس باملوألاعيرام  جظاعد الم ف عوب اطحخدام املوألاك6

    . ثوافع املوألاك مك ألاازئ الؼاػة7
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 : محوز اةححو  املعلوماجي
ً
 املحوافسم  عدد العةاؿس  اير محوافس محوافس زا عا

.هل يقدم املوألاك معلومات عو اة دمات ال ي يوسحها بـوز  1

 وايحة؟

   

 .ما هبيعة املعلومات ال ي يححويها املوألاك؟2

 إعالمية -

 ةثوازي  -

 جعليمية  -

 إزػادية  -

 علميةوبحةية -

 إخبازية  -

 دي ية  -

 ثسف هية  -

 رقافية  -

ا  معلومات  أطاطية موجهب  - اء ع
َّ
 (لأل

 ثوعية وألاااية -

 إعال ات خدمية هبية وعالجية  -

 معلومات  بسموية ثقةية  -

 علومات ثسبويةم  -

 إزػادات صحية  -

 ……....………………أخس  ثراس 

   

 .ماهو الؼكل الري ثقدم بب ثل  املعلومات؟3

  ـية -

 ؿوثية -

 ؿوز  -

 فيديو  -

 أفالم ؿوثية -

 جخ يالت -

 خسااى -

 .…………………………………أخس  ثراس -

   

. وجود  ف وؿ ي للـوز واة سااى والسطوم ةظحويك القازئ 4

 ألاسا  ها

   

    . ثوافع مححو  املوألاك مك أهدافب5

    ذاس دخس ثازيل لححديب املوألاك .6
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    . هل يح  ذاس وألاد نؼس كل مقال /  خير بي املوألاك  ؼكل م ـل ؟7

    ................ دزا  املوألاك ألحد محسكات البحب الؼهير ؟يراسإ.8

 .هل يخي  املوألاك إمكا ية مؼازاة اةححو  مك ػبكات الحواؿل9

 هجحماعي ؟

   

    .هل يوجد كوابى ملؼازاة فعلا  باملوألاك ؟10

    .هل يقدم املوألاك حـًسا بمؼازكات املظحخدمين ؟11

. هل يقوم املوألاك  عسق للموكوعات فارر ألاسا   أو فارر 12

 ػهس  ؟

   

.هل يقدم املوألاك إحالب أو جعسيً ا باملـدز الري ث  اطحقـا  13

 ير مةب ؟املعلومة أو اة 

   

    . هل يوجد مواد م رجمة مو اللغات فخس  إلب العسبية ؟14

 : محوز اة دمات الح اعلية
ً
 املحوافسم  عدد العةاؿس اير محوافس محوافس خامظا

    العةـس فول : خدمات املوألاك

. خدمة ث اعلية   يخي  للمظح يد اطحخدام اليريد نلك روني  1

 جعة(وثقدي  الحغرية السا

   

    خدمات مةحديات اةحواز .2

    . خدمات جظويقية أو ثوازية ملةحوات ثخدم الك يف3

    . خدمة السبى بين املواألاك فخس  ذات الـلة4

    .السد عوب هطح ظازات5

    . خدمب إعال يب عو  دوات أو ثدزي 6

.إكافب للموألاك مو خالل املظح يد أي ثوافس خاؿية إثاحة 7

الحظات عوب الوعا  املعلوماجي مو ألابل املظحخدم  بي ؿوز  امل

 جعليقات

   

    ثوافس خدمة القواا  اليريدية .8

.خدمة بسموية ثقةية  ثوفير بسام  يمكو ثحميلها عوب جهاش 9

 املظحخدم (

   

    . خدمة ههال 10

    .اثـل بةا11

    .فطئلة فارر ثكساًزا12

    مكا ية ثحميل املـادز للمظح يد. إثاحة املوألاك إ13

    . ثوافس باملوألاك ثقةية ثكبير الؼاػة  للعاف البـس(14
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    الحةويب عو إكافة اة دمات اة ديد  للموألاك احابة .15

    . إثاحة املوألاك خدمة الحواؿل املباػس مك اة مهوز 16

. مساعا  املوألاك لل ئات فخس  مو ذوي هححياجات اة اؿة 17

 دي  مقاالت / خدمات له بحق

   

    . البحب بي أزػيف املوألاك18

    . خدمة حظا ي19

    . إمكا ية إنؼا  موألاك مواني مو خالل املوألاك20

    خدمات أخس  إكافيب

 املحوافسم  عدد العةاؿس اير  محوافس محوافس العةـس الةاني : هسمل الحواؿل

1. Face book    

2. Twitter    

3.rVibe     

4. Tumblr    

5. My Space    

6.Linked in    

7.Google  Plus    

 .اليريد نلك روني8

 أخس  ثراس ...

   

 هل يخي  املوألاك لن مهوز إمكا ية ثقييمب ؟    

 املحوافسم عدد العةاؿس  اير محوافس محوافس العةـس الةالب : ثكل ة اة دمة

    ؟مواً ا  اثب. هل يخي  املوألاك خدم1

    .إذا كا د مدفوعب بؤية هسيقة هب :2

    بواألاة ااحمان-

    بة  أو بواألاة خـ  -

    اير ذل  ثراس ... -
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http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/fifth_issue.pdf  ثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييازيل   

 (28/1/2019نهال   

لمعلومييات : عبييير عبييد م عوييب دمحم . مواألاييك وكيياالت ف بييا  العسبييية عوييب ػييبكة ن  ر ييد امـييدز ل(  6

جامعيية بنييي طيييويف  كلييية آلاداب  ألاظيي  املكحبيييات  -دزاطيية ثقييمييية ل عييداد ونثاحييية ونفيياد  .

  .77ؾ   - أهسوحة  داحوزام( . -.2014والورااع   

أحييييالم فييييس  الـوؿييييا    عييييص  أبييييو بكييييس املةـييييوزي . ثقيييييي  مواألاييييك املكحبييييات العسبييييية عوييييب ػييييبكة (  7

اد العس يييييييييي للمكحبيييييييييات يييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييد (   بيييييييييي   املييييييييي ثمس السا يييييييييك عؼيييييييييس لالثحاملعلوميييييييييات العامليييييييييية  ن  ر 

ؾ  -. 2003هيييييييسابلع   دةظيييييييمير  -لي ييييييييا . -واملعلوميييييييات   هةدطييييييية املعسفييييييية بيييييييي اليييييييوهو العس يييييييي ( 

366 367. 

 .79 ؾ -مـدز طابع  . -عبير عبد م عوي دمحم .(  8

 

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/fifth_issue.pdf
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ونييي ة امعيية وزألاليية  موليية الباحييب    إبييساهي  بخ ييي  زبيعيية بييو شيييد. ثقيييي  جييود  املوألاييك نلك ر(  9

  http://rcweb.luedld.net/rc13/A1315.pdfمحيييييييييييياح عوييييييييييييب الييييييييييييسابى   -.145ؾ   -. 2013  13

 .( 4/10/2018ثازيل نهال   

داز  -ملعلومييييات الظييييوزية .عوييييي حظييييين الظييييمير . دزاطييييات وبحييييوذ بييييي علييييوم املكحبييييات ومسافييييع ا(  10

محيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياح عوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسابى :  -. 64ؾ  -. 2016الةخليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لل ؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس: لي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/f      5/1/2019  ثازيل نهال )  

  -. 2014  ر د : دزاطة ثحليلية مقاز ة    دمحم حظو خلف . معايير ثقيي  مواألاك املكحبات  بي ن (  11

ثيييييييازيل    http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94424محييييييياح عويييييييب اليييييييسابى   -. 5ؾ

 .(  2018/ 10/ 30نهال   

ثقةييات خيدمات املعلوميات السألاميية عويب اة يى بيي  عين أح س شهير   بو ػازب بولوداني لصهس .(  12

املكحبييات ومسااييص املعلومييات : دزاطيية مة  ييية لحـييمي  معييايير اة ييود  وم ػييسات القييياض   بييي    

معيايير جيود  فدا   ( اعلي    امل ثمس اة يامع والعؼيسون ل ثحياد العس يي للمكحبيات واملعلوميات 

 .352ؾ  -. 2014أاحوبس   30 -28    ثونع  -.(  بي املكحبات ومسااص املعلومات وفزػي ات

خالييد بيييو عبييد اليييسحمو اة ييييري . ثقيييي  مواألايييك املعلومييات املحاحييية عويييب ن  ر ييد   مولييية مكحبييية (  13

م (  2000أبسييل    -م 1999هيي /  يوفمير  1420ذو اةح ة  - زج   2    5املل  فهد الوهةية  م  

 .97 98ؾ  -.

 .7ؾ  -ـدز طابع .م -دمحم حظو خلف .(  14

زػيد حميد مصيد  ؿباح دمحم فياق . ثقيي  املواألاك نخبازية عوب الؼبكة الدولية للمعلومات  (  15

مييوألا ي جسيييدجي فهييسام القاهسييية  والقيي ع الكويخييية أ موذجييا (: دزاطيية ثقييمييية مقاز يية  موليية  

محيييييييياح عوييييييييب الييييييييسابى :   -.463ؾ  -( . 2013 دذاز  11كلييييييييية ال ربييييييييية فطاطييييييييية جامعيييييييية بابييييييييل     

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79785     8201/ 30/10  ثازيل نهال    ) 

اطية إيمان جسي املويري . اةححو  السألامي الظيعودي بيي اة يال الـي ي عويب ػيبكة ن  ر يد : دز ) 16

جامعييية امللييي  عبيييد العصييييص  كليييية آلاداب والعليييوم ننظيييا ية  ألاظييي  علييي  املعلوميييات    -ثحليليييية .

محييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياح عوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسابى :   -.34ؾ   - أهسوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ماجظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحير ( . -. 2013

90180&fn=%D8%A7%http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=1   ثييييييييييييييييييازيل نهييييييييييييييييييال  
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 29/10/2018)   

مييييسشم حمييييص  حظييييو الؼييييمسي   دمحم حظييييو خلييييف الياطييييسي   زػيييييد حميييييد مصيييييد . ثقيييييي  مواألاييييك (  17
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EFQM

 أ.م.د. فاضل عبد علي خرميط                                                                                                     

 جامفة واػغ                                                                                                           
1 

واٌق اضتباط وتأثير تعبيَ املنهجياا  / املكْناا  مان ـناااط ال كياب  وض ا   ت السضاػة الى تحيلوىس    

 شج  ىؼاااوا واػااا ذسح البا ااا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وتأثيرىاااا نالن ااااة  ل نكفاااظ  ؽاااة الازاضر نلْ رو ياااة ومؼااا    اضتباظ ااا

)ال اااى : زضاػااة اة(الااةلاوتكمل مل كااق السضاػااة ناةجامفااا  الفطاٌيااةا امااا ـينااة السضاػااة وٍاااس   اااااااااااااااااملنه

فاااااظ  جكاااااق  البيا اااااا ا وتاااااة  ػااااا با ةن تسضيسااااادا وازاض  وناااااا ـيناااااة ـ ااااا اةيةا واػااااا ذسح البا ااااا   94شاااااك ت 

تصاكية نػاا با ة ناـم كاااز ـااى مطاجفااة  زنيااا  امل ف ٍااة نك با ؿ السضاػااة نكااا فااظ شلأ نظاا ؿ ـاااى ـااسز 

 .من الطػاةل الٍطيبة من السضاػة اة(الية واملفايير الفاملية ِكفايير ال كيب نوض   نسخة ال ف ية الفالظ

 نينها: نن الن اة  موت ا ت السضاػة الى الفسيس م

  ن مااات الىلااا ر الٓ ياااة لفنصاااط الٍياااازر فاااظ  ؽااااح الازاضر نلْ رو ياااة نااايه ال اٌاااق واملاااأمٕ  ال اااإ  الياااو 

 وهظ تفس ول ر ِبيرر تح اج الى مفاةجة.%34.43

ن مااات الىلااا ر الٓ ياااة لفنصاااط الؼياػاااا  ونػااا راتيليا  فاااظ  ؽااااح الازاضر نلْ رو ياااة نااايه ال اٌاااق واملاااأمٕ  

 وهظ تفس ول ر ِبيرر تح اج الى مفاةجة.34.72%ل إ  اليو ا

 وت ا ت السضاػة الى الفسيس من ال  ايا  من نينها:

تفعيع مٍ ما  الٍيازر الىاـ ة ووَ أػؽ ال كياب  وض ا  اـ كاازا ـااى  ؽاة الازاضر نلْ رو ياة والفكال ـااى 

ة ل ك ااااااح والا لااااااظا  واناااااطاظ ا لطؤياااااا والطػاااااالة ونىاااااساه ل كإػؼاااااة و يااااااه تىفيااااال مباااااازب الٍياااااازر امل ااااا ِر

 الىئا  املؼتهسوة وتحسيس ا  ياجا .

كااااال  رـاااااامط  جاااا زر املف  ماااااا  املاااا وطر وال ظمااااة متذااااااش الٍااااطاضا  الؼاااا يكة ـ ااااار  ؽااااة نزاضر نلْ رو يااااة ـو

  ااارام مطاجفاااة اػااا راتيلية وتحكيااال ٌاااسضا  اةجامفاااة الساد ياااة ولبعئتهاااا اةخاضجياااة ووباااق نػااا راتيليا  وال

للجامفااااااة / الفكااااااازر أو ال  ااااااسرا وال  اااااااال مااااااق مذ  ااااااي وئااااااا  الفااااااام يه واملؼاااااا ىيسين ـ اااااار  ؽااااااة نزاضر 

 نلْ رو ية.

  

ْ رو يةا ال كيب  وض  ا مإػؼا  املف  ما   . ؽة املف  ما ا الازاضر نل
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Abstract 

    The study aimed at referring the reality of the correlation and impact of application of the 

methodologies / potentials of the elements of European excellence in the electronic 

management systems and their level of correlation and impact to the results of the same 

model. The researcher used the method (descriptive: case study). The study population 

represented the Iraqi universities. The sample of the study included 94 teaching The 

questionnaire was designed based on a review of literature related to the subject of the study, 

including access to a number of letters close to the current study and international standards 

such as European standards of excellence. Higher Education 

The study reached many results, including: 

a. The total gap of the leadership component of the electronic management system between 

reality and expectations reached 34.43%, which is a large gap that needs to be addressed. 

B. The total gap of the policy and strategy component in the electronic management system 

between reality and expectations reached 34.72%, which is a large gap that needs to be 

addressed. 

The study reached several recommendations, including: 

a. To strengthen the elements of effective leadership according to the principles of European 

excellence based on electronic management systems and to activate the principles of joint 

leadership of tasks and achievements and to highlight the vision and mission and objectives of 

the institution and to identify the target groups and identify needs. 

B. The quality of the information provided and necessary for making sound decisions through 

the electronic management systems and the work of reviewing the strategy and load the 

University's internal capabilities and external environment and the development of strategies 

and programs for the university / deanship or unity, and communicate with various categories 

of employees and beneficiaries through electronic management systems. 
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 اةجامفاا  فاظ نلْ رو ية اـ كازا ـاى ـنااط  ك شج ال كياب نوض ا  الازاضر تعبيَ  ؽة يفس    

ـكاااا  اػاااا راتيليا ي لاااااوظ  ػاااااليد ال ٍ يسيااااة فااااظ الازاضر اة(سيمااااة و اااا  يكااااعج ناااايه أػاااااليد اةجاااا زر 

ت ءمااااة ـ كياااة لياااار واه ال اااسه  ػاااااغ فاااظ ممااال ىااااصو امل ااااح ايلااااز  امل ٍسماااة وال ٍنياااا  امل ج ااااةا

ة فاظ ملاإ تعا يط امل ااح وتحؼايه  زاء الف  اا  دا ٕ مفاةجاة مذ  اي  مان وظياازر واـ ي اومؼابٌ 

ام   ن ياااااة واملؼااااا ٍب ة ل فاااااام يه واملؼااااا ىيسين مااااان املإػؼاااااة ناااااأزً اااااااالفك ياااااا  الناتلاااااة مااااان ال ف

فاةجااااة تٓاااا ه ناة(ااااس  وامل ػاااااليد السااااا تؼاااااىة إ اااآل ـااااإ فااااظ ئضباااااء الفااااام يه وامل فااااام يه مف ااااا 

أ ؽكااااة نزاضر الالْ رو يااااة وووٍااااا لفنااااااط املنهجيااااا / املكْنااااا  السااااا تؼاااا ذسح فااااظ  كاااا شج ال كيااااب 

نالع باة واملا ؼىيه و ػااتصر واملاسضاء  اا ة ل اا اـ كاازا ـااى نيا اا   وض   ل  إ  الى ازً الن اة 

  ٌؼاح. وضؤػاء والفكساء

3 

ناااااااط  كااااا شج ال كياااااب  وض اااااا  فاااااظ  ؽاااااة الازاضر نلْ رو ياااااة فاااااظ اةجامفاااااا  الفطا ااااااظ ماااااا مؼااااا    ت       َـ  عبيااااا

املنهجيااااا  / املكْنااااا  )الٍيااااازرا الؼياػااااا  ونػاااا راتيليا ا ِكإػؼااااا  مف  مااااا  والااااى ا  مااااس  تااااطتبغ 

ّا  واملااا اضزا الفك ياااا  )الاجاااطاءا لل مااان  كااا شج ال كياااب    وض ااا  فاااظ  ؽاااة الفاااام  ه )املااا اضز ال، اااطيةلا ال اااطا

الازاضر نلْ روناااا  وواـ يتهااااا فااااظ الن اااااة  )  اااااة  الىئااااة املؼتهسوة)املؼاااا ىيسوهلا   اااااة  ضبااااا الفااااام يه )املاااا اضز 

 ؟ال، طيةلا   اة  دسمة املج كقا   اة   زاء الطةعؼيةل

4  

ـااااى مؼااا     السالاااة  شجياااةالنك أىكياااة السضاػاااةّ  لهاااا نولاااى مااان  ـ  اااا الساااا تحاااسز  ػااااليد  تاااأت      

ناااااااااط املنهجيااااااا  / املكْناااااااا  )الٍيااااااازرا الؼياػااااااا  ونػااااااا راتيليا ا الفااااااام  ه )املااااااا اضز  اضتباااااااط وتااااااأثيرـ 

ّا  واملاااااا اضزا الفك يااااااا  )الاجااااااطاءا لل ماااااان  كاااااا شج ال كيااااااب  وض اااااا  فااااااظ الازاضر نلْ روناااااا   ال، ااااااطيةلا ال ااااااطا

ة)املؼااااا ىيسوهلا   ااااااة  ضباااااا الفاااااام يه )املااااا اضز ال، اااااطيةلا   ااااااة  وواـ يتهاااااا فاااااظ الن ااااااة  )  ااااااة  الىئاااااة املؼتهسو

 دسمة املج كقا   اة   زاء الطةعؼيةل
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ناااط ال كيااب  وض ا  فااظ  ؽااة الازاضر  زضاػاة وتحياال     َ املنهجيااا  / املكْناا  ماانـ  واٌااق اضتبااط وتااأثير تعبيا

 ل نك شج  ىؼو.نلْ رو ية ومؼ    اضتباظ ا وتأثيرىا نالن اة  

6 

م ت جاااسـ  ٌااااة شا  اضتبااااط ئيلااااا   ناااايه املنهجياااا / املكْنااااا  لنكاااا شج  الفرضييييت ى: يييية: فرضيييييت ال ييييدم:

ّأػاغ لنؽة الازاضر نلْ رو ية فظ الن اة  ل نك شج  ىؼو    .ال كيب  وض   

يه املنهجيااااا / املكْنااااا  لنكاااا شج ت جااااسـ  ٌااااة شا  اضتباااااط ئيلااااا   نااااالفرضيييييت الةاهيييييت: فرضيييييت البييييد ل: 

ّأػاغ لنؽة الازاضر نلْ رو ية فظ الن اة  ل نك شج  ىؼو.  ال كيب  وض   

7  

 البيا ااا  جكااق واػاا كاضا  املصااازض اوضزتاو مااا واػاا اباط الزضاػاة اة(الااة :ال اااى ) املاانه ا اـ كاااز  تاة     

ي تح يل نا اة  الف ٌة شا   .اة(الظ املٌ 

8 

يناة السضاػاة وٍاس شاك ت      يناة  94تكمل مل كق السضاػاة ناةجامفاا  الفطاٌياةا امااـ  تسضيسادا وازاض  ونااـ 

   ـ  اةية.
9  

ة  - أ املصازض: ئش تكت نػ فا ة ناْل د الفط ية و جن،ية املا  ضرا والبح   والطػاةل والاظاضيح امل فٍ 

 وامل  وطر فظ املْ با  اةجامفية.نك ب ؿ السضاػة 

ااااااى اػااااا كاضا  جكاااااق  البيا اااااا   اػااااا كاضا  جكاااااق البيا ا )الاػااااا با ا ل: اـ كاااااس البا ااااا  نصااااا ضر أػاػااااايةـ 

 ٔ ااااى مطاجفاااة  زنياااا  امل ف ٍاااة نك بااا ؿ السضاػاااة نكاااا فاااظ شلااا الاػااا با ةا وتاااة تصاااكية نػااا با ة ناـر كاااازـ 

ااسز ماان الطػاااةل الٍطيبااة ماان ال اااىـ  كفااايير ال كيااب نوض اا  نسااخة نظاا ؿـ  سضاػااة اة(اليااة واملفااايير الفامليااةِ 

ٕ ) ل14-12الصاىحا   2009)الفايس ا  ال ف ية الفالظ ل يبايه 1واػا ذسح مٍيااغ ليٓااض  اةخكا ادا  واةجاسو

 .اوظاه مٍياغ ليٓاض 
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)اة(كسان ا  ثة تة تصايي تٔ  نجانا  الى دكؼة مؼ  يا  م ؼاوية املس  من د ٕ املفازلة ال الية

يكة ل94اىحة  2016 ِ رٌ  ٕ الىئة =)ا يكةل/ـسز نساةل نزار ) -: ظ   .0.8=5ل/5-1اٌلٌ 

(  ل يكمل ت ظيق الىئا   فظ مٍياغ ليٓاض .2واةجسٕو

 يع الفئاث :فق الخدرج املضخخدم في اداة البحث (: جوز 2حد:ل )

 مس  امل  ػعا  الوصف

 4.2-5 اجفق بشدة

 3.4-4.2 اجفق

 2.6-3.4 اجفق ا ة حد ما

 1.8-2.6 ال اجفق

 1.8-1 ال اجفق بشدة

 

 :بالرغم من اعخماد الادبياث املىاصبت لبىاء الاصدباهاث :الحصول علة املقياش منها الا أن الباحث أحرى 

 Stability testالباحث اخخبار الةباث 

ً أو السٌاااة فاااظ نػااا با ةا وم ػااايكا ئه اد بااااض المباااا  يبااايه أه نػااا با ة تفعااا         الاااص  يبااايه ماااس  نتؼاااا

ياة نػا با ة  اة  ي ارىن م ثٌ 
ر
اى الاوطاز أ ىؼا ة ماطتيه فاظ ظمنايه مذ  ىايها ومان ث الن اة   ىؼ ا إفس ت ظيف اـ 

ياااغ املف كااسر فااظ السض   ٌَ يااة ىنااا تفْااؽ زضجااة ثبااا  أزار الٍياااغا وت جااس الفسيااس ماان ظطاةاا اػااةأل  ه امل ثٌ 

طو  باخ ) يكة مفامل ل Cronbach's alphaالمبا  أىك ا ظطيٍة ايلاز مفامل ألىاِ  لٍياغ المبا ا اش ن متٌ 

طو  باخ ملجكل وٍطا  نػ با ة ) ٕ )0.99ثبا  ألىاِ  كا فظ اةجسو  نت : spssل فظ نط ام  3لِ 

( ٕ  ل: اوظاه مٍياغ ليٓاض  1جسو

ق بشدةال اجف ال اجفق اجفق ا ة حد ما اجفق اجفق بشدة الخيار  

 1 2 3 4 5 الوزن
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11  

  اة(سوز املٓا ية: اة(سوز املٓا ية ل سضاػة هظ اةجامفا  الفطاٌية .أ 

 2019_2018اة(سوز العما ية : .ب 

ية:  ؽة الازاضر نلْ رو ية و ك شج ال كيب نوض  . .ج   اة(سوز امل بـ 

11 

اة يكْن اػ فطاض     ااى تاة الا صااةية الساا   ػااليد مان ملكـ  اػا ذسام ا فاظ ىاصو السضاػاة و اـم كاازـ 

   :وهظSpss  اExelنط امجظ 

اال تْااطاض مفاطو ا فااظ وظ ااوا ويلكااق ماق ال ْااطاض المااان  فااظ  نااال ػاغ اة(ؼااا  : والااص  يف .أ  ـااسزّ 

ااااى ملكااا ؿ نوظاه وجاااس فاااظ   2010)الؼااايى ا ورداااطوها وظ ااوا وىْاااصا ئلاااى رداااط ال ْاااطاضا  ومااان ثاااة تٍؼااةـ 

  .ل107اىحة 

 املئ ية لٓل وٍطر ل لبياه  نوظاه  100* ال ظه املئ  : والص  مفازل و هظ) ال ظه املئ   =  .ب 

  .ل127اىحة  1999)الؽاىطا وردطوها 

ن وػع ا اة(ؼا    .ج  ن حطاه املفياض : ى  اةجصض ال رنيعظ امل جد مل  ػغ مط فا  ا حطاوا  الٍيةـ 

اى زضجة اة(طيةا ويطمع لو ) ويؼا ذسح فاظ تحسياس مؼا    ال  ا ت  Standard  Deviation لS.Dمٍؼ ماـ 

ن  َ رجانا  الفينةـ    .ل112اىحة  2011)النٍيدا  ال ػغ وجس فظاملع 

 ( قيمت م امل ثباث ألفا كر: هباخ ملجمل فقراث الاصدباهت 3حد:ل )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.990 .990 72 
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اة مان البيا اا  ويطماع لاو  .د  مفامل ند  ه: وى  نؼبة  ن حطاه املفياض  ئلى ال ػغ اة(ؼا   ملجكـ 

(C.V لCoefficient Of Variance  =يؼا فكل لٍيااغ   ويحؼاد ناػا ذساح الصايمة ةتياة

ان اوػااظ ا اة(ؼاانية وجاس فاظال   ت الاؼبا ملجكاـ  يه او أِرار مان الٍا ااىحة  2016)اة(كاسان ا  يةـ 

 . ل152

ٕ اليو: )الىل ر  Capاػ ذطاج مٍساض الىل ر  .ه  _ ال ظه املئ  ل 100 =نيه مام  وط وما مع  ب ال ا 

اى  اى ال ظه املئ   املف كسـ  ً ت ايي ملؼ    الىل ر اـ كازاـ  ٕ الى از وتة اـ كاز ىصو املفازلة ل  ا 

ٕ. ال ػغ اة(ؼا    ل197اىحة  2009)الْطخظا  املؼ ذطج لٓل ػإا

يؼااا ذسح ىاااصا املفامااال لسضاػاااة  Spearman Correlaation Coefficientمفامااال ئضتبااااط ػااابيرماه:  .: 

س اػ ذسح لبياه نضتباط نيه محاوض نػ با ة.  كيةا ٌو ية والٌط  نضتباط نيه البيا ا  ل ك ميرا  النـ 

ئظاض ـاح ومنؽ مة تٍنياة م ٓام اة وم ىاـ اة ويكاا  E-Management  نزاضر نلْ رو يةتفس     

كل ّل نن عة نياياا والها تذ  ي ـن مكاضػا  نزاضر ال ٍ يسياةا  يا  ئلهاا تكمال تحا م  نينها ـو

ِبيااااارا فاااااظ املجاااااام  ال، اااااطيةا نج كاـياااااةا نٌ صاااااازيةا ن  اجياااااةا وشلااااأ  هاااااسه تٍاااااسية داااااسما  

ااس تبااسو 9اااىحة  2004ؼاا    أوفاال ماان اةخااسما  السااا تإزاهااا نزاضر ال ٍ يسيااة )البيااات ا نك ل ا ٌو

ّألها جاء  ماق ؼ ا ض ن  ر عات الساا ٌاس ناسأ اػا ذسام ا ل لاطاض   ؽة نزاضر نلْ رو ية ل بفض و

ّا اااااات تؼااااا ذسح  لااااااطاض ـؼااااااْطية  الفاماااااة ونلااااااطاض ال لاضياااااة فااااااظ من صااااااي ال ؼااااافينا  ا  ياااااا  

ّاز   ل.125اىحة  2004يكية ٌبل شلٔ نى رر ظ ي ة. ) لةا وا

: 

 2009يكْاان ـاااطض انااطظ دصااااةن ومكيااابا   ؽااة نزاضر نلْ رو ياااة ووٍاااا ل  ااالظ: ) ؼااايه نااان  ا 

  ل.18-17الصىحا  

ة وال ب ح: وشلٔ من د ٕ تلاوظ   اجع نزاضر البيروٌطاظية وتال .1 ى  ِمير مان ـٍباههاا الؼـط

ّاماااااال وشلاااااأ فاااااااظ ؼاااااال الؼاااااايعطر ال امااااااة لااااااانؽة رزاضر  ايااااااة منهاااااااا إ اااااآل  اههااااااا نزاضيااااااة والٌ  ومفٌ 

ة ِبيرر جسا وضػال ا واػ ٍبال ا ة نا لاظ املفام   إؼـط   نلْ رو يةا مق بكاه وج ز ػـط
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م اٌق نزاضر  ـسح ال ٍيس نالعماه واملٓاه: ئمٓا ية املطاجفة ظ إ ػاـا  الي حا وٍس اابحت .2

ـاان  م ا ااة ـ اار ن  ر ااتا أو ماان داا ٕ أج عههااا املن  ااطر فااظ ال اا اضؿ ويٍاا ح اة(اػاا ب نارجانااة 

أػاااائ ة الع اااااةن وي  ٍاااات ماااانهة مفااااام ههة إؼاااا  لة ويؼااااط ـ اااار ٌاةكااااة ماااان اةخياااااضا  ونوامااااط السااااا 

  .ي يح ا ل ع  ه 

ام  لع ااااااةن تكْااااانهة مااااان ئ لااااااظ ئزاضر املف  ماااااا  ون  ىااااااػ  هاااااا: ويااااا ة شلااااأ مااااان دااااا ٕ تااااا وير ناااااط  .3

 .مفام ههة من د ٕ شاشاهها وأظضاضىا وت،ؼيع ا ل ة نسضجة شبو ِبيرر

املطو ة: وشلٔ إؼ،د نػ لانة الؼطيفة ل  سا  وال لاوب مف اا م فسية نصلٔ  سوز العماه  .4

تْااان واملٓااااه وااااف  ة نتصاااإا مكاااا ي فااايه ـااااى نزاضر اه تٍاااسح الْميااار مااان اةخاااسما  الساااا لاااة 

ٍبا  نزاضر ال ٍ يسية   .م ا ة فظ الؼانَ إؼ،د ـ اةَ ـو

ٌااااق  .5 ّاوااااة امل ا انااااة املباشااااطر والصااااازٌة: وشلاااأ ماااان داااا ٕ م اإفااااة م اٌااااق ـك  ااااا املخ  ىااااة فااااظ  الٌط

ل مناوصىا وأج عهها السا ي فامل مف ا   .اةجك  ض نزاضية ّو

تكْنهاا مان بجاد املف  ماا  الؼطية واةخص اية: وشلٔ من دا ٕ ماا تك  ْاو نزاضر مان ناطام   .6

ااااااسح ئتا تهااااااا ئم ملاااااان يك  ٓاااااا ه ااااااا  ية الااااااسدٕ  ل  اااااأ املف  مااااااا  والااااااصين  والبيا ااااااا  امل كااااااة ـو

 .يك  ٓ ه ّ كة املطوض ل نىاش ئلى ت ٔ املف  ما 

مان شلأ ي كياب اػا ذساح  ؽاة الازاضر نلْ رو ياة وياعزاز واـ ياة فاظ ال عبياَ اه تاة ماعج مفاايير  .2

مىاااال الازاضر مااق واـ ياااة  ؽااة الازاضر نلْ رو يااة م  اااج  ؽاااح ازاض  واـااال  ال كيااب  وض اا  فااظ

 .وم كيب

:

اااسد  زاء     مااان املىااااىية اةج ىطياااة ةجكياااق املإػؼاااا  واةجامفاااا  إ ااآل  (Performance) ُيفر

ن نى كاااح إؼاا،د اضتباظااو ننلاااح اةجامفااةا و اا  يكماال امل(صاا ة داااو والااص   ااإ مؼاا    ِبياارا ماا

النهاةية لا اظ ا وال فبير ـن ِيىية اػ ذسام ا مل اضزىاا املازياة وال، اطيةا وماس  ٌان يتهاا ـااى  ال 

اااى أثااط ال عاا ضا   (Wheelen, et al., 2000 p. 23) امل اآ ة وال  ااال ئلااى اةجاا اب ال اا(يح ـو

كااااإ ٍااااة فااااظ ملااااإ ـ  ا و اااااسأ   امل    اااااابح نى كاااااح نااااا زاء ـاااااى ووااااَ ااااايم و الفامااااة لياااار ّاااااه 

اةجامفاااااا  نكحاولااااااة وتٓاااااا ين أظااااااط ماااااان شااااااألها أه  تحٍااااااَ  الااااااة ماااااان ال ىااااااطز والٍااااااسضر ـاااااااى م اج ااااااة 

ىا   ((Excellence ال ع ضا  ـ ر البح  ـن أػااليد تٍ زىاا ئلاى ال كياب وال ىاً  فاظ ازااهااا واال كيب
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لىْط  لف ة الازاضر ون أ ة(اجة املإػؼا  إ آل ـااح واةجامفاا  مى  ح م ٓامل يفْؽ ال ع ض ا

ا و ااا  ـكااال  شاااياء ـن يازياااة  ناااااط تٍااا ز ئلاااى ال ىاااً  إ ااآل دااااو ئلاااى ماااسدل شاااامل ملٍ ماااا  ـو

ال (Harrington, 2009 p. 3) إ ٓل جياس ل ماياة وال ذعايغ نػا راتيجظ اػااغ فاظ ت أ الفك ياة ا ّو

سر ماان  ـ  ااا وم ج ااة مباشااطر ئلااى مؼاا ىيسين ي كياابوه نٓاا لهة مااا اهااسه ل ٍااسية ازاء ودااسما  وطياا

ااب نأ او يكمال املط  اة الساا تااظ (David, 2009 p. 213) م ا اوٍيه ماق ال عا ضا  اسو إفاض الْ د ا ـو

اةجاااا زر ا وي لؼااااس إفااااسز ماااان املفااااايير والصااااىا  املبايااااة ـاااااى مىاااااىية ئزاضيااااة ي ع ااااد ماااان اةجامفااااة 

كااااإ تحٍيٍ اااا لب اااا ك مؼااا    ال كيااااب وماااان  نينهاااا ئزدااااإ ال عااا ضا  ال ٍنيااااة فااااظ مذ  اااي مىاااااال ـ 

ّازيكيااااااة )املاااااااعضوؿا  يااااااب ـااااااااى ضوااااااق أزاء الفك ياااااااا  25اااااااىحة  2010ل كإػؼااااااة   لا ويااااااا ة ويااااااو ال ِر

واةخسما  ناـم كاز ـاى  ؽة الازاضر نلْ رو ية واا م ل طياازر وضباا املؼا ىيسينا وأز  شلأ ئلاى 

إو الباا م ه مان د ل ااا ال فاطه ـااى الؼاابل الْىي اة ن حٍيااَ ؼ ا ض الفسياس ماان السضاػاا  الساا  اا

ال كيااااب فااااظ  زاء وتحسيااااس مؼاااا  ياتوا و  اوٍاااات رضاء مفؽك ااااة نأ ااااو يٓاااا ه نكؼاااا  ييه )ـاااااى مؼاااا    

 ,Mullins) الىااطز ل و )ـاااى مؼاا    اةجامفااةلا وأه   دياار مااا ىاا  ن   اااة  م راِكااة  زاء اـفااااها

2010 p. 49). 

ّاوااة الاجااطاءا  ونػاااليد السااا تف كااسىا اةجامفااة  هااسه ماان شلاأ ي      ضااأ أه  زاء امل كيااب يكماال )

تحٍيااَ   اااة  اػاا  ناةية يٍاال او ينفااسح ووهااا اةخعااأ وتااإز  ئلااى اضتٍاءىااا ل مااسو مفياااضا ل  ىااً  ت ع ااق 

اةجامفا  املكاث ة ل  إ  ئليو وىصو تف كس ـااى ٌاسضا  الانؽة املف كاسر ر اسا  تميارا  أػاػاية 

 فظ امل احل.

َ ال كيااااب ام ااااس  جااااصوضو ئلااااى  ااااة الازاضر  أوادااااطئه ػااااعظ اةجامفااااا  ل حٍياااا الٍااااطه ال اػااااقـ  ااااط مااااق  ِط

ااة ومحاول ااو ضوااق مؼا    الْىاااءر الا  اجيااة نالااسـ ر ئلااى ال ذصاان وتٍؼااية  اات واة(ِط الف كياة وزضاػااة الٌ 

َ  زاء  وفااالا وأاااابح ماااا يٍاااسح مااان أوٓااااض نكٍااااح  ٍعاااة ا الفكااال ااااى اثطىاااا  هاااسه تحٍيااا ً ام اااس ـ   عااا 

ن نػااليد واملناا   الساا مان شاألها مؼااـسر اةجامفاا  فاظ  سز من الف كاء واملىْطين فظ البح ـ  محاوم ـ 

ٕ نأزااهاا ئلاى مؼا    اةجا زر ئش  أػا كت ج ا زىة ن اأظير مى ا ح اةجا زر و تحسياس أإفازىاا   ,Porter)ال اا 

et al., 2003 p. 4)اااااى ت بيااااة  ا وئه اةخصاااااةن والؼاااكا  السااااا تكيااااب اةخسمااااة نصاااايمة تكنح ااااا الٍااااسضرـ 

اااااس تعاااا ض ىاااااصا  نهاااااا أح الفااااكنية تفااااس أػااااااغ اةجاااا زر وال كياااابا ٌو ّا اااات املف اااارـ  ا  ياجااااا  املؼاااا ىيس ػااااا اء أ

ٕ تحسياااس  ياااب ووهاااا  ااا  ك ياااا  وحااان اةجااا زر  وٓااااه  ال ِر اااسز مااان املطا ااال مااانـ  ل تاااسضيجظـ  ااارـ  املى ااا ح إ اآا

كاااإ ن يلاااة ل   ػااااق فاااظ الصاااناـة واااااف  ة ثااااة مط  اااة باااب مل اااااىا  داااااو لـ  غ اةجاااا زر الساااا ت لاااس ِ 
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ااى ال  اسا  املفاناة ااى  اجاا  املؼا ىيسـ  ار  (Hitt, et al., 2007 p. 231) الؼايعطرـ  ياب د ل ااـ  ليا ة ال ِر

اااات  إفاااااز امل كم ااااة نلاااا زر ال صااااكية وجاااا زر املعانٍااااة  وت تهااااا مط  ااااة تأِيااااس اةجاااا زرا وهااااظ اةخعاااا ر السااااا ازِض

َ نايه أٌؼااح اةجامفاةا لي  ػاق ىاصا املى ا ح فاظ املط  اة اةجامفا  و ٕ ال اؼي َ من د  وها نأه  اةج زر ت حٍ

ٕ ىااصو املط  ااة ن  ااجيق باال  السااا اـٍبتهااا وامل كم ااة نااازاضر اةجاا زر ال ااام ةا وبااسأ ال  جااو داا  ة ماانٌ  امل اااِض

اااااى اةجاااا زر ل صاااابح السااااا تؼااااعى مذ  ااااي  مفياااااضا ل  كياااب والى ؼااااىة ّاواااة اـفاااااء اةجامفااااة  هااااسه الؼااايعطرـ 

ٔ نألهاااا  ااااى أثاااط شلااا اةجامفاااا  ئلاااى ت،نوهاااا  هاااسه باااكاه  نػااا كطاضية والبٍااااءا وُفطوااات ئزاضر اةجااا زر ال اااام ةـ 

 َ ُ فااااظ تنىيااااصىا جكياااق أـفاااااء اةجامفااااة  هااااسه تحٍياااا اااة م ٓام ااااة ماااان  ن ااااعة املنهجياااة السااااا ي اااااض ملكـ 

ات واملٓااه  امل ةاةاأىاساو ا نْىااءر وواـ ياةـ  ار تٍاسية اةخاسما  لفك اهاا فاظ ا  Remesovski.N, 2012) لٌ 

p. 88)  اااس رزاضر ل(ااة ئلااى تفعيااع وتطػاااير مى اا ح اةجاا زر فااظ نعئااة الفكاال وايلاااز ااايمة تِإ
ُ
و  يلااة لل(اجااة امل

اااسز مااان  ك اهاااا أه ماااا تٍسماااو مااان داااسما  يااا ة نحؼاااد مفاااايير ئزاضر اةجااا زر ال اااام ةا ناااازض ـ  اةجامفاااا  ـو

ااااااح امل كيااااابر وٓااااااه مااااان أنطظىاااااا ال نؽيكاااااا  الفاملياااااة نان ااااااء  لـ  جااااا اةع تكااااانح للجامفاااااا  او املإػؼاااااا  إ اااآا

ااسم ا جاااةعر ) اااح )Demingوٌأ ٔ اةجاا اةع ل309اااىحة  2013)الؼاانه ض ا  ل1951لـ  ا ئش  اـ كااس  جكيااق ت اا

اااااااسضر  ٕ املفاااااااايير املٓ  اااااااة ل اااااااا ئلاااااااى تفؽااااااايةٌ  ـااااااااى أػاااااااؽ ومىااااااااىية ئزاضر اةجااااااا زر ال اااااااام ة وىاااااااسوت مااااااان دااااااا 

ااا لـ  اح  ومنهاااا اةجامفاااا  فاااظ ال فامااال وال ْياااي ماااق ال مييااار وم اج اااة  اااام  ال ٍاااسح ال ٍناااا املإػؼاااا  إ اآا

ً الاص  يكمال  ػااغ ل نلااح ا إز  ئلاى  زاء امل ىا  ل حا(يح  ػر ىاص  إ ٓا
ُ
 .Ivanko, 2013 p) لٓ لهاا أه  

88). 

أىكيااة واةاا(ةا وتنااامت الاى كاااح  هااصا اةجا ااد فااظ الفٍاا ز  ا ا  اال م باا ؿ  زاء امل كيااب فااظ الىْااط ال نؽي اا    

َ مااان د ل اااا   ااااة  تط ااادا  ااان الٍان ياااا  الساااا تكياااب اةجامفاااة وتحٍااا ااارـ   ظاااطاه امل  كاااة  هااااا   ديااارر لٓ  اااو يف د

 وتلؼس  ت ٔ  ىكية ناآلت : 

اا  -1 ٕـ  سز ماان   ؽكااة يلفاال ل ٍيااازر ضؤيااة جيااسر مٍ ر ااة ن بااا  ال ااسها ويؼاا ة نااازاضر اةجامفااة ماان داا 

اى اة(ٍاةَ والفك يا .  املف كسرـ 

اااى وبااق مفااايير م ٍسمااة ل عاا يط ضػااالتهاا وتحسيااس الفنااااط الْىاا ءر ماان مطؤوػااوها  -2 يؼاااـس اةجامفااةـ 

 ُ ين ن حطاواااااا ا ونشااااا را
د
الااااصين يٓ  ااااا ه نحاجاااااة ئلاااااى زـاااااة واػاااااناز لماااااطض تحؼااااايه  زاءا وت اااااخ

 .(David, 2000 p. 10) ناتذاش الاجطاءا  ال ظمة ملفاةجتها
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يكة مؼ كطر لو. -3 اى الن اة  السا تط دا املؼ ىيسا ويذ ٌَ  ـ   يٓ ه ػ،با فظ اة(صٕ 

يؼ ة فظ ال  جو  ح  ال ف ة وننساؿ وال حؼيه املؼ كطا وا سا  ال مييرا  املؼتهسوة فظ اةجامفة  -4

فا    .املؼ ٍب يةومحاولة ت بية تٌ 

ة واملؼإولية نج كاـيةيحٍَ ال نكية املؼ سامة ل كإػؼة وتحؼيه امل  -5  2012)اةجب ض ا  اِض

 . ل77اىحة 

اااااان    ااااااسزا ماااااان املإشااااااطا  املخ  ىااااااةـ  َ ال كيااااااب فااااااظ أزااهاااااااـ  ٔ اةجامفااااااا  السااااااا تؼااااااعى ئلااااااى تحٍياااااا تك  اااااا

 اةجامفا  شا   زاء ال ٍ يس ا أىك ا:

ل جيااس ليااإز  ئلااى ظيااازر الٍيكااة امل(ؼ ػااةنى كاااح نلاا زر  زاء والؼااعظ ر لاااظ الفكاال ا -1  ملصااكة إ آا

(Hill, et al., 2001 p. 88)  . 

ياب وااطو   -2 ٕ اةج ا ز السؤو اة ل حٍيٍ اا ماق تِط ااى وباق اىاساه تفاس مصاسضا واةا(ة املفااالة و اص الٍاسضرـ 

اى أزاء امل اح ووب ح اػ  ب الٍيازرا وتفس ازار ل ػاليد املب ْطر واة(سيمة نالفكل  .الفكل ووهاـ 

ال  ااااال وال ىاـاااال املؼاااا كطاه مااااق املؼااا ىيسين وناااااماء ئلااااى رضااهااااة ومحاولاااة ت بيتهاااااا وت،ؼاااايغ ىيٓ  ااااا  -3

عية فظ اتذاش  الٍطاضا   .(Mullins, 2010 p. 777) ال نؽي ا واتباؿ ال مِط

ّاوااة مؼاا  ياهها ال نؽيك -4 يااةا ن ى اااح وتٍباال  وٓاااض و ناااءـ  ٌااا  ثٍااة وا  ااراح مااق م اضزىااا ال، ااطية فااظ 

س ندعاء نكٍاح وطاة ل  ف ة. ـد  مق الؼكاح ل ة ناملبازضر وال لط ة ور

اااااااى املٓاػااااااد ظ ي ااااااة  جاااااالا وام ااااااساز ىااااااصا ال  جااااااو لع اااااااكل جكيااااااق مؼاااااا  يا   -5 ٕـ  ال ذعاااااايغ لل(صاااااا 

َ  الاااة ال ااا اظه نااايه أىاااساه اةجامفاااة واملصااااةأ الصاتيااااة ل كطؤوػاااايها ومحاولاااة تاااأميه  اةجامفاااةا ماااق د ااا

 م ع با  املإػؼة.ت جوه ة  ح  وبق 

َ ل ااااا ويكْاااان أه     َ الااااسٌي نااااس ال عبياااا َ فااااظ  ؽااااة نزاضر نلْ رو يااااةـ  وجكيااااق ىااااصو النٍاااااط يكْاااان أه ت حٍاااا

ٕ نااو ئلااى زضجااا  ال كيااب فااظ الا لاااظ ومؼاا     ل واـاال فااظ ضوااق مؼاا  يا   زاء وال ااا  ٔ الاانؽة إ آا تؼاا ة ت اا

 اةخسما . 
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ن اػااعة املإػؼااة نوضو يااة رزاضر اةجاا زر  (EFQM)تااة نناااء وتصااكية النكاا شج نوضو اا  للجاا زرا وال كيااب        

((European Foundation for Quality Management  واهاا ة ىاااصا(  َ ٕ وتعبيااا كااا النكاا شج نااال كيب فااظ ـ 

 ئزاضر اةج زر ال ام ة فظ املإػؼا .

ميار ئش  مان اجال ال ٍاسح او  زااهاا شاتا  تٍياية  اجال  مان النكا شج  ىاصا اػا ذسمت املإػؼاا  مان أهِ 

اى اةجاةعر ٕـ  اة وبافت لٍاسو  وال كيابا نوضو ياة للجا زر لل(ص   ننعات املفاايير مان املإػؼاة نوضو ياة ملكـ 

 وفاظ  الن ااة  مفاايير فاظ تكم ات ئبااوة شاك ت ولْنهاا  مطيْياة نالاسضي   كا شج جااةعر فاظ املؼا ذسمة املفاايير ـااى

بال ال ف اية الفاالظ ٌعااؿ نكإػؼاا  اةخااو النكا شج  تحاسي  تاة 2003 حـاا ٔ مانٌ  اةجامفاا   إفاض وشلا

ك مااا  2013)ااهااابا  اةخصاا و وي ٓاا ه  كاا شج ال كيااب نوض اا  ماان ةتاا  وجااو ـاااى وال ريعا يااة نوضو يااةـ 

 .ل27اىحة 

1-    

مااااان ٌبااااال املإػؼاااااة  وضو ياااااة رزاضر اةجااااا زر  EFQMتاااااة ئن ااااااء النكااااا شج  وضو ااااا  للجااااا زر وال كياااااب

((European Foundation for Quality Management  ٕكاا ) ويفنا  ىاصا النكا شج ناال كيب فاظ ـ 

وتعبيااَ ئزاضر اةجاا زر ال ااام ة فااظ املإػؼااا   وضو يااةا  ياا  ياا ة  ماانح جاةعتااو ئلااى أض ااق وئااا  وهااظ 

 ّال الظ: 

مإػؼااااااااا  الٍعااااااااااؿ  -3 اااااااااسا  ال  اااااااامي ية ل كإػؼاااااااااا  .الااااااااسواةط وال  -2املإػؼااااااااا  الْبيااااااااارر.  .1

 املإػؼا  امل  ػعة والصميرر.-4الفاح.

مان اجال  أو  زااهاا شاتا  اجال تٍياية مان النكا شج ىاصا اػا ذسمت املإػؼاا  مان ِميار أه ئش    

  .وال كيب للج زر  وضو ية لل(صل ـاى اةجاةعر ال ٍسح

اة املإػؼاة  وضو ياة وبافت لٍاس      جااةعر فاظ املؼا ذسمة املفاايير ـااى ننعات فااييرامل مان ملكـ 

 تحاسي  تاة  2003 حـاا وفظ  الن اة  مفايير فظ تكم ت ئباوة شك ت ولْنها  مطيْية نالسضي   ك شج

   وضو ية اةجامفا  إفض وشلٔ من ٌبل الفالظ ال ف ية ٌعاؿ نكإػؼا  اةخاو النك شج
 
 ـك ماا

 .ل27اىحة  2013)ػ ك زا  اةخص و وجو ـاى وال ريعا ية

 لنكاا شج ال كيااب  وضو اا  اةخاااو ناملإػؼااة  وضو يااة رزاضر        
 
اه املىاااىية  ػاػااية ل  كيااب ووٍااا

ن املإػؼاة مان تحسياس مؼااضىا  حا  تحٍياَ أػاؽ  ِّ
د
اةج زر هظ املىاىية  ػاػية المكا ية السا تكْ

 ال كيب وىصو املىاىية هظ:
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1   : 

 يفا  ا نال الظ: _ويكْن ا

: تٍ ح املإػؼا  امل كيبر ناباوة ٌيكة لصاةأ امل فام يه مف ا إضافت قيمت لصالح املخ املين .أ 

فاههة ووطا ة. ق وت بية ا  ياجاههة وتٌ   نص ضر مؼ كطر ومن ؽكة من د ٕ تى ة وتٌ 

تعاا يط  للجامفااا  امل كياابر أثااط ئيلااا   ـاااى الفااالة ماان   ل ااا ماان داا ٕ: بىيياء مضييخقبل مضييخدام .ب 

ت  ىؼو الفكل ـاى تعا يط اةج ا اد نٌ صاازية والبي ياة ونج كاـياة  وتحؼيه أزااها وفظ الٌ 

كإ اةخااة  ها.  فظ ٌعاـا  ـ 

: اةجامفاااااا  امل كيااااابر تٍااااا ح ن،نااااااء وتعااااا يط ٌاااااسضاهها مااااان دااااا ٕ الازاضر جىمييييييت القيييييدرة امل صضييييييت .ج 

 الىاـ ة لفك يا  ال ميير زادل وداضج  سوزىا املإػؼية.

: ناملإػؼاة امل كيابر تفاعظ الٍيكاة املفااوة وتحٍاَ مؼا  يا  م صااـسر حسخير إلابداع :الابخمار .ز 

لاااا زاء ماااان داااا ٕ رليااااا  ال حؼاااايه املؼاااا كط ونن ٓاااااض املناااا ؽة الااااص  ي حٍااااَ ماااان داااا ٕ تسااااخير 

 الانساؿ لس  جكيق املفنييه ناملإػؼة.

كياااابر ن جاااا ز ٌااااازر ٌااااازضين ـاااااى : تحؽاااات اةجامفااااا  امل القيييييادة ميييين خييييال رنزييييا :إل ييييام :هسا ييييت .ه 

 ناـعااااااء الٍاااااسور اة(ؼااااانة فاااااظ الٍاااااية 
 
اااااايالة املؼااااا ٍبل وتح ي اااااو ئلاااااى واٌاااااقا ِكاااااا يٍ مااااا ه أيفاااااا

يا  املإػؼية.  والؼ ِ 

: تفااااطه املإػؼااااا  امل كياااابر نٍااااسضهها ـاااااى ال ناااااح بمر:هييييت :صييييرعت الخليييييف مييييع الخ يييييير إلادارة .و 

ة ا  ل لاوب مف ا نالْىاءر والىاـ ية املع   ة.الىطو امل ا ة وملا هة ال حسيا  املاث ة وػـط

: اةجامفاا  امل كيابر تٍاسض املا ؼىيه لاساها من خال موا ب :قدراث موظفي امل صضيت الىجاح .ظ 

 وتٍ ح نايلاز ثٍاوة ال كْيه ل ة من أجل تحٍيَ  ىساه ال خصية واملإػؼية.

ٍااَ اةجامفاااا  امل كيااابر   اااة  نااااىطر ومؼاااصييخدامت الىخيييابا البيييا رة .ح   سامة ت باااا ن  ياجاااا  : تح

اةخااة نلكيق املفنييه ناةجامفة ـااى املاسييه الٍصاير والع يال فاظ ئظااض البعئاة ال  امي ية الساا 

 :يكمل املىاىية نػاػية ل  كيب *ل27ال ٓل )تفكل ووها. 

                         
*
 www.idmc.ae/.../quality%20and%20excellence/Introduction%20to%20EFQM .pdf 
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أه املىااااااىية  ػاػاااااية ل  كياااااب  ووٍاااااا لنكااااا شج ال كياااااب نوضو ااااا  اةخااااااو ناملإػؼاااااة نوضو ياااااة رزاضر 

ن املإػؼاة مان تحسياس مؼااضىا  حا  تحٍياَ أػاؽ اةج ِّ
د
 زر هظ املىاىية  ػاػية المكا ية السا تكْ

 ل:1ل. ويكْن ايفا  ا نال ٓل )3اىحة  2013ال كيب )ىيرماها 

 ل املىاىية  ػاػية ل  كيب1ل ٓل )ا

 

 

  وض     ك شج مفاييرل 2شٓل )

 

2   EFQM   اى تؼفة مفايير وامل كم ة فظ ى  ئظاض يف كسـ 

 Ionica, 2010) وػاةل ال كْيه وهظ دكؼة والسا تمع  ما تٍ ح نو املإػؼةا وأض ق   اة ا ملفايير ال كْيه

p. 130)  ا والسا تمع  ما  ٍٍ و املإػؼةا  ي  أه ال كْيه ي ؼ،د نالن اة ا ـ كا ناه اػ ذساح

يبـ   ٔ املفايير  ل106اىحة  2012)أشطها اى جكيق أجعاء املفايير النك شج م ي ع د ال ِر اى ت  ول ظ ؿـ 

 ةت :ل308اىحة  2013)الؼنه ض ا  ل2ا ؽط ال ٓل )
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  وض     ك شج مفاييرل 2شٓل )

 

 

3  

ل      ِ اى أه املإػؼة نحاجة ئلى أه تٍطض الن اة  املطج  ال إ  ل اا ـ  عء من ويفكل منعَ ضازاض

ن    ـ 
 
ػياػتها واػ راتيليتها فظ انق الفك يا  وتمع    اة   زاء املالظ والفك يا  ل كإػؼة وف 

سز من النٍاط املفياضية  دط    ـن   الىـ 
 
ل املفايير . و ل10اىحة  2009)الفايس ا وف  تة اـ كازّ 

ّاظاض ل ٍاةكة جكق املف  ما  اةخااة أمػاػية من مفايير ال كيب نوض   بكن املىاىية نػاػية 

نالفنااط املإثطر ن عبيَ  ؽة نزاضر نلْ رو ية ووٍا لنك شج ال كيب نوض   السا تمع  ما تٍ ح نو 

 ل308اىحة  2013)الؼنه ض ا اةجامفةا 

ٕ الطانغ نت :        اى مفايير ال كيب  وض   اةخااة نال ف ية من د   ويكْن نظ ؿـ 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_1158.pdf  

ّأػاااغ لبياااه مؼاا    نضتباااط إفنااااط  أه اػا ذساح  ـنااااط املكْنااا  فااظ  ؽااة الازاضر نلْ رو يااة اـ كااس 

ل مإػؼة وىاصا ال جاعء مان اجاعاء  الن اة   ض ق السا تفس ىسهّ  ماػايف كسـ  ياو لٓال جاعء مان املفاايير فاظّ 

الممكناتالمنهجيات/    النتائج 

دةلقياا العمليا 

 ت

)اإلجراء

 ات(

نتائج األداء 

 الرئيسية

 

السياسات 

 واالستراتيجيات

ارد العاملىن)المى

 البشرية(

الشراكات 

 والمىارد
ئج خدمة المجتمعبوت  

وتبئج رضب 

العبمليه)المىارد 

(البشرية  

 

وتبئج الفئة 

المستهدفة)المستفيدون

) 
 

 االبداع والتعليم والشفافية



                                  

 ا
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َ  ؽاة نزاضر نلْ رو يااة فاظ اةجامفاة وفااظ اةجا اد امليااسان  طض تحسيااس ااملإػؼاة لما يااغ امل ا وط ل عبياا وٌ 

   ػع ضأ شلٔ نسٌة.

 

 Google Driveتة تح يل اػ كاضر نػ با ة من د ٕ داسما  نػا با ة نلْ رو ياة الساا ت جاس فاظ 

ااااة ماااان نػاااائ ة فااااظ ااااة ماااان ال سضيؼااااييه  ا و تااااة ت جيااااو ملكـ  نػاااا با ة إ اااآل ـ اااا ات  ـاااااى ملكـ 

فاااااظ اةجامفاااااا  الفطاٌياااااة لل(صااااإ  ـااااااى الاجاناااااة ـااااان امل بااااا ؿ وشاااااك ت  94ونزاضيااااايه ن ااااان ـاااااسزىة 

 نػ با ة ال الظ:

 اوم : املف  ما  الفامة 

يه اـ كااازا ـاااى الاؼاابة املئ يااة  ياا  اش اتضااأ اه1املنصااد : ِكااا فااظ املخعااغ ) . أ  ل.  يلااة امل اااِض

% ضةاااعؽ ٌؼاااة  10.6% ملٍاااطض ٌؼاااة ـ  اااا و 14.9% ىاااة تسضيؼاااي ه ناااسوه منصاااد و 42.6نؼااابة 

% لاطةعؽ ٌؼاة ـ  اا وماسيط 2,1% ملنصد ـكياس  و4,3ـ  ا ومؼإوٕ شفبة ومؼإوٕ و سر و 

 %ملف ه .1ا1و

 
 ل1املخعغ )



                                  

 ا
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 38.3ة من  ك ة ش ازر السِ  ضاو و% ى 57.4ل ي ه اه نؼبة 2املإىل الف  ا: ِكا فظ املخعغ ) . ب

% ة(ك ااااااة شاااااا ازر 1.1% ة(ك ااااااة شاااااا ازر البٓااااااال ضي غ و 3.2% ماااااان  ك ااااااة شاااااا ازر املاجؼاااااا ير و

 السن  ح.

 
  ل2املخعغ )

 

ل ال ذصصاااا  الف كياااة الساااا يحك  اااا اواااطاز الفيناااة ئش ن ااان اـااااى مااان 3ال ذصااان: يااا ه املخعاااغ ) -ج

يه ل ذصاان يه ي يااو تذصان ـ ااة املف  مااا  12.6امل(اػابة ناؼاابة  امل ا ِر % ماان ملكا ؿ امل اا ِر

% ي ياو الطيابايا  6.3% ي يو تذصن العضاـة ونٌ صاز ناؼابة  7. 4واملْ با  ون صاء ناؼبة 

وؼ ااط  %ا3.2ح اة(يااار واةجمطاويااة ناؼاابة % ي يااو تذصاان اة(اػاابا  ـو اا  4.2وال نسػااة ناؼاابة 

ة امل ذصصااااااااايه إف اااااااااة الااااااااان %ا امااااااااااأز  نؼااااااااابة 2.1ىؽ والْيكيااااااااااء وال ماااااااااة الفط ياااااااااة ناؼااااااااابة م ااااااااااِض

كاإ ناؼابة  يه وٓا ات ل ذصان الىيبيااء وئزاضر ـن ة 1.1ل ك اِض % وؼ اط اه ال ذصصاا  امل ااِض

ااة وهااظ شاابو شااام ة ملخ  ااي ال ذصصااا  ضلااة اه نػاا با ة ـ اا اةية ل ٓاا ه ئيلانيااة لصاااةأ  م نـ 

ة الفامة وئؼ اض ال اٌق ل ٓ يا  و   اةجامفا  السا يا ك ه الوها.امل اِض

 



                                  

 ا
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 ل3املخعغ)

% لة اـكل نكنصد 33ل ي ه اه نؼبة و4ِكا فظ ال ٓل ) :ـسز ػن ا  الفكل فظ املنصد -ز

ػنة ناملنصد  2-1% ـكل من  20.1ػن ا  فظ املنصد و 4% ـكل أِرر من  24.5تسضيسدا وٍغ و 

 ػن ا  ناملنصد. 4-3% ملن ـكل من 10.6ػن ا  ناملنصد و  3-2% ـكل من  11.7و

 

 ل4املخعغ)

 



                                  

 ا
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ّا ت ة(ك ة لٍد مسضغ ناؼبة 5ال ٍد الف  ا او الفن اه ال ؼيى : املخعغ ) -- ي ة  ل ي ه اه اـاى م اِض

% ي يو لٍد أػ اش  21.3% ي يو لٍد مسضغ مؼاـس ناؼبة 29.8% ي يو لٍد أػ اش مؼاـس ناؼبة 36.2

 %.2.1ػ با ة وى  محاػد أٌسح و اؼبة % وؼ ط ـن اه وؼيي م  ُر فظ الاجانة نام 6.4ناؼبة 

 
 ل5املخعغ)

ػن ا  د ررا  4% ـكل أِرر من  46.8ل ي ه اه نؼبة 6ِكا فظ املخعغ ) :ـسز ػن ا  اةخ رر نزاضية -و

لو  % ملن7.4 ػنة د رر ـكل و 4-3% ملن ـنسو  13.8% ملن لة يفكل نك اح ئزاضية تسضيسدا وٍغ و 25.5و

 ػن ا  د رر. 2-1% ملن لو 4ا6ػن ا  د ررا و 2-3

 ل6املخعغ)

 



                                  

 ا
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1  

ٕ ) أ_ القييييادة: نصاااط الٍياااازر فاااظ  ؽاااة الازاضر نلْ رو ياااة الساااا هاااظ  4مااان اةجاااسو ل والاااص  يكمااال تح يااال  ٍااااطـ 

نااااط املنهجيا /املكْنااا  لنكاا شج ال كيااب  وض اا اااه ل نٍعااة )أ ااسـ   3.54ل وىاا  5  ي ضااأ اه اـاااى وػااغّ 

اااااه ل نٍعااااة ) ٔ وااااأه اـاااااى ا حااااطاه مفياااااض  وىاااا  امااااا أزناااا  ا حااااطاه  2.95ل وىاااا  1وأزناااات وػااااغ وٍااااسّ  ااااصل ِو

ا امااا أزنات مفاماال  0.45واـااى مفاماال ادا ه وىا   1.32ل11ل و)5لو )4وىاا  ل نٍعاة )  1.05مفيااض  وىا  

ل 5ل نٍعاااااة ) 29.15لا اماااااا أاااااامط ولااااا ر وهاااااظ 1ل نٍعاااااة ) 41.06ا وأِ ااااار ولااااا ر وهاااااظ  0.30ادااااا  ه وىااااا  

اى ونزنت ل نٍع يه املصّ ضتيه اما الىل ر الٓ ياة   وتىاوتت مٍايؽ النٍاط  دط  نيه املؼ  ييه ـ 

ٕ الياو وٍاس ن مات  ٕ ال اا  وهاظ تفاس 34.43% لفنصط الٍياازر فاظ  ؽااح الازاضر نلْ رو ياة نايه ال اٌاق واملاأم 

بيرر     تح اج الى مفاةجة.ول رِ 
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( ٕ  ل4جسو
 اتىَ  الٍيازر: -أ

 إ سر

 اتىَ الى اتىَ

  س ما 

 م اتىَ م اتىَ

إ سر   

 ال ػغ

اة(ؼا     

 ن حطاه

املفياض     

 مفامل 

 ند  ه

 ال ظه

املئ      

 الىل ر

يااااااا ة اد يااااااااض الٍياااااااازا  اةجامفياااااااة وواااااااَ  -1

مفااااااااااااااااااااااااايير واةاااااااااااااااااااااااا(ة ـ اااااااااااااااااااااااار  ؽااااااااااااااااااااااااة  الازاضر 

  ية .نلْ رو

14 19 27 16 18 2.95 1.32 0.45 58.94 41.06 

ت ةاااااااااااااااااااأ الٍياااااااااااااااااااازر اةجامفياااااااااااااااااااة الطؤيااااااااااااااااااااة -2

والطػااااااااااااالة وتفاااااااااااااطه نال ااااااااااااسه نػااااااااااااا راتيجظ 

 ل كلامفة ـ ر  ؽة الازاضر  نلْ رو ية .

13 26 31 16 8 3.21 1.14 0.36 64.26 35.74 

ٌاسور ل كطؤوػايه ـااى -3 الٍيازر اةجامفية 

طوياااااااااااااااااااااااااق مؼاااااااااااااااااااااااا    الؼاااااااااااااااااااااااا ُ  واةخ ااااااااااااااااااااااااَ ال

 واػ ذساح النؽة امل ٍسمة الْ رو يا.

19 26 34 10 5 3.47 1.09 0.32 69.36 30.64 

ت اااااااُض الٍيااااااازر اةجامفيااااااة نىفاليااااااة فاااااااظ  -4

تعااااااااااااااااااااااا يط ومطاجفاااااااااااااااااااااااة وتحؼااااااااااااااااااااااايه الااااااااااااااااااااااانؽة 

 نلْ رو ية فظ اةجامفة لطوق نزاء.

17 27 35 11 4 3.45 1.05 0.31 68.94 31.06 

ول ياااا  ياا ة تأِياااس الٍيااازر اةجامفياااة ل   -5

الازاضيااااااااااة لفكااااااااااال اةجامفاااااااااااة واـ كااااااااااااز  ؽاااااااااااة 

نزاضر نلْ رو ياااااة ر لاظىاااااا ناااااأزً واػاااااطؿ 

ت مكْن .  ٌو

17 35 29 8 5 3.54 1.05 0.30 70.85 29.15 

تحاااااااااااسز الٍياااااااااااازر اةجامفياااااااااااة ا  ياجااااااااااااا  -6

الىئا  املؼتهسوة وتؼا ليد الوهاا اـ كاازا 

 ـاى اوفل النؽة نلْ رو ية.

14 27 28 20 5 3.27 1.12 0.34 65.32 34.68 

تفكااااال الٍياااااازر اةجامفياااااة نال اااااطاِة ماااااق  -7

مإػؼاااااااا  املج كاااااااق امل(ااااااااظ ممااااااال الااااااا ظضا  

ّا  ـ ااااااااار  ؽاااااااااة نزاضر نلْ رو ياااااااااة  وال اااااااااط

 الىاـ ة.

12 30 30 16 6 3.28 1.09 0.33 65.53 34.47 

تأداااااااااااص الٍياااااااااااازر اةجامفياااااااااااة ا  ياجاااااااااااا   -8

املج كااااااااااااق امل(اااااااااااااظ ـنااااااااااااس ااااااااااااايالة المايااااااااااااا  

ػاااااااااااااااااااااااااااااا راتيلية للجامفااااااااااااااااااااااااااااااة ونىااااااااااااااااااااااااااااااساه ن 

مؼ ذسمة اوفل  ؽة الازاضر الالْ رو ية 

 نػاليد املفااطر 

11 17 39 19 8 3.04 1.10 0.36 60.85 39.15 

ت اااجق الٍياااازر اةجامفياااة الفاااام يه ـااااى  -9

تحٍيااااَ أىااااساه ولايااااا  اةجامفااااة وتعاااا يط 

أن ااااااااااااااااااعتها نأػاااااااااااااااااااليد الفصااااااااااااااااااط اة(ااااااااااااااااااسي  

 و أوفل النؽة.

14 23 34 16 7 3.22 1.13 0.35 64.47 35.53 

ٓااااااااااااااااااض  -10 تاااااااااااااااامكن الٍيااااااااااااااااازر اةجامفيااااااااااااااااة  و

واملؼااااااااىكا  نيلانياااااااة املٍسماااااااة مااااااان ٌبااااااال 

الفاااااااااام يه ػااااااااايكا ماااااااااا يعاااااااااانَ منهاااااااااا ال عااااااااا ض 

 الف  ا اة(سي 

18 23 36 12 5 3.39 1.10 0.32 67.87 32.13 

ٌااااااااات  -11 تذصاااااااان الٍياااااااااازر اةجامفيااااااااة ال 

ٓااااااافظ ل ػاااااا كاؿ لىئاااااااا  املؼااااااتهسوة و ااااااال  ال

 ـ ر  ؽة الازاضر نلْ رو ية م ْ ههة

13 24 33 21 3 3.24 1.05 0.32 64.89 35.11 

 34.43 65.57 0.34 0.88 3.28 71 144 323 253 149 املجك ؿ
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 :الضياصاث :الاصتراجيجياث -ب

   ( ٕ نصااااااااط ا الؼياػااااااااا  ونػاااااااا راتيليا  فااااااااظ  ؽااااااااة الازاضر5ماااااااان اةجااااااااسو  ل والااااااااص  يكماااااااال تح ياااااااال لنٍاااااااااطـ 

اااه ل نٍعااة ) نااااط املنهجيا /املكْنااا  لنكاا شج ال كيااب  وض اا  ي ضااأ اه اـاااى وػااغّ  ل 1نلْ رو يااة السااا هااظ  أ ااسـ 

اااه ل نٍعااة ) 3.39وىاا   ٔ وااأه اـاااى ا حااطاه مفياااض  وىاا   3.04ل وىاا  7وأزناات وػااغ وٍااسّ  ااصل ل امااا 8ل نٍعااة ) 1.15ِو

ل اماااا أزنااات مفامااال ادااا  ه 7ل نٍعاااة ) 0.37ادااا ه وىااا  ل واـااااى مفامااال 2ل ٍعاااة )  1.00أزنااا  ا حاااطاه مفيااااض  وىااا  

ل وتىاوتااات مٍاااايؽ النٍااااط 1ل نٍعاااة ) 29.15لا اماااا أاااامط ولااا ر وهاااظ 7ل نٍعاااة )39.15وِأ ااار ولااا ر وهاااظ  0.30وىااا  

ااااااااى ونزناااااات اماااااااا الىلااااااا ر الٓ ياااااااة  لفنصااااااط الؼياػاااااااا  ونػااااااا راتيليا  فاااااااظ  ؽااااااااح الازاضر   دااااااط  نااااااايه املؼااااااا  ييه ـ 

ْ رو ي بيرر تح اج الى مفاةجة.34.72%  ة نيه ال اٌق واملأمٕ  ال إ  اليو وٍس ن مت نل  وهظ تفس ول رِ 

( ٕ  ل5جسو
 الضياصاث :الاصتراجيجياث -ب
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او ج-1  زر املف  ما  امل وطر وال ظمة متذاش ي ة مـط

 الٍطاضا  الؼ يكة ـ ر  ؽة نزاضر نلْ رو ية

15 26 36 15 2 3.39 1.01 0.30 67.87 32.13 

ي ة ـكل مطاجفة اػ راتيلية وتحكيل ٌسضا   -2

اةجامفة الساد ية ولبعئتها اةخاضجية و أػ  ب 

 الْ رون .

10 26 38 16 4 3.23 1.00 0.31 64.68 35.32 

ي ة نػ ىازر من تح يل الٍسضا  فظ وبق  -3

نػ راتيليا  وال رام  للجامفة / الفكازر أو ال  سر 

 ـ ر النؽة نلْ رو ية

12 22 41 14 5 3.23 1.03 0.32 64.68 35.32 

ي ة تع يط اىساه اةجامفة الطةعؼية ناػ كطاض  -4

نال  اال مق مذ  ي وئا  الفام يه واملؼ ىيسين 

 ؽة نزاضر نلْ رو يةـ ر  

13 15 47 14 5 3.18 1.03 0.32 63.62 36.38 

ي ة وبق نطام  اةجامفة وأن عتها  ؼد أول يا   -5

 محسزر.

14 25 36 13 6 3.30 1.09 0.33 65.96 34.04 

ة مق اةخعة  -6 تاسجة ال رام  و ن عة امل بـ 

 نػ راتيلية ل كلامفة.

15 23 38 12 6 3.31 1.09 0.33 66.17 33.83 

ي جس انسجاح نيه أىساه الفام يه و أىساه  -7

 اةجامفة وػبل تحٍيٍ ا ـ ر النؽة السٌيٍة

11 19 37 17 10 3.04 1.14 0.37 60.85 39.15 

ي ة وبق اػ راتيلية للجامفة شا  ِىاءر ووفالية  -8

 وتنىيصىا ـ ر النؽة نلْ رو ية

18 22 31 18 5 3.32 1.15 0.35 66.38 33.62 

تٍيية اػ راتيليا  اةجامفة ملفطوة مس  ِىاءهها  -9

 و وفاليتها من د ٕ  ؽة نزاضر نلْ رو ية الىاـ ة.

15 23 38 15 3 3.34 1.03 0.31 66.81 33.19 

النؽة  vتؼ ذسح مإشطا   زاء ـد -10

نلْ رو ية ل  أِس من أه اػ راتيليا  اةجامفة 

 تنىص ـاى  ح  ح(يح .

13 28 32 15 6 3.29 1.09 0.33 65.74 34.26 

 34.72 65.28 0,33 1.06 3.26 46 134 342 201 123 املجك ؿ
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 ال املون )املوارد البشرزت( -ج

    ( ٕ نصااط الفااام  ه )املاا اضز ال، ااطيةل فااظ  ؽااة الازاضر نلْ رو يااة السااا 6ماان اةجااسو ل والااص  يكماال تح ياال لنٍاااطـ 

ااااه ل نٍعاااة ) هاااظ  ناااااط املنهجيا /املكْناااا  لنكااا شج ال كياااب  وض ااا  ي ضاااأ اه اـااااى وػاااغّ   3.28 ل وىااا  7أ اااسـ 

اااااه ل نٍعااااة ) ٔ وااااأه اـاااااى ا حااااطاه مفياااااض  وىاااا   3.00ل وىاااا  8وأزناااات وػااااغ وٍااااسّ  ااااصل ل امااااا أزناااا  6ل نٍعااااة ) 1.24ِو

ل امااااا أزناااات مفاماااال اداااا  ه وىاااا  6)ل نٍعااااة  0.41ل واـاااااى مفاماااال اداااا ه وىاااا  7ل ٍعااااة )1.08ا حااااطاه مفياااااض  وىاااا  

ِ اااار ولاااا ر وهااااظ 3ل نٍعااااة ) 0.33 ل وتىاوتاااات مٍااااايؽ 7ل نٍعااااة ) 34.47ل ا امااااا أااااامط ولاااا ر وهااااظ 3ل نٍعااااة )41.28ل وأ

ااااى ونزنااات اماااا الىلااا ر الٓ ياااة  لفنصاااط الفاااام  ه)امل اضز ال، اااطية ل فاااظ  ؽااااح الازاضر  النٍااااط  داااط  نااايه املؼااا  ييه ـ 

ْ رو ية نيه ا بيرر تح اج الى مفاةجة38.35%  ل اٌق واملأمٕ  ال إ  اليو وٍس ن مت نل  .وهظ تفس ول رِ 

( ٕ  ل6جسو
 الفام  ه )امل اضز ال، طيةل-ج
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مل اضز ال، طية ووَ ت بق دعغ تع يط ا-1

نػ راتيلية الفامة للجامفة ـ ر  ؽة الازاضر 

 نلْ رو ية.

14 24 30 17 9 3.18 1.18 0.37 63.62 36.38 

يحٍَ  ؽاح الفكل فظ اةجامفة تٓاوإ الىطو  -2

ل فام يه من  ي  ال  ؼيي وال ع يط ناػ ذساح  ؽة 

 الازاضر نلْ رو ية.

13 20 29 23 9 3.05 1.19 0.39 61.06 38.94 

ي ة ال أِس من م اضا  الفام يه ت ناػد مق اىساه  -3

 اةجامفة مق د ٕ ال مصية الطاجفة .

10 14 38 24 8 2.94 1.09 0.37 58.72 41.28 

ي ة تع يط ٌسضا  الفام يه ناةجامفة من د ٕ  -4

نطام  مفسر ل صا المطض  و اػ ذساح  ؽة الازاضر 

 نلْ رو ية.

14 20 28 23 9 3.07 1.20 0.39 61.49 38.51 

ي ة ئوؼاح املجإ أما الفام يه فظ اةجامفة ل حٍيَ -5

ظك  اههة و ت جيف ة ـاى شلٔ ويف روه ـن شلٔ 

 ـ ر النؽة نلْ رو ية.

15 19 30 20 10 3.10 1.22 0.39 61.91 38.09 

ي ة ئتا ة الىطو السا تكْن الفام يه فظ اةجامفة  -6

ة فظ دعغ تع   يطىا ـ ر  ؽة الازاضر من امل اِض

 نلْ رو ية.

14 19 31 17 13 3.04 1.24 0.41 60.85 39.15 

ي ة تٍيية الفام يه فظ اةجامفة ومؼاـسههة فظ  -7

تع يط أزااهة من د ٕ اػ ذساح ا س   ؽة الازاضر 

 نلْ رو ية.

15 20 41 12 6 3.28 1.08 0.33 65.53 34.47 

امفة  هسه ي ة ال  اال مق الفام يه فظ اةج-8

 اظ ـ ة ـاى ػياػاهها ـ ر النؽة نلْ رو ية.

12 19 31 21 11 3.00 1.19 0.40 60.00 40.00 

 38.35 61.65 0.38 1.00 3.08 75 157 258 155 107 املجك ؿ
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 الشراكاث :املوارد -د

ّا  وامل اضز فظ  ؽة7من اةجسٕو ) الازاضر نلْ رو ية السا هظ  أ س  ل والص  يكمل تح يل لنٍاط ـنصط ال طا

ّاه ل نٍعة ) وأزنت وػغ 3.44 ل وى  5ـنااط املنهجيا /املكْنا  لنك شج ال كيب  وض   ي ضأ اه اـاى وػغ 

ّاه ل نٍعة ) صلٔ وأه اـاى ا حطاه مفياض  وى   3.00ل وى  2وٍس  ل اما أزن  ا حطاه مفياض  3ل نٍعة ) 1.27ِو

ل 4ل نٍعة ) 0.33لا اما أزنت مفامل اد  ه وى  3ل نٍعة ) 0.43ى مفامل اد ه وى  ل ا واـا8ل ٍعة )1.05وى  

ل وتىاوتت مٍايؽ النٍاط  دط  نيه 5ل نٍعة )31.28ل ا اما أامط ول ر وهظ 4ل نٍعة )41.91ا وأِ ر ول ر وهظ 

ّا  وامل اضز فظ  ؽاح الا  اى ونزنت اما الىل ر الٓ ية لفنصط ال طا زاضر نلْ رو ية نيه ال اٌق املؼ  ييه ـ 

ٕ ال إ  اليو وٍس ن مت  بيرر تح اج الى مفاةجة.38.35%  واملأم   وهظ تفس ول رِ 

( ٕ  ل7جسو
ّا  وامل اضز -ز  ال طا
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 ة ال فطه ـاى امل ضزين والساـكيه ومٍسم  اةخسما  ي -1

 و ناء ـ ٌا  م عنة مف ة ناػ ذساح النؽة نلْ رو ية.

13 27 26 21 7 3.19 1.16 0.36 63.83 36.17 

يإز  امل ضزين والساـكيه و مٍسم  اةخسما  زوضىة فظ  -2

 تٍسية اةخسمة ـاى النح  املناػد.

9 19 36 23 7 3.00 1.07 0.36 60.00 40.00 

ت  اوَ الؼياػا  املالية للجامفة مق أىساو ا  الطامية الى  -3

 تحٍيَ ازً امل اح ـو ر النؽة نلْ رو ية.

14 15 28 23 14 2.91 1.27 0.43 58.30 41.70 

ي ة ت وير امل اضز املالية الٓاوية للجامفة من مصازض  -4

ة من د ٕ النؽة نلْ رو ية .  م نـ 

8 23 29 20 14 2.90 1.18 0.41 58.09 41.91 

تحاوؾ اةجامفة ـاى مبا وها ومفساهها وتٍ ح نصيا تها ـاى  -5

  ح  وفإ.

19 22 38 11 4 3.44 1.07 0.31 68.72 31.28 

ي جس لس  اةجامفة دعغ ظ اضب تفكن ػ مة الفام يه  -6

 ووها و البعئة امل(يعة وتمٍي لصلٔ ـ ر النؽة نلْ رو ية 

13 22 32 20 7 3.15 1.14 0.36 62.98 37.02 

تٍ ح اةجامفة نازاضر واػ ذساح وػاةل ال ْن  جيا و ك ا  -8

 ـاى  ح  وفإ.

13 20 36 22 3 3.19 1.05 0.33 63.83 36.17 

ت جس ئزاضر ػ يكة ل كف  ما   ـ ر النؽة نلْ رو ية -9

 ي كْن الفام  ه فظ اةجامفة من ال إ  ئلوها واػ ذسام ا

14 16 40 17 7 3.14 1.11 0.35 62.77 37.23 

فاء ىيئة ال سضيؽ املخ  را  الف كية  -10 ت وط اةجامفة ـ 

 و اة(اػ  ية ال ظمة واػ ذساح اوفل النؽة نلْ رو ية 

15 19 33 15 12 3.11 1.23 0.40 62.13 37.87 

 33.95 56.07 0.33 1.09 3.50 75 172 298 183 118 املجك ؿ
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 ال ملياث )إلاحراءاث( -ه

( ٕ نصااااط الفك يااااا  )الاجطاءا لفااااظ  ؽااااة الازاضر نلْ رو يااااة السااااا هااااظ  8ماااان اةجااااسو ل والااااص  يكماااال تح ياااال لنٍاااااطـ 

اااااه ل نٍعااااة ) نااااااط املنهجيا /املكْنااااا  لنكاااا شج ال كيااااب  وض اااا  ي ضااااأ اه اـاااااى وػااااغّ  وأزناااات 3.32ل وىاااا  2أ ااااسـ 

ااااه ل نٍعاااة )وػاااغ  ٔ واااأه اـااااى ا حاااطاه مفيااااض  وىااا   3.12ل وىااا  8وٍاااسّ  اااصل لا اماااا أزنااا  ا حاااطاه 5ل نٍعاااة )1.16ِو

ل ا اماااااااا أزنااااااات مفامااااااال ادااااااا  ه وىااااااا  5ل نٍعاااااااة )0.37ل ا واـااااااااى مفامااااااال ادااااااا ه وىااااااا  2ل ٍعاااااااة )1.02مفيااااااااض  وىااااااا  

ِ اااااار ولاااااا ر وهااااااظ 7لو)2ل نٍعااااااة )0.31 ل وتىاوتاااااات 2ل نٍعااااااة )33.62ل ا امااااااا أااااااامط ولاااااا ر وهااااااظ 5ل نٍعااااااة )37.45ل اوأ

اااااى ونزناااات امااااا الىلاااا ر الٓ يااااة  لفنصااااط الفك يااااا  )الاجااااطاءا ل فااااظ  ؽاااااح  مٍااااايؽ النٍاااااط  دااااط  ناااايه املؼاااا  ييه ـ 

بيرر تح اج الى مفاةجة.36.38%  الازاضر الالْ رو ية نيه ال اٌق واملأمٕ  ال إ  اليو وٍس ن مت   وهظ تفس ول رِ 

( ٕ  ل8جسو
 جطاءا لالفك يا  )الا  -ه
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ت ؼة الفك يا  الطةعؼية فظ اةجامفة نال ب ح للجكيق وت ة  -1

 ـ ر النؽة نلْ رو ية.

10 25 34 18 7 3.14 1.08 0.35 62.77 37.23 

 بح ّل الفام يه فظ اةجامفة نارجطاءا  والفك يا  ووَ ي  -2

 النؽاح  .

12 28 36 14 4 3.32 1.02 0.31 66.38 33.62 

يؼ ىاز من ال مصية الطاجفة ّل الىئا  املؼتهسوة ن ع يط  -3

الفك يا  واجطاءا  تٍسية اةخسمة ال ف يكية ـ ر النؽة 

 نلْ رو ية.

10 21 39 20 4 3.14 1.01 0.32 62.77 37.23 

ك ياهها فظ ب ء ما ووها  من واٌق  -4 تع ض اةجامفة ئجطاءاهها ـو

 ومكاضػا  املناوؼيه.

11 21 38 21 3 3.17 1.01 0.32 63.40 36.60 

تإدص م  ؽا  املؼ ىيسين من دسما  اةجامفة إفيه  -5

 ـن باض فظ تع يط ئجطاءا  تٍسية اةخسما  نالنؽة نلْ رو ية 

14 19 34 19 8 3.13 1.16 0.37 62.55 37.45 

يؼ ىاز من مإشطا  ٌياغ  زاء فظ تطتعد أول يا  اةجامفة  -6

 و ؽك ا.

12 24 35 15 8 3.18 1.12 0.35 63.62 36.38 

ت جق اةجامفة ـاى الانساؿ اةخ ً فظ ج زر وتن ؿ اةخسما   -7

 املٍسمة الْ رو يا

9 30 36 14 5 3.26 1.00 0.31 65.11 34.89 

و اةجامفة ـاى الىئا  املؼتهسوة وامل كة فظ املا دا و تحط  -8

 اة(ابط.

10 25 34 16 9 3.12 1.12 0.36 62.34 37.66 

 36.38 63.62 0.34 1.07 3.18 48 137 286 193 88 املجك ؿ
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2  

 هخابا الفئت املضتهدفت)املضخفيد:ن( -:

( ٕ نااااااط الن اااااة  لنكاااا شج  ل والااااص  يكماااال تح ياااال9ماااان اةجااااسو نصااااط الفك يااااا  )الاجااااطاءا ل هااااظ  أ ااااسـ  لنٍاااااطـ 

اااه ل نٍعااة ) اااه ل نٍعااة )3.47 ل وىاا  1ال كياب  وض اا  ي ضااأ اه اـاااى وػاغّ  ٔ  3.01ل وىاا  6وأزناات وػااغ وٍاسّ  ااصل ِو

اماااال ل ا واـاااااى مف4ل ٍعااااة )1.01لا امااااا أزناااا  ا حااااطاه مفياااااض  وىاااا  5ل نٍعااااة )1.16وااااأه اـاااااى ا حااااطاه مفياااااض  وىاااا  

ِ اار ولاا ر وهااظ 1ل نٍعااة )0.30ل ا امااا أزناات مفاماال اداا  ه وىاا  6ل نٍعااة )0.38اداا ه وىاا   لا 6ل نٍعااة )39.79لا وأ

ااااى ونزنااات اماااا الىلااا ر 1ل نٍعاااة )30.64اماااا أاااامط ولااا ر وهاااظ  ل وتىاوتااات مٍاااايؽ النٍااااط  داااط  نااايه املؼااا  ييه ـ 

ٕ اليااو وٍاس ن مات الٓ ياة لفنصاط   ااة  الىئاة املؼاتهسوة )املؼاا ىيسوهل نا ٕ ال اا  وهاظ تفااس 36.35%  يه ال اٌاق واملاأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.  ول رِ 

( ٕ  ل9جسو
 :  اة  الىئة املؼتهسوة)املؼ ىيسوهل -و
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عى اةجامفة فظ ال ا ٕ ئلى أـاى مؼ  يا  تؼ -1

ّازيكية  اةج زر وال كيب فظ الف كية  

15 33 31 11 4 3.47 1.03 0.30 69.36 30.64 

ت جس ئجطاءا  واة(ة لٍياغ مؼ    ضبا  -2

 الىئة املؼتهسوة .

7 29 28 23 7 3.06 1.08 0.35 61.28 38.72 

ت  وط مإشطا  واة(ة ل  أِس من الف امل  -3

 إثطر ـاى ضبا الىئة املؼتهسوة.امل

9 21 39 20 5 3.10 1.02 0.33 61.91 38.09 

ت  وط مإشطا   زاء اةجامفة نيلا   لطاس  -4

  دعاء السا ٌس تٍق ووها.

11 26 33 22 2 3.23 1.01 0.31 64.68 35.32 

 35.53 64.47 0.36 1.16 3.22 6 21 28 24 15 تطاس اةجامفة ال ٓاو  وي ة ت ثيٍ ا . -5

 ل حٍَ ضبا الىئة  -6
 
تفق اةجامفة أىساوا

 املؼتهسوة .

12 16 37 19 10 3.01 1.15 0.38 60.21 39.79 

14 69 املجك ؿ

9 

19

6 

11

6 

34 3.18 1..08 0.34 63.65 36.35 

 هخابا رضا ال املين )املوارد البشرزت( -ز

ناااط الن ااة  ل والص  يكمل 10من اةجسٕو ) نصاط الفك ياا  )الاجاطاءا ل هاظ  أ اسـ  تح يل لنٍاطـ 

اااه ل نٍعااة ) اااه ل نٍعااة )3.20 ل وىاا  6لنكاا شج ال كيااب  وض اا  ي ضااأ اه اـاااى وػااغّ  ل 3وأزناات وػااغ وٍااسّ 

ٔ وااااااأه اـاااااااى ا حااااااطاه مفياااااااض  وىاااااا  2.88وىاااااا   ااااااصل لا امااااااا أزناااااا  ا حااااااطاه مفياااااااض  وىاااااا  2ل نٍعااااااة )1.27ِو

ل ا امااااااااا أزناااااااات مفاماااااااال اداااااااا  ه وىاااااااا  2ل نٍعااااااااة )0.43واـاااااااااى مفاماااااااال اداااااااا ه وىاااااااا  ل ا6ل و)5ل ٍعااااااااة )1.09
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ل 6ل نٍعااااة )35.96ل ا امااااا اااااامط ولاااا ر وهااااظ 3ل نٍعااااة )42.34ل ا امااااا أِ اااار ولاااا ر وهااااظ 7ل و)6ل نٍعااااة )0.34

اى ونزنات اماا الىلا ر الٓ ياة لفنصاط   ااة  ضباا الفاام يه  وتىاوتت مٍايؽ النٍاط  دط  نيه املؼ  ييه ـ 

ٕ اليااو وٍااس ن ماات  ٕ ال ااا  بياارر تح اااج الااى 39.09%  )املاا اضز ال، ااطية ل اناايه ل اٌااق واملااأم  وهااظ تفااس ولاا رِ 

 مفاةجة.

( ٕ  ل10جسو
   اة  ضبا الفام يه)امل اضز ال، طيةل -ظ
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ت  وط مإشطا  لٍياغ مس  ضبا الفام يه ـن ال ع يط  -1

ة.  ال ؼيى  وال ٓ يي و امل اِض

11 21 28 24 10 2.99 1.18 0.39 59.79 40.21 

ت  وط مإشطا  لٍياغ مس  ضبا الفام يه ـن الىطو  -2

 امل  وطر ل  ف ية و ال حصيل.

16 15 24 28 11 2.97 1.27 0.43 59.36 40.64 

ت  وط مإشطا  لٍياغ مس  ضبا الفام يه ـن رلية  -3

 ال  اال نيه املؼ  يا  الازاضية املخ  ىة 

10 19 25 30 10 2.88 1.17 0.41 57.66 42.34 

ت  وط مإشطا  لٍياغ ضبا الفام يه ـن ـ ٌا  الفكل  -4

 وظطيٍة ئزاضر اةجامفة .

12 17 27 27 11 2.91 1.21 0.41 58.30 41.70 

 وط مإشطا  ايلانية ـن ت وط الْىاءا  ال ظمة ت  -5

 ل  ا ٕ ئلى  ىساه املطج ر من اةجامفة .

12 25 28 25 4 3.17 1.09 0.35 63.40 36.60 

 35.96 64.04 0.34 1.09 3.20 5 21 30 26 12 ت  وط مإشطا  ـاى مؼ    ئ  اجية الفام يه . -6

ب واملطض و ت  وط مإشطا  ل سملة ـاى فظ أػباب الميا  -7

 اة( از  .

10 30 29 18 7 3.19 1.10 0.34 63.83 36.17 

15 83 املجك ؿ

3 

19

1 

17

3 

58 3.05 1.16 0.38  60.91 39.09 

 هخابا خدمت املجخمع -ح

    ( ٕ ناااااااط الن ااااا11مااااان اةجاااااسو نصاااااط   ااااااة  دسماااااة املج كاااااق هاااااظ  أ اااااسـ  اة  ل والاااااص  يكمااااال تح يااااال لنٍااااااطـ 

اااه ل نٍعااة ) اااه ل نٍعااة )3.24 ل وىاا  1لنكاا شج ال كيااب  وض اا  ي ضااأ اه اـاااى وػااغّ  ل 7وأزناات وػااغ وٍااسّ 

ٔ وااااااأه اـاااااااى ا حااااااطاه مفياااااااض  وىاااااا   2.94وىاااااا   ااااااصل لا امااااااا أزناااااا  ا حااااااطاه مفياااااااض  وىاااااا  5ل نٍعااااااة )1.21ِو

ل نٍعااااة 0.34ىااا  لا اماااا أزناااات مفامااال اداااا  ه و 5ل نٍعاااة )0.39ل واـااااى مفاماااال ادااا ه وىاااا  6ل ٍعاااة )1.06

ل وتىاوتاااات مٍااااايؽ 1ل نٍعااااة )35.11ل امااااا أااااامط ولاااا ر وهااااظ 6ل نٍعااااة )41.28ل ا وأِ اااار ولاااا ر وهااااظ 3ل و)1)

ااااى ونزنااات اماااا الىلااا ر الٓ ياااة  لفنصاااط   ااااة  دسماااة املج كاااق نااايه ال اٌاااق  النٍااااط  داااط  نااايه املؼااا  ييه ـ 

بي38.24%  واملأمٕ  ال إ  اليو وٍس ن مت   رر تح اج الى مفاةجة.وهظ تفس ول رِ 
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( ٕ  ل11جسو
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تحطو اةجامفة ـاى أه تحٍَ ال نكية املؼ سامة  -1

 ل كل كق .

14 22 37 15 6 3.24 1.09 0.34 64.89 35.11 

ي ة جكق املف  ما  لسضاػة زوض اةجامفة وأثطىا ـاى  -2

 املج كق .

11 21 33 22 7 3.07 1.11 0.36 61.49 38.51 

ي ة ئن اء نطام  ـ كية تذسح الؼياػة الف كية  -3

 الساد ية و اةخاضجية ل سولة .

14 23 30 23 4 3.21 1.11 0.34 64.26 35.74 

ة لس ضاػة تؼ ذسح اةجامفة أزوا -4   ٌياغ م نـ 

ياغ الطا  الفاح تلاو دسماهها ممل نػ با ة   ٌو

11 22 30 22 9 3.04 1.15 0.38 60.85 39.15 

ي ة نػ ىازر من   اة  السضاػة فظ تع يط زوض  -5

 اةجامفة فظ دسمة املج كق.

12 24 27 20 11 3.06 1.21 0.39 61.28 38.72 

جامفة فظ دسمة ت  وط مإشطا  لٍياغ مؼاىكة اة -6

 املج كق امل(اظ.

9 21 35 23 6 3.04 1.06 0.35 60.85 39.15 

ت  وط مإشطا  لٍياغ املخاظط ال (ية واة( از   -7

 السا يكْن أه ي فطض ل ا املج كق امل(اظ .

9 18 33 26 8 2.94 1.10 0.37 58.72 41.28 

15 80 املجك ؿ

1 

22

5 

15

1 

51 3.09 1.12 
0.36 

61.76 38.24 

 

 هخابا ىداء الربيضيت -ط

     ( ٕ ناااااااط الن ااااااة  12مااااان اةجاااااسو نصاااااط   ااااااة   زاء الطةعؼاااااية هاااااظ  أ اااااسـ  ل والاااااص  يكمااااال تح يااااال لنٍااااااطـ 

اااه ل نٍعااة ) اااه ل نٍعااة )3.29 ل وىاا  1لنكاا شج ال كيااب  وض اا  ي ضااأ اه اـاااى وػااغّ  ل 2وأزناات وػااغ وٍااسّ 

ٔ واااااااأه اـااااااااى ا حاااااااطاه مفيااااااا 3.03وىااااااا   اااااااصل لا اماااااااا أزنااااااا  ا حاااااااطاه مفيااااااااض  وىااااااا  3ل نٍعاااااااة )1.07اض  ىااااااا  ِو

ل نٍعااة 0.30ل ا امااا أزناات مفاماال اداا  ه وىاا  3ل نٍعااة )0.35ل ا واـاااى مفاماال اداا ه وىاا  6ل ٍعااة )0.98

ٍااااااايؽ 2ل نٍعااااااة )39.36ل ا امااااااا أااااااامط ولاااااا ر وهااااااظ 2ل نٍعااااااة )39.36ل ا وأِ اااااار ولاااااا ر وهااااااظ 1) ل وتىاوتاااااات م

اااق  النٍااااط  داااط  نااايه املؼااا  ييه ااااى ونزنااات اماااا الىلااا ر الٓ ياااة لفنصاااط   ااااة   زاء الطةعؼاااية نااايه ال ٌا ـ 

بيرر تح اج الى مفاةجة.37.70%  واملأمٕ  ال إ  اليو وٍس ن مت   وهظ تفس ول رِ 
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ت  وط مإشطا  ملطاٌبة ال بق اة(الظ للجامفة -1

 وبكاه تحؼعنو .

11 26 40 13 4 3.29 0.99 0.30 65.74 34.26 

ت  وط مإشطا  ملطاٌبة تطشيس اػته ُ امل اضز  -2

 وبكاه ظًط ػ يكة ل  ذ ن من ال الي منها .

9 21 32 28 4 3.03 1.04 0.34 60.64 39.36 

ت  وط بكا ا  ئزاضية تفكن م ااىا   -3

 مناوؼة نيه امل ضزين ومٍسم  اةخسما  .

13 15 33 31 2 3.06 1.07 0.35 61.28 38.72 

ت  وط مإشطا  ملطاٌبة الا  اجية ـاى  ح   -4

 مناػد .

9 23 37 22 3 3.14 0.99 0.32 62.77 37.23 

ر العمنية ل ٍسية ت  وط مإشطا  ـاى ّ ه السوض   -5

 اةخسمة تؼير ـاى  ح  مناػد .

8 25 32 25 4 3.09 1.02 0.33 61.70 38.30 

ي  وط مإشطا  ـاى املفطوة امل ا ة للجكيق  -6

 وتؼ ذسح ـاى  ح  مناػد .

7 25 34 25 3 3.09 0.98 0.32 61.70 38.30 

 37.70 62.30 0.33 1.02 3.12 20 144 208 135 57 املجك ؿ

( ناااط محا ض 13وفظ اةجسٕو ناااط محا ض املنهجياا / املكْناا  ـو بيار نايهـ  ُ تاطانغِ  ل از او ي ضأ اه ىنا

نس مؼ    مفن ية   0.01الن اة ـ 
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 ل13جسٕو )

 

Correlations 

 القيادة 
 الضياصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

 :الاصتراجيجياث

)ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياملون 

 (البشرزت املوارد

 الشييييييييييييييراكاث

 :املوارد

 ال ملييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

 (إلاحراءاث)

 الفئيييييت هخييييابا

ضييييتهدفتامل  ( 

 (املضخفيد:ن 

 هخييييييييييييييييييييييييييييييييييابا

 رضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 ال ييييييييياملين

 امليييييييييييييييييييوارد)

 (البشرزت

 هخيييييييييييييييييييييييابا

 خدمييييييييييييييييت

 املجخمع

 هخيييييييييييييييييييييييييييييييييييابا

 ىداء

 الربيضيت

Spearman's 

rho 

 القيادة

Correlation 

Coefficient 
1.000 .827** .821** .800** .796** .811** .757** .731** .710** 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 الضياصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

 :الاصتراجيجياث

Correlation 

Coefficient 
.827** 1.000 .834** .763** .801** .739** .739** .736** .683** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 املييييييوارد) يييييياملون ال

 (البشرزت

Correlation 

Coefficient 
.821** .834** 1.000 .884** .868** .820** .797** .755** .697** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 :املوارد الشراكاث

Correlation 

Coefficient 
.800** .763** .884** 1.000 .889** .845** .816** .751** .744** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 ال ملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

 (إلاحراءاث)

Correlation 

Coefficient 
.796** .801** .868** .889** 1.000 .883** .794** .796** .791** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 الفئييييييييت هخييييييييابا

 ) املضيييييييييتهدفت

 (املضخفيد:ن 

Correlation 

Coefficient 
.811** .739** .820** .845** .883** 1.000 .846** .793** .755** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 رضييييييييييا هخيييييييييابا

 املييوارد) ال يياملين

 (البشرزت

Correlation 

Coefficient 
.757** .739** .797** .816** .794** .846** 1.000 .813** .759** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 خدمييييييييت هخيييييييابا

 املجخمع

Correlation 

Coefficient 
.731** .736** .755** .751** .796** .793** .813** 1.000 .801** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

 ىداء هخييييييييييابا

 الربيضيت

Correlation 

Coefficient 
.710** .683** .697** .744** .791** .755** .759** .801** 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  اش ي ضأ اه مؼ    املفن ية ـاليا جسا نيه املنهجيا / اةجسٕو از او يكمل اد باض الفينا

 املكْنا  والن اة  

بٕ  وطبية البسيل.  و ال الظ ضوض وطبية الفسح ٌو

ل                  14جسٕو )  
اةجسٕو از او يكمل اد باض الفينا  اش ي ضأ اه مؼ    املفن ية ـاليا جسا نيه ـنااط املنهجيا / املكْنا  

نااط الن ا بٕ  وطبية البسيل.ـو ة  و ال الظ ضوض وطبية الفسح ٌو  

ل15جسٕو )  

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 38.0638 34.0638 36.06383 000. 93 35.807 الٍيازر

 الؼياػا 

 اتيليا ونػ ر 
36.176 93 .000 32.63830 30.8467 34.4299 

 امل اضز)الفام  ه 

 (ال، طية
29.630 93 .000 24.65957 23.0069 26.3123 

ّا   ال طا

 وامل اضز
31.569 93 .000 28.03191 26.2686 29.7952 

 الفك يا 

 (الاجطاءا )
34.423 93 .000 25.44681 23.9788 26.9148 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 /املنهجيا 

 املكْنا 
36.246 93 .000 146.84043 138.7956 154.8853 

 85.3820 76.0648 80.72340 000. 93 34.410 الن اة 
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 الىئة   اة 

 ) وةاملؼتهس

 (املؼ ىيسوه 

34.208 93 .000 19.09574 17.9872 20.2043 

 ضبا   اة 

 امل اضز) الفام يه

 (ال، طية

28.963 93 .000 21.31915 19.8575 22.7808 

 دسمة   اة 

 املج كق
30.865 93 .000 21.61702 20.2262 23.0078 

  زاء   اة 

 الطةعؼية
34.621 93 .000 18.69149 17.6194 19.7636 

 

ٕ اليااو  .1 ٕ ال ااا    ن ماات الىلاا ر الٓ يااة لفنصااط الٍيااازر فااظ  ؽاااح الازاضر نلْ رو يااة ناايه ال اٌااق واملااأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.%34.43  وهظ تفس ول رِ 

ن ماااااات الىلاااااا ر الٓ يااااااة لفنصااااااط الؼياػااااااا  ونػاااااا راتيليا  فااااااظ  ؽاااااااح الازاضر نلْ رو يااااااة ناااااايه ال اٌااااااق  .2

بيرر تح اج الى مفاةجة.34.72% ليو واملأمٕ  ال إ  ا  وهظ تفس ول رِ 

3.  ٕ ن مت الىل ر الٓ ية لفنصط الفاام  ه )املا اضز ال، اطيةل فاظ  ؽااح الازاضر نلْ رو ياة نايه ال اٌاق واملاأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة38.35%  ال إ  اليو   .وهظ تفس ول رِ 

ّا  واملاااااا اضز فااااااظ  ؽاااااااح  .4 ٕ ن ماااااات الىلاااااا ر الٓ يااااااة لفنصااااااط ال ااااااطا الازاضر نلْ رو يااااااة ناااااايه ال اٌااااااق واملااااااأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.38.35%  ال إ  اليو   وهظ تفس ول رِ 

5.  ٕ ن ماااات الىلاااا ر الٓ يااااة لفنصااااط الفك يااااا  )الاجااااطاءا ل فااااظ  ؽاااااح الازاضر الالْ رو يااااة ناااايه ال اٌااااق واملااااأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.36.38%  ال إ  اليو   وهظ تفس ول رِ 

ٕ الياو ن مات الى .6 ٕ ال ااا    لاا ر الٓ يااة لفنصاط   اااة  الىئااة املؼاتهسوة )املؼاا ىيسوهل ناايه ال اٌاق واملااأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.%36.35  وهظ تفس ول رِ 

ٕ الياااو  .7 ٕ ال اااا  ن مااات الىلااا ر الٓ ياااة لفنصاااط   ااااة  ضباااا الفاااام يه )املااا اضز ال، اااطيةل انااايه ل اٌاااق واملاااأم 

بي39.09%  وٍس ن مت   رر تح اج الى مفاةجة.وهظ تفس ول رِ 

ٕ الياو  .8 ٕ ال اا  وهاظ تفاس 38.24%  ن مت الىل ر الٓ ياة لفنصاط   ااة  دسماة املج كاق نايه ال اٌاق واملاأم 

بيرر تح اج الى مفاةجة.  ول رِ 
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ٕ اليو  .9 وهظ تفس 37.70%  ن مت الىل ر الٓ ية لفنصط   اة   زاء الطةعؼية نيه ال اٌق واملأمٕ  ال ا 

بيرر تح اج ال  ى مفاةجة.ول رِ 

ااى  ؽاة الازاضر نلْ رو ياة والفكال  .1 َ أػاؽ ال كياب  وض ا  اـ كاازاـ  تفعيع مٍ ماا  الٍياازر الىاـ اة ووا

ة ل ك اااااح والا لاااااظا  وانااااطاظ الطؤيااااا والطػااااالة ونىااااساه ل كإػؼااااة  ـاااااى تىفياااال مبااااازب الٍيااااازر امل اااا ِر

 و ياه الىئا  املؼتهسوة وتحسيس ا  ياجا .

اااو جاا ز  .2 كاال مـط ر املف  مااا  املاا وطر وال ظمااة متذاااش الٍااطاضا  الؼاا يكةـ  اار  ؽااة نزاضر نلْ رو يااة ـو

ااااااسضا  اةجامفااااااة الساد يااااااة ولبعئتهااااااا اةخاضجيااااااة ووبااااااق نػاااااا راتيليا   مطاجفااااااة اػاااااا راتيلية وتحكياااااالٌ 

 ؽاااة  وال اارام  للجامفاااة / الفكاااازر أو ال  اااسرا وال  اااال ماااق مذ  اااي وئاااا  الفااام يه واملؼااا ىيسينـ  ااار

 نزاضر نلْ رو ية

َ نػاااا راتيلية الفاماااة للجامفااااةـ  ااار  ؽااااة الازاضر نلْ رو يااااة  .3 وباااق دعااااغ تعااا يط املاااا اضز ال، اااطية وواااا

َ تٓااااوإ الىاااطو ل فاااام يه مااان  يااا  ال  ؼياااي وال عااا يط ناػااا ذساحا وتأِياااس م ااااضا  الفاااام يه  وتحٍيااا

ٕ ال مصيااااة الطاجفااااةا وئوؼاااااح  ٕ أمااااا الفااااام يه فااااظ اةجامفااااة ت ناػااااد مااااق اىااااساه اةجامفااااة مااااق داااا  املجااااا

ة فااظ دعااغ  ا وئتا ااة الىااطو ل فااام يه فااظ اةجامفااة فااظ امل اااِض اااى شلأا َ ظك  اااههة وت ااجيف ةـ  ل حٍياا

 تع يطىا.

ال فطه الساـكيه ومٍاسم  اةخاسما  و نااءـ  ٌاا  م عناة مف اة ناػا ذساح الانؽة نلْ رو ياة وال أِاس  .4

اى الن  ح  املناػد.من أزااهة لسوضىة فظ تٍسية اةخسمةـ 

ٕ ئلوهاااا  .5 ئيلاااز ئزاضر ػااا يكة ل كف  مااا ـ  ااار الااانؽة نلْ رو يااة يااا كْن الفااام  ه فاااظ اةجامفاااة ماان ال اااا 

واػاااا ذسام اا وتاااا وير املخ  اااارا  الف كيااااة واة(اػاااا  ية ال ظمااااة واػاااا ذساح أوفاااال الاااانؽة نلْ رو يااااةا 

ل الفام يه فظ اةجامفة نارجطاءا  والفك يا  ووَ النؽاح.  وئلعاحّ 

تعااا يط نجاااطاءا  والفك ياااا  فاااظ بااا ء ال اٌاااق ومكاضػاااا  املناوؼااايها واداااص م  ؽاااا  املؼااا ىيسين مااان  .6

دااسما  اةجامفااة إفاايه ـن باااض فااظ تعاا يط ئجااطاءا  تٍااسية اةخااسما  نااالنؽة نلْ رو يااةا ويؼاا ىاز ماان 

ياغ  زاء فظ تطتعد أول يا  اةجامفة و ؽك ا.  مإشطا ٌ 
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ً فااظ جاا ز .7 اااى الىئااا  املؼااتهسوة ت ااجيق الانااساؿ اةخاا  ر وتناا ؿ اةخااسما  املٍسمااة الْ رو ياااا واة(ااطوـ 

 وامل كة فظ املا دا واة(ابط.

ّازيكيااااااةا وئيلاااااااز ئجااااااطاءا   .8 ٕ ئلااااااى أـاااااااى مؼاااااا  يا  اةجاااااا زر وال كيااااااب فااااااظ الف كيااااااة   اااااااى ال ااااااا  الفكاااااالـ 

اااى ضباا الىئااة املؼااتهسوةا  واةا(ة لٍياااغ مؼا    ضبااا الىئااة املؼاتهسوةا وال أِااس ماان الف امال املااإثطرـ 

س تٍق ووها.  وت وير مإشطا   زاء نيلا   لطاس  دعاء الساٌ 

يااااغ ماااس   .9 ةا ٌو ااان ال عااا يط الااا ؼيى  وال ٓ ياااي وامل ااااِض تاا وير مإشاااطا  لٍيااااغ ماااس  ضباااا الفاااام يهـ 

اااااان الىاااااااطو امل اااااا وطر ل  ف ااااااية وال حصاااااايلا ورلياااااااة ال  اااااااال ناااااايه املؼاااااا  يا  الازاضياااااااة  ضبااااااا الفااااااام يهـ 

 ٍة ئزاضر اةجامفة.املخ  ىة وظطي

اااااى   .10 َ ال نكيااااة املؼااا سامة ل كل كاااقا وجكاااق املف  مااااا  لسضاػاااة زوض اةجامفاااة وأثطىااااـ  ااااى تحٍيااا الفكااالـ 

يااااغ  املج كاااقا وئن ااااء ناااطام ـ  كياااة تذاااسح الؼياػاااة الف كياااة الساد ياااة واةخاضجياااة ل سولاااةا وز ضاػاااة ٌو

يااااااغ املخااااااظط الاااااطا  الفااااااح تلااااااو داااااسماهها ممااااال نػااااا با ةا واملؼااااااىكة فاااااظ دسماااااة ا ملج كاااااق امل(ااااااظا ٌو

 ال (ية واة( از  املخ  ىة.

اااى  حا  مناػاادا  .11 تا وير مإشاطا  ملطاٌبااة ال باق اة(االظ للجامفااة وباكاه تحؼااعنوا ومطاٌباة الا  اجياةـ 

ااى  حا  مناػادا وزـاة ال  ج اا   حا  اه  ومطاٌبة الاسوضر العمنياة ل ٍاسية اةخسماة وباكاه الهاا تؼايرـ 

 املفطوة م ا ة للجكيق.

نااااط املنهجيااا  املكْنااا  فااظ  كاا شج ال كيااب  وض اا  فااظ  ؽااة الازاضر   .12 اااى ض ااغـ  ل م  اااالـ  الفكاال إ آا

ٕ الاااااى اـااااااى مؼااااا  يا  النضااااا  فاااااظ  ية  زاء ل  اااااا  نلْ رو ياااااة لفاااااكاه ظياااااازر مؼااااا    زٌاااااة وم باااااـ 

 الن اة  املع   ة.

 

 - مباااازب الٍيااااغ وال ٍااا ية فاااظ ال رنياااة.. زكرزييا ا الهيييا رت حيييودث عيييسث عبيييد ال يييادي : عبيييد  مىيييي ل  .1

 .1999: زاض المٍاوة ل عباـة وال  ظيقا  ـكاه

2. David F.R Strategic Management- Concepts & Cases  12ا th ed. - New York : Prentice-Hall 

Pearson Education International, 2009. 

3. David W . Strategic Management". - New York : Mc Graw-hill companies, 2000. 
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York : South-Western, 2007. 
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Petrosani : Economics 10 (4), 2010. 
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9. Mullins . L.J. Management & Organizational Behavior.- 9 edition. - England : Pearson 

Education Ltd, 2010. 

10. Mullins L.J . Management & Organizational Behavior ,Ninth editio. - England : Pearson 

Education Ltd, 2010. 

11. Porter L. J and S.J Tanner .Assessing business excellence 2ا  nd edition. - Butterworth : 

Heinemann,Oxford, 2003. 
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.واٌاق ازاضر ال كياب فاظ جامفااة نٌساد  وػابل تع يطىاا فااظ با ء النكا شج نوض اا   ايهياب عبيد ربيه صيي مود .14
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 د. غادة طه دمحم                                                                              د. علياء إبراهيم أحمد           

 قظم اإلاكحبات واإلاعلومات  –أطحاذ مظاعد         قظم اإلاكحبات واإلاعلومات  –أطحاذ مظاعد 

 جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل –كلية آلاداب 

 
 

تهدف ىرو الدزاطة إلى الحعسف على مدى إفادة أعلاء ىيئة الحدزيع ومعاونحهم من قواعد 

لومااات ؤلالكونونيااة اإلاحاحااة بإلاامعااة ؤلامااام عبااد الااسحمن باان فيـاال.و قياااض ماادى ثلبيااة قواعااد اإلاع

قظاااااام اإلاكحبااااااات  -وثاااااام ثوبيااااااة ىاااااارو الدزاطااااااة علااااااى كليااااااة آلاداب  البحسيااااااة  الححياجاااااااتهمعلوماااااات اإلا

 واإلاعلومات.

اثبعاااااااااااااااد الباحسحاااااااااااااااا  اإلاااااااااااااااااف  الوؿااااااااااااااا   الححليلااااااااااااااا  ودزاطاااااااااااااااة ا  الاااااااااااااااة  لحح ياااااااااااااااة أىاااااااااااااااداف 

م ثحليااااااااال البياناااااااااات  بحظااااااااااب التظااااااااان والحكاااااااااسازات اإلائو اااااااااة . ثااااااااام ثـاااااااااميم اطاااااااااخبانة الدزاطاااااااااة و ثااااااااا

( اطاااااااخبانم علاااااااى جميااااااان أعلااااااااء ىيئاااااااة 35 جمااااااان البياناااااااات ثححاااااااوت علاااااااى ر راااااااة محااااااااوز وثااااااام ثوشيااااااان  

 الحدزيع واإلاعاوني  ب ظم اإلاكحبات واإلاعلومات .

عدم الاطحخدام   و كاا   % ( م ابل 93.7أظهست الدزاطة ازث اع معدل الاطحخدام بتظبة        

البحاااااام العلأااااااا ماااااان أىاااااام أطااااااباب اطااااااحخدامهم ل واعااااااد اإلاعلومااااااات   و ماااااان أىاااااام الـااااااعو ات ال ااااااا 

(   أوؿااااااد 21.9ثااااااواجههم عاااااادم وجااااااود قواعااااااد م امااااااة للحخــااااااات الدقي ااااااة  علاااااااء بتظاااااابة   %

 واباات الدزاطاة بلاسوزة ث عيال دوز الةجااة اة حـاة اا  عماادة ػائو  اإلاكحباات بتؼاس ال اواام وا 

بها واخر م ونحات من ألاعلااء  وإشؼااء  جااة  الاػوناكإلع م ألاعلاء بال واعد ال ا ثاوت اإلاكحبة 

اااا  وكااان م ونحاااات وخواااى الخحيااااز ال واعاااد  ل ػاااوناكداخلياااة ثا ساااة مااان الةجااااة العلمياااة بال ظااام 

 اإلاااطبة لحخـف اإلاكحبات واإلاعلومات وأولى عام .
  

 أعلاء ىيئة الحدزيع. –قواعد اإلاعلومات  -إفادة 
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Abstract 

This study aims at identifying the extent to which the faculty members and their 

assistants benefited from the electronic databases available at Imam Abdul Rahman 

bin Faisal University. Measuring the extent to which the databases meet their research 

needs. This study was applied to the Faculty of Arts - Library and Information 

Department. 

  The researchers followed the analytical descriptive method and the case study 

to achieve the objectives of the study. The data were analyzed by calculating 

percentages and frequency of the study. A questionnaire was designed to collect data 

containing three axes and (35) questionnaires were distributed to all faculty members 

and assistants in the library and information department. 

The study showed a high rate of use (93.7%) compared to non-use rate, 

The study recommended the activation of the role of the specialized committee 

in the Deanship of Library Affairs by publishing lists and letters to inform the 

members. And the establishment of an internal committee emanating from the 

scientific committee in the department to participate in the development of proposals 

and plans to choose the appropriate rules for the specialization of libraries and 

information and the first year. 

Keywords: Extent of benefit - Information bases - Faculty members.                                   
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1 

يعد إعداد البحوذ العلمية والدزاطات ألاكاديمية  مان اإلاحولباات الهاماة لسأا  أعلااء ىيئاة 

وا جامعااات العس ياااة وألاجا ياااة   ومااان  اااا  كاال ألاقظاااام الحعليمياااة بال لياااات اإلاعاوناااةالحاادزيع والهيئاااة 

 
 
جعدد مـادز اإلاعلومات ؤلالكونونية ا  ال س  ا  ادت والعؼس ن والحواوز الح ياا الهااال . نإلااد اسيانا

ماااان الباااااحسي  يبحسااااو  عاااان ثلااااب اإلاـااااادز ال ااااا  ث ااااوم بح اااا  واخواااا ا  البيانااااات بوس  ااااة يمكاااان ماااان 

 الححياجااتهم اماا ثا
 
وفس لهام الوقاد واةجهاود وجظااعدىم علاى إنإلاااش خ لها ثوظيا  اإلاعلوماات وف اا

 وم سزاتهم الدزاطية. ألاكاديميةأبحاثهم ودزاطتهم 

وماان بااي  ثلااب اإلاـااادز قواعااد اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة ال ااا جؼااونك بهااا اإلاكحبااات السقميااة لةجامعااات  

لادوز ات حيم ثيظس وجظهل عملية البحم العلأا من خ ل أػ ال محعددة كالكحن ؤلالكونونياة وا

 ؤلالكونونية واإلاواد الظمعية والبـس ة وألاهسوحات ؤلالكونونية دو  ث يد بصما  أو م ا  أو لغة .
 

2 

الباحسحاا  إلاى كليااة آلاداب بإلاامعاة ؤلاماام عبااد  انحماااءوقاد ثمسلاد مؼا لة الدزاطااة مان خا ل      

لوماااات أ  ىاااااك معوقاااات ومؼااااكل الاااسحمن بااان فيـااال  كاطااااثرة مظااااعدين ب ظااام اإلاكحباااات واإلاع

ث اااااا  دو  ثح يااااااة ؤلافااااااادة ال ـااااااوى ماااااان قواعااااااد اإلاعلومااااااات ؤلالكونونيااااااة ماااااان قباااااال أعلاااااااء ىيئااااااة 

الحااااادزيع واإلاعاونااااااات بمإلاحماااااان الدزاطاااااة. فإلااااااااءت ىاااااارو الدزاطااااااة لخؼاااااين إلحهااااااا وا  ااااااسو  بم ػااااااسات 

 ودالالت ح ى جعمل عمادة ػئو  اإلاكحبات على ثحظيجها وثوو سىا .
 

3 

ثسجن أىمية ىرو الدزاطة إلى كوجها مان أوااال البحاوذ ال اا ثخاااول موكاوع اطاحخدام قواعاد      

 عااان قياااام 
 
اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة اإلاحاحاااة علاااى موقااان جامعاااة ؤلاماااام عباااد الاااسحمن بااان فيـااال. فلااا 

ؤلالكونونياااااة اة صنااااة علاااااى مإلاموعااااة ابيااااانة ماااان مـاااااادز اإلاعلومااااات  باقحاااااااءعمااااادة ػااااائو  اإلاكحبااااات 

 قواعد اإلاعلومات لدعم الحعليم والحعلم والبحم العلأا .

ثاااج  اا   ثحديااد مادى ؤلافااادة مان اطااحخدام أعلااء ىيئااة الحاادزيع  مبرراا  اتييااهرراأماا عاان     

واإلاعاوني  من قواعاد اإلاعلوماات ال اا ثخيحهاا عماادة ػائو  اإلاكحباات . وث ياد اإلاظاح يدين اا  الحعاسف 

ا وؤلااسااااز مااان اطاااحخدامها وؤلافاااادة مجهاااا اااا  بحاااوثهم العلمياااة وزفااان ثـاااتي  جامعاااة ؤلاماااام عباااد علحهااا

 السحمن بن فيـل بي  ا جامعات العس ية والعاإلاية.
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 الحعسف على مدى اطحخدام قواعد اإلاعلومات اإلاحاحة. -

قواعااااد اإلاعلومااااات  قياااااض ثااااارين الحخـااااف اإلاوكااااوي  والدزجااااة العلميااااة واللغااااة علااااى اطااااحخدام -

 ؤلالكونونية.

 الحعسف على أطباب اطحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية. -

قيااااااااض قااااااادزة قواعاااااااد اإلاعلوماااااااات ؤلالكونونياااااااة علاااااااى ثلبياااااااة اححياجاااااااات أعلااااااااء ىيئاااااااة الحااااااادزيع  -

 واإلاعاوني .

 الوقوف على أطباب عدم ثلبيتها الححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاوني . -

 طحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية.ثحديد مإلااالت ا -

 الحعسف على ا  دمات ال ا ُيعحمد علحها عاد اطحخدام قواعد اإلاعلومات. -

قياااااااض ماااااادى الاث اااااااد بااااااي  اخحيااااااازات عمااااااادة ػاااااائو  اإلاكحبااااااات و ااااااي  اححياجااااااات أعلاااااااء ىيئااااااة  -

 الحدزيع 

ماااااات قباااااال مااااان عماااااادة ػاااااائو  اإلاكحباااااات اااااا  اخحياااااااز قواعاااااد اإلاعلو  الاػااااااوناك أوجااااامالحعاااااسف علاااااى  -

 بها. الاػوناك

5 

 جظع  الدزاطة لحح ية أىدافها من خ ل ؤلاجابة على بعم الخظاؤالت ال ا نراسىا مجها يل :

ماااااا مااااادى اطااااااحخدام أعلااااااء ىيئاااااة الحاااااادزيع ب ظااااام اإلاكحباااااات واإلاعلومااااااات و معااااااونحهم ل واعااااااد  -

 اإلاعلومات ؤلالكونونية اإلاحاحة؟

ـااااف اإلاوكاااااوي -   والدزجااااة العلميااااة واللغااااة علاااااى اطااااحخدام قواعااااد اإلاعلوماااااات ماااااىو ثااااارين الحخ

 ؤلالكونونية؟

 ما ه  أطباب اطحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية؟ -

 ما قدزة قواعد اإلاعلومات على ثلبية اححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاوني  ؟ -

 ما ه  أطباب عدم ثلبيتها الححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاوني ؟ -

 ا ه  مإلااالت اطحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية؟م -

 ما ه  ا  دمات ال ا ثوفسىا قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية ؟ -
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 بي  اخحيازات عمادة ػئو  اإلاكحبات و ي  اححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع؟ الاث ادما مدى  -

 بها؟ الاػوناك من عمادة ػئو  اإلاكحبات ا  اخحياز قواعد اإلاعلومات قبل الاػوناك أوجمما  -

 

6 

: اطحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية اإلاحاحة على موقان جامعاة ؤلاماام عباد الحدود اإلاىضىعية

 السحمن بن فيـل.

جامعااة ؤلامااام  –اقحـااست الدزاطااة علااى كليااة آلاداب قظاام اإلاكحبااات و اإلاعلومااات  اإلاكانيررة الحرردود 

 عبد السحمن بن فيـل.

 م.2019/ 2018م عا ية الحدود الزمان

 

7-       : 

اثبعاااد الدزاطاااة مااااف  دزاطاااة ا  الاااة للحعاااسف علاااى مااادى اطاااحخدام أعلااااء ىيئاااة الحااادزيع 

ل واعاااد اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة بإلاامعاااة ؤلاماااام عباااد الاااسحمن بااان فيـااال واطاااحخدامهم لهاااا  واإلاااااف  

طاخبانم كااداة  جمان اإلاعلوماات الوؿ   الححليلا  لوؿا  الهااىسة موكاوع الدزاطاة واطاحخدمد ؤلا 

جامعااة ؤلامااام عبااد الااسحمن  -قظاام اإلاكحبااات و اإلاعلومااات-ماان أعلاااء ىيئااة الحاادزيع ب ليااة آلاداب 

باان فيـاال و ثاام ثوشيااان ؤلاطااخبانم ااا  اطااابوعي   علااى جمياان أعلاااء ىيئاااة الحاادزيع واإلاعاااوني  ب ظااام 

 ( مإلاموع مإلاحمن الدزاطة .1اإلاكحبات  و وضح ا جدول   

 ( ثوشين أعلاء ىيئة الحدزيع وف ا" للدزجات العلمية1  جدول 

 

اطحاذ  اطحاذ ال ظم

 مؼازك

اطحاذ 

 مظاعد

 اةجموع معيد محاكس

 17 3 4 6 4 - اإلاكحبات

 6 - - 2 4 - ثس ية  

 9 - 8 1 - - حاطن آل 

 3 - 1 2 - - إحـاء

 35 3 13 11 8 - مإلاموع
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( علو من أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاونات وأعلاء طاة  35ث وند عياة الدزاطة من      

 اطااوناثيإلاياتاولااى عااام  ي ومااو  بحاادزيع اإلا ااسزات العامااة بخوااة بسنااامم اإلاكحبااات واإلاعلومااات مساال 

وا  اطاان آلالااى وقواعااد اإلاعلومااات(   وثاام اطااخبعاد اإلابحعسااات  -ؤلاحـاااء –الونبيااة  ومباااد الحاادزيع 

 لـاعو ة الوؿال إلاحهم . و وشعاد الاطاخبانة بتظابة والعلوات ا  اؿ ت على إجاش 
 
ات زطمية. نهسا

ألاعلاااااء بؼاااا لها ؤلالكونوشاااا  عناااان زابااااى  وكانااااد محاحااااة إلااااادة أطاااابوعا  بوس  ااااة  إجمااااال % ماااان  100

. و ححلياال الاطااح يانات لاام جظااخبعد الباحسحااا  اطااخبانة 32% أت 91.4م ـااودة . وثاام جعبئتهااا بتظاابة 

 أت من ؤلاجابات .

 
9 

ؿااااممد اطااااخبانم م وناااام ماااان ر رااااة محاااااوز   اة ااااوز ألاول: ثمساااال ااااا  البيانااااات العامااااة عاااان    

أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاوني  وف ا إلاحغينات الحخـف العلأا والدزجة العلمية والعمس   اة وز 

 أوجاااام : اطااااحخدام قواعااااد اإلاعلومااااات ؤلالكونونيااااة بإلاامعااااة ؤلامااااام عبااااد الااااسحمن باااان فيـاااال والساااااش 

ومإلاااالت الاطااحخدام والايإلاابيااات واإلاعوقاات ال ااا ثحااول دو  ثح يااة ؤلافاادة ال ـااوى مجهااا  اة ااوز 

السالم: قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية وخدماتها وأىم ا  دمات ال ا يظاعى ألاعلااء إلاى اطاحخدامها 

ىااا. امااا ثاوعااد ااا  اخحياز  والاػااوناكوخحمااد باطاائلة ثحعلااة بم ونحااات الحوااو س ل واعااد اإلاعلومااات 

ألاطائلة مااا بااي  أطاائلة مغل ااة وأطاائلة م حوحااة وأطائلة الاخحياااز ماان محعاادد. واطااخادت الباحسحااا  ااا  

 ثـميم وإعداد ؤلاطخبانم إلى بعم الدزاطات الظاب ة ا  ىرا اةجال.

 
10 

ااااا   ماااان خاااا ل عااااسق ؤلاطااااخبانم علااااى مإلاموعااااة ماااان أطاااااثرة ا جامعااااة الاطااااخبانةثاااام قياااااض ؿاااادد    

الحخـاف بلاع عاددىم را ذ محكماي    وثام ثوكايظ وجام نهاسىم اا  ؤلاطاخبانم وألاخار بم حهاااتهم 

 من قبل الباحسحا  . وإجساء الحعدي ت ال شمة على بعم ال  سات .
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 والحح ة من ؿدقها. الاطخبانةثم بااء  .1

إطاااخبانم إلكونونياااة مااان خااا ل  ثااام ثحدياااد مإلاحمااان الدزاطاااة واخحيااااز عياتهاااا والعمااال علاااى ثوشيااان .2

Google drive  على أعلاء ىيئة الحدزيع واإلاعاوني  الرين يعملو  ا  كلية آلاداب جامعة ؤلامام

عباااد الاااسحمن بااان فيـااال قظااام اإلاكحباااات و اإلاعلوماااات اااا  ال ـااال الدزا ااا ا ألاول للعاااام ا جاااامع  

  سدة بتظبة ( م 32( اطخبانم   ثم جعبئة  35م   حيم ثم ثوشين   2019/  2018

 % ( من إجمال  العياة اإلادزوطة. 91.4  

ثاام جمااان البياناااات ال شماااة للححليااال الاحـااااب  الحكاااسازت والتظااان اإلائو اااة   وا  اااسو  بم ػاااسات  .3

ودالالت ثخدم الدزاطة وجعمل على ثحظي  وثوو س قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية اإلاحاحة بموقن 

 جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل .
 

12   

م بغاااسق الحعاااسف علااااى مااادى اطاااحخدام هالباااات جامعااااة 1999ااااا  عاااام  1دزاطاااة حوز اااة مؼاااالى  -1

اإلالب عبد العص ص ل واعد اإلاعلومات اة ملة علاى أقاساؾ مدمإلااة  وثوؿالد الدزاطاة إلاى أ  شظابة 

 دزاطات العليا.% ( من هالبات ال 74%(   وأ  معهم اإلاظح يدات    40الاطحخدام لم ثحإلااوش  

اإلاسجعيااة بم اااالت  الاطخؼااهادياتىاادفد إلااى زؿااد عمليااة  2دزاطااة داليااا عبااد الظااحاز ا  لااو   -2

الاااااادوز ات ااااااا  السطاااااااال ا جامعيااااااة اةجاااااااشة ب ظاااااام اإلاكحبااااااات والورااااااااة واإلاعلومااااااات باعحبااااااازو أقاااااادم 

ة حول ألاقظام ا  الحخـف  وقياض مدى اطحخدامها من قبل الباحسي   لة سو  بتحاام ملموط

لةجامعااااااات.  العلأااااااامعاااااادل ؤلافااااااادة ماااااان م اااااااالت الاااااادوز ات اإلاحاحااااااة عناااااان قواعااااااد بيانااااااات اةجلااااااع 

%( من الدوز ات ألاجا ية يحم الاعحمااد علحهاا مان قبال  69.2وخلـد إلى عدة نحاام مجها: أ  شظبة  

 % ( يحم الاعحماد على الدوز ات  30.7بياما شظبة    العياة أفساد 
 
ة عدد الدوز ات ل ل العس ية نهسا

وخلـااااد إلااااى أ  شظاااابة الاااادوز ات ؤلالكونونيااااة  ألاجا يااااة.العس يااااة  ممااااا ياااادل علااااى أىميااااة الاااادوز ات 
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% ( للدوز ات اإلاوبوعة وىرا يادل علاى أ  الؼا ل اإلاوباوع   77.4%(   م ابل   26.6اإلاظخؼهد بها  

 أفلل من ؤلالكونوش  بالتظبة للباحسي .

ت اإلاوكاوعية والكمياة والاطااحخدامية ل واعاد اإلاعلومااات حاول الاثإلااىااا 1دزاطاة علاى الؼااويؽ -3

الببليوجسافيااة اإلاحاحااة ااا  مكحبااات مدياااة الس اااق  وثوؿاالد الدزاطااة إلااى أ  معهاام اإلاكحبااات ال ااا 

ث حياااااااا قواعاااااااد بيانااااااااات هااااااا  مكحبااااااااات محخــاااااااة   وجاااااااااءت أ لبياااااااة اإلاوكااااااااوعات للعلاااااااوم البححااااااااة 

اإلاعلوماات اإلاحاوافسة اا  اإلاكحباات وجااءت ال ااو   % ( مان قواعاد 61والحوبي ية ال اا بلغاد شظابتها  

% ( ماااااان قواعااااااد اإلاعلومااااااات ال ااااااا جؼااااااونك فحهااااااا  6% ( وثبااااااي  أ    2باقاااااال شظاااااابة حياااااام لاااااام ثحإلااااااااوش  

 % ( محاحة على ؤلانونند. 44اإلاكحبات كاند على أقساؾ مدمإلاة ا  م ابل  

جامعياااااة الظاااااعودية حاااااول اطاااااحخدام ألاقاااااساؾ اإلادمإلااااااة اااااا  اإلاكحباااااات ا  2دزاطاااااة فااااااثن باااااام ةح -4

بغسق الحعسف على ا جوانن ؤلايإلاابية والظلبية ال ا ثسث د على ثوبية ثلاب الحكاولوجياا علاى 

ا جوانااااان ؤلاداز اااااة والعمليااااااات ال اياااااة وخااااادمات اإلاعلومااااااات اااااا  رااااا ذ مكحبااااااات  اماااااا أوضاااااا د 

مان  اثإلااىات اإلاظح يدين مان ثلاب اإلاكحباات نحاو ألاقاساؾ اإلادمإلااة ومادى ثلبيتهاا الححياجااتهم

 بتظبة  
 
% (  55.1اإلاعلومات . وثوؿلد إلى أ  ه ب مسحلة الب الوز وض ىم ألااثن اطحخداما

 ومعهمهم يدزطو  ب لية الهادطة.

حيااام ثاااااول البحااام مااادى ؤلافاااادة مااان مـاااادز اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة  Yin Zhang  3دزاطاااة  -5

كحباااات واإلاعلوماااات. وماااا اإلاعحمااادة علاااى ؤلانونناااد مااان جانااان مإلاموعاااة مااان البااااحسي  اااا  مإلااااال اإلا

يواجااام البااااحسي  مااان مؼاااك ت وماااا يظااااوزىم مااان قلاااة بؼاااا  ؤلافاااادة مااان اإلاـاااادز ؤلالكونونياااة 

  ساق البحم . وثوؿلد الدزاطة إلى وجود ش ادة مة وظة ا  عدد اإلا ل ي  الرين اطخؼهدوا 

ياااااااا اإلاـاااااااادز باإلاـاااااااادز ؤلالكونونياااااااة اااااااا  م ااااااااالتهم البحسياااااااة  اماااااااا ثوؿااااااالد الدزاطاااااااة إلاااااااى أ  مصا

 ؤلالكونونية جشجن على ؤلاطخؼهاد اإلاسجع  بها. 
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ااا  دزاطااتها ماادى ؤلافااادة ماان مـااادز اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة .  Susan Davis Hering 1ثااولااد  -6

  175وأعحماااااادت الباحسااااااة لحح يااااااة ذلااااااب علااااااى أطاااااالوب ثحلياااااال ؤلاطخؼااااااهادات اإلاسجعيااااااة 
 
م اااااااال

 ااااااا  دوز ااااااة علميااااااة إلكونونيااااااة عااااااام 
 
  وزاااااااصت علااااااى أنمااااااان اطااااااحخدام الباااااااحسي   1999متؼااااااوزا

للمـاادز ؤلالكونونيااة. ونوعيااات ىاارو اإلاـااادز وثخــاااتها اإلاوكااوعية. وثوؿاالد الدزاطااة إلااى 

% ( من إجمال  ؤلاطخؼهادات اإلاسجعية باإلا االت عياة الدزاطة ه  إلاـادز إلكونونياة 26.5أ   

 إلا االت ا  دوز ات إلكونو 42.5من بيجها  
 
 نية. % ( اطخؼهادا

1 

 قاعادة البياناات
ُ
باجهاا عباازة عان مإلاموعاة مان اإلاعلوماات اإلااهماة بوس  اة جظامظ   Database :جعاسف

ماات مان 
 
الوؿول إلحهاا  وجعاديلها  وإدازتهاا بظاهولة. حيام جظاحخدم قواعاد اإلاعلوماات مان قبال اإلااه

  2 .اطونجاعها  وإدزاتهاأجل ثخص ن اإلاعلومات  و 

 باجها:  مل  أو أاثن من مل ات اإلاعلومات ال ا يحم ثاهيمها. وجعحمد على العاـس ال ؼست 
 
اما جعسف

بااااااء  وجظاااايين مل ااااات ىاااارو ال واعاااادي وال ااااا جعحمااااد علااااى آليااااات ثخحلاااا  عاااان ثلااااب اإلاظااااحخدمة داخاااال 

خو اجهاااااا داخااااال جاااااداول محسكاااااات بحااااام الو ااااان. و ح اااااو  مححاااااوى ىااااارو ال واعاااااد مااااان معلوماااااات ثااااام ا

  و احم الوؿاول إلاى ىارو Oracle  Access SQL Server and DB2 :ؿاممد باطاحخدام باسامم مسال

 .3اإلاعلومات باطحخدام اطح ظازات البحم اإلا امة لبتية قاعدة اإلاعلومات 
 

2  

 :4هبيعة مححواىا  وه ىااك أزبعة أنواع من قواعد البيانات واإلاعلومات حظن 

( : وهااااا  ال واعااااد ال اااااا ث ااااادم  Bibliographical Databasesقواعااااد اإلاعلوماااااات الببليو سافيااااة   -1

بيانااااااات وؿاااااا ية  وموكااااااوعية وثههااااااس بؼاااااا ل اؼااااااافات ومظحخلـااااااات  للمعلومااااااات. وهاااااا  ال ثااااااصود 

و متؼاااوز ( وإنماااا ث اادم مظحخلـاااات للحعس ااا  بمااا ىاااFull-textالباحاام باااالاف ال اماال للمعلوماااات 
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( الوبياة MEDLINEمن مـادز عن اةجال الرت يبحم فحهاا الباحام. ومان أػاهسىا قاعادة مادالين  

( الحعليميااة  ال ااا جعماال علااى ثحلياال واؼاا  ERIC( الصزاعيااة  وقاعاادة أز ااب  AGRICOLAوقاعاادة  

ة واطااونجاع ؤلانحااا  ال كااست ااا  ؤلاخحـاؿااات اإلاااركوزة. وجؼااحمل ىاارو ال واعااد علااى إػااازات وؿاا ي

 و بليو سافية لآلالف من الدوز ات واإلاـادز اإلاحخــة ال ا ثتؼس ا  مخحل  مااهة العالم.

(: ث اااااادم ىااااارو ال واعاااااد ؤلاجابااااااة عااااان اطح ظااااااازات  Reference Databasesقواعاااااد مسجعياااااة   -2

البااااااحسي  اإلاسجعياااااة مسااااال قواعاااااد ال اااااواميع واإلاعااااااجم اة وطااااابة  وقواعاااااد ألادلاااااة الببليو سافياااااة  

 ات اة وطبة.واإلاوطوع

(: وهااا  قواعاااد ث ااادم معلوماااات Numeric & Statistical Databasesقواعاااد زقمياااة وإحـاااااية   -3

  إحـااية محوطبة عن الظ ا  أو إحـاءات محاوعة أخسى جؼمل مخحل  ميادين ا  ياة.

(: وث ااااادم ىااااارو ال واعاااااد  الااااااف ال امااااال للبحااااام Full-Text Databasesقواعاااااد نـاااااوؾ كاملاااااة  

  للمة ف واإلاعلومات الببليو سافية إلاـادز اإلاعلومات اة وطبة وه  أفللها.باإلكافة 

3-   
1 : 

 جؼونك فحها اإلاكحبات و اإلا طظات بؼ ل فسدت أو جماي . •

 ثخلن مححو اتها للح ييم و الححكيم. •

• .
 
 اة حو ات رابحة و محوفسة دااما

 .ي وم محخــو  بإدازة مححو اتها و ثحديثها •

 ثوفس إم انيات بحم محاوعة. •

 :2ممي ات قواعد اإلاعلومات ا  الا ان الحالية   Margaret Rouseاما ذاست

أفلااال الوااااسد اإلاظاااحخدمة ااااا  ثخاااص ن اإلاعلومااااات وثاهيمهاااا واطااااونجاعها بظاااهولة وا اااااءة وأاثاااان  -

 مسونة. 

 ااا  قواعااد -
 
اإلاعلومااات  اػااحمالها علااى جمياان البيانااات واإلاعلومااات ااا  ملاا  واحااد ابياان  وخـوؿااا

اإلاظااااوحة  ممااااا يظاااااعد علااااى إدخااااال جمياااان البيانااااات اإلاحعل ااااة بموكااااوع واحااااد ااااا   ااااجل واحااااد 

 مؼونك وابين.
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 ااااا  إدازة  -
 
 ااااا  قواعااااد اإلاعلومااااات الع ا يااااة ممااااا يعواااا  قااااوة

 
دماااام عاااادة مل ااااات بيانااااات ؿااااغينة معااااا

م اااا  إدخاااال البياناااات  وث اااو  آلياااة عمااال قواعاااد اإلاعلو 
 
ماااات الع ا ياااة اإلاعلوماااات  وش اااادة الاااححك

 لح ااديم 
 
ا باجهااا ثإلاماان و اا ن البيانااات ا  اؿااة بموكااوعم معااي   ماان جمياان اإلال ااات ودمإلاهااا طااو  

الح س س الجهاب  الرت يححاجم اإلاظحخدم لها مما ي دت لظسعةم ا  جلن اإلاعلومات الؼاملة ا  كلم 

غينة مساااال ماااان اإلا طظااااات الكبياااانة كانهمااااة أجهااااصة الكمبيااااوثس اإلاساص ااااة  وم طظااااات العماااال الـاااا

 أجهصة الكمبيوثس الش ـية.

4-  
1: 

 ثخحل  قواعد اإلاعلومات فيما بيجها من عدة جوانن ه :

 الواجهة وهس  ة ثسثين محغينات البحم. -

 هس  ة عسق نحاام البحم. -

 هس  ة ثسقيم الورااة من خ ل زقم اطحدعاء. -

 هس  ة عسق مة ـات الورااة. -

 م االت بحسية. جامعية زطاال  احن اإلاحاحة نوعية اإلاـادز  -
 

5  

 :2نبذة عن كلية آلاداب جامعة ؤلامام عبد الرحمن بن فيصل -1

ه ثحاااد إػاااساف السااطااااة  1400/  1399افحححاااد كلياااة آلاداب للبااااات بالاااادمام اااا  العاااام الدزا اااا ا 

باات. وه  أول كلية للباات ث ححظ ا  اإلااو اة الؼاسقية لخظاحوعن اا  عامهاا ألاول ماا العام لحعليم ال

ال ليااااة إلااااى وشازة الونبيااااة والحعلاااايم إلااااادة عااااامي   راااام إلااااى وشازة  انلاااامدهالبااااة . راااام  350ي ااااازب ماااان 

ه  1428ه. واؿبحد أحدى كليات جامعة اإلالاب فيـال اا  عاام  1426/  1425الحعليم العال  عام 

ال لياة إلاى جامعاة الادمام فاوز ؿادوز ال اساز اإلال ا  باشؼااء جامعاة الادمام بحااز    انلامدم . ومن را

 ىاا . 1437. وجغين أطمها إلى جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل عام  1430/ 9/ 15
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 وثاج  ثوفين قواعد اإلاعلومات كمن ثح ية أىداف كلية آلاداب وه :

 ءات اإلاحمي ة وثاىيلها للحاافع ا  اةجاالت الحخــية.ثوو س الننامم الحعليمية واعداد الك ا -

 جشجين البحم العلأا وثحديم أولو اثم وفة حاجة اةجحمن ومحولبات العـس. -

 جعص ص الهو ة ؤلاط مية من خ ل الننامم وألاشؼوة. -

 ث عيل ػساكات مإلاحمعية ذات ؿلة بالحخــات ألاكاديمية. -

 كحبة السقمية  جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل:قواعد اإلاعلومات اإلاحاحة على موقن اإلا -2

ث اااوم عماااادة ػااا و  اإلاكحباااات باقحاااااء مإلاموعاااة ابيااانة مااان مـاااادز اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة لاااادعم    

قاعاااادة معلومااااات جغواااا  ثخــااااات  319الحعلاااايم والااااحعلم والبحاااام العلأااااا حياااام يوجااااد أاثاااان ماااان 

ؤلالكونونيااة ذات الااف ال امال ىارا باإلكااافة  م الاة بااةج ت  70,000محاوعاة. اماا ثخايظ أاثاان مان 

احااب إلكونوشا . وثحمسال الحخــاات ال اا جغوحهاا اإلاـاادز ؤلالكونونياة اا  ال واعاات   500,000إلى 

الحاليااة: الاقحـاااد وإدازة ألاعمااال   وا جغسافيااا  وعلاام ؤلاشظااا   ال لظاا ة والاادين  وألازق والعلااوم 

الهادطاااااة والعلاااااوم الحوبي ياااااة  واللغاااااات وآلاداب  وال ااااااو  البيئياااااة  والعلاااااوم الوبياااااة وال ااااا ية  و 

ال اااااا جظااااااند أعلااااااء ىيئاااااة الحااااادزيع واإلاعااااااوني  اااااا  مإلااااااالهم اإلا اااااا  1والعماااااازة  والعلاااااوم الاجحماعياااااة.

وجظاااهيل الحعامااال ماااان البياناااات   والبحاااام عجهاااا بظااااهولة. اماااا ثخااايظ ل اااال مااان يظااااحخدم ىااارو الح ايااااة 

ا جعماااال قواعااااد اإلاعلومااااات علااااى اطااااونجاع اإلاعلومااااات ماااان خاااا ل إكااااافة وجعااااديل البيانااااات علحهااااا  اماااا

 مإلاموعة من ألاوامس.

 خدمات موقن اإلاكحبة السقمية  جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل : -3

با جامعاة  ؤلالكونونياةبوابم اإلاكحبة ؤلالكونونياة: حيام ثحيال الباحام إلاى بواباة مـاادز اإلاعلوماات 

 مات ؤلالكونونية ال ا جؼونك بها ا جامعة.وال ا ثخيظ البحم ا  قواعد اإلاعلو 

محسك البحم اإلاوحد طيمو : و خيظ إم انية البحم ا  جمين مـادز مكحبات ا جامعة اإلاوبوعة 

وؤلالكونونية ا  آ  واحاد مان ام انياة اطاونجاع الااف ال امال للم ااالت وألابحااذ العلمياة  و حميا  

لكونونياااة ال اااا يمكاان أ  ث ياااد الباحااام وف اااا اة ااسك بح اااديم م ونحاااات  ىااام قواعااد اإلاعلوماااات ؤلا

 إلا سدات البحم.
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ال هااسض ؤلالكونوشاا : للمكحبااة حياام يحعااسف الباحاام علااى مااا ث حتياام مكحبااات ا جامعااة ماان مـااادز 

 وإلكونونية من ام انية اطونجاع الاف ال امل للكحن ؤلالكونونية. موبوعة

عن كافاة ماا قاام بام متظاوب  جامعاة ؤلاماام  اإلاظحودع السقأا: وىو أداو فعالة ثخيظ إم انية البحم

عبد السحمن بن فيـل من انحا  طواء السطاال العلمية أو الابحااذ العلمياة اإلاتؼاوزة اا  مإلاا ت 

 محلية أو عاإلاية .

 

 الداجة ألاكاديمية ملجيمع الدااسة   1-1

% ( لألطاااااحاذ اإلاظااااااعد  26.7%( وشظااااابة   40%( وشظااااابة اة اكاااااس ن    6.7  بلغاااااد شظااااابة اإلاعيااااادات 

%( لألطحاذ اإلاؼازك . وجعادلد اإلاسث حي  آلاخس حي . حيم يدل على اىحمام ثلب اإلاسثباة  26.7وشظبة  

العلمياااااة ب واعااااااد اإلاعلوماااااات ؤلالكونونيااااااة   حيااااام يحسؿااااااو  علاااااى اطااااااحخدام قواعاااااد اإلاعلومااااااات ااااااا  

 ها البحم العلأا ومظاندتهم باإلا سزات الدزاطية اما يحضح فيما بعد.مإلااالت عدة من بيج

 ( يوضح الدزجة ألاكاديمية ةجحمن الدزاطة .1ػ ل زقم  
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 الفئة العمرية ملجيمع الدااسة  1-2

%(  ثلحهاااا  50( عاااام بتظااابة  40 -30جاااءت ال ئاااة العمس اااة ألاانااان  علااااء ىيئاااة الحاادزيع ماااا باااي      

 ( بتظبة  30 -20%(   رم ال ئة العمس ة   34.4( بتظبة   50 -40ال ئة العمس ة 

 % ( .6.3( بتظبة  60 -50% (   وأخينا ال ئة العمس ة ما بي  9.4  

 

 . ( يوضح ثوشين ال ئة العمس ة ةجحمن الدزاطة2ػ ل زقم  

 

 
 

 ة لغة البحث ملجيمع الدااس 1-3

%( يبحساااو  باللغاااة ألاجا ياااة  25( وشظااابة  % 56.8بلغااد شظااابة ألاعلااااء يبحساااو  باللغاااة العس ياااة    

و سجااان ىااارا الح ااااوت إلاااى هس  اااة الحااادزيع ا جاااامع  والاااوي  اللغاااوت لألعلااااء . وىااارا يؼاااين أيلاااا إلاااى 

م بلغااات كاسوزة أ  ي او  علاو ىيئاة الحادزيع لديام مان الثانوة اللغو اة ال اا ثمكاام مان احابام أبحارا

 مخحل ة وشؼس البحم العلأا ا  قواعد أجا ية ومإلا ت مـا ة عاإلايا" .
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 ( يوضح لغة البحم ةجحمن الدزاطة3ػ ل زقم  

 
 

اماااااة ماااان قواعاااااد اإلاعلوماااااات جاااااءت الدزاطاااااة لحوضااااح مااااادى إفاااااادة أعلاااااء قظااااام اإلاكحبااااات و أولاااااى ع 

اإلاحاحاااااااة علاااااااى موقااااااان اإلاكحباااااااة السقمياااااااة  جامعاااااااة ؤلاماااااااام عباااااااد الاااااااسحمن بااااااان فيـااااااال . وثباااااااي  أ  عااااااادد 

% ( بياماااا  عااادد  يااان اإلاظاااحخدمي  أرااااا    93.7علاااو بتظااابة ثـااال إلاااى    30اإلاظاااحخدمي  لل واعاااد  

ن نهاام اطااونجاع مخحل ااة % (   وىاارا يؼااين إلااى إىحمااامهم بااالبحوذ العلميااة ال ااا ثحولاا 6.3بتظاابة    

 وما يتحإلام البحم من نـوؾ كاملة واطخؼهاءات مسجعية و يانات ببليوجسافية . 

( اثإلااىااااات أعلااااء ىيئااااة الحاااادزيع واإلاعااااوني  نحااااو ؤلافاااادة ماااان قواعااااد 4يوضاااح الؼاااا ل زقااام   

 اإلاعلومات ؤلالكونونية
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 ؤلالكترونية أسباب اسيخدام قىاعد اإلاعلىما   2-1

اما أوض د الدزاطة أ  ىااك أطباب عدة مخحل ة وزاء إزث اع شظبة اطحخدام قواعد اإلاعلومات 

 ؤلالكونونية ا  جامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل   وثوض ها الباحسحا  ا  الا ان الحالية:

 ( يوضح أطباب اطحخدام قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية2جدول زقم   

 التظبة زالحكسا الغسق

 %58.1 25 لعمل أبحاز  العلمية

 %23.3 10 للمظاندة ا  اإلا سزات الدزاطية

 %16.3 7 لإله ع على كل ما ىو جديد ا  مإلاال الحخـف

 %2.3 1 أطباب أخسى 

 %100 43 اةجموع 
 

( أ  ىااااااااك أطاااااباب عاااااادة الطاااااحخدام قواعااااااد اإلاعلومااااااات 2يحضاااااح ماااااان ا جااااادول أعاااااا و زقااااام  

أعلاااء قظاام اإلاكحبااات وأولااى عااام بإلاامعااة ؤلامااام عبااد الااسحمن باان فيـاال   حياام ؤلالكونونيااة لاادت 

%(   وااااا  اإلاسثبااااة السانيااااة للمظاااااندة ااااا   58.1ثاااااج  ااااا  اإلاسثبااااة ألاولااااى لعماااال ألابحاااااذ العلميااااة بتظاااابة   

علااى كاال مااا ىااو جديااد ااا  مإلاااال  ل هاا ع% (  16.3%  (   و شظاابة    23.3اإلا ااسزات الدزاطااية بتظاابة  

 ف.الحخـ

وثسى الباحسحا  أنم من الوبيع  الاعحمااد علاى قواعاد البياناات  جاساء البحاوذ العلمياة   إال 

أ  ىااك شظبة قليلة أػازت إلى أطباب أخسى مجها الاطخؼهاد اإلاسجع  حيام ثاوفس ال واعاد إم انياة 

 ثورية للمـادز بالوسد اة حل ة للحورية.

 ونية معدل اسيخدام قىاعد اإلاعلىما  ؤلالكتر 2-2

 . ( يوضح معدل اطحخدام عياة الدزاطة ل واعد اإلاعلومات ؤلالكونونية3جدول زقم   

 التظبة الحكساز اإلاعدل

 %50 16 الاطحخدام عاد ا  اجة

 %37.5 12 مسة أطبوعيا

 %9.3 3 مسة بالؼهس

 % 3.2 1 مسثا  باالطبوع

 % 100 32 اةجموع 
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 إلاعلومات ؤلالكونونية .( يوضح معدل اطحخدام قواعد ا5ػ ل زقم   

 
 

(  اخااااااح ف معاااااادل اطااااااحخدام أعلاااااااء ىيئااااااة 4( والؼاااااا ل زقاااااام    3يحضااااااح ماااااان ا جاااااادول أعاااااا و زقاااااام  

الحاادزيع ب ظاام اإلاكحبااات واإلاعلومااات وأولااى عامااة ل واعااد اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة حياام جاااء معاادل 

ا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان يظااااااحخدمو  ال واعاااااد  ثلحهااااااا ماااااسة أطبوعي% ( ممااااا 50الاطاااااحخدام عاااااااد ا  اجاااااة  بتظاااااابة   

 % ( 3.2%( ومسثا  با طبوع بتظبة     9.3%(   و مسة بالؼهس بتظبة   37.5بتظبة    

وثسى الباحسحا  أ  الظ ن ا  ىرا الح اوت يسجن إلى كغى العمال وث ليا  ألاعلااء با عبااء ؤلاداز اة 

اة حل ااة داخاال ال ظاام   امااا أ  ال واعااد ال ثحاااخ بؼاا ل فعااال خاااز  نواااد ا جامعااة حياام والةجااا  

 ثواجههم مؼاكل عدة من أىمها كع  ػبكة ؤلانونند .

 قىاعد اإلاعلىما  ؤلالكترونية  وسائل إإلاام أعضاء هيئة اليدايس على 2-4

لكونونيااااة  وكانااااد امااااا ثاااام ثوجياااام طاااا ال  علاااااء ال ظاااام عاااان هااااسد إإلاااااامهم ب واعااااد اإلاعلومااااات ؤلا

 (  4الاجابات اإلاوض ة با جدول الحال  زقم  

 ( هسد ؤلاإلاام ب واعد اإلاعلومات ؤلالكونونية 4جدول   

 التظبة الحكساز هسد ؤلاإلاام ب واعد اإلاعلومات ؤلالكونونية

 %21.4 9 الحعلم الراج 

 %59.5 25 الدوزات الحدز  ية والوزغ

 %12 5 عن هس ة الصم ء

 % 7.1 3 هسد اخسى 

 %100 42 اةجموع
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% ( من عياة الدزاطة جعسفو على قواعد  59.5( يحضح أ  بتظبة  4يحضح من ا جدول أع و زقم   

% (  عااااان هس اااااة الاااااحعلم الاااااراج   21.4اإلاعلوماااااات عااااان هس اااااة الااااادوزات الحدز  ياااااة والاااااوزغ وشظااااابة   

 -سفاااااااو بوااااااسد أخاااااااسى مساااااال  ؤلاع ناااااااات%(  أجهاااااام ع 7.1% ( عاااااان هس اااااااة الااااااصم ء وأفااااااااد    12وشظاااااابة  

 ػاػات العسق (. –اإلاوو ات  –اإلاتؼوزات 

 أسباب عدم اسيخدام قىاعد اإلاعلىما  ؤلالكترونية  2-5

 ( يوضح أطباب عدم الاطحخدام5جدول زقم   

 التظبة العدد أطباب عدم الاطحخدام

 %50 1 عدم اإلاعسفة بها

 %50 1 ال يوجد قواعد تهحم باولو اج  البحسية

 100 2 اةجموع 

 

% ( وعاددىم أرااا  مان ألاعلااء والهيئاة اإلاعاوناة  6.3(  أ  شظابة   5يحضح من ا جادول أعا و زقام   

ليظااو ماان مظااحخدم  قواعااد اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة اإلاحاحااة علااى موقاان جامعااة ؤلامااام عبااد الااسحمن 

ا عادم معاسفتهم اااااااااااااااااااااااا. وىم بن فيـل   وقد ذاس ألاعلااء أ  ىاااك طا بي  أطاطاي  لعادم الاطاحخدام

 % ( ل ل مجهما . 50بها   وأجها ال ثلبا اححياجاتهم  البحسية بتظبة  

وهاااااا  شظاااااابة كااااااعي ة جاااااادا ث اااااااد الاااااادوز ال عااااااال لعمااااااادة ػاااااائو  اإلاكحبااااااات ااااااا  شؼااااااس قواعااااااد 

بال لياااات   اإلاعلوماااات والحعس ااا  بهاااا مااان خااا ل دوزات ثدز  ياااة جع اااد لألعلااااء با قظاااام الحعليمياااة

والحعميماااااات علاااااى الننياااااد ؤلالكونوشااااا  واطاااااحخدام موو اااااات مكح ياااااة وجعلياااااة ملـااااا ات اااااا  ا جامعاااااة 

و ينىا من الوطاال ال ا يمكن أ  ثخبن لخظو ة قواعد اإلاعلومات اإلاحاحة ل طحخدام  وىرا بال عل 

ابعااة لعمااادة ػاائو  مااا ث ااوم باام مكحبااة الس ااا  الحابعااة ل ليااة آلاداب واإلاكحبااات ا جامعيااة ألاخااسى الح

 اإلاكحبات بإلاامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل.

للمعلوماااات إلػاااعاز  الانح ااااب اماااا ث وااانخ الباحسحاااا  : ث عيااال خدماااة ؤلاحاهاااة ا جاز اااة والبااام 

أعلاء الهيئة الحعليمية ب ل ما ىو جديد باإلاكحبة وخاؿة قواعد البيانات ؤلالكونونية ال ا جؼونك 

س ماان  جااا  البحاام العلأااا با قظااام الحعليميااة وثحعااسف علااى أولو اااتهم بهااا  وأ  ثحـاال بؼاا ل مباػاا

 البحسية ومإلاموعاتهم البحسية وأ  ثااقؼهم ا  اححياجاتهم وأىم ال واعد ال ا يححاجو  إلحها .

 اة وز السالم: ؤلافادة من قواعد اإلاعلومات بإلاامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل.
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 دين مدي تلبية احيياجا  اإلاسيفي 3-1

وبظاا ال ألاعلاااء عاان ماادى ثلبيااة اححياجاااتهم ماان قواعااد اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة   جاااءت ؤلاجابااات 

 ( :6( والؼ ل زقم  6اإلاوض ة با جدول الحال  زقم   

 التظبة الحكساز ىل ثلبا قواعد اإلاعلومات اححياجاثب

 % 66.6 20 شعم

 %23.3 7 ال

 %10 3 ز ما

 %100 30 اةجموع 

 

 ( يوضح مدى ثلبية قواعد اإلاعلومات الححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع6 ػ ل زقم 

 
 

% ( لااااعم ثلباااا الاححياجاااات  66.6( أ  شظااابة    6( و الؼااا ل زقااام  6يحضاااح مااان ا جااادول أعااا و زقااام   

 % ( ال. 10% (  من ألاعلاء ز ما وشظبة    23.3وجاءت شظبة   

عااادم ا اياااة قواعاااد اإلاعلوماااات   اجااااتهم اماااا ىاااو موضاااح اااا  ا جااادول  وأزجااان ىااا الء اطاااباب

 ( إلى : 7الحال  زقم   
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 ( يوضح أطباب عدم ا اية قواعد البيانات7جدول   

 التظبة الحكساز الظ ن

 % 63.7 7 عدم ا اية قواعد اإلاعلومات ا  مإلاال الحخـف

 % 27.3 3 عدم ا اية الاف

 % 9 1 اللغة 

 % 100 11 اةجموع 

 ( أع و ثبي  للباحسحا  ما يل :7من ا جدول 

 %( ُيسجن الظ ن إلى عدم ا اية قواعد اإلاعلومات ا  مإلاال الحخـف  وأ  شظبة 63.7أ  شظبة  

% ( للغاة اإلاكحاوب  9% ( يسجن الظ ن إلى عدم ا اية الاف اإلاظموخ   ا  حي  جاءت  شظابة    27.3  

 بها ال اعدة.

يسجاااااان إلااااااى عاااااادم مؼااااااازاة ألاعلاااااااء بـااااااوزة فعالااااااة ااااااا  اخحياااااااز قواعااااااد  وثااااااسى الباحسحااااااا  أ  الظاااااا ن

والةجاااااا  الداخلياااااة وألاشؼاااااوة اإلاافجياااااة و يااااان اإلاافجياااااة  باة اكاااااسات  الشؼاااااغالهماإلاعلوماااااات ز ماااااا 

 وا  دمة اةجحمعية.

 أقسام قىاعد اإلاعلىما  ؤلالكترونية   3-2

 فئات :لس ذ قظمد الباحسحا  قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية وف ا 

:الفئة ألاولى   
 
 أاثن قواعد اإلاعلومات اطحخداما

اخحااااازت الباحسحااااا  أاثاااان قواعااااد للمعلومااااات ثاااام ثاااادز ن ألاعلاااااء علااااى اي يااااة اطااااحخدامها ماااان قباااال 

 عمادة ػئو  اإلاكحبات بإلاامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل. 

  1قاعدة داا اإلانظىمة 1-1

ااا  جمياان العلااوم والحخــااات ألاكاديميااة  وهاا  هاا  اإلاسجاان ألاول وألاطا اا ا للباحاام العسباا   

قاعاااادة محخــااااة ااااا  السطاااااال ا جامعيااااة  الاهسوحااااات العلميااااة( العس يااااة  وجعااااد ألاضاااا م ااااا  ىاااارا 

( ماااااة وعؼاااس ن 120.000اةجاااال حيااام يـااال العااادد مااان زطااااال اإلااجظاااحين والاااداحوزاو إلاااى حاااوال   

د داز اإلااهوماااة مااان ا  ـاااول علاااى ألااا  زطاااالة علمياااة مااان مخحلااا  ا جامعاااات العس ياااة. وقاااد ثمكاااا

                         
1
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( طااااابعي  ألااااا  زطااااالة  ثااااام إثاحتهاااااا باااااالاف ال امااااال  بياماااااا ب ياااااة 70.000ح ااااود التؼاااااس  اثااااان مااااان  

( ألازبااان والعؼاااس ن ؿااا حة ألاولاااى مجهاااا ف اااى 24السطااااال ياااحم عاااسق اإلاظحخلـاااات ا  اؿاااة بهاااا مااان  

.
 
 حظن اإلاظموخ بم نهاما

ل اعدة من السطاال وألاهسوحات جؼامل جميان اإلاعاازف ػمولة الحغوية والامحداد اإلاوكوي : ىرو ا

والحخــاااااات العلمياااااة ألاكاديمياااااة وال ث حـاااااس علاااااى ثخـاااااف معاااااي   حيااااام ثلااااام العلاااااوم البححااااام 

 والحوبي ية والعلوم ؤلاداز ة وؤلاجحماعية وال او  و ينىا.

العسباا  ح ااى  ؤلامحااداد الصميااا: جغواا  ال اعاادة كاال السطاااال وألاهسوحااات العلميااة اإلاتؼااوزة ااا  الااوهن

 الوقد الساىن والـادزة عن ا جامعات العس ية و ين العس ية.

( مااان عيااااة الدزاطاااة ل اعااادة داز اإلااهوماااة  18حيااام أػاااازت نحااااام ؤلاطاااح يا  إلاااى اطاااحخدام عااادد    

%(  وأخياااانا علاااو ن مااان العياااااة  33.3جظااااحخدم إلاااى حاااد  ماااا   ( 10وعااادد   ,% (   60بؼااادة بتظااابة  

  قا ال يظحخدم . %(  إله 6.7م  بتظب

 ( يوضح اطحخدام قاعدة داز اإلااهومة من جانن أعلاء قظم اإلاكحبات وأولى عام 7ػ ل زقم  
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  Ask zadاسيخدام قاعدة معلىما    2 -1

  حيم حافهد على م انتها ا  الخظو ة ؤلالكونوش   مان 1997أهل د قاعدة أطب شاد عام 

ميااة ىاالااة ماان اةجاا ت ألازػااي ية واإلا اااالت وال اا   والكحاان   و ينىااا ماان وطاااال خاا ل إثاحااة ا

 .1ؤلاع م   وجميعها معاية بالؼسد الوطى 

مااان أعلااااء قظااام اإلاكحباااات واإلاعلوماااات إلاااى اطاااحخدام  19( إلاااى إقباااال 8يؼاااين الؼااا ل زقااام   

%(  26.7( بتظاابة  8 %( يظااحخدموا ال اعاادة بؼاادة  وعاادد   63.3بتظاابة بلغااد     Ask zadقاعاادة 

%( إه قااااا ال يظااااحخدم .وىاااا الء  10( ماااان ألاعلاااااء بتظاااابة    3يظااااحخدم إلااااى حااااد مااااا  وأخياااانا عاااادد  

 يمسلو  أاثن من نـ  العياة .

 Ask Zad( اطحخدام قاعدة اإلاعلومات 8ػ ل زقم  

 
 ثحمحن بالعديد من اإلاصايا مجها: Ask zadثسى الباحسحا  أ  ىرو التظن هبيعية حيم أ  قاعدة 

ث اااااادم  البيااااااة اة حااااااوى باللغااااااة العس يااااااة   امااااااا ث اااااادم الاـااااااوؾ باللغااااااة ؤلانإلالي يااااااة وال سشظااااااية  -

 وؤلاإلاانية.

 ثـمم بؼ ل جديد إلاوقن اإلاكحبة على ؤلانونند. -

ثححااااوت علااااى بسنااااامم قااااساءة محوااااوز يخاااايظ لل اااااز  إبااااساش الاـااااوؾ  وثاااادو ن اإلا حهااااات  وإكااااافة  -

. إػازات
 
 ل  سات معياة للسجوع إلخها مإلاددا

                         
1
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  لخظهيل عملية ؤلاقحباض. -
 
 دعم اإلاكحبة لننامم الببليوجسافية ألااثن ػيوعا

 الوناي  على إكافة مظخادات كاملة الاف   جعل عملية البحم والاقحباض أاثن طهولة. -

 يخيظ لل از  ح   اة حوى ألااثن أىمية بالتظبة لم. -

أجااااال معسفاااااة اي ياااااة ا  ـاااااول علاااااى أق ااااا ى اطاااااح ادة مااااان قاعااااادة يخااااايظ الااااادليل الحاااااوجي ا مااااان  -

 البيانات الض مة.

 :أاثن أػ ال مـادز اإلاعلومات ؤلالكونونية اطحخداما : الفئة الثانية

اظهاااست الدزاطاااة أ  ىاااااك أػااا ال محعاااددة مااان مـاااادز اإلاعلوماااات ال اااا ثمسااال أىمياااة بالغاااة بالتظااابة 

ت البحسية والسطاال ا جامعياة والادوز ات ؤلالكونونياة  علاء قظم اإلاكحبات واإلاعلومات مسل اإلا اال 

 (.8اما يوض م جدول زقم  

 ( يوضح أاثن أػ ال مـادز اإلاعلومات ؤلالكونونية اطحخداما8جدول  

 التظبة الحكساز ألاػ ال

 % 27.7 15 الكحن

 % 22.2 12 الدوز ات

 % 24 13 اإلا االت

 % 11.1 6 السطاال

 %  15 8 الاف ال امل

 % 100 54 ةجموع ا

 

بالكحااان ؤلالكونونيااااة بالدزجاااة ألاولااااى  الاطااااحعانة( أنااام ياااحم 8يحضاااح مااان ا جاااادول أعااا و زقاااام   

الحادزيع ومعااونحهم للكحان إلاى الس باة اا  ثوؿاي   ىيئاة% ( و سجان اطاحخدام أعلااء  27.7  بتظبة

اطاية امـادز معلوماات اإلا سزات الدزاطية وأشؼاء م سزات إلكونونية   رم ز بتهم اا  اإلا ااالت الدز 

  بتظاابة بلغااد   
 
 ومهايااا

 
% (  راام ز بااتهم ااا  الاادوز ات  24ومحابعاام أبحاااثهم العلميااة لحوااو سىم علميااا

 ز باااتهم اااا  السطااااال  15%(   رااام ز باااتهم اااا  الااااف ال امااال    22.2ؤلالكونونياااة بتظااابة   
 
% (   واخيااانا

 % (. 11.1ا جامعية ثـل إلى شظبة   
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اعااااااااد اإلاعلومااااااااات ؤلالكونونيااااااااة ااااااااا  ثخــااااااااات ذات ؿاااااااالة بحخـااااااااف اإلاكحبااااااااات : قو  الفئررررررررة الثالثررررررررة

 واإلاعلومات:

بظاااااا ال عياااااااة الدزاطااااااة عاااااان ماااااادى ثلبيااااااة قواعااااااد اإلاعلومااااااات ااااااا  ثخــااااااات ذات ؿاااااالة بحخـااااااف 

(  9( والؼااا ل زقااام  9اإلاكحباااات واإلاعلوماااات الححياجااااتهم   كاناااد ؤلاجاباااات اإلاوضااا ة با جااادول زقااام   

 على الاحو الحال :

( يوضح مدى ثلبية قواعد اإلاعلومات ا  ثخــات ذات ؿلة بحخـف اإلاكحبات 9قم   جدول ز 

 واإلاعلومات الححياجاتهم

ىاااااال ثلبااااااا قواعااااااد اإلاعلومااااااات ااااااا  ثخــااااااات ذات ؿاااااالة بحخـااااااف اإلاكحبااااااات واإلاعلومااااااات 

 اححياجاثب

 التظبة الحكساز

 %43.8 14 ز ما

 %40.6 13 شعم 

 % 15.6 5 ال 

 % 100 32 اةجموع

( يوضح مدى ثلبية قواعد اإلاعلومات ا  ثخــات ذات ؿلة بحخـف اإلاكحبات 9قم   ػ ل ز 

 واإلاعلومات الححياجاتهم
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%( مااان عيااااة الدزاطاااة  43.8( أ  ىاااااك شظااابة   9( و الؼااا ل زقااام   9ثباااي  مااان ا جااادول أعااا و زقااام   

%( ماان عيااة الدزاطااة ي اادو  علااى ثلبيااة  40.6ة   ياسو  أجهااا ز ماا ثلبااا اححياجااتهم  ااا  حااي  أ  شظاب

 %( يسو  أجها ال ثلبا اححياجاتهم .  15.6اححياجاتهم من خ ل قواعد عامة  وشظبة   

وبظاااا ال عياااااة الدزاطااااة عاااان اإلااااادة الصمايااااة ال ااااا يظااااحغسقوجها أرااااااء البحاااام ااااا  قواعااااد اإلاعلومااااات ااااا  

 (10( و الؼ ل زقم  10با جدول زقم   ا جلظة الواحدة. كاند ؤلاجابات الحالية اإلاوض ة

 ( يوضح اإلادة الصماية ال ا يظحغسقها عياة الدزاطة أرااء البحم ا  قواعد اإلاعلومات10جدول زقم   

 التظبة الحكساز   اإلادة الصماية ال ا جظحغسقها أرااء البحم 

 %43.8 14 طاعة 

 %34.4 11 من طاعحي  إلى ر ذ طاعات 

 % 21.8 7 ت أاثن من ر رة طاعا

 % 100 32 اةجموع 

 

 ( يوضح اإلادة الصماية ال ا يظحغسقها عياة الدزاطة أرااء البحم ا  قواعد اإلاعلومات10ػ ل زقم   
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% ( ماااااان عياااااااة  43.8(   أ  شظاااااابم   10( والؼاااااا ل أعاااااا و زقاااااام   10يحضااااااح ماااااان ا جاااااادول أعاااااا و زقاااااام  

مان طااعة إلاى طااعحي     جظاحغسد %(  34.4واحادة أراااء البحام   وشظابة    الدزاطة جظاحغسد طااعة

 %( جظحغسد أاثن من ر ذ طاعات . 21.8وشظبة   

شظاااابة الظاااااعات اة ــااااة للبحاااام يسجاااان إلااااى ثمكاااان أعلاااااء  انخ اااااقوثاااسى الباحسحااااا  أ  

ا جع اااادىا قظااام اإلاكحباااات وأولااااى عاااام مااان اطااااحخدام قواعاااد اإلاعلومااااات نخيإلااااة للااادوزات اإلاكس ااااة ال ااا

عمااااادة ػاااائو  اإلاكحبااااات وحاااام ألاعلاااااء علااااى كااااسوزة ؤلافااااادة مجهااااا ااااا  العمليااااة الحعليميااااة والبحسيااااة 

 عن الننوػسات ال ا جعسكها اإلاكحبة من خ ل ثو ون اإلاكحبة .
 
 ا  اؿة بهن  فل 

 تدما  قىاعد اإلاعلىما  اإلاياحة على مىقع جامعة ؤلامام عبد الرحمن بن فيصل 1 -3

ا  اااادمات ال ااااا ث اااادمها قواعااااد اإلاعلومااااات ؤلالكونونيااااة   ثاااام طاااا ال ألاعلاااااء والهيئااااة  وللحعااااسف علااااى

 اااااا  قواعاااااد اإلاعلومااااات.  و وضاااااح ا جاااادول الحاااااال  زقااااام   
 
( 11اإلاعاونااااة عااااان أاثاااان ا  ااااادمات اطااااحخداما

 (  الاحاام الحالية :11والؼ ل زقم  

 

 كونونية( يوضح ا  دمات ال ا ث دمها قواعد اإلاعلومات الال11جدول زقم  

 

 التظبة الحكساز ا  دمات ال ا ث دمها قواعد اإلاعلومات ؤلالكونونية  

 % 65.6 21 ثحميل اإلاـدز

 %21.9 7 الاطخؼهادات اإلاسجعية

 %9.4 3 ال ساءة ف ى والحـ ظ ؤلالكونوش 

 %3.1 1 ؤلاقحباض

 % 100 32 اةجموع 
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 علومات الالكونونية( يوضح ا  دمات ال ا ث دمها قواعد اإلا11ػ ل زقم  

 
 

% ( مان عيااة الدزاطاة  70(  إلاى أ     12( والؼا ل زقام  11وأػازت الاحاام من ا جدول أعا و زقام  

%(   ثلحهمااا ال ااساءة ف ااى  20ي ومااو  بححمياال اإلاـاادز   راام جاااءت الاطخؼااهادات اإلاسجعيااة بتظاابة  

 %( 3.3% (  وأخينا  جاء ؤلاقحباض بتظبة    6.6والحـ ظ ؤلالكونوش  بتظبة  

وثاااااسى الباحسحاااااا  أ  الظااااا ن يسجااااان إلاااااى عااااادم وجاااااود وقاااااد كااااااف  لحـااااا ظ اإلاـااااادز أو ثحدياااااد ألاجاااااصاء 

 للوباعة أو قساءتها فهم ي للو  ثحميل اإلاـدز رم قساءثم ا  الظاعات اإلاكح ية ا  اؿة بهم.

د اإلاعلىمرررا  مررع احيياجرررا  أعضررراء مرردي تىافررري اتييررااا  عمرررادة اررئلق اإلاكيبرررا  لل ىاعرر 3-2

 قسم اإلاكيبا  واإلاعلىما  وأولى عام  

( يوضح مدى ثوافة اخحيازات عمادة ػئ   اإلاكحبات لل واعد اإلاعلومات من 12جدول زقم   

 اححياجات عياة الدزاطة .

 التظبة الحكساز  اإلادى   

 %40.6 13 ثحوافة من اححياجاتهم الدزاطية والبحسية

 % 15.6 5 ن اححياجاتهم االبحسيةال ثخااطن م

 % 43.8 14 ز ما ثح ة الاححياجات أو ال ثح ة

 % 100 32 اةجموع 
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 ( يوضح مدى ثوافة اخحيازات عمادة ػئو  اإلاكحبات12ػ ل  زقم   

 لل واعد اإلاعلومات من اححياجات أعلاء ىيئة الحدزيع

 
 

% ( مان عيااة الدزاطاة ياسو   40.6( أ  شظبة   12( الؼ ل أع و زقم   12 يبي  ا جدول أع و زقم  

أ  اخحياز عمادة ػئو  اإلاكحبات ل واعد اإلاعلومات ثحوافة من اححياجاتهم الدزاطية والبحسية   ا  

 ماااان اححياجاااااتهم البحسيااااة  بيامااااا يااااست  15.6حاااي  يااااسى شظاااابة  
 
% ( أ  ؤلاخحيااااازات ال ثخااطاااان إه قااااا

% ( أ  أحيانااااا يإلااااادو  مااااا يححإلاوناااام ماااان مـااااادز معلومااااات وموكااااوعات ثخااطاااان ماااان  43.8شظاااابة  

 إححياجاتهم البحسية والحعليمية.

وإلاعسفة ىال جؼاسك عماادة ػائو  اإلاكحباات بإلاامعاة ؤلاماام عباد الاسحمن بان فيـال ألاعلااء الخحيااز 

ا جادول الحاال  زقام قواعد اإلاعلوماات ؤلالكونونياة قبال ؤلاػاوناك بهاا كاناد ؤلاجاباات اماا ىاو موضاح ب

 ( :13( والؼ ل زقم  13 

( يوضح ىل جؼسك عمادة ػئو  اإلاكحبات بإلاامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل ألاعلاء ا  اخحياز 13جدول زقم   

 قواعد اإلاعلومات

 التظبة الحكساز ىل جؼساب العمادة ا  الاخحياز 

 % 53.1 17 شعم

 %46.9 15 ال

 % 100 32 اةجموع 
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( يوضح ىل جؼسك عمادة ػئو  اإلاكحبات بإلاامعة ؤلامام عبد السحمن بن فيـل ألاعلاء ا  اخحياز 13م   ػ ل  زق

 قواعد اإلاعلومات

53%
47%

0%0%

   

 

 
( أ  عماااادة ػااائو  اإلاكحباااات بإلاامعاااة ؤلاماااام 13( والؼااا ل زقااام   13يحضاااح مااان ا جااادول اعااا و زقااام  

بهاااا  الاػاااوناكحيااااز قواعاااد اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة قبااال عباااد الاااسحمن بااان فيـااال جؼاااسك ألاعلااااء الخ

% ( أػاااازت إلاااى أ  اإلاكحباااة ال جؼاااسك أعلااااء ال لياااة علاااى اخحيااااز  46.9%(   و شظااابة    53.1  بواقااان 

 قواعد اإلاعلومات.

و اج  ىرا الخؼازك من خ ل عدة أوجام اا  م ادمتها الاخحيااز مان ال اواام ال اا جعادىا عماادة 

طااااالها إلاااااى ألاقظاااااام الحعليمياااااة  خااااار مسايااااااتهم حاااااول أىمياااااة الاػاااااوناك بهاااااا وىااااال ػااااائو  اإلاكحباااااات وثس 

% (   راااااام جظاااااااوى كاااااال ماااااان  76.5طااااااحخدمهم ااااااا  العمليااااااة الحعليميااااااة والبحسيااااااة أم ال وذلااااااب بتظاااااابة  

% ( . وىارا ماا  11.8اإلاظاىمة ا  ث ييم قواعاد اإلاعلوماات الحإلاس  ياة و اقواناخ قواعاد بياناات بتظابة  

 (:14الحالى زقم   يوض م ا جدول  

 ( اي  جؼسك عمادة ػئو  اإلاكحبات أعلاء قظم اإلاكحبات واولى عام ا  اخحياز قواعد اإلاعلومات14جدول زقم  

 التظبة الحكساز اي  جؼسك العمادة ألاعلاء ا  عملية الاخحياز 

 % 76.5 13 الاخحياز من قاامة ال ا جعدىا عمادة ػئو  اإلاكحبات

 %11.8 2 اقوناخ قواعد بيانات

 % 11.8 2 اإلاظاىمة ا  ث ييم قواعد اإلاعلومات الحإلاس  ية

 % 100 17 اةجموع 
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( إلاااااااى إحااااااادى هاااااااسد إػاااااااساك اإلاكحباااااااة ألاعلااااااااء عااااااااد اخحيااااااااز قواعاااااااد اإلاعلوماااااااات  1وجؼاااااااين الـاااااااوزة زقااااااام   

 ؤلالكونونية ثوضح ػ ل اإلاظاىمة ا  ث ييم قواعد اإلاعلومات الحإلاس  ية

 
 

ماااااااات الحإلاس  ياااااااة  علااااااااء ىيئاااااااة الحااااااادزيع بمإلااااااااسد ولاااااااوجهم إلاااااااى قواعاااااااد حيااااااام ثههاااااااس قواعاااااااد اإلاعلو 

 الاػاوناكعس  هم بال واعد ال اا ثااوت اإلاكحباة جاإلاعلومات من بوابة اإلاكحبة ؤلالكونونية. كاحد هس ة 

 بها .

 الصعىبا  التي واجهت ألاعضاء أثناء اسيخدامهم ل ىاعد اإلاعلىما  ؤلالكترونية   3-3

بااات واإلاعلومااات وأولااى عااام للعديااد ماان الـااعو ات ال ااا ثحااول دو  ثح يااة أػاااز أعلاااء قظاام اإلاكح

 ؤلافادة ال املة من قواعد اإلاعلومات اإلاحاحة وثمسلد فيما يل  على الحوالى:

 % .78.2عدم ثوفس الوقد ال اا  بتظبة  -

 %45.9كع  ػبكة ؤلانونند بال لية مما يإلاعل الححميل ؿعن بتظبة  -

 %.21.9خــات الدقي ة لألعلاء بتظبة عدم وجود قواعد م امة للح -

وعاااادم ثااااوفس قواعااااد بالاـااااوؾ ال املااااة وقلااااة الكحاااان ؤلالكونونيااااة  pdfاثاحااااة اإلاـااااادز بـاااايغة  -

 %  (.6.3  بتظبة
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 إلى إجابة عن جظاؤالت الدزاطة   وذلب على الاحو الحال : الباحسحا ثوؿلد 

ئة الحدزيع ب ظم اإلاكحبات و اإلاعلومات و ازث اع معدل اطحخدام قواعد اإلاعلومات  علاء ىي -

% ( وىاااارا دليااااال علااااى وعاااااحهم  6.3%  ( م اباااال عاااادم الاطاااااحخدام بتظاااابة   93.7أولااااى عااااام بتظااااابة   

 باىمية البحم ا  قواعد اإلاعلومات.

% ( وهاااا    58.1مااان أىاااام أطاااباب اطااااحخدام قواعااااد اإلاعلوماااات عماااال الابحاااااذ العلمياااة بتظاااابة     -

 شظبة مسث عة.

% ( ممااان يظاااحخدمو  قواعاااد اإلاعلوماااات اإلاحاحاااة علاااى موقااان جامعاااة ؤلاماااام عبااااد  50 أ  شظااابة   -

 السحمن بن فيـل يظحخدموجها عاد ا  اجة.

 %( يحعسفو  على قواعد اإلاعلومات عن هس ة حلوزىم للدوزات ووزغ العمل. 59.5شظبة   -

اا  مخحلاا   يظاحخدم  ألاعلااء قواعاد اإلاعلوماات لحغوا  أػاا اال مخحل اة مان مـاادز اإلاعلوماات -

ىاااااااارا  الباحسحااااااااا %( وأزجعااااااااد  27.7الحخــااااااااات اإلاوكااااااااوعية   ااااااااا  م اااااااادمتها الكحاااااااان بتظاااااااابم   

 إلاظاندتهم ا  عمل الحواؿي  للم سزات الدزاطية وادزا  زوابى إلكونونية ثخدم اإلا سز.

 % ( من عياة الدزاطة يظحغسقو  طاعة واحدة عاد البحم إلاسة واحدة. 43.8أ  شظبة    -

 مان قباال أفاساد العيااة كاناد ثحميال اإلاـادز والاهاا ع أاثان خادمات قوا -
 
عاد اإلاعلوماات اطاحخداما

 %( 65.6عليم وقساءثم ا  ألاوقات اإلاااطبة بتظبة   

اما خسجد الدزاطة بوجود ثوافة بي  اخحيازات عمادة ػئو  اإلاكحبات من اححياجات ألاعلاء  -

 اػسااهم من خ ل قواام الاخحياز. % ( ال يحم 46.9% ( وشظبة   53.1البحسية والعملية بتظبة  

ا على ما ثوؿلد إليم نحاام الدزاطة ثوص ا الباحسحا  بما يل :  بااء 

ث عياااال دوز الةجاااااة اة حـااااة ااااا  عمااااادة ػاااائو  اإلاكحبااااات   ااااا  شؼااااس ال ااااواام وا  وابااااات إلعاااا م  -

 علاء.ألاعلاء بال واعد ال ا ثاوت اإلاكحبة ؤلاػوناك بها واخر م ونحات من ألا 

اشؼااااء  جااااة داخلياااة ثا ساااة مااان الةجااااة العلمياااة بال ظااام لإلػاااوناك اااا  وكااان م ونحاااات وخواااى  -

 الخحياز ال واعد اإلاااطبة لحخـف اإلاكحبات.
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 عمل دزاطات محاوعة عن ا  دمات ؤلالكونونية ل واعد اإلاعلومات ومدى ؤلافادة مجها. -

اياااا  يمكاااان أ  جظااااهم ااااا  إرااااساء شؼااااس الااااوي  باىميااااة الثاااانوات اللغو ااااة  علاااااء ىيئااااة الحاااادزيع و  -

 البحم العلأا.

ع ااد دوزات ثدز  يااة مكس ااة  علاااء ىيئااة الحاادزيع عاان قواعااد اإلاعلومااات ؤلالكونونيااة اإلاحاحااة  -

 وا جديدة والحعس   بها.

 ث عيل اطحخدام قواعد اإلاعلومات خاز  نواد ا جامعة بؼ ل أوطن وأطسع للؼبكة . -

: ثإلاس ة جامعة اإلالاب cd romل اإلاظح يدين من ألاقساؾ اإلادمإلاة ث اعمؼال   حوز ة إبساىيم .  .1

 -.199 2  ع 19مإلالاة اإلاكحباات واإلاعلوماات العس ياة  ض عبد العص ص باإلاملكة العس ية الظاعودية.

 . 90 -64ؾ

ماادى ؤلافاادة ماان م ااالت الاادوز ات ؤلالكونونيااة اإلاحاحاة ااا  قواعااد ا  لاو    داليااا عباد الظااحاز .  .2

ألاعلاااااااااااى لةجامعاااااااااااات اااااااااااا  ثخـاااااااااااف اإلاكحباااااااااااات واإلاعلوماااااااااااات: دزاطاااااااااااة ثحليلياااااااااااة  بياناااااااااااات اةجلاااااااااااع

 .90 - 81ؾ -.2010 8 ع 9. ضل طخؼهادات اإلاسجعية ا  السطاال ا جامعية

قواعد اإلاعلومات الببليوجسافية على ا  ى اإلاباػس أو على ألاقاساؾ الؼويؽ  على بن ػويؽ.  .3

ثإلااىاااااااااااات اإلاوكاااااااااااوعية والكمياااااااااااة اإلادمإلاااااااااااة اإلاحاحاااااااااااة اااااااااااا  مكحباااااااااااات مديااااااااااااة الس اااااااااااق. دزاطاااااااااااة الا

. اإلااااااااااااا ثمس الظاااااااااااااوت الحاطااااااااااان  جمعيااااااااااااة اإلاكحبااااااااااااات اإلاحخــاااااااااااة. فااااااااااااسع ا  لاااااااااااايم والاطاااااااااااحخدامية

 .25.ؾ2002العسب  اإلاكحبات ؤلالكونونية ا  ليإلاية وثحديات الحغيين( 

ثاااارين اطااااحخدام ألاقاااساؾ اإلادمإلاااااة علاااى اإلاكحبااااات ا جامعياااة الظااااعودية: باااام ةح  فااااثن طااااعيد .  .4

إػاااساف ت فحعااا  عباااد الهاااادت  أهسوحاااة داحاااوزاو   قظااام اإلاكحباااات والوراااااة  مياااة.دزاطاااة ث و 

 .1998جامعة ال اىسة   -كلية آلاداب –واإلاعلومات 

5. Zhang ,Yin. Scholary uses of internet based on electroinc resources.- Journal of the 

American Society for Information Science& Technology.- vol.52,no.8(April 2001) .  

p628-654. 

6. Hering,Susan Davis,Use of electronic resources in scholary journals : acitation 

analysis.- College& research libraries. Vol63 ,no 4(July 2002).p327-341. 



                                                            
 ا

 2222ـ يناير  الثالث عشر العدد  - سابعاجمللد ال                                                                          969 

                                                                         

 

 

7. "Database (DB)", www.techopedia.com, Retrieved 4-9-2018.  

مإلاموعااااة قواعاااااد بياناااااات اإلاكحبااااات السقمياااااة علااااى الو ااااان: الوؿاااااول يم   طااااايد ز ياااان طااااايد . إبااااساى .8

. مإلالااااة دزاطااااات اإلاعلوماااااات  واإلاعا جااااة وؤلافااااادة باطااااحخدام محسكااااات بحاااام الو ااااان  ياااان اإلاسايااااة

 .172ؾ -.2011العدد العاػس  

9. http://www.almarefh.net/show_content_sub.php. 

.جاادة : خاااوازشم العلمياااة  ؤلانونناااد والدزاطااة العلأااااعااازف  ت جع اااس  الظااس ع   حظااان عااواد.  .10

 .149- 148ؾ  -.2007للتؼس و الحوشين  

11. Margaret Rouse, "database (DB)"  searchsqlserver.techtarget.com, Retrieved 13-8-

2018.  

. دلياااال للباحاااام إلااااى اطااااحخدام قواعااااد اإلاعلومااااات ؤلالكونونيااااة علااااى ؤلانونناااادز مااااا طااااعد ا جااااسف.  .12

 .7ؾ -.2001الس اق:مكحبة اإلالب فهد الوهاية  

13. https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/about 

 ؿباحا".  9:30ىاا. الوقد الظاعة  1440 /2/ 9ثاز   الص ازة 

14. https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-library-
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داليا عبد الظحاز ا  لو  . مدى ؤلافادة من م االت الادوز ات ؤلالكونونياة اإلاحاحاة اا    -1

ماااات : دزاطااااة قواعاااد بياناااات اةجلاااع ألاعلاااى لةجامعاااات اااا  ثخـاااف اإلاكحباااات واإلاعلو 

 .2010  8 ع 9ض -ثحليلية ل طخؼهادات اإلاسجعية ا  السطاال ا جامعية.

ز ماااا طاااعد ا جاااسف.  دليااال للباحااام إلااا  اطاااحخدام قواعاااد اإلاعلوماااات ؤلالكونونياااة علاااى  -2

 .2011ؤلانونند  الس اق:مكحبة اإلالب فهد الوهاية 

: ثإلاس ااة Cd Roomحوز ااة إبااساىيم مؼااال . ث اعاال اإلاظااح يدين ماان ألاقااساؾ اإلادمإلاااة  -3

جامعااااة اإلالااااب عبااااد العص ااااص باإلاملكااااة العس يااااة الظااااعودية.. مإلالااااة اإلاكحبااااات واإلاعلومااااات 

 .1999  2  ع 19العس ية  ض

طااااايد ز يااااان طااااايد إبااااااساىيم. مإلاموعاااااة قواعاااااد بياناااااات اإلاكحبااااااات السقمياااااة علاااااى الو اااااان:  -4

الوؿاااااول واإلاعا جاااااة وؤلافاااااادة باطاااااحخدام محسكاااااات بحااااام الو ااااان  يااااان اإلاساياااااة. مإلالاااااة 

 .2011  10اطات اإلاعلومات  عدز 

على بن ػويؽ الؼاويؽ. قواعاد اإلاعلوماات الببليوجسافياة علاى ا  اى اإلاباػاس أو علاى  -5

ألاقااساؾ اإلادمإلاااة اإلاحاحااة ااا  مكحبااات مدياااة الس اااق: دزاطااة الاثإلااىااات اإلاوكااوعية 

والكمياااااة والاطاااااحخدامية.اإلا ثمس الظااااااوت الحاطااااان.جمعية اإلاكحباااااات اإلاحخــاااااة.فسع 
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 د. بله أحمد بالل                                                                         

 أطخاذ مؼازك، هائب غميد غمادة املكخباث                                                               

 بجامػت الظودان املفخوحت                                                                      

الغررررررسذ مرررررررً لرررررررر  الدزاطرررررررت الخػرررررررسا غوررررررر   ررررررردماث املػ ومررررررراث بمكخبرررررررت  امػرررررررت الظرررررررودان 

ت غبررا الاواجررذ الرميررت مررً   اررت هنررس الػررام  ن ه  مررً ألررداا لررر  الدزاطررت الو رروا غورر  املفخوحرر

مكخبت  امػت الظودان املفخوحت مً جطبيقاث الاواجذ الرميت في جقديم الخدماثه  اطخفادةمدى 

فرررري لررررر   القالررررتأمررررا ألميررررت الدزاطررررت جخمحررررو فرررري   ررررؼ الق ررررود  املق احرررراثه جررررم  جطبيرررر  مررررى   دزاطررررت 

فررري  مرررؼ البياهررراث غوررر  حطررردباهت  املححنرررت   بررراة الباحررر ،  مرررً  رررحد ح ابرررت   اغخمررردثالدزاطرررت 

غورر  حظرراالث الدزاطررت جوىرر ذ الرر  ألررم الىخررائف  جمح ررذ فرري  ررػذ مخط برراث الخدمررت غبررا الاواجررذ 

 غور  املروازد اليؼرسيته  اوػكرع غو  زأطاا الخمويرو ممرا  ماشالذ حػاوى مً القصوز  ال نهالرميت 
 
طر با

 ذ الدزاطررررررت الرررررر  مجموغررررررت مررررررً الخوىررررررياث  املق احرررررراث لخػصيررررررص مفاررررررو   رررررردماث املػ ومرررررراث  جوىرررررر

 املكخييت مً  حد الاواجذ الرميت ه   

Abstract   

The purpose of this study is to identify the information services in the Sudan Open 

University via smart phones from the point of view of employees. One of the objectives of 

this study is to assess the extent to which the Open University of Sudan library has benefited 

from the applications of smart phones in the provision of services. The importance of the 

study is to develop solutions and proposals. The study of the case study was applied in this 

study and was based on data collection on questionnaire, observation and researcher 

experience. By answering the study's questions, it reached the most important results, which 

were the weakness of the service requirements via smart phones. The study reached a set of 

recommendations and proposals to enhance the concept of library information services 

through smart phonesه 
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يب طررراولت اهدؼرررس فررري خ هرررت خ  ررراة اطرررخذدا  الاواجرررذ الرميرررت  ؼررر و م قرررو ،  ذلررر   ظررر

حم ارررررا  الخقىيرررررت القديحرررررت الورررررل أ ررررريفذ  لالهرررررا  الورررررل لرررررم جكرررررً جخوا رررررد  ل فررررري القاطرررررب ال خ ررررر ل، 

فأىبحذ حظخذد  لخصفح الاه اهذ،  جذصيً  هقو البياهاث،  الرد ود ل بايرد حلك ا ورو،  القيرا  

ة باألغمررراد الخجازيرررت  اطرررخذداماث أ ررررسى ليمكرررً حصرررسلا، حيررر  أن الاواجررررذ الرميرررت  فرررصث  فررررص 

 اطػت ف م حػد أداة ل خحدر غبا املظافاث الطوي ت بو أىبحذ بإم اهيراث لائ رت   ردماث مح راة، 

  امل فذ ل ىنس الخطوز الخقنل الري  ى ذ  ليه في ف اة شمىيت  ص اة ه

  في ظو الخطوزاث الخقىيت املدظازغت لخكىولو يا املػ وماث  الاجصالث 

بينهررررا متطظرررراث املػ ومرررراث،  مررررا  همىررررا لىررررا لررررو  اوػكررررع لرررررا الخطرررروز فرررري  ررررو ا  ررررالث، مررررً

 Mobileجقىيرررراث الاجصررررالث الوررررل أدث  لررررر  ظارررروز همرررروذا  ديررررد لرررررو مكخبرررراث الاواجررررذ ال والررررت 

libraries)'  الوررل حػخمررد غورر  اطررخذدا  الخقىيررت الحطرر كيت باطررخذدا  الاواجررذ الرميررت،  املظرراغد )

ا أدى  لرررررر  الخحررررررود مرررررررً ب  ررررررت املكخبررررررراث  القظررررررراباث خليررررررت املصررررررغسة، ممررررررر PDAالس مررررررل ال خ رررررر ل 

 الظ كيت  ل  ب  ت املكخباث الحط كيته

 ح برررررراد الكب رررررررا ل خىرررررررات الاواجرررررررذ الرميرررررررت  الخطرررررروز الظرررررررس ؼ فررررررري جقىيا هرررررررا املخػرررررررددة  ررررررر ؼ 

 طاغررراث مح ررراة مرررً بينهرررا املكخبررراث ال امػيرررت فررري جقرررديم الخررردماث املكخييرررت بصررروزة غامرررت   ررردماث 

فررررري املكخبرررررت ال امػيرررررت ل مظرررررخفيديً بال امػرررررت طررررروات دا رررررو املكخبرررررت أ  املػ ومررررراث بصررررروزة  اىرررررت 

 از اا مً  رحد الخطبيقراث املخاحرت غ الهرا، مرً ا رو جقرديم  ردماث مكخييرت جخجرا ش حرد د الصمران 

 امل رررررران فخصررررررو ل مظررررررخفيد أيىمررررررا  رررررران   ررررررذ مررررررا ػررررررات د ن  يررررررود بمبنرررررر  املكخبررررررت أ  طرررررراغاث الػمررررررو 

  (9002السطميته)طويذ، 

لاواجرذ الرميرت مرً أمبرا الامدؼرافاث املػ وماجيرت فري القيراة اليؼرسيت  ذلر  بإدلاػرراا  حػرد ا

  زاز هرا ل مظرخفيديً   ردز ها فري ج بيرت حا را هم مرً املػ ومراث مرً مذخ رذ مىرامي القيراة  مرً ػررو  

بقرررراع الػررررالم مخذطيررررت القرررروا ص الصماهيررررت  امل اهيررررت ممررررا  ػررررو املكخبرررراث جبرررردد  جحرررردر فرررري  ططاررررا 

 لرر  املصررادز الالك ا هيرررت  خرري ألررم  طررروة فرري جقررديم  رردماث غبرررا  طررائو الخقىيررت القديحرررت   الاججررا 

 مررررررً بينهررررررا الاواجررررررذ الرميررررررته  ممررررررا ي فررررررذ الىنررررررس  جاحررررررت الاواجررررررذ الرميررررررت ل ررررررو  ررررررخ   طرررررراولت 

اطخذداماا  ذاث جقىيت غاليت  مخطوزة جمكنها مً ال اابط  الخواىرو مرؼ ػربكت حه اهرذ،   ردم ها 

ياهررراث  جسمجيررراث البحررر   اطررر ا اع املػ ومررراثه لررررل  حػرررد الاواجرررذ الرميرررت مرررً ألرررم غوررر  جذرررصيً ب
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الوطرائو املػ وماجيررت لرد زلا السيررادي فرري  ردماث املػ ومرراث  لررل   ررات الالخمررا  البح رل  هرررا الىرروع 

مررررً الخقىيررررت فارررررا خمررررس الررررري دفررررؼ الباحرررر  لدزاطررررت لررررر  النررررالسة ل و رررروا غورررر  جقررررديم  ررررردماث 

  (9002خبت  امػت الظودان املفخوحت غبا الاواجذ الرميته) الفايد، املػ وماث بمك

هبػذ فكسة البح  مً  بااث الباح  في مجاد املكخباث  املػ وماث   اطخذدامه ل اواجذ 

برررت الرميررت فرري مجررراد املػ ومرراث لف رراة ل ظرررذ بالقصرر اة ف ررح غرررً  هرره مررً  رررمً فسيرر  جأطرر ع مكخ

 امػرررررت الظرررررودان املفخوحرررررت،  جررررردأ الباحررررر  الخػررررررسا غوررررر  خدبيررررراث املخػ قرررررت باطرررررخذدا  الاواجررررررذ 

 الرميت في جقديم  دماث املػ وماث املكخييت مً  حد خدب امليؼوز  الغ ا ميؼوزه

 لكحافرررت خبحرررار الػ ميرررت امليؼررروزة  ظاررروز مرررا  ظرررم  باهفجررراز 
 
فررري حرررد د غ رررم الباحررر   هنرررسا

ميت في الد د املخقدمت ممرا  ػرو الرد د الىاميرت  مرً بينهرا الظرودان جوا ره ىرػوجاث املػ وماث الػ 

غديدة في القصود غو  املػ وماث ذاث خزس الفػاد في حسمت البح  الػ مل  مرً هاحيرت أ رسى   رت 

أ  رررراث البحرررر  املخاحررررت لرررردى البرررراحح ن أهفظررررام لرررررا فقررررد أىرررربحذ لىالرررر  حا ررررت ماطررررت  م قررررت فرررري 

 هنررم مخطرروزة ل خػامررو مررؼ املػ ومرراث   يصررالاا ل مظررخفيديًه  مررً  اررت أ ررسى اطررخذدا  أطرراليب 

يرررسى الباحررر  مرررً  ررررحد  احغررره غوررر  الدزاطرررراث الػسجيرررت  خ ىييرررت  فرررري ممازطرررخه ل اواجرررذ الرميررررت 

 ججسجخرره الػم يررت بمكخبررت  امػررت الظررودان املفخوحررت  ن لرررا الؼرر و مررً املكخبرراث مررا شاد فرري أاررواز  

خبرراث الررد د املخقدمررت، أمررا  الدزاطرراث  البحررور الوررل أ سيررذ فرري الظررودان لررم يجررد خ لرر  مقازهررت بمك

مررررً بينهرررررا أي دزاطررررت جىا لرررررذ جقررررديم  ررررردماث املػ ومرررراث غبرررررا الاواجررررذ الرميرررررت  لكررررً لىررررراك  ػررررر  

الدزاطاث جىا لذ الاواجذ الرميت  د زلا في الخػ يم غً  ػد أ  الخػ يم الىقراد غور  طرييو املحراد ) 

 (   لرررر  البحرررور فررري مجم ارررا أغطرررذ متػرررساث بررر ن الىررردزة  الػرررد  9002) املبرررازك،  ( 9009برررحد،

جخمحو في غياب الخقىياث الحشمت لخوظيرذ جقىيراث الاواجرذ الرميرته ممرا دفرؼ الباحر  ل و روا غور  

 رررررردماث املػ ومرررررراث بمكخبررررررت  امػررررررت الظررررررودان املفخوحررررررت غبررررررا الاواجررررررذ الرميررررررت  ذلرررررر  مررررررً  ررررررحد 

ػرررام  ن  هرررا  يمكررً جو ررريح مؼررر  ت البحرر  القاليرررت فررري محا لررت ح ابرررت غوررر  اطررخقسات   اررراث هنررس ال

مدى اطخفادة مكخبت  امػت الظودان املفخوحت مً الاواجذ الرميت في  دماث  -الدظاالث خجيت3

  ما الخحدياث أ  الصػوجاث الول جوا ه الاطخفادة مً الاواجذ الرميته  -املػ وماث 
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اث الاواجررررذ الرميررررت هق ررررت هوغيررررت فرررري مجرررراد الػمررررو باملكخبرررراث  ذ ػررررادث زرررروزة أحرررردزذ جقىيرررر

مػ وماجيررت غ ررا مؼررراودة  الؼررالد فررري ذلرر  لىالررر  جطرروزاث  امرررقت  م موطررت فررري جقررديم الخررردماث 

املػ وماجيت ل باحح ن  املخذصص ن، غو  السغم مً الالخما  الكب ا الري يبديه البراححون بذردماث 

طررررراث فررررري لررررررا ا  ررررراد  ل  ن الدزاطررررراث الورررررل جسمرررررص غوررررر   ررررردماث املػ ومررررراث املػ ومررررراث  ملررررراة الدزا

باملكخبرراث بصررفت غامرره  املكخبرراث ال امػيررت بصررفت  اىررت غبررا جقىيرراث الاواجررذ الرميررت حػخبررا برر ن 

الىرررردزة  الػررررد   جىرررردزا لررررر  الدزاطررررت  ررررمً الدزاطرررراث الق ي ررررت ممررررا أنهررررا حػررررد خ لرررر  مررررً هوغاررررا فرررري 

اواجرررذ الرميرررت فررري جقرررديم  ررردماث املػ ومررراث بمكخبرررت  امػرررت الظرررودان مو ررروع جوظيرررذ جقىيررراث ال

املفخوحررت  يأمررو الباحرر  أن ج ررون لررر  الدزاطررت   ررافت مفيرردة  لرر  غررالم املػسفررت فرري مجرراد املكخبرراث 

   - املػ وماث   ازات اسي  ل قائم ن غو  خمس  لرل  جكمً ألميت البح  في الىقاط الخاليت 3

 رررروت غورررر  ميفيررررت الاطررررخفادة ممررررا جحم رررره أيررررديىا مررررً لواجررررذ ذميررررت فرررري املظررررالمت فرررري حظرررر يط ال  -

  حدار هق ه هوغيت في مجاد  دماث املػ وماث الول جقدماا املكخباثه

اطررخػساذ الخحرردياث الوررل جوا رره اطررخذداماا  ن   رردث  جقررديم  ػرر  الق ررود  املق احرراث  ذا  -

 لص  خمسه 

احح ن الظوداهي ن فري حرد د غ رم الباحر  زجمرا حدازت لر  الدزاطت لم  ظب  جىا لاا مً  بو الب -

 جفيد القائم ن غو  أمس املكخباث ال امػيت في الاطخفادة مً جقىياث الاواجذ الرميته 

 هررررردا لرررررر  الدزاطرررررت  لررررر  بحررررر   م اهيرررررت مكخبرررررت  امػرررررت الظرررررودان املفخوحرررررت مرررررً جقىيررررراث الاواجرررررذ 

 -ىقاط الخاليت3الرميت لخقديم  دما ها  يمً ج خيصاا في ال

 مػسفت أهواع  دماث املػ وماث بمكخبت  امػت الظودان املفخوحته -

مررردى اطرررخفادة مكخبرررت  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت مرررً الخقىيررراث املػ وماجيرررت القديحرررت ل اواجرررذ  -

 الرميته

الخػررررررررسا غورررررررر  املؼررررررررا و الوررررررررل جوا رررررررره جقررررررررديم  رررررررردماث املػ ومرررررررراث  ن   رررررررردث    ررررررررؼ الق ررررررررود  -

 مسه املق احاث  ذا لص  خ 
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 بمكخبرررررت 
 
يخمحرررررو ا  ررررراد املو رررررو ي لارررررر  الدزاطرررررت فررررري اطرررررخقسات أزات املبحررررروز ن اطرررررخقسات  جامرررررا

 امػت الظودان املفخوحت ملػسفت مدى  م اهيت جوظيذ جقىياث الاواجذ الرميت فري جقرديم  ردماث 

 املػ وماث  املػو اث الول يمكً أن جحود د ن الاطخفادة منهاه

 املكاهية: الحدود

القررد امل رراوو لاررر  الدزاطررت مكخبررت  امػررت الظررودان املفخوحررت  الوررل جمحررو مجرراد الخطبيرر    

 امليداوو  دزاطت القالته

 الحدود الزماهية:

حغطى لر  الدزاطت جطبيقاث الاواجذ الرميت في جقديم  دماث املػ وماث بمكخبت  امػت  

  ه 9001الظودان املفخوحت في الف اة الصمىيت أمخوجس 

 : 

اغخمررررردث لرررررر  الدزاطرررررت مرررررى   دزاطرررررت القالرررررت  الرررررري  ظرررررمح بالخح يرررررو الػميررررر  ل نرررررالسة فررررري      

طريا اا  لررر  الدزاطررت جىا لررذ ججسجررت مكخبررت  امػررت الظررودان املفخوحررت ف رران لبررد مررً ا خيرراز لرررا 

ر الورل ي ررون الاردا فالهررا املرى   باض رافت  لرر  املرى   الوىرفو الررري  ػرد مررً اوظرب املىرا   فرري البحرو 

 ىرررررررررذ خػررررررررريات املاديرررررررررت أ  املػىويرررررررررت أ  أي عررررررررر لت لررررررررره أزررررررررراز ظرررررررررالسة  اطرررررررررخذح  الظرررررررررماث الػامرررررررررت 

 لألمرس لن اطرخذدا  أي مرى   بمفرسد   رد ل يرتدى الغرسذ املط روب 
 
 اطخذدمذ لر  املىا   حػصيصا

ىرررررود  لررررر  هخرررررائف  اب رررررت ب ىمرررررا جخ امرررررو املىرررررا    جخ افرررررو فررررري  مرررررؼ البياهررررراث  جصرررررييفاا  جح ي ارررررا  الو 

 ل خػميم غو  ا  خمؼ الول جيخمل  ليه القالت في حالت جوافس الب  ت  حم اهياث املاديت  اليؼسيته 

 لظررراولت 
 
اطرررخذد  الباحررر  الاطرررخييان  رررأداة ل مرررؼ البياهررراث الحشمرررت ألغرررساذ الدزاطرررت هنرررسا

ه لرر  خداة مرً  م اهيرت  مرؼ مميرت مرً املػ ومراث  دازجه  جىنيمره    رت ج  فخره،  مررل  ملرا جمخراش بر

في   ذ  ص ا   م اهيت جح ي اا بواططت بسمجياث القاطب خلي مؼ الػ م  ن الباح  لم يوا ه أي 

ىررررػوجت فررررري جوش رررررؼ الاطرررررخييان غورررري الػرررررام  ن بحكرررررم اهررررره احرررررد أفررررساد مجخمرررررؼ الدزاطرررررت باض رررررافت  لررررر  

 ج ررمىذ حطرردباهت  مظررت  مػررت الظررودان املفخوحررتهاملححنررت مررً  ررحد  برراة الباحرر  بمكخبررت  ا

 محا ز أطاطيت  خي3
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 البياهاث ال خصيته-0

 الخدزيبه-9

 مخط باث  مصايا الاواجذ الرميته-3

 مقخيياث مكخبت  امػت الظودان املفخوحت   دما ها  اسق الدظوي  لااه-2

 الصػوجاث  الخحدياثه -5

الي غررردد الػررام  ن بمذخ رررذ جذصصررا هم املاىيرررت  دز رررا هم يخ ررون مجخمرررؼ الدزاطررت مرررً   مرر

الػ ميررررررت  الوظيفيررررررت مررررررً ذ رررررروز   هررررررار  البررررررالمل غررررررددلم حظررررررب البياهرررررراث ححصررررررائيت ضدازة املرررررروازد 

اليؼررررسيت بجامػررررت الظررررودان املفخوحررررت ازىوررررل غؼررررس مرررروشغ ن غورررر  أ ظررررا  املكخبررررت بجامػررررت الظررررودان 

  ج قى الباحر  زد باض ابرت غور  الاطرخيياهاث املفخوحت   ا  الباح  بخوش ؼ الاطخيياهاث 
 
 لالهم  ميػا

 -%  ا خازلا الباح  لألطباب الخاليت0003 ام ت بيظبت 

امل اهرررت الورررل جخمخرررؼ  هرررا  امػرررت الظرررودان مرررً بررر ن ال امػررراث الػسجيرررت  حفسيقيرررت  فررر  الخصرررييذ  ه0

   مػاث خفسيقيت املفخوحتالري آحى  ها خ ل  غو  ال امػاث الػسجيت املفخوحت  الحاهيت غو  ال ا

املكخبرررراث الظرررروداهيت  هرررردا الخػررررا ن  حؼررررازك  لجحررررادزيررررادة مكخبررررت  امػررررت الظررررودان املفخوحررررت  ه9

املصرررادز مرررً  رررحد مذس ررراث الوزػرررت الورررل أ ام هرررا  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت 3 ػىررروان املكخبرررت 

  (ه9003حلك ا هيت  السجط الؼب و)  امػت الظودان املفخوحت،

كخبرررت حلك ا هيرررت ل  امػرررت املفخوحرررت لررردغم بسامجارررا   دمرررت اح هرررا  محئم هرررا لنرررس ا  وؼرررات امل ه3

  (ه      9003احب الخػ يم غً  ػد )  ابس 

غيىررت  صررديت  لقررد   ررؼ ا خيرراز الباحرر  ض ررسات الدزاطررت غ الهررا باغخبرراز لررر  املكخبررت حظررب 

 لػيىت الدزاطت مما   ات هنس  ممح ت ل مكخباث ال امػيت   ان مً د ا
 
 ي الباح  ل خيازلا  صدا

 هيسى الباح  جديح فسىت أوظب ض سات الدزاطت غ الها لخوفس الب  ت الالك ا هيت
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 *الهىاثف الركية:

خي لواجذ محمولت هقاله جحخوي غوي  وا  مخقدمت مقازهت بمحي  ها مً الاواجذ الخ ويرت 

صرفح الاه اهرذ  مصامىرت البايرد الالك ا ورو  فرخح م فراث خ فرع  حؼرغيو خ سى مما يو د  هرا م ر ة ج

  (9001الوطائط املخػددة  جحخوي غوي لوحت مفاجيح  ام ته ) الػطاب 

 *خدمات املعلىمات:

 خررر  ا قصررر ت النهائيرررت ل افرررت  ارررود املكخبرررت  أوؼرررط ها  يقررراض مررردى هجرررا  املكخبرررت أمرررا  اهرررذ       

اث املػ ومراث   خمررؼ املظرخفيديً  حػخمررد مفرراتة لرر  الخرردماث غورر  بمردى هجاحاررا فري جقررديم  رردم

مفراتة القررائم ن غ الهرا  غورر  مصرادز املػ ومرراث باملكخبرت لرررل  حػرسا  رردماث املػ ومراث  هررا،، الىرراجف 

النهررا و الررري يحصررو غ يرره املظررخفيد مررً املػ ومرراث  الررري يررأحو هديجررت ل خفاغررو برر ن مررا جرروفس أل اررصة 

 (9009د ماليت   دازيت  بؼسيت ف ح غً مصادز املػ وماث الالك ا هيته ) مسا  املػ وماث مً مواز 

جكمرررً ألمي هررررا فررري جوظيررررذ الاواجرررذ الرميررررت  الاطررررخفادة مرررً الخطبيقرررراث املخاحرررت الوررررل جرررروفس 

 بو أحدزذ زوزة لائ ت في  ردماث املػ
 
 ومراث لقام ه اطخذدا  الخطبيقاث اطخذداما طاح  م ظسا

 هقرررررو املػ ومررررراث  جبادلارررررا ف رررررح غرررررً أنهرررررا أطرررررسع  طررررري ت حديحرررررت فررررري لررررررا الػصرررررس لىقرررررو املػ ومررررراث 

 القصرررود غ الهرررا لررررل  أىررربحذ الاواجرررذ الرميرررت الخيررراز خ د أمرررا  البررراحح ن غرررً املػ ومررراث  خررر  

ث حؼررررراد الخمامرررررا م  ايررررردا ملرررررا جررررروفس  مرررررً  م اهيرررررت اجصررررراد دائرررررم بموا رررررؼ املكخبررررراث  مسامرررررص املػ ومررررررا

 (ه9002)القازر 

 مرررررا ي فرررررذ الىنرررررس ضم اهررررراث املكخبرررررت ال والرررررت   ررررردز ها غوررررر  الخفاغرررررو مرررررؼ الكرررررم الاائرررررو مرررررً    

املػ ومرررراث  جقديمرررره ل مظررررخفيده لرررررل  أىرررربحذ املكخبررررت ال والررررت مررررً ألررررم املتطظرررراث املػ وماجيررررت 

 كخباثهلد زلا السيادي في  دماث املػ وماث لرل   ات الالخما  البح ل  هرا الىوع مً امل

حػرررد  ررردماث املكخبررراث خررري خطررراض الرررري يحررردد مررردى هجرررا  املكخبررراث مرررً جررروف ا املػ ومررراث 

ل بررراحح ن   ررردماث املػ ومررراث الورررل جقرررد  أمرررا بىرررات ا بررراث أ  اطخفظرررازاث مرررً  برررو البررراحح ن أ  أن 

  هجبادز املكخبت بالقيا   ها جو ػا لطخفظاز املظخذد
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 ملررررا  اهرررررذ  رررردماث املػ ومررررراث الوررررل جقررررردماا املكخبرررراث خررررري املقيرررراض ملررررردى هجررررا  املكخبررررراث ا  

فؼ ااه مً جقديم زطال ها   جاحت املػ ومراث ل براحح ن فمرؼ ػريوع الاواجرذ الرميرت الورل جحخروي غور  

 غررررً ججا رررر   
 
احررردر الخقىيرررراث  البامجيرررراث جمكنهرررا مررررً الخصررررويس الس مرررل  الدهرررر يو الصرررروحو ف رررح

برراامف  جطبيقرراث البحرر   الخصررفح  اطرر ا اع املػ ومرراث  جىا  اررا برر ن الاواجررذ الرميررت  لرررا خمررس ب

 رر ؼ املكخبرراث  مسامررص املػ ومرراث غورر  جطررويس  ابخ رراز  رردماث مػ ومرراث حديحررت يمكررً جقررديماا  لرر  

  (ه9002املظخفيديً غبا الاواجذ الرميت ) بحد، 

و  ررررردماث املػ ومررررراث القديحرررررت الورررررل يمكرررررً جقرررررديماا غبرررررا الاواجرررررذ الرميرررررت ممرررررا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر جخمح

 - ( فيما يوي 90013أ زدلا ) الػطايا،

 الخدمة املسجعية :.1

 ػ وماث محدد  أ  حقائ  أ  بياهراث هدا لر  الخدمت  ل  مظاغدة املظخفيد في القصود غو  م

 مسامررص املػ ومرراث  يمكررً جقررديماا مررً  ررحد ج قررو  خرري مررً الخرردماث الاامررت الوررل جقرردماا املكخبرراث 

 مما يمكً ح ابت مً  حد الخاى خانه SMSالاطخفظازاث غبا الااجذ أ  غبا  اىيت 

 خدمة إلاحاطة الجازية :.2

 ل مكخبت  يمكً ذل  مً  حد  
 
 خي الخدمت الول يخم غبالا  غحن املظخفيديً غما أ يذ حديحا

 ام ن ه زطاد زطائو هصيت ل مؼ 

 الخازجية:الاسحعازة .3

يمكررررً الاطررررخفادة مررررً  رررردماث السطررررائو القصرررر اة بإػررررػاز املظررررخفيد بقررررسب أ  اه هررررات ف رررراة حغررررازة 

 املظمو   هاه

 إلاعالن :.4

يمكررررررً ل مكخبررررررت أن حظررررررخفيد مررررررً  م اهيرررررراث الاواجررررررذ الرميررررررت فرررررري حغررررررحن غررررررً أوؼررررررط ها الػ ميررررررت 

  الحقافيته

 اون بين املكحبات :الحع.5

يمكررررررً الخواىررررررو برررررر ن املكخبرررررراث  هرررررردا جبررررررادد الخبررررررااث  املػ ومرررررراث  جفػيررررررو  دمررررررت حغررررررازة برررررر ن 

 املكخباثه
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 إثاحة مصادز املعلىمات الالكتروهية على الهىاثف الركية :.6

حػد لر  الخدمت مً أمبا امل اطب ل مكخبت حي  جمكنها مً  جاحت فاازطاا غو  الاواجذ الرميت 

 غرً الػائرد املرادي ل مكخبرت حي   ظ
 
خطيؼ املظرخفيد البحر  فري فارازض املكخبراث مرً أي م ران ف رح

  ف    فت الصياهت  ػسات خ اصة ب ىما  ػود خمس هفػه غو  املظخفيد في طسغت البح  الفوزيت 

  القصود غو  املػ وماث املط وجت ه

 الحصىل على ملخصات السسائل الجامعية عبر الهاثف :.7

ي يررروفس غوررر  املظرررخفيد فررري القصرررود غرررً مػ ومررراث غرررً زطرررالت أ  ررر ث أ  زطرررالت ماشالرررذ  يرررد  الرررر

 ح اشة ه

  جاحت املقسزاث  الباامف الخػ يميت  ػد جطبي  الخػ يم حلك ا وو غو  لواجذ الطحب ه  ه1

فارررررازض املكخبررررراث الس ميرررررت جمكرررررً املظرررررخفيد مرررررً  ي م ررررران ل خحقررررر  مرررررً مصرررررادز املػ ومررررراث الورررررل  ه2

 غرررً الػائرررد املرررادي ل مكخبرررت يحخا ارررا 
 
د ن الخوا رررد فررري املكخبرررت بو رررود  دمرررت البحررر  املباػرررس ف رررح

 مقابو جحميو فاازطاا ه

 جوف ا املقالث  الد زياث في جذصصاث غ ميت مذخ فت   جاح ها غبا الاواجذ الرميت ملظخفيد هاهه00

  دماث أ سى غبا البايد حلك ا وو محو هقو الصوز  امل فاث هه00

 

 جوف ا املوازد املاليت ل مكخبت الري يمكنها مً الاطخفادة مىه في اطخذدا   -

 الخدمت  جفػيو أوؼط ها خ سىه

 جفػيو د ز املكخبت في دغم الخػ يم حلك ا وو مما يىػكع غو  جحقي  ألداا ال امػته -

 شيادة أغداد املظخفيديًه -

 غررً جروف ا الخ  فررت مررً جذفيرذ ال ررغط غور  ال -
 
ػررام  ن  الاطررخفادة مرنهم فرري أوؼررطت أ رسى ف ررح

 ىياهت  ػسات   بسمجياثه

 جوف ا الح ص امل اووه -

 جطويس املاازاث الخقىيت ل ػام  ن مما يىػكع غو  الػمو دا و املكخبته -

 أداة طا ت  فػالت في جحديد احخيا اث املظخفيديًه -
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 اولت   ظس مً أي م انه م اهيت جقديم  دماث حديحت  مخطوزة  ظ -

 الدظوي  ل مكخبت   دما ها املباػسة  الغ ا مباػسةه -

 

جخمحررو املبررازاث الوررل جرردغو املكخبرراث بصررفت غامررت  ال امػيررت بصررفت  اىررت  لرر  اطررخذدا  الاواجررذ 

 : (  خ  Liphacont 2010أ زدلا ) الرميت  الاطخفادة منها في جقديم  دماث مػ وماث مخطوزة مما

 الىمو امل  ايد لطخذدا  الاواجذ الرميته -

 حػدد مجالث اطخذدا  الاواجذ الرميته -

 طاولت اطخذدا  الاواجذ الرميت  الخػامو مؼ جطبيقا هاه -

 جقديم  دماث مػ وماث موامبت ل خطوزاث ج ب  احخيا اث املظخفديً القالي ن  ا قخم  نه -

 ا مً مػنم ػسائح ا  خمؼه  م اهيت ا خىائه -

 - (  يمكً ج خيصاا فيما يو 90013 ( ) الػطايا 9002  د أ زدلا )مغا زي  

 جذصي   ظم لخقديم  دماث املػ وماث غبا الاواجذ الرميته -

 ه) الػام  ن  املظخفيديً( ال ادز اليؼسي املتلو -

 لس ميته هي ت املػ وماث ا -

 جوف ا البامجياث  الخطبيقاث املىاطبته -

 (هRouterأ اصة – Smat Phon خ اصة  املػداث ) اػ ااك الاه اهذ،  -

 غقد الىد اث  الوزغ لخػسيذ املظخفيديً بالخدماث املكخييت غبا الاواجذ الرميته -

سبررو ل بحرر  غررً دزاطرراث ذاث اا ررؼ الباحرر  غورر   واغررد البياهرراث  دليررو حهخرراا الفكررسي الػ

ى ت بمو وع البح ،   د جب ن لره أن لىالر  مجموغرت   ي رت مرً الدزاطراث  خبحرار الورل جىا لرذ 

اطررخذدا  الاواجررذ الرميررت فرري املكخبرراث  ؼرر و غررا ،  املكخبرراث ال امػيررت  ؼرر و  ررا   مررً  ررحد 

ػرر  الدزاطرراث الوررل لاررا البحرر   الخىقيررب فرري مصررادز املػ ومرراث الوز يررت  الح ز يررت   ررد الباحرر   

 ى ت لقد ما بدزاطخه خي3
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أزبػرت   دماث املػ ومراث فري ػرب اث الاواجرذ الرميرت فريم( 2007) مغاوزي،  جىا لذ دزاطت

 محا ز3

 ػب اث الاواجذ ا قمولت في مصسه  -0

 جقىياث ػب اث الاواجذ ا قمولته  -9

  دماث ػب اث الاواجذ ا قمولته  -3

 اواجذ ا قمولتهاملكخباث  ال  -2

جىا د البح  الخػسا  ل   ردماث املػ ومراث فري ػرب اث الاواجرذ ا قمولرت الػام رت فري مصرس 

 مً حي   صائصاا  الخقىيت املظخذدمت في جقديمااه

  اهرررررذ مرررررً ألرررررم الىخرررررائف أن جذ رررررؼ أ غيرررررت املػ ومررررراث الس ميرررررت لقررررراهون حيرررررداع لصرررررال  داز 

مت أ  متطظرت جيرخف أ غيرت مػ ومراث ز ميرت  يرداع غردد الكخب املصسيت،  مرً زرم يصربح غور   رو ػرس 

محدد مً اليهخ، خمس الري يديح  بطاا في  واغد بياهاث الداز املق ا   جاح ها غو  ػبكت الااجذ 

 الر وه

 (  لررر  الخػرررسا غوررر  الرررد ز الرررري يمكرررً أن ي ػبررره  الاررراجذ 9005لررردفذ دزاطرررت ) الظرررػدوو، 

زة غامررررت   رررردماث املػ ومرررراث بصرررروزة  اىررررت فرررري املكخبررررت ا قمررررود فرررري جقررررديم  رررردماث املكخبررررت بصررررو 

 
 
ال امػيررررت ألغ ررررات لي ررررت الخرررردز ع  البرررراحح ن  الطررررحب بال امػررررت طرررروات دا ررررو املكخبررررت أ   از يررررا

بالطررررررخفادة مررررررً مصايررررررا الارررررراجذ ا قمررررررود مررررررً  ررررررحد الخطبيقرررررراث املخاحررررررت غ يرررررره  السطررررررائو الىصرررررريت 

اث الخواىررو ح خمرا ي  جصررفح موا رؼ حه اهررذ مررً  الخطبيقراث الصرروجيت  البايرد حلك ا وررو  ػرب 

أ رررو جقرررديم  ررردماث مكخييرررت جخجرررا ش حرررد د الصمررران  امل ررران فخصرررو ل مظرررخفيديً أيىمرررا  ررراهوا   خمرررا 

ػات ا د ن أن يخقيد ا بمبن  املكخبت أ  طاغاث غم اا بو جخا  غو  مرداز طراغاث اليرو    رحد أيرا  

م أ  الظرررفس أ  جررىقحث املظرررخفيد ا خخ فرررت  مرررً الىخرررائف الورررل خطرربوع فررري ال امػرررت أ  اململررر د أ  املطػررر

جوىرر ذ  لالهررا الدزاطررت أن جطرراب  البامجيرراث برر ن الارراجذ  القاطررب يررتزس غورر  مرردى  بررود أ  زفرر  

املظرررخفيد احخ رررذ مصرررس املسجبرررت خ لررر  غوررر  مظرررخوى  فسيقيرررا فررري أغوررر  وظررربت لهدؼررراز الاواجرررذ حيررر  

جرررررذ املظرررررخذدمت بمصرررررس لواجرررررذ ذميرررررت  لررررررل  فالب  رررررت % مرررررً الاوا2ه21  وظررررربت9002 ىرررررو غرررررا  

طرررراهحت لخقرررررديم  رررردماث املكخبررررراث مررررً  حلارررررا  مررررً الخوىرررررياث الوررررل أ ىرررررذ  هررررا الدزاطرررررت  رررررس زة  
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الاطخفادة مً  م اهياث الااجذ ا قمود لخقديم الخدماث املكخييته الخوطرؼ فري جقرديم الخردماث فري 

 ااجذ ا قمودهاملكخبت القوميت  الػامت  ال امػيت مً  حد ال

  م اهيت اطخذدا  جكىولو يا الاواجرذ الرميرت فري مجراد  م(2008) عبدالحميد، جىا لذ دزاطت 

املكخباث مما يدريح ل مكخبراث الػامرت حسيرت الخذاارب مرؼ ز ادلرا غرً اسير  الؼرب اث الحطر كيت 

خبرررت ضغحمارررم باألحررردار املامرررت الورررل ججرررسي دا رررو املك smsمرررً  رررحد  دمرررت السطرررائو القصررر اة 

  مرل    بازلم بوىود الكخب املظخػازةه

  مً أبسش هخائف البح    ود ع ص ػديد في املكخباث ا ق يت، طوات

) الػامررررتج ال امػيررررت( فرررري  د رررراد الخرررردماث الخقىيررررت القديحررررت فالهررررا،  الوررررل منهررررا اطررررخذدا  الاواجررررذ  

ث املقدمرررت غرررً اسيررر  الرميرررت فررري جقرررديم  ررردما ها   ذلررر  غوررر  غكرررع هن اا هرررا الػامليرررت،  أن الخررردما

الااجذ الر و خي مً أملا الخدماث اطخحظاها باليظربت ل مظرخفيديً مرً املكخبرت فري غصرسها القرالي 

 الري أىبح فيه الااجذ الر و م وها زئ ظا،  ظخذد  في مذخ ذ أوؼطت القياة اليوموه

 ظررخقبو  لرر  دزاطررت مجرراد الىرراجو جكىولرروتي، بوىررفه جقىيررت املم( 2010) الزهررسي،  لرردفذ دزاطررت

ل خػررسا  لررر  الاهجرراشاث املامرررت الوررل جحققرررذ فيرره،   اىرررت ج رر  الورررل لاررا غح رررت مباػررسة بخقىيررراث 

 رصن  مػال رت  اطر ا اع املػ ومراثه   م اهيرت اطردحماز لرر  الخطروزاث فري مجراد الػمرو املكخبرل 

مرررً  رررحد اطرررخحدار  ررردماث  ديررردة حػخمرررد غوررر  أ ارررصة الاواجرررذ الرميرررت  الورررل مرررً ػرررأنها أن 

و بد ز املكخباث في ا  خمؼه   د  البح  هماذا مق احت لخدماث مػ وماث يمكً جقديماا جسجق

ل مظرررخفيديً بواطرررطت لرررواجفام الرميرررته ف رررح غرررً مق احررراث أل  ررره اطررردحماز لرررر  خ ارررصة فررري 

مجررررراد الوىرررررود ل مكخبررررراث الس ميرررررت  جرررررأز ا لرررررر  الخررررردماث غوررررر  مظرررررخقبو متطظررررراث املكخبررررراث 

  الػام  ن فالهاه

لرردفذ  لرر  الخػررسا مرردى اطررخذدا  الاواجررذ الرميررت مررً  بررو ا بررت  Dresselhau 2012)دزاطررت )

 مرردى اطررخػداد  Utah State University (USU) امػرت  
ع
فري حيررا هم خ اديميرت، ممررا جىا لررذ أي را

ت ج برررر  املكخبرررراث ال امػيررررت ملوا اررررت جحرررردى جكىولو يررررا الاواجررررذ الرميررررت  جقررررديم  رررردماث مػ وماجيرررر
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احخيا ررراث املظررررخفيديً منهرررراه   ررررد اطررررخذدمذ الدزاطررررت املرررى   املظرررر ي مػخمرررردة غورررر  الاطررررخييان فرررري 

( االررررب  ررررسيف، ممررررا 95000 مررررؼ البياهرررراث  املػ ومرررراث املخصرررر ت  هرررراه  ج ررررون مجخمررررؼ الدزاطررررت مررررً )

جىا لررررررذ الدزاطررررررت دز ررررررت اطررررررخذدا  الاواجررررررذ الرميررررررت مررررررً  بررررررو الط بررررررت  أغررررررساذ الاطررررررخذدا  ممررررررا 

 ػذ أزات أمىرررررررات املكخبررررررراث ملػسفرررررررت  ططارررررررم  جو الهرررررررا هم القاليرررررررت  املظرررررررخقب يت حرررررررود ميقيرررررررت اطررررررخط

الاطررررررررخفادة مررررررررً الاواجررررررررذ الرميررررررررت فرررررررري أغمررررررررالام  مرررررررررل  فرررررررري جقررررررررديم  رررررررردماث مػ وماجيررررررررت مخطرررررررروزة 

 ل مظخفيديً مً ج   املكخباثه

Paterson .2011))  الط بررت  لرردفذ لررر  الدزاطررت  لرر  جقررديم بياهرراث مميررت  هوغيررت غررً اطررخذدا

لأل ارررررصة الرميرررررت  ميفيرررررت الاطرررررخفادة منهرررررا غوررررر   ررررردماث مػ وماجيرررررت مرررررً املكخبررررراث خ اديميرررررت،   رررررد 

اطررررررخذد  الباححرررررران املررررررى   املظرررررر ي فرررررري دزاطرررررر هما  جررررررم الاغخمرررررراد غورررررر  الاطررررررخييان فرررررري  مررررررؼ البياهرررررراث 

ح خ ن االرررب  ررراماي مرررً املرررس  0202 املػ ومررراث املخصررر ت  هرررر  الدزاطرررت  ج وهرررذ غيىرررت الدزاطرررت مرررً 

خ ليت  الػ يا ، ابسش ما جوى ذ  ليه الدزاطت أن لىاك جطوز في اطخذدا  الاواجذ الرميت مً  بو 

غيىرررررررت الدزاطرررررررت  اججرررررررا  مػنرررررررم الط برررررررت  لررررررر  امرررررررخحك لواجرررررررذ ذاث مواىرررررررفاث غاليرررررررت جمكرررررررنهم مرررررررً 

الاطرررررررخفادة ل قصرررررررود غوررررررر  املػ ومررررررراث الورررررررل حظررررررراغدلم فررررررري الػم يرررررررت الخػ يميرررررررت فررررررري ال امػرررررررت، ممرررررررا 

طخػس رررررذ الدزاطرررررت الخررررردماث املػ وماجيرررررت الورررررل يمكرررررً ل مكخبررررراث ال امػيرررررت جقرررررديماا غرررررً اسيررررر  ا

 الاواجذ الرميته

(Liphncont. (2010).  جىا لذ لرر  الدزاطرت أزرس اطرخذدا  الاواجرذ الرميرت فري الػم يرت الخػ يميرت

 املػ ومراث  ؼ و غا   في املكخبراث ال امػيرت  ؼر و  را ، ممرا جىا لرذ لرر  الدزاطرت الاججالراث 

 الخطررروزاث الخكىولو يرررت فررري مجررراد الاواجرررذ ا قمولرررت  اطخػس رررذ  م اهيا هرررا  ميفيرررت جوظيفارررا فررري 

املكخبرررراث خ اديميررررت، ممررررا جطس ررررذ الدزاطررررت  لرررر  ميفيررررت الاطررررخفادة مررررً الاواجررررذ الرميررررت فرررري جقررررديم 

ؼ  ررررررردماث مػ وماجيرررررررت حديحرررررررت مخطررررررروزة ج بررررررر  احخيا ررررررراث املظرررررررخفيديً منهرررررررا  مررررررررل  ػرررررررسحذ د افررررررر

اطرررررررخذدا  ج ررررررر  الاواجرررررررذ  الفوائرررررررد الورررررررل جحقررررررر  مرررررررً الاطرررررررخذدا  ل رررررررو مرررررررً املكخبررررررراث خ اديميرررررررت 

  املظخفيديً ه

Dresselhaus. Angela; Shrode Flora(2012).  جقسيرررسا غرررً   ررد  الباححررران فرري لرررر  الوز ررت

دزاطررررررخ ن اطخقصررررررائ خ ن هحررررررو جقررررررديم  طررررررت جمايديررررررت ل برررررردت فرررررري جىفيررررررر مكخبرررررراث الاواجررررررذ الرميررررررت 

ل وىرررررررود  لررررررر   ررررررردماث املكخبرررررررت   واغرررررررد البياهررررررراث الخاىرررررررت باملكخبرررررررت  ميفيرررررررت  اطرررررررخذدا  الطرررررررحب 

لخكىولو يرراث الاواجررذ الرميررت فرري حيررا هم اليوميررت،   اهررذ هخررائف البحرر  خ د حظرر يط ال رروت غورر  



                                  

 ا

                                                                         0202د يندبي     ا ثب د  شرد    ا عد     - سدبع  اجمللد  ا                 556

  

 

فررري  ليرررت يوجرررا بالوليررراث املخحررردة خمسيكيرررت فيمرررا يخػ ررر  باطرررخذداما هم لأل ارررصة  USUارررحب  امػرررت 

الرميت لألوؼطت خ اديميت الخاىت بال امػت  ؼ و غا ،  غو  زغبا هم في القصود غور   ردماث 

 املكخبررررت   موازدلررررا  ؼرررر و  ررررا ، أمررررا البحرررر  الحرررراوو فقررررد أ ررررسي مررررؼ أمىررررات املكخبرررراث ل خػررررسا غورررر 

غس  ام   ططام الول طدىفر مظخقبح لخدماث مكخباث الاواجذ الرميرت  لرو الخقىيرت  املخىق رت 

 مفيدة لس اد املكخبت؟ه

البياهرراث  وظررخيخف مررً الػررسذ الظرراب  ل دزاطرراث الػسجيررت أنهررا زمررصث غورر  الوىررود  لرر   واغررد    

لث  أن الغالبيررررررت الػنمرررررر  مررررررً املكخبرررررراث الػسجيررررررت  فررررررسث  واغررررررد البياهرررررراث  الكخررررررب  الكخررررررب  املقررررررا

 املقالث مىوع مً أهواع املصادز الالك ا هيت مً  حد الاواجرذ الرميرته جذخ رذ الدزاطرت القاليرت 

غرررررً مرررررا طرررررب  اطخػسا ررررره ل دزاطررررراث الظرررررابقت الػسجيرررررت مرررررً حيررررر  أنهرررررا جسمرررررص غوررررر  جقرررررديم  ررررردماث 

جطبيقاث الاواجذ الرميت بمكخبرت  امػرت الظرودان املفخوحرت  ذلر  مرً  رحد املػ وماث مً  حد 

اطررخقسات أزات الػررام  ن مررً حيرر  املبررازاث  املصايررا  الفوائررد  مخط برراث الخدمررت  مجررالث الاطررخفادة 

 مً الاواجذ الرميت  لر  ا قا ز لم جخطسق  لالها الدزاطاث الظابقت  طخدىا لاا الدزاطت القاليته

بررراث خ ىييرررت جم ررر ث بخقرررديم  ررردماث مفيررردة  طرررا ت غبرررا جطبيررر   رررا  برررالاواجذ أمرررا املكخ

الرميت لخ ظس ل مظخفيديً بمذخ ذ ف ا هم الاطخفادة مً  ردماث املكخبرت  الوىرود  لالهرا  ظراولت 

فررري أي م ررران مرررً الػرررالم حيررر  أن أغ رررب املكخبررراث خ ىييرررت حؼررر اك فررري جررروف ا  واغرررد البياهررراث  هالرررذ 

 جذخ رررررذ لرررررر  الدزاطررررراث غرررررً الدزاطرررررت القاليرررررت فررررري الب  ررررراث الورررررل أ سيرررررذ فالهرررررا ز رررررات املظرررررخفيديً 

 جذخ ذ غً ب  ت الظودان مً حي  حم اهاث الخقىيت  الحقافيت  الا خماغيته

 لحوزة الخػ يم الػالي في الظرودان  شيرادة مواغينهرا  جحسيرس الخػ ريم الػرالي مرً   
 
افرت امخدادا

 لد ز ال امػاث املقيمت  ات  ساز مج رع الروشزات ز رم )
 
  بإ راشة 9003( فري ابسيرو 022القيوده  ممال

مؼررس ع  امػرررت الظررودان املفخوحرررت  مررً ألدافررره جوطرريؼ فرررس  الخػ رريم الػرررالي  حػرروي  ملرررً فرررا هم 

 مرررررً ألرررررردافاا  لررررر   وؼررررررات مكخبرررررت
 
جررررررحا   الالخحررررراق برررررالخػ يم الػررررررالي  لررررررل  طررررررػذ ال امػرررررت اهطح ررررررا

 حيرر  برردأث الخطررواث الػم يررت ضوؼررات املكخبررت فرري مررازض 
 
  بألررداا 9003الدازطرر ن  هررا شماهررا  م اهررا

حظررررالم فرررري جحقيرررر  ألررررداا ال امػررررت  جرررررلذ  دازة ال امػررررت مجاررررود مب ررررا فرررري جرررروف ا الخمويررررو الررررحش  
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 امػرررت ملخط بررراث املكخبرررت  جرررو أىررربحذ مكخبرررت  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت حررردي  املديىرررته فمكخبرررت 

الظررررودان جخ ررررون مررررً مكخيخرررر ن أحرررردالما الك ا هيررررت  خ ررررسى جق يديررررت  هرررردا دغررررم الخػ رررريم املفخررررو  

 املخبؼ بال امػت الري أوؼأ  امػت في  و  ليته

هنرسا ل خقىيرراث  الخرردماث املخطرروزة بصرروزة مظررخمسة باض ررافت  لرر  اغخمرراد ال امػررت الخػ رريم 

ث مكخبرررت  امػرررت الظررررودان املفخوحرررت مرررً حيررر    ررررذ الالك ا ورررو فررري الػم يرررت الخػ يميرررت لرررررل  بررردأ

الػالم أي اغخمدث غو  املصادز الالك ا هيت ملم  ا ها الػديدة في جذطر  القروا ص الصماهيرت  امل اهيرت 

 ج ظرررر ا اطررررخذداماا لخ بررررر  احخيا رررراث املظررررخفيديً فررررري ال امػررررت طرررروات   اهرررررذ ألغررررساذ الخررررردز ع أ  

 غً  نها جحئم ابيػت الطحب غً الخػ يم أ  البح  أ  اجذاذ القساز   اف
 
ت اليؼاااث الػ ميت ف ح

 (Open ػرررد،   ررررد جرررم  الاػرررر ااك فررري  واغررررد البياهررراث الوررررل أوؼرررأ ها متطظررررت ا  خمػرررراث املفخوحرررت 

Society Institute) ه جمذ  جاح ها لػدد غ ا محد دUnlimited Number of ) user )  
 
  جاح ها أي ا

 Nationغو  مظررخوى القطررس  جاح هررا( بررو  (Concurrent Userيً لػرردد غ ررا محررد د مررً املظررخفيد

Wide Access) ه) 

  اهرررررذ البدايرررررت اطرررررخذدا  املكخبرررررت الالك ا هيرررررت بجامػرررررت الظرررررودان املفخوحرررررت مخػلررررراة  لكرررررً 

لطبيػت هنا  الخػ يم املفخو   اهدؼاز اح ها في  ميؼ أز ات الظودان  لرل  بدأث مً حير  اهخىر  

وؼررررررررأث املكخبررررررررت حلك ا هيررررررررت  جرررررررروف ا خ اررررررررصة  املػررررررررداث  ال رررررررروادز املتل ررررررررت خ ررررررررس ن   ررررررررد  رررررررران فأ

 البامجياث  الخطبيقاث  الاػر ااك فري  واغرد البياهراث   جاحرت املقرسزاث غور  مو رؼ املكخبرت  لررا مرا 

ه
 
 جاما

 
 يمكً جو يحه باض ابت غو   الدظاالث مً  حد اطخقسات الػام  ن باملكخبت اطخقساتا

 ا  الباح  بخوش ؼ  طدباهت غو  الػام  ن بمكخبرت  امػرت الظرودان املفخوحرت  هردا ح ابرت 

غوررررر  حظررررراالث الدزاطرررررت  زرررررم جح ي ارررررا بأطررررر وب السشمرررررت ححصرررررائيت ل ػ رررررو  الا خماغيرررررت فررررري مػال رررررت 

 حيرررر  جررررم  اطررررخذساا الخكررررسازاث  اليظررررب امل ويررررت   ررررد غمررررد الباحرررر  لطررررخذدا  
 
البياهرررراث  حصررررائيا

 ليظب لظاولت فام مدلول ها  متػسا ها ها

 -بدأ بوىذ غيىت الدزاطت مً الىاحيت الىوغيت  املظخوى الخػ يمل مما موم  في ال د د أدها 3
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 املظخوياث الخػ يميت  الف اث الىوغيت ل مبحوز ن3( 0 د د )
 الفئات النىعية     

 

 املسحىي الحعليمي

 النسبة     املجمىع     إهثى ذكس     

 %2ه02 9 - 9 دمخوزاة

 %3ه1 0 0 - ما ظخ ا

 %3ه1 0 0 - دب و  غال 

 %5 2 2 9 بكحزيوض

 %2ه02 9 0 0 ػاادة طوداهيت

 %100 12 7 5 املجمىع

 

( الخرررا  باملظرررخوياث الخػ يميررت  الف ررراث الىوغيرررت 0يخضرر  مرررً  ررحد جح يرررو ال رررد د ز ررم )

%( مررً املبحرروز ن 2ه20فخوحررت ،  ن وظرربت )ل مبحرروز ن مررً القررائم ن غورر  مكخبررت  امػررت الظررودان امل

%(ه أمرا مرً حير  وظربت 3ه51الديً اطخجابوا لحطخييان  اهوا مً الر وز ب ىما ب غذ وظبت حهار )

%( مرنهم 2ه01%( منهم جحمو دز ت دمخوزاة  )2ه02املظخوياث الخػ يميت في جسجيبهم فقد اجض  ان )

%( مرررنهم جحمرررو 2ه02مرررو دز رررت الررردب و  الػرررالي   )%( مرررنهم جح3ه1 اهرررذ جحمرررو دز رررت املا ظرررخ ا   )

%( مررً مجخمررؼ املبحرروز ن  لرررا 95دز ررت البكحزيرروض ب ىمررا  اهررذ وظرربت حم ررت الؼرراادة الظرروداهيت )

 ؼ ا  ن مػنم القائم ن غو  مكخبت  امػت الظودان املفخوحت يحم ون دز ت البكحزيوض  مً لىا 

   نه ظخيخف الباح   ن لىال   صوز في جأليو الػام

 املنهل ( الخا  حظب الخذص 9 الدليو غو  ذل  يخض  مً ال د د ز م )
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 ( هوغيت القوى اليؼسيت القائمت غو  املكخبت9 د د ز م )

 مدى   ودلا           

 هوغيت القوى اليؼسيت

 ال ثىجد ثىجد

 5 ا خصاىيو املكخباث

2012% 

2 

5113% 

 9 جقىيو املػ وماث

0212% 

00 

1313% 

 3 سى جذصصاث أ 

95% 

2 

25% 

 9 غماد فىي ن

0212% 

00 

1313% 

 - - ماىدس ل الدؼغيو  الصياهت

 

% باوػررررردا  ماىدسرررررر ل 000يخضررررر  مرررررً بياهررررراث ال ررررررد د أغرررررح   فررررراداث الػيىرررررت املبحوزررررررت بيظررررربت 

 0212% أمررا وظربت جقىيرو املػ ومرراث 2012الصرياهت  الدؼرغيو  ج غرذ وظرربت ا خصاىريو املػ ومراث  

 الػماد الفىي ن  اهوا 95صاث الا سى ب ىما ب غذ وظبت الخذص
 
 %ه2ه02%  أ  اا

حؼرررر ا اليظررررب الظررررابقت بصررررفت غامررررت  لرررر   ررررػذ القرررروى املظرررر ولت غررررً الخجا رررر اث الوررررل جماررررد    

لخدمررت املػ ومرراث غبررا الاواجررذ الرميررت أي  ن  بررااث القررائم ن غورر  أمررس املكخبررت غ ررا  افيررت لخقررديم 

فخوحرررررت غبررررا الاواجررررذ الرميرررررت  الرررردليو غورررر  ذلررررر   رررردماث املػ ومرررراث بمكخبرررررت  امػررررت الظررررودان امل

 ( الخا  بخدزيب الػام  نه3يخض  مً ال د د ز م )
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 ( يوم  جدزيب الػام  ن في املكخبت املبحوزت3 د د ز م )

 مدي الليام بها

 الدوزات الحدزيبية

 النسبة الحكساز ثلدًس الليام بها

 غقد الىد اث لخػسيذ املظخفيديً
 - - حػقد

 %000 09 ل حػقد

 ح قاث هقاغ أزىات طاغاث الػمو
 %000 09 حػقد

 - - ل حػقد

  زغ  د زاث
 %95 3 حػقد

 %25 2 ل حػقد

  ػحاث  از يت
 - - حػقد

 %000 09 ل حػقد

  ػحاث دا  يت
 %95 3 جبػ 

 %25 2 ل جبػ 

د زاث أطاطرررررريت فرررررري الاواجررررررذ الرميررررررت  ميفيررررررت 

 اث الاطخفادة منها في  دماث املػ وم

 - - جقد 

 %000 09 ل جقد 

 

( يومررررررر  الوطرررررررائو الخدزيييرررررررت الورررررررل حػقررررررردلا أ  جقررررررردماا مكخبرررررررت  امػرررررررت الظرررررررودان 3ال رررررررد د ز رررررررم )

 املفخوحت لس ادلا   ا خصاىالها  غسذ ججويد  دماث املػ وماث غبا الاواجذ الرميته

وػررردا   رررو مرررً غقرررد % با000يخضرر  مرررً بياهررراث ال رررد د أغررح   فررراداث  رررو الػيىرررت املبحوزرررت بيظرربت 

الرررررد زاث الخدزيييررررررت لخػسيررررررذ املظررررررخفيديً بالخدمرررررت  البػحرررررراث الخاز يررررررت ل خصاىرررررر ل املػ ومرررررراث 

ه  ج غرررذ وظررربت د زاث أطاطررريت فررري الاواجرررذ الرميرررت  ميفيرررت الاطرررخفادة منهرررا فررري  ررردماث املػ ومررراث  
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ا  اهرررذ % ب ىمررر95% أمرررا وظررربت الررروزغ  الرررد زاث ب غرررذ 000ح قررراث الىقررراغ أزىرررات طررراغاث الػمرررو 

 %ه95وظبت البػحاث الدا  يت 

 في الخدزيب   ػص  الباح  القصوز  ل  خطباب الخاليت3
 
 حؼ ا اليظب الظابقت  ل   ن لىال   صوزا

غيررررراب الرررررد زاث خطاطررررريت لىقرررررو املػ ومررررراث مرررررً القاطرررررب  لررررر  خ ارررررصة الرميرررررت بوىرررررفه جررررردزيبا  -0

 أطاطيا لخقديم الخدماثه

 الخدزيييت في  دماث املػ وماث غبا الاواجذ الرميته ػذ غقد الوزغ  الد زاث  -9

  ػذ امل  اهيت ا خصصت ل خدزيبه -3

 صرررروز أ ظررررا  املكخبررررراث  املػ ومرررراث بال  يررررراث ال امػيررررت فررررري جأليررررو الػرررررام  ن بخقىيرررراث الاواجرررررذ -2

 الرميت  الاطخفادة منهاه

 ( فىائد ومزاًا اسحخدام الهىاثف الركية فى الخدمات:4جدول زكم )

 مدي ألاداء            

 

 الفىائد واملزاًا

 ال ثؤديها ثؤديها

 12 أداة طا ت  فػالت

%100 

- 

 12  م اهيت الولوا في موا ؼ املكخباث

%100 

- 

 12  دماث مػ وماث حديحت  مخطوزة

%100 

- 

 12 جوف ا املوازد املاليت

%100 

- 

 12 الخػا ن ب ن املكخباث

%100 

- 

 12 جطويس املاازاث

%100 

- 

 12 جوف ا الح ص امل اوو

%100 

- 

 12 الدظوي 

%100 

- 
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( الخررا  بفوائررد  مصايررا جفرروق الاواجررذ الرميررت فرري جقررديم 2مررً  ررحد جح يررو ال ررد د ز ررم )

% غور   ن 000بيظربت  أ مػروا دماث املػ وماث هححظ  ن القرائم ن غور  أمرس املكخبرت املبحوزرت  رد 

الرميرررت،  لرررر  حؼررر ا  لررر  أن زقافرررت الػرررام  ن باملكخبرررت غاليررره  الفوائررد  املصايرررا الورررل جدظرررم  هرررا الاواجرررذ

  يس ؼ ذل  لطخذدامام الاواجذ الرميت  جخواف  لر  الىديجت مؼ الىديجت الول جوى ذ  لالهرا 
 
 دا

 هLiphncont 2010)دزاطت )

 ( يوم  جوف ا مخط باث الخدمت غبا الاواجذ الرميت5 د د ز م )

 النسبة ازالحكس  ثلسيس الحىافس املحطلبات

  ظم  دماث املػ وماث مً  حد الااجذ
  - مخوفسة

 100% 12 غ ا مخوفسة

 اػ ااك في الاه اهذ
 50% 6 مخوفسة

 50% 6 غ ا مخوفسة

 مصادز املػ وماث الالك ا هيت
 100% 12 مخوفسة

 %0 - غ ا مخوفسة

 القوى اليؼسيت املتل ت
 50% 6 مخوفسة 

 50% 6 غ ا مخوفسة

 حواط ب
 25% 3 خوفسةم

 75% 9 غ ا مخوفسة

جأليو الػام  ن غو  ميفيت اطخذدا  الاواجرذ الرميرت 

 في  دماث املػ وماث

 

 0% - مخوفسة

 100% 12 غ ا مخوفسة

 

 البامجياث  الخطبيقاث

 %0 - مخوفسة

 100% 12 غ ا مخوفسة
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الرميررت  غيرراب يومرر  غررد    ررود  ظررم  ررا  لخقررديم املػ ومرراث غبررا الاواجررذ  (5ال ررد د ز ررم )

الخرردزيب غورر  هقررو  رردماث املػ ومرراث غبررا الاواجررذ الرميررت  مررا جبقررى مررً مخط برراث ج ررازجذ حولاررا 

% مررررً املبحرررروز ن أػرررراز ا  لرررر  جرررروفس مصررررادز املػ ومرررراث  ي الهررررا جرررروفس 000خزات ممررررا يبرررر ن ال ررررد د  ن 

وفس أ اررررررصة % ب ىمررررررا جرررررر50% أمررررررا جرررررروفس القرررررروى اليؼررررررسيت  اهررررررذ بيظرررررربت 25اػرررررر ااك الاه اهررررررذ بيظرررررربت 

%  حؼ ا اليظب الوازدة في ال د د  ل   ن لىال   ػفا غاما3  أنهرا فري مجم ارا 95القاطوب بيظبت 

د ن القرد خدوررىه  لررر  املخط برراث الوررل جخرروفس بجامػرت الظررودان املفخوحررت بدز ررت ج رراا   برر ن الػررد  

ت لخقرديم  ردماث املػ ومراث  املخدهيت ل غايت  الىديجت الول يمكً الخوىرو  لالهرا  ن املخط براث الحشمر

غبررا الاواجرررذ الرميرررت ل جخررروفس بررراملفاو  املط رروب ماغررردا مصرررادز املػ ومررراث الالك ا هيرررت  جطبيقررراث 

الاه اهرررذ لقرررد مرررا، لاررررا جخررروافس  ػررر  مخط بررراث الخدمرررت بمكخبرررت  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت   لرررر  

 خحو3  ػازة  امقت ل قصوز   ػص  الباح   صوز املخط باث خطاطيت  ل 

  ػذ املوازد املاليته -0

 غياب الخدزيب  جطويس املاازاث أل صائيو املػ وماث  املظخفيديً مً الخدمته -9

 ( مصادز املػ وماث الول جوفسلا مكخبت ال امػت املفخوحت23 د د ز م )

 النسبة الحكساز جعزيز الحىافس املصادز

  واغد البياهاث
 100% 12 مخوفسة

 0% - غ ا مخوفسة

 املقسزاث الدزاطيت
 100% 12 مخوفسة

 0% - غ ا مخوفسة

 فاازض املكخباث
 25% 3 مخوفسة

 75% 9 غ ا مخوفسة

 املوا ؼ املخذصصت
 25% 3 مخوفسة

 75% 9 غ ا مخوفسة

 محس اث البح 
 25% 3 مخوفسة

 75% 9 غ ا مخوفسة
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 جىقظم  ل   ظم ن3 ( مصادز املػ وماث الول جوفسلا املكخبت   2يوم  ال د د ز م )

% 95الف ررت خ لرر  محس رراث البحرر   موا ررؼ املخذصصررت  فاررازض املكخبرراث مخرروفسة بيظرربت  -0

  لرا ما  ؼ ا  ل   ػذ الخدماث الخفاغ يته

%ه 000الف ررت الحاهيررت  دمررت البحرر  فرري  واغررد البياهرراث  املقررسزاث الدزاطرريت  اهررذ بيظرربت  -9

 جقدماا  ػ  الدزاطاث خ ىييته لر  الىخائف جخف   ػ  الش لت مؼ الخدماث الول 

 ن مصرررادز املػ ومررراث بمكخبرررت  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت جخررروفس بدز رررت ج ررراا   بررر ن الررروفسة 

 الػررد ،  الىديجرررت الورررل يمكرررً الخوىرررو  لالهرررا  ن مصررادز املػ ومررراث لخقرررديم  ررردماث املػ ومررراث غبرررا 

ث الالك ا هيررررررت  املقررررررسزاث الاواجررررررذ الرميررررررت ل جخرررررروفس بالصرررررروزة املط وجررررررت ماغرررررردا مصررررررادز املػ ومررررررا

الدزاطرريت القاب ررت ل خصررفح غبررا الاواجررذ الرميررت، مررا جبقررى منهررا بيظرربت  رر ي ت  لررر   ػررازة  امررقت 

 بأن لىال   صوزه

 (  طائو حغحن غً  دماث املػ وماث غبا الاواجذ الرميت باملكخبت2 د د )

 النسبة املئىية الحكساز طسق إلاعالن

 SMS - 0%غً اسي  زطالت 

 %000 09 مو ؼ ال امػت

 %0 - غً اسي  أغ ات لي ت الخدز ع

 %0 - غً اسي  أ صا و املػ وماث

 %0 - غً اسي  الصمحت

 %000 09 غً اسي  خدلت  اليؼساث

 

يومررر   طرررائو حغرررحن غرررً  ررردماث املػ ومررراث غبرررا الاواجرررذ الرميرررت بمكخبرررت  امػررررت  (7) ال رررد د 

حن غرررً الخدمرررت جنرررو الخررردماث حب ظرررت امل ررران الرررري جقرررد  الظرررودان املفخوحرررت غوررر   ن غيررراب حغررر

فيه  ىػبت الط ب  يب ن ال د د أغح   ن مكخبرت  امػرت الظرودان املفخوحرت اطرخذدمذ  طري خ ن 

ل ررررا يف  رررردما ها  خرررري موا ررررؼ ال امػررررت  خدلررررت  اليؼررررس  مررررً   اررررت هنررررس الباحرررر  لىالرررر   ررررػذ فرررري 

ان املفخوحررت  يس ررؼ ذلرر   لرر   ررػذ حم اهرراث حظرروي  الخرردماث الوررل جقرردماا مكخبررت  امػررت الظررود

 املاديت  اليؼسيته
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 ( جوم  الخدماث الول جوفسلا مكخبت  امػت الظودان املفخوحت غبا الاواجذ الرميت1 د د )

 النسبة الحكساز جعزيز الحىافس الخدمات

 الخدمت املس ػيت
 %95 3 مخوفسة

 %25 2 غ ا مخوفسة

  دمت ححاات الخاز يت
 %95 3 مخوفسة

 %25 2 غ ا مخوفسة

 الاطخػازة الخاز يت
 %0 - مخوفسة

 %50 09 غ ا مخوفسة

 حغحن
 %25 3 مخوفسة 

 %95 2 غ ا مخوفسة

 الخػا ن ب ن املكخباث
 %95 3 مخوفسة

 %25 2 غ ا مخوفسة

  جاحت مصادز املػ وماث غبا الاواجذ 
 %0 - مخوفسة

 %0 09 غ ا مخوفسة

 السطائو دمت مظخذ صاث 
 %0 - مخوفسة

 %000 09 غ ا مخوفسة

 جوف ا املقالث  الد زياث
 %95 3 مخوفسة

 %25 2 غ ا مخوفسة

  جاحت املقسزاث ال امػيت غو  املو ؼ
 %25 2 مخوفسة

 %95 3 غ ا مخوفسة
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 لدظرر يط ال ررروت غوررر  أهرررواع الخررردماث املػ وماجيرررت غبررا الاواجرررذ الرميرررت بمكخبرررت  امػرررت الظرررودان 

 فخوحت3امل

 ن  دماث املػ وماث بمكخبت  امػت الظودان املفخوحرت املقدمرت غبرا الاواجرذ  (8) يوم  ال د د 

 الرميت جىقظم  ل  ف خ ن لما3

%  خي الاطخػازة الخاز يت   جاحت املصادز غبا الاواجذ 000الف ت خ ل   دماث ل جخا  بيظبت  -0

 ياث الالك ا هيت   دماث أ سىه  دمت مظخذ صاث السطائو  جوف ا املقالث  الد ز 

%ه أمررا وظررربت الخػررا ن بررر ن 25الف ررت الحاهيررت  دمرررت  جاحررت املقرررسزاث ال امػيررت غوررر  املو ررؼ بيظررربت  -9

 %ه95املكخباث  ححاات ال ازيت  الخدمت املس ػيت  حغحن  اتث بيظبت 

ػ ومرررراث غبررررا  ػررررص  القررررائم ن غورررر  أمررررس مكخبررررت  امػررررت الظررررودان املفخوحررررت غررررد  جفػيررررو  رررردماث امل

 غرررررً غرررررد   غرررررح  املظرررررخفيديً مرررررً 
 
الاواجرررررذ الرميرررررت لػرررررد  جررررروافس املررررروازد املاديرررررت  اليؼرررررسيت، ف رررررح

 لالهرررا دزاطرررت  الخدمرررت املخاحرررت  ميفيرررت اطرررخذداماا  جخوافررر  لرررر  الىديجرررت مرررؼ الىديجرررت الورررل جوىررر ذ

  ه9001)غبد القميد 

 الاواجذ الرميت في جقديم  دماث املػ وماث ( املػو اث الول جوا ه جوظيذ2ال د د )
 

 مدي إلاعاكة        

 املعىكات

 ال ادزي  منخفضة محىسطة عالية

 3 غد  جوفس الاه اهذ

95% 

2 

50% 

3 

95% 

- 

 09   فت الاطخذدا 

000% 

- - - 

 09 ح م الؼاػت

000% 

- - - 

 09 ازجفاع ج  فت خ اصة

000% 

- - - 

 2 اليؼسيتج  فت  غداد  جوظيذ القوى 

25% 

3 

95% 

- - 

ج  فرررررررت الاػرررررررر ااك فرررررررري  واغررررررررد البياهرررررررراث 

  املقالث  الكخب

09 

000% 

- - - 

 3 ج  فت بسامف الدؼغيو  جحديثها

95% 

2 

50% 

3 

95% 

- 

 2 غد   ىاغت حدازة الػ يا بالخدمت

25% 

- - 3 

95% 
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هت  الاػر ااك فري  واغرد (  ن لىال  ازجفاغا مً ج  فت بسامف الدؼرغيو  الصريا2يوم  ال د د ز م )

البياهاث  املػيىاث املاليرت  حدازيرت  ح رم الؼاػرت مرا طرب   ػير   ردماث املػ ومراث غبرا الاواجرذ 

% مً الػيىرت 20% يوي ذل  ازجفاع ج  فت خ اصة   غداد القوى اليؼسيت بيظبت 000الرميت بيظبت 

 املبحوزته

غررت القررائم ن غورر  املكخبررت بألميررت  رردماث يررأحو فرري املسجبررت الحاهيررت مررً حيرر  حغا ررت غررد   ىا 

% مررً أفررساد الػيىررته أمررا املسجبرت الحالحررت مررً حيرر  حغا ررت 15املػ ومراث غبررا الاواجررذ الرميررت بيظربت 

% مرررً الػيىرررت املبحوزرررته مررررل  جسا حرررذ دز رررت 25فيرررأحو ازجفررراع زطرررو  الاػررر ااك فررري الاه اهرررذ بيظررربت 

ارررررا خزات مرررررً حيررررر  جررررروفس القررررروى اليؼرررررسيت    رررررت حغا رررررت بررررر ن املخوطرررررطت أ  د ن ذلررررر  ج رررررازجذ حول

خ اررررررصةه  يمكررررررً ج خرررررري  مػو رررررراث  رررررردماث املػ ومرررررراث بمكخبررررررت  امػررررررت الظررررررودان املفخوحررررررت غبررررررا 

الاواجرذ الرميررت فري  ررػذ املخط براث املاديررت  اليؼررسيته   لمراد حدازاث الػ يررا ل مكخبرته ممررا  ػرراوو 

 صروز مب را فري البييراث خطاطريت ممرا أدى  لر   الو ؼ السالً ملكخبت  امػرت الظرودان املفخوحرت مرً

 ررػذ  رردماث املػ ومرراث غبررا الاواجررذ الرميررته مؼررفذ الدزاطررت غررً هقرر  حرراد فرري ا خصصرراث 

املاليرررررت   رررررػذ جررررردزيب القرررررائم ن غوررررر  أمرررررس املكخبرررررته   ػرررررصي الباحررررر  القصررررروز الظرررررائد فررررري  ررررردماث 

 -حت لألطباب الخاليت3املػ وماث غبا الاواجذ الرميت بمكخبت  امػت الظودان املفخو 

 غو   ميؼ خوؼطته-0
 
  ػذ املوازد املاليت مما يىػكع ط با

 غد  موامبت الخدزيب ملخط باث الاطخفادة مً الاواجذ الرميته-9

  صوز أ ظا  املكخباث  أ اصة الد لت املػىيت بالخدزيب ه-3

  ػذ  فسة البامجياث  الخطبيقاثه-2

 

   جم الخوىو  ل  مجموغت مً الىخائف مً ألماا3مً  حد الػسذ الظاب

 رررررػذ الط رررررب غوررررر  الخررررردماث املقدمرررررت  ا رررررخحا دز رررررت ال رررررادد غ الهرررررا هديجرررررت اغخمررررراد مح رررررا مرررررً  -0

 املظخفيديً غو  ماازا هم ال خصيت في اطخذدا  الاواجذ الرميته

ت لدى املظخفيديً   ت الخما  مكخبت  امػت الظودان املفخوحت بال ا يف غً  دما ها املػ وماجي -9

 مما يتدي  ل   او املظخفيديً بما يمكً أن جقدمه لام املكخبت مً  دماث غبا لواجفام الرميته
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الصررررػوجاث حدازيررررت املخمح ررررت فرررري ىررررػوجت   ىرررراع املظرررر ول ن فرررري حدازاث الػ يررررا بحا ررررت املكخبررررت  لرررر   -3

يً مرً  ردما ها غبرا الاواجرذ جقىياث حديحت مما يتدي  ل   غا ت  اود الخطويس   دماث املظرخفيد

 الرميته

هقررر  القررروى الػام رررت املتل رررت  جسػررريح أ رررخا  مرررً غ رررا ذ ي الػح رررت بالػمرررو املكخبرررل ل رررد زاث  -2

الخدزيييت الخاىرت بأوؼرطت الاواجرذ الرميرت فري  طراع املػ ومراث ممرا أدى  لر   رػذ الاطرخفادة مرً 

 ج   الخدماثه

اواجررررذ الرميررررت باملكخبررررت خمررررس الررررري يخط ررررب جىميررررت غيرررراب  امررررو لقظررررم جقررررديم املػ ومرررراث غبررررا ال-5

  دزاث الػام  ن غو  الخػامو مؼ خهواع ا خخ فت مً الاواجذ الرميته

غررد   جاحررت فررس  الخرردزيب ال افيررت ل ػرررام  ن  الررريً ل جخرروفس لررد هم الدزايررت ال افيررت لحطرررخفادة -2

 مً الاواجذ الرميت لخقديم الخدماثه

 على النحائج التي ثىصلت إليها الدزاسة ثىص ى باآلجي: بناء  

 س زة حغحن  ال ا يف غً الخدماث املخاحت غبرا الاواجرذ الرميرت  ؼرمو الطرسق  الوطرائو ضغرح  أمبرا  -0

غرردد مررً املظررخفيديً   اىررت الررد زاث الخدزيييررت ل مظررخفيديً  ونهررا جدرريح ال قررات املباػررس  الخو رريح ال ررافي 

 لخ   الخدماثه

 ررررس زة جأليررررو الػررررام  ن باملكخبرررراث فرررري مجرررراد جطبيقرررراث الاواجررررذ الرميررررت مررررً  ررررحد الررررد زاث الخدزيييررررت  -9

   زغ الػمو  البػحاث الخاز يت  الدا  يته

جوف ا القوى اليؼرسيت املتل رت فري الخذصصراث  املكخبراث  القاطرباث  ال غراث ل رمان  رودة الخػامرو مرؼ  -3

 ً  ات أ سىهالباحح ن مً  ات  مؼ املػ وماث م

 رس زة  د راد مقررسز جقىيرت الاواجررذ الرميرت فرري  طراع املػ ومراث ممط ررب   برازي ل ميررؼ ارحب ال امػررت  -2

 حي  يخم  غداد الطحب في بييت الك ا هيت  مػ وماجيته

جرردزيب املظررخفيديً مررً ألرررم الخرردماث الوررل جقررردماا املكخبرراث ال امػيررت بحيرر   هررردا  لرر  جىميررت املارررازاث  -5

 ل مظخفيديً   مظا هم القدزة مً الاطخفادة مً مصادز املػ وماث غبا ما جحم ه أيد همه خطاطيت

 س زة جروف ا البامجيراث  الخطبيقراث املىاطربت الورل جرخحت  مرؼ أهنمرت ل اواجرذ الرميرت  يرخم جحميرو لرر   -2

 Appstor. الخطبيقاث مً مخجس 

ظيرررررذ جطبيقررررراث الاواجرررررذ الرميرررررت فررررري الظررررراي ال ررررراد  لررررر  مػال رررررت الخحررررردياث الورررررل جحرررررود د ن جو  -2

  دماث املػ وماث باملكخباث ال امػيته
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 – ه الاه اهذ   دماث املػ وماث في مكخبراث ا  موغرت الطبيرت ببغرداد 9009محمود،  مسا  دمحم،   -0

 ىفحاث مخفس ته  002،    22، مف 0زطالت املكخبت ، ع

ذ الرميررررت فرررري جىميررررت الررررو ي املػ ومرررراحو ل مجخمررررؼ ه ه د ز الارررراجذ الاواجرررر 9002بررررحد ، ب رررره احمررررد،   -9

 ه 52-00،   52ا   ت الػ ميت ، ل  يت ههه في مصس أطيوط ، ع

الظررودان،  فرري ه جقىيررت املػ ومرراث فرري دغررم الخػ رريم املفخررو  9009بررحد، ب رره أحمررد  غمررس الػمرراض،  -3

 الخساو 3 داز  امػت الظودان املفخوحت ل طباغت  اليؼسه

داز  امػررررررت  مج ررررررت  امػررررررت الظررررررودان املفخوحررررررت3  ه الخػ رررررريم ا قمرررررروده9009د، بررررررحد، ب رررررره أحمرررررر  -2

  ه9009، 3الظودان املفخوحت ل طباغت ،ع

ه مج رررت webmetrice)9009 (ه  امػرررت الظرررودان املفخوحرررت  املظرررخقبو3 )9009برررحد، ب ررره أحمرررد )  -5

 9الػدد  -املظاز الخقاووه

  خماهاثه  هجقازيس حدازاث9002 امػت الظودان املفخوحت،   -2

الخساو 3 امػرررررررت  - (ه الخررررررردماث املكخييرررررررت ل دازطررررررر ن غرررررررً  ػرررررررده9003 رررررررابس، غبرررررررد الػصيرررررررص دمحم)  -2

 ه010 -الظودان املفخوحته

 - ه  زػرررت  ػىررروان3 املكخبرررت حلك ا هيرررت  الرررسجط الؼرررب وه9003ج5ج0 امػرررت الظرررودان املفخوحرررت،   -1

 الخساو 3 غمادة املكخباثه

(ه د ز اطررخذدا  الارراجذ الىقرراد فرري الخػ رريم غررً  ػررد بال امػرراث 9002القظرر ن، حظررً الفرراجح، )   -2

 ه020 -030     01مج ت الخجديد ال ابوي، ع  –الظوداهيته 

  ه9002دليو مكخبت  امػت الظودان املفخوحت،   -00

 ه الىرررراهو جكىولرررروتي آفرررراق مظررررخقب يت لبىررررات املكخبرررراث الس ميررررت غورررر  9000الصل رررراي، اررررحد هرررراظم،   -00

 ه0ا   ت الػسا يت لخكىولو يا املػ وماث، ع الااجذ ا قمود،

  ه الخػ يم ال واد 3 زايت  ديدة ل خػ يم باطخذدا  الخقىيت الحط كيت 9002طالم ، احمد دمحم ،   -09

ه  9يوليرو ،   92-95ه املتجمس الػ مل الحاوو غؼس املصسيت ل ىماذا  ارسق الخردز ع فري الف راة مرً 

 هل  مػيت

 (ه الارررررراجذ ا قمرررررود دا ررررررو املكخبررررررت ال امػيررررررت3 دزاطررررررت 9005دمحم،)الظرررررػدوو، محظررررررً غابررررررديً   -03

اطرررررررخطحغيتهر املرررررررتجمس الػ مرررررررل خ د ل مكخبررررررراث  املػ ومرررررررراث جحرررررررذ غىررررررروان3 جحررررررردياث املكخبرررررررراث 

  ه9005هوفمبا  95-92ال امػيت في خلفيت الحالحتهر  امػت بنها،  حد الف اة مً 

 يرررا الاواجرررذ الرميرررت  الاطرررخفادة منهرررا فررري  ررردماث (ه جكىولو 9002طرررويفو ، زحررراب غبرررد الارررادي، )  -02

 املػ وماث الول جقدماا املكخباث  مسامص املػ وماث ه مج ت املكخباث  املػ وماث الػسجيت ه
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 ه جطبيقررررررراث اطرررررررخذدا  جكىولو يرررررررا الاواجرررررررذ ا قمولرررررررت مرررررررً 9001غبدالقميرررررررد، مليرررررررات مذخررررررراز،   -05

دزاطرررت  – امػرررت ح ررروان3   يرررت خدابه املكخبررراث الػامرررت بررردا و  ماوزيرررت مصرررس الػسجيرررته مصرررس، 

 ما ظخ ا غ ا ميؼوزةه

 (ه الخذطرررررررريط لخقررررررررديم  رررررررردماث مػ وماجيررررررررت فرررررررري املكخبرررررررراث 9001الػطايررررررررا، دمحم غبررررررررد  أحمررررررررد )  -02

ال امػيررت باطررخذدا   ػرر  جطبيقرراث الاواجررذ الرميررته مج ررت املسمررص الػسبررو ل بحررور  الدزاطرراث 

 ه2ع 5في غ و  املكخباث  املػ وماث، مف

الفايد، أػواق فايده  ججالاث االباث  امػت امل   غبد الػصيص هحو اطرخذدا  الاواجرذ الرميرته   -02

  ه9002، مايو9،ع9مج ت مكخبت امل   فاد، مف

 ه مصررادز املػ ومرراث الخق يديررت  حلك ا هيررت، 9002 ىرردي ،ي، غررامس  بررساليم   يمرران الظررامسا و،   -01

 هغمان  دازة املظ اةه0ط

 ه  رردماث املػ ومرراث فرري ػررب اث الارراجذ الاواجررذ الرميررت فرري 9002بررد الظررخاز ، مغررا زي ، غررحت غ  -02

 .022-025، يىايس    0،ع 92مصس ه مج ت املكخباث  املػ وماث ، ض

  www.ous.edu.sdاملو ؼ الالك ا وو ل امػت الظودان املفخوحت  -90
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 أ.د. دمحم عبد هللا أبو عون                      فائق بشير التير      عبد املنعم عبد هللا الغويل            

 البحوث عام مسلصمديس                              زايع قظم التظويق            زايع قظم اإلاواد العامة                           

 بالجمعية آلافاق العلمية                                       لعباس طعة مجا-الاقتصاد والعلوم الظياطية لية م  

                                                                                                                   

 

 علررررر يعتبرررررس التظرررررويق الظرررررياعا مرررررً  ارررررم الصرررررىاعاع العاإلايرررررة ال ررررر   ررررردز   رررررس  رررررعو  العرررررالم 

اخررت أ  هواع ررا لمررا يايررد ق ررا   علرر اقتصررادياع الرردوى ال رر   تواجررد فنيررا ؤلامهاهيرراع الظرريا ية  و 

مً فسص العمل  اإلا ييناعا مً ألاوش ة الاقتصادية ال    واجد الظيا ة وخاصة  التظويق الظي

للشرررعو  كرررا مرررل بلرررد والتظرررويق الظرررياعا يت رررمً العررردد مرررً ألاوشررر ة ؤلادازيرررة التظررروي ية والاىيرررة  

وغيسارررا وال ررر   برررد  مرررً الظررراس ودجسالا رررن  العديرررد  االارررا الاىرررادق واإلا ررراعم  والاطررر سا اع الظررريا ية 

الً الظرررريا ية  التظررررويق الظررررياعا يعتمررررد  رررردي  با  ررررافة االاررررا ؤلا عرررراد اإلاتواجررررد  كررررا م تلرررر  ألامرررر

الاقتصررادية والاجتماعيررة للتظرررويق الظررياعا  ومظرررتوياع الظرريا ة واإلاررصيي التظرررويق الظررياعا ومرررً 

 ام ال  ايا اإلاعاصرس  واإلارر س  كرا التظرويق الظرياعا يت رمً مافرة زمرااص اإلاا روم الوردي  للتظرويق 

والتوشيرررر   ويق وطبيعيررررة اإلاتهاملررررة ويتهررررون مررررً عىاصررررس عديررررد  مررررً الظررررعسواإلاس ب ررررة بررررسدا  التظرررر

وال ررررسويي يشررررمل مررررل  عىاصررررساا ومررررً اىررررا   رررررسهم م مررررة التظررررويق الظررررياعا ومررررً  اررررم عوامررررل ه رررررا  

اع  كررا ليايررا  رروافس آلامررً وال مسهيىررة للظررااب  فررايمً م لرر   طالرر   لهررل فررسد كررا مررل يالتظررويق الظرر

ال رررر  يس نررررص علنيررررا الاطررررت دام واإلاعلومرررراع الظرررريا ية كررررا التظررررويق  موقرررر  طررررياعا ومررررً  اررررم السمررررااص

الظررررياعا اررررو ه ررررا  الظرررريا ة او رررر  البررررسامي ال ادفررررة ع ال رررر  هظررررت    الظرررروا   مررررً جميرررر   هحررررال 

 العالم 

والاطرررررتمتا  باإلاصيرررررد بايمرررررالً الظررررريا ية والبرررررسامي اإلا ىيرررررة  ل طررررر  هرررررن طررررريهون مررررردعا  لرررررن إف

وزا م ما لنثيس ممً ييشدون السا ة والاوسجام  يب  مً  لو ألاطعاز واإلاعلوماع الظيا ية  لع  د

 مررررالً  سفنييررررة وخصوصررررا مررررا يتعلررررق بسلعررررا  ألاطارررراى  علرررر البااظررررة ال رررر  ياس رررر ا  عرررر  ال رررراامين 

وفاعلية اإلاعلوماع الظيا ية و  ويساا وفق التظويق الظياعا واج  الظعا ال اطت  ا  الظيا  
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 علر اإلاروطً  ن يحرسص  علر اال السا رة ل رم لمرا  هرن كرا اإلا ابرل ي ر  جردهيم و روفيس وطر عل والعمل 

لو يدعم الاقتصاد الوطن  ويهون مواق  عمل كا الب د وخاصة ليايرا دعم الظيا ة الداخلية ين ذ

ك م مرً  زو  ألامرالً اإلاتميرأ و ي را  الردوى العرالم  كرا اإلاىراطق  0911 متلو خط طا لا كرا  ردود 

 وى العسبية  املجاوز  وخاصة الد

 

Extract 

Tourism marketing is considered one of the most important global industries 

that generate the impact of the people of the world on the economies of the countries 

in which the tourism potential exists. And of different types as the tourism sector 

benefits, especially tourism marketing is one of the economic activities that millions of 

job opportunities exist for the people in each country and tourism marketing includes 

a number of activities Administrative, marketing, technical, and others that start from 

travel and its many procedures to hotels, restaurants, and tourist breaks located in 

various tourist places. Tourism marketing adopts a modern addition to the economic 

and social dimensions of marketing Tourist and levels of tourism and the mix of 

tourism marketing One of the most important contemporary and influencing issues in 

tourism marketing includes all the pillars of the modern concept of marketing and 

associated with the marketing tool and the integrated natural and consists of many 

elements of price, distribution and promotion that includes all of its elements and here 

comes the task of tourism marketing and one of the most important factors for the 

success of coastal marketing in Libya The availability of safe and reassurance for the 

tourist, security is a basic requirement for everyone in every tourist site and one of the 

most important pillars on which the use and tourism information in tourism 

marketing is the success of tourism (setting targeted programs) that attract tourists 

from Glossy around the world 
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It will be a cause for him to see and enjoy more tourist places, professional 

programs and tourist information that play an important role for many who seek 

comfort and harmony stem from those exorbitant prices imposed by some of those in 

charge of entertainment places, especially with regard to children's games and the 

effectiveness of tourism information and its development according to tourism 

marketing and the duty to strive not to attract tourists And work on their infertility and 

provide them with amenities. Also, in return, the homeland must take care to support 

domestic tourism, because that supports the national economy and will be work sites 

in the country, especially Libya that has a coastline in the range of 1900 km. It is the 

most wonderful place, as well, the countries of the world in the neighboring regions, 

especially the Arab countries. 

 

 بيررل ليايررا طياطرراع  ىمويررة جرراد  ويرردأ دالاررا  وجيررن الاقتصرراد الرروطن  هحررو صررىاعة طرريا ة 

ال ررومم وا بعررل دالاررا جملررة مررً الة ررط ؤلاهماايررة الررىاط لمصرردز و يررد للرردخل  علرر وعرردم الاعتمرراد 

الظررررراعية دالارررررا  سليرررررأ الاطرررررتثمازاع كرررررا ق اعررررراع  الاقتصررررراد السايظرررررية الطرررررتنماى البييرررررة التحتيرررررة كرررررا 

 الصىاعة والصزاعة والاقتصاد وخاصة االصىاعة الظيا ية ع 

ا هع ررس دال  ن الافت رراز الشررديد كررا عرردم اطررت دام اإلاعلومرراع الظرريا ية كررا ألاطررواق طرراام كرر

الة ررررط ؤلاهماايررررة كررررا صرررروز  قصرررروز عررررً  علرررر النثيررررس مررررً البررررسامي الظرررريا ية وبالترررراالاا  وعنررررع ذلررررو 

  ح يق  اداف ا بصوز  مثلا 

ع ال ادفرررة دالارررا بىرررال البييرررة التحتيرررة 0994-0971واعتمررراد الة رررط التىمويرررة ال مو رررة خررر ى الا رررس  ا

م الاعلرررا بت ىيرررة اإلاعلومررراع والصرررىاعة والتوجيرررن باالقتصررراد الررروطن  هحرررو ؤلاهتررراا  ف رررد بررردا الااتمرررا

 الظيا ية  وخاصة االتظويق الظياعا ع

ممرررا يظرررس كرررا وشرررس الت ىيرررة و هرررويً النارررالاع والهررروادز اإلارالرررة   يررر   رررم دوشرررال الهليررراع الجامعيرررة 

 واإلاعااد واإلاسالص اإلات صصة وألاقظام  كا علوم الظيا ة وآلا از  
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  الاطرررر سا ي يةظرررريا ة و  ىياويررررا واعتبازاويررررا مررررً الصررررىاعاع ومرررر  اشديرررراد ااتمررررام اإلاظرررر ولين ب  ررررا  ال

 الظيا ة للمظت بل   

 رو مرً  ن التظرويق   ىوهظس لألطواق الظريا ية مرً  اميرة اقتصرادية واجتماعيرة لريع اىراك  دور

الظرررررياعا  لرررررن دوز لبيرررررس وفعررررراى كرررررا   رررررويس الصرررررىاعة الظررررريا ية كرررررا ليايرررررا ولعرررررل مرررررً  اإلا  ررررر  خررررر ى  

فاعلية اطت دام اإلاعلومراع كرا التظرويق   ؤلا مام هيرا الجاه  ألامس الري    علالظىواع ألاخيس  

 اإلاظتوي الداخلا والةازجا م  العالم   عل الظياعا وخاصة 

و بسش مظااساا  حتاا دالاا جسا عاع دع مية هظوي ية منثاة بمظرتو  دوى العرالم العس رم وألاوزو رم 

مررداز الظررىة فررإن النثيررس مرر يم  علرر د مررً الررصواز والظرروا   وألاطرريوي وألافسي ررم  وليايررا هظررت بل دعرردا

ني رررة الرررب د الظررريا ية والةدميرررة وؤلاه ررراشاع ال رررةمة وخصوصرررا مرررً  علررر ييمرررن   ن يتعرررسأ  ل رررس 

 يصوزاا يوى مس  كا  يا ن   

مىرررررر العصررررروز ال ديمرررررة والظررررريا ة  مثرررررل  اميرررررة خاصرررررة لررررردا معظرررررم  رررررعو  العرررررالم ولنرررررً 

  ت اع  م   صايد دوزاا الاقتصادي والاجتماعا والبيئ  والتنىولوجا والظيال     اميتيا  

وقد   د ق ا  الظريا ة كرا العرالم خر ى الىصر  الثراوم مرً ال رسن اإلاا ر   همروا م أايردا و صربحل 

ألاقرل   الظيا ة  حتل موقعا متميرأا كرا اقتصرادياع الشرعو  لتصربب  وى و ارم صرىاعة عاإلايرة  علر

 إلااى اإلاظتثمس وألايدي العاملة اإلاظت دمة مً  ي  ز ض ا

كرررا صرررىاعة الظررريا ة   و ب رررسوى ال رررسن الورررادي والعشرررسيً  لمرررا يظرررمنيا الررربع    صررربحل 

 ررد طرروال ولنررً الرردوى اإلات دمررة مرران ل ررا هصرري   علرر الغايررة ألاوالاررا إلاعظررم الرردوى اإلات دمررة والىاميررة 

دعرررم ق ررررا   علررر دي  وقررردزويا اإلااديرررة ألاطرررد مرررً الظررريا ة العاإلايرررة  هظرررسا ل بيعرررة و رررع ا الاقتصرررا

ز ض  علرر الظرريا ة و  ررويسا  فالتظررويق اررو الىرراب  الررسايع واإلاوجررن لاوسلررة الظرريا ة الوديثررة   و 

مظرررررولياع زجررررل  ذواق اإلاظررررتيلنين الورررراليين واإلاترررروقعين  وخاصررررة عىررررد التعامررررل مرررر  مىررررتي خرررردمم 

ا ررس مرً مىافظررة  رديد  ومتىاميررة طرسي  التلرر  وغيرس قابررل للت رصيً  د ررافة إلارا يشرر دا العرالم الو

كررا ارررا الصررىاعة العاإلايررة  جمعيىررا يرردزك  ن ارررا الصررىاعة لررا مررصيي لعىاصررس ملموطررة و خررسي غيررس 

ملموطرة  ت لرر  اإلارصيي اإلا اررم مرً زجررل التظرويق   رربا   اجراع و ذواق الظرريا  الوراليين و حويررل 
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تنرررررسز  باالطرررررتمساز والاطرررررت ابة الظررررريا ة اإلا علررررر الظررررريا  املوتملرررررين دالارررررا طررررريا  فعليرررررين واملوافظرررررة 

 للتغييس والتع يد 

التظرررويق الظرررياعا ومرررا ارررو ما ومرررن و ادافرررن  علررر العديرررد مرررً اإلاعلومررراع  علررر ويشرررمل اررررا البحررر  

ويمنرً  ن هروجص مشرهلة البحر  كرا  ن عردم وجرود دوز  نىولوجيرا اإلاعلومراع  و امتن ودطر سا ي يتن 

 التظويق الظياعا  عل وز  نىولوجيا اإلاعلوماع و  ساا ما او د  التظويق الظياعا/ليايا عل و  ساا 

اإلارطظررة  ن  ح رر  ليانيررا ووجوداررا ف ررط بررل البررد  علرر كررا عررالم الت رراز  الورردي  ال يتوجرر  

للمرطظة مً  ن  ىجح كا دظ از صوز  جيد   كا  ذاان العم ل وبال ياية  صبب هاجوة كا الوصوى 

ال ررو يحترراا دالاررا اإلا رراز  والا  ررساأ وال رر  اليمنررً  ح ي  ررا دال دذا ماهررل دالاررا الصررداز  كررا الظرروق ارررا 

 الةدماع الظيا ية مس ب ة بما وم التظويق الودي  و اجة الظوق  

كرررا البلررردان الىاميرررة لب دهرررا   يررر   واجرررن صرررىاعة الظررريا ة مصررراع  كرررا الصررروز  الراىيرررة 

زا  ظاطرررا واررررا هرررا ي عرررً   ي رررة  ن ألاطاطرررية للتظرررويق  لعررر  دو   لاإلاس ررية  فرررإن   بيرررق  اإلابررراد

 اجاع و و ا  الظيا   و العم ل  عل الج ود التظوي ية  تحمل الع ل ألالبس كا دي اد والتعسأ 

ل را فإن الاط سا ي ياع التظوي ية  عل املوتملين ومً  م  حويل اإلاظتيلو اإلاظتيدأ دالاا مظتيلو ف

   عل مً اإلامنً التوط  كا ه اق وحجم الظوق 

 علررررر مو رررررو  البحررررر   اميرررررة هظرررررسا لهوهرررررن يبحررررر  كرررررا  نىولوجيرررررا اإلاعلومررررراع ودوزارررررا  ينتسررررر  

التظررررويق الظررررياعا وان عرررردم اطررررت دام ارررررا الوطرررراال بدزجررررة عاليررررة مررررً الناررررال  يرررررد  االاررررا خلررررق 

 طايل اإلاثاى:  عل النثيس مً اإلاشامل والصعا  هوزد م يا 

   التوقااع لا ساع م تلاة عً ؤلاعماى  التظوي ية الظيا ية -

   الصياد  كا  هلاة ؤلاعماى التظوي ية الظيا ية -

   كا م اى التظويق الظياعا والةظااس بدقة ألازبا  ظا   عل عدم ال دز   -

عدم الاهتظام كا العملية التظوي ية وعدم  وفس ؤلاعماى كرا  وقاويرا املوردد  مرً  ير  الصرىاعة  -

   الظيا ية

    ى بمواعيد ألاعماى التظوي ية الظيا يةخلق  الن مً عدم الث ة م  الظايب هتي ة لإلخ -
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خلق  الن مً الشلل يصع  مع ا  وظير  ز ض اإلاراى كرا مشرازي  مظرت بلية طريا ية االتظرويق  -

 الظيا ية ع  

او شياد  و ىمية معسفية العلمية التظوي ية كا دعداد و  ويس قدزا ن وم از ن الانسية كرا الاقتبراض 

  صال العل   كا م اى التظويق الظياعا والاطت

 ألاهميت البحث بالنسبت للعلم: 

التظررررررويق الظررررررياعا  ماديميررررررة  علررررر ه رررررا ألابحرررررراث والدزاطرررررراع ال ررررر   تىرررررراوى اإلاعلومرررررراع و  ساررررررا  -

 جديد  كا  دبياع ؤلاداز   شهل عام ودداز  الظيا ة بوجن خاص  

التررررردزي  والعدالرررررة وال سقيرررررة  يررررروفس طياطررررراع وهظرررررم فعالرررررن ومدعمرررررة االارررررا ق رررررا  الظررررريا ة مثرررررل -

        الرر   اإلاظررراامة كرررا  ررروطين   ىيررة التظرررويق الظرررياعا كرررا ليايرررا واإلاظرراعد  كرررا ه ل رررا مرررً الررردوى 

اإلات رررروز  وهعصيررررص اطررررت داماويا و  بي اويررررا داخررررل البلررررد  بمررررا ي رررردم عمليررررة التظررررويق الظررررياعا 

 /ليايا  

ة الظرررررررريا ية ودوزاررررررررا كررررررررا  التىميررررررررة شيرررررررراد  الرررررررروعا بساميررررررررة التظررررررررويق الظررررررررياعا بساميررررررررة الصررررررررىاع -

 الاقتصادية مً خ ى التداوالع واإلار مساع العلمية كا م اى الظيا ة 

 التظويق الظياعا الالن سووم م  فتب املجاى للنثيس  مً اإلاواطىين للعمل باإلاتىاشى  -

د  ؤلاص   كا مظتو  التظويق الظياعا داخلا وخازجيا والتعامل م  الت ىية والوطاال اإلاظراع -

  نىولوجيا اإلاعلوماع الظيا ية  

و ررديثا هعتبررس  ألازبررا  ح يررق  علرر ل ررد اه رروع ألايررام ال رر  ماهررل  اررداأ التظررويق فنيررا  سلررص 

مباد  التظويق الوديثة دز ال الصبون  و اإلاظتيلو ه  ة جواسية كا عملية   التظويق الىاجح  ع  

ية دز ال الصبون ع كا  ين يعتبساا آخسون  داز  عمل لتدبس خبسال التظويق ي ل ون علنيا دطم ا عمل

اخررررررت أ  جىاطرررررر م و اجرررررراويم  علرررررر ودزاطررررررة و حليررررررل ومحاولررررررة د رررررربا   اجرررررراع وزغبرررررراع العمرررررر ل 

و لوانيم ومشازهيم  اخريً بالوظبان طبيعة الاهارساد  اإلاتميرأ عىرد  الظريا   و اإلاظرتيلنين براخت أ 

يرس  و رسدد فيمرا يسغبرون ومرا آيردغيون   برين ابرازكع وا وشرً ع  ن مىابتيم  و صول م وبمرا لردييم مرً  

ال رررررردأ الظررررررياعا: التظررررررويق اررررررو   لبيررررررة  الواجرررررراع الاشررررررسية   وارررررررا يو ررررررح   ن  ال رررررردأ ألاطالرررررر   
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للتظررررويق الظررررياعا اررررو دز ررررال الظرررريا  ودذا هجوىررررا كررررا دز ررررال الظرررريا  فررررإن  وطرررر  وامتررررداد الظرررروق 

  اداأ التظويق الظياعا: يصبب  مسا طبيعيا  وارا الى اط  و ح

دز ال الظيا  : دهىا وعتبرس التظرويق ارو عمليرة دز رال للظرااب وكرا  رول اررا الوا ر  فرإن ال ردأ -0

ألاطال   مً   بيق مبادئ التظويق كا   ديم الةدماع الظيا ية او دز ال اإلاظتيلنين ومرخسا ال 

لعمرررررر ل وبرررررررلو يهررررررون ه ررررررد مرطظرررررراع طرررررريا ية يمنررررررً  ن  انررررررس كررررررا  مايررررررة وجوداررررررا دون دز ررررررال ا

 الاشدااز والى ا  الاقتصادي ل را اإلارطظة  س  مً اإلاظتحيل  

جعرررل الاقتصررراد التشرررغيلا ممنىرررا : فرررإن اىررراك اررردفا م مرررا ارررو جعرررل  الاقتصررراد التشرررغيلا ممنىرررا -2

وذلرررررررو يظرررررررتلصم الاطرررررررتغ ى ألامثرررررررل للمررررررروازد دن الت رررررررديس لتوقعررررررراع اإلاظرررررررتيلنين ي عرررررررل مرررررررً اإلامنرررررررً 

إلاررروازد والعرررسا الظرررياعا بمرررا يتىاطررر  مررر  ال لررر  واررررا ي لرررل مرررً الاطرررتغ ى  مرررً للمرطظرررة دداز  ا

الاطررتغ ى غيررس ألامثرررل للمرروازد اإلاتا رررة د ررافة دالارررا ذلررو  فررإن  اإلارطظرررة  ظ ررس ااتمام رررا برران  تاررروق 

 اإلاسلص ال يادي كا الظوق   عل اإلاىافظة وهظي س   عل 

مظرراعد  اإلارطظررة كررا  ح يررق ألازبررا  وبرردون  ح يررق ألازبررا  : دن مررً  اررداأ التظررويق الظررياعا  -3

 رررو فرررإن اررررا اررردأ  طويرررل ألامرررد كرررا  رررين يعتبرررس الاقتصررراد كرررا التشرررغيل والتوطررر  كرررا حجرررم الظررروق 

ودع رررال  صررروز  جيرررد  عرررً اإلارطظرررة  الظررريا ية مل رررا  مررروز  رررسوزية لتح يرررق ألازبرررا  ومرررً اىرررا فرررإن 

 ررررررم  يظررررررتمس الظرررررريا  كررررررا اإلارطظرررررراع الظرررررريا ية ي رررررر   ن هعمررررررل وفررررررق طسي ررررررة م   ررررررة ومىظمررررررة  

 اطت دام خدماويا مً غيس اه  ا  وارا الاطتمساز ي  و يظاعد كا  ح يق ؤلازبا   

دبررررساش صرررروز  وا رررروة : دن ارررردأ التظررررويق الظررررياعا اررررو اإلاظرررراعد  كررررا دبررررساش صرررروز  وا رررروة و ن  -4

ظريا  كرا مبدل التظويق الظياعا الو ي م هعتبس مر س  كا خلق  و الت لا مرً الاه باعراع  لردي ال

 ألاطواق اإلاظتيدفة  

اإلاىافظرررة : برررال ب   دن اررررا اررردأ م رررم للتظرررويق الظرررياعا   واليررروم يعتبرررس التىرررافع  علررر التاررروق  -5

 ل ررس  ررد  و ررس يسا ممررا طرربق   دن اإلامازطرراع التظرروي ية هظرر ل د بررا  دطرر سا ي ية مىاطرربة  يرر  يررتم 

خررر ى ذلرررو فإهرررن غالبرررا مررراع هجرررح ده ررراش   ارررداأ اإلارطظررراع بمظررراعد  ال رررسازاع التظررروي ية ومرررً  

اإلارطظرررة الظررريا ية  و اإلاىافظررررة فنيرررا فهرررل ارررررا ألاارررداأ  اإلاررررموز  فيمررررا طررربق  و رررح  ن هظررررويق 

الظل  والةدماع   صبب  ل س هع يدا   م  شياد  الوعا لدييم عمرا مران عليرن  طر ف م وهتي رة لررلو 

طرررررتمساز وباالطرررررت ابة للتغيرررررس  فرررررإن الت ىيررررراع اإلاظرررررت دمة مرررررً قبرررررل اإلارطظررررراع الظررررريا ية  تغيرررررس با

 الظسي  كا البي ة  والظوق الظياعا 
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اإلاررررررررىي  الوصررررررررام  مررررررررً خرررررررر ى الاطررررررررتعاهة باإلاصررررررررادز العلميررررررررة والنترررررررر   علرررررررر يعتمررررررررد البحرررررررر  

والدوزياع واإلاواق  الالن سوهية ذاع الع قة بالوزقة العلميرة لمرا  رم اطرت دام الاطت صرال إلاعسفرة 

إلارروظاين واملةتصررين كررا وشاز  الظرريا ة كررا ليايررا  رروى  نىولوجيررا اإلاعلومرراع و  ساررا زؤيررة العرراملين وا

 التظويق الظياعا خاصة ب  ا  الظيا ة كا ليايا  عل 

 زمااص   ث يمنً ديساداا : عل مً اإلاعسوأ  ن اإلاا وم الودي  للتظويق الظياعا يعتمد 

لواجرررررراع والسغبرررررراع وؤلامهاهيرررررراع وألاذواق اإلاتصررررررلة باإلاظررررررتيلنين كررررررا ألاطررررررواق اإلاظررررررتيدفة  دزاطررررررة ا0

 للظل  والةدماع 

  حديد ذلو ال دز مً ؤلا با  الري   دز علين اإلارطظة دهتاجية  و هظوي ية  و ل امرا معرا مرً 2

  لو الواجاع والسغباع وألاذواق املودد  مً قبل زجاى التظويق  

لج ود وألاوشر ة داخرل اإلارطظرة وبإ رساأ مبا رس  مرً ؤلاداز  العليرا وهاروذ م بروى   وجين مافة ا3

 داز  التظويق  ي راد اإلاعادلرة اإلاتواشهرة برين الواجراع والسغبراع الةاصرة باإلاظرتيلنين واإلاظرتيدفين 

 هل طل   و خدماع  عل وذلو مً خ ى   وفيس ال دز اإلامنً م يا مً اإلامنً   ديمن للمظتيلنين 

 طعاز مىاطبة  وبس

الظررررريا ة د رررررد  ألاوشررررر ة الاقتصرررررادية ال ررررر   تمتررررر  بساميرررررة لبيرررررس  كرررررا البلررررردان ال ررررر   تمتررررر  بمواقررررر  

طيا ية فنيا  مالً طيا ية و  سية يتم ال سدد علنيا وشيازويا مً قبل ؤلافساد  لظيا   والج اع ذاع 

 طرع هظروي ية  عل مبيية عملية  اط سا ي ياعالع قة وويتم بسموز طيا ية ومشازيع ا فإن وجود 

  مثل ه  ة البداية   ط ق وه ا   ي ج د طياعا اادأ للمصيد مً الظيا  واإلاصيد مً ؤلايساداع  

اإلاظرتو   علر مىاطربة  اطر سا ي ياعو   ج وداع  و  وشر ة كرا املجراى الظرياعا  ن  رىجح دال بوجرد 

املةتلارررررررة ارررررررو عمليرررررررة التظرررررروي م وخصوصرررررررا  ن الت  ررررررريط الظرررررررليم للتظرررررررويق الظرررررررياعا  عىاصرررررررسا 

    ماهية لوجود الظيا ة ليشاط دوظاوم مً ج ة ولسافد اقتصادي مً ج ة  خس  
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اإلاظتوي املولا  مثل الظيا ة مالىاط الو ي م والداام والري ي دم لةصاهة الدولرة مليرازاع   وعل 

امرررررل الررررردوالزاع طرررررىويا  دن التظرررررويق وشررررراط ديىررررراميهم يرررررر س ويترررررس س بمرررررا يحي رررررن مرررررً متغيرررررساع وعو 

داخلية وخازجية  كا العوامل الداخلية والعوامرل الةازجيرة لرا ال ر   حردد دطر سا  ية التظرويق بمرا 

 ت رررمىن اررررا ؤلاطررر سا  ية مرررً خ رررط و ارررداأ لبلرررود اررررا الة رررط  وطبيعرررا جررردا  ن يهرررون زجرررل 

دزايررة ب بيعررة و  عرراد وم ررامين ارررا اإلاتغيررساع م تمعررة وغرر  فررإن اإلاشررسو  قررد ي ررد  علرر التظررويق 

 اظن عاجصا عً  ح يق   ادافن اإلاسطومة  ه

زجرراى التظررويق ا  اذارا وفررق قىررواع الا صرراى بالظرروا   علرر والتظرويق الظررياعا لررن اعتبررازاع ي ر  

 وزجاى ؤلاعماى كا م اى الظيا ة وخاصة كا الظيا ة الع جية وال سفنيية  

 التظويق يظاعد كا دزاطة طلوما اإلاظتيلو -

الجواهرر  الظررلولية  فررإذا مرران لرردهيا معسفررة جيررد   ظررلوك  علرر هعتمررد  ظاطررية ال ررسازاع ؤلادازيررة 

اإلاظرررررتيلنين يصرررررربب مرررررً الظرررررر ل دزاطرررررة دزجررررررة  و مظررررررتوي  وقعررررراويم اىررررررا  علمرررررال الررررررىاع يررررررسون  ن 

 التوقعاع والس ا مس ب ان م   ع  ما البع  

ي عررررررررل اإلاا رررررررروم التظرررررررروي م مت ررررررررابق مرررررررر  التوج رررررررراع    الاجتماعيررررررررة  التظرررررررويق الاجتمرررررررراعا الورررررررردي 

الاعالية التىظيمية  عل والتغيساع البيئية املوي ة  ارا يظاعد اإلارطظاع الظيا ية كا الوصوى 

 يرر   ن اإلاظررتيلنين  املوتملررين يمنررً  حررويل م دالاررا طرريا   فعليررين مررً خرر ى ف ررم الاطررس الاجتمرراعا 

 للمرطظة الظيا ية  

 دن مسوهررررة التظررررويق الظررررياعا مس ب ررررة مرررر  -م التظررررويق كررررا هظرررر يل عمليررررة  حديررررد ألاطررررعاز:يظرررراا- 

 حديررد ألاطررعاز لتهررون   ل ررس مصررداقية   وعمليررة  حديررد ألاطررعاز عمليررة مع ررد  و حترراا دالاررا دزاطررة 

مظررب ة لعمليررة التغييررس واالارر  مساجعررة طياطرراع اإلارطظرراع الظرريا ية اإلاىافظررة  با  ررافة ل رررا فررسن 

دزايررررة ووعررررا مامرررل بررررالظسوأ اإلاتغيرررس  كررررا الظررروق  يرررر  هعتبررررس  علررر عمررررل ي ررر   ن يهوهرررروا  صررروا  ال

الا  رررررراا الررررررري ي رررررردم اإلاصرررررراوة الةاصررررررة والعامررررررة  علرررررر مبررررررادئ التظررررررويق م مررررررة لتظررررررليط ال ررررررول 

 للم تم  
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  علررررر اد  وظررررربة ال لررررر  فررررران اإلاظرررررتيلو ولصيررررر علررررر  لعررررر  الاطررررر سا ي ياع دوزا اامرررررا كرررررا الترررررس يس 

اإلارطظة التظوي ية هظ يل عملياع الابتهاز كا ال سازاع ال سوي ية  و صبب اىا ؤلاع هاع الت ازية 

والومرررر ع  الدعاايررررة ذاع  اميررررة بررررازش  فررررإذا طررررمحل الشررررعازاع الدعاايررررة وؤلاع هرررراع الت ازيررررة كررررا 

اإلاظتيدفين دالاا مظتيلنين   ي يين  صبب اإلاظتيلو فان عملية  حويل ارالل اإلاظتيلنين  عل التس يس 

 ه اق واط  جدا عل م مة ط لة  و 

 –التظعيس –التوشي  –دن ادأ  ي مىظمة او ال يام بإداز  العوامل ال   يمنً التحنم هيا ااإلاىتي 

يررا اإلاتغيررساع مرر  ا تياجرراع ال ررسويي ع ولرررلو الىررواعا ال رر  يصررع  الظرري س  علنيررا وب سي ررة  لت ررم ه

 الظوق اإلاظتيدأ م ابل هظ يل اه اش ألااداأ  التىظيمية  

 حديررد   علرر   رروم اإلاىظمررة خرر ى عمليررة صررياغة و ىايررر الاطرر سا ي ية التظرروي ية  الشرراملة بررال سليأ 

فعالرررة بحيررر    عرررل   خررردماويا ب سي رررة علررر الارررسص مرررم   ررردم زبحيرررة ألاطرررواق اإلاظرررتيدفة و حررراف  

  عماى اإلاى  ة مً قبل اإلاىافظين  صع   عل التس يس  

ومرررً اإلا رررم  ن هررررلس  ن الاطررر سا ي ية التظررروي ية الشررراملة ويرررتم بتررروفيس مرررصيي مترررواشن مرررً مرررداخ ع  

م تلاة وقىواع  وشي  و هظمة   وشي  طبيعة دعاية ودع ن بي  الشةص   وعىاصس   سوي ية  خسي 

 مسغو  هيا    ع ااىا م سجاع

وه ررررررد  ن ؤلاطرررررر سا ي ية التظرررررروي ية الشرررررراملة ذاع  سلررررررة ديىامنيررررررة لمررررررا اررررررو الورررررراى كررررررا اإلارررررردخ ع  

واملةسجرررراع ال رررر  ي رررر   ن  هغييررررس عىررررد  رررردوث هغييررررس كررررا اإلاىظمررررة  و كررررا الجررررو اإلاىررررافع  و كررررا اإلاىررررا  

 الاقتصادي املويط 

لتظرروي ية الشررراملة  شررهل ولمرررا ارررو لرررا فمرررً ال ررسوزي  ن ي ررروم اإلاظرروقين بمساقبرررة الاطررر سا ي ية ا

الواى كا الصرىاعاع ألاخرسي و ت لر  صرىاعة الظريا ة دزاطرة اإلاشرامل اإلاس ب رة با طر سا ي ية    ن 

 اإلاىظماع الظيا ية قد مسع بالنثيس مً اإلاشامل خصوصا كا البلدان الىامية 

 م ده اش ألااداأ  التظوي م لدييا ألامس يت ل  صياغة دط سا  ية هظوي ية  املة وم بولة ليت

دن ؤلاطر سا  ية التظروي ية الشراملة ي  مىظمرة لرا عبراز  عررً  رسالم  سليمر  يرتم   معيرن مرً خرر ى 

 مصيي مدخ ع متىوعة كا عملياع دمي م تلاة وذلو لتح يق الىتااي واملةسجاع اإلاسغو  هيا 
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سجررررراع ال ررررر   حررررردع كرررررا  لمرررررا  نيرررررا  سلرررررة ديىامنيرررررة و تغيرررررس طبيعتيرررررا مررررر  اإلاتغيرررررساع كرررررا اإلاررررردخ ع واملة

 اإلاىظمة ولرلو  و ا   اإلاىافظين واإلاىا  الاقتصادي  

دمهاهيرة  علر التظوي ية ي    ن يىصل ااتمامىا  ةالاط سا ي يوعىدما ه وم بالتحدث عً صياغة 

التظروي ية  الشراملة عبراز  عرً   ةالاط سا ي يد ا ة مصيي اإلادخ ع م  املةسجاع  شهل متواشن دن 

اإلاردخ ع واملةسجراع ولررلو عبراز  عرً  رسالم  سليمر  وعبراز  عرً  هامرل لهافرة ؤلا عراد   و يد مثاالاا 

الةاصة باملج ود التظوي م  و ن اإلادخ ع لا مىرتي / وشير / هظرعيس/  رسويي  واملةسجراع لرا عبراز  

والوصرررررة كرررررا الظررررروق والصررررروز  الت ازيرررررة  ررررروالاا ال يررررراد  كرررررا  وألازبرررررا عرررررً  ارررررداأ معب رررررة مالعاارررررداع 

 الظوق 

فمً اإلا م وال سوزي ا  اذ اإلاظوقون قسازاع هظوي ية  اامة اىاك  ةالاط سا ي يباليظبة لصياغة 

مسا رررل م تلارررة  تعلرررق برررالت  يط والتىايرررر والسقابرررة وبرررالسغم مرررً  ن جميررر  اإلاسا رررل  ظ رررس بمظ رررس 

ؤلاط سا  ية يهن مً ال شم هتررلس لير  و يرً يرتم مظت ل دال  نيا هعتبس متداخلة وبيىما يتم صياغة 

دجرررررسال التغيرررررس كرررررا اإلاسا رررررل املةتلارررررة ال ررررر  يمرررررس هيرررررا ا  ررررراذ ال رررررسازاع مرررررالت  يط والتىايرررررر والتوجيرررررن 

 والسقابة و صبب جصلا متمثل ال  اذ ال سازاع  التظوي ية 

ظرررعيس /ال رررسوييع ومرررً اإلاتوقررر   ن ي تررراز اإلاظررروقون دن مررردخ ع التظرررويق لرررا ااإلاىرررتي / التوشيررر  / الت

اإلادخ ع لهم ال ي ل وا  و   مثل  س   ألاطعاز و مام ارد ه رد  ن  عرددا مرً اإلاىافظرين يا رلون 

عمرل هغييرس كررا اإلاىرتي والتوشيرر  وال رسويي واىراك  ز رر   طراوة للعمليررة التظرويق ارم :ا هغيررس كرا اإلاىررتي / 

  سوييعهغييس كا التوشي  / هغييس كا ال

زجررراى التظرررويق دن ي ومررروا باالختيررراز اإلاىاطررر  لظررر   التظرررويق فمرررً الوا رررح   ن   علررر في ررر  آلان 

زجررررررل  علرررررر اإلاظرررررروق البعيررررررد ي ترررررراز الظرررررر   ألاقررررررو  والرررررردي ال يترررررروفس لرررررردي اإلاىافظررررررين وارررررررا يعتمررررررد 

 التظويق ليت ر قسازا الختياز الظ   اإلاىاط  لوس  اإلاىافظة  

اإلاىت اع الظيا ية ب بيعتيا غيس ملموطة ولنً وبدون  رو دن مسلبراع الةدمرة الظريا ية  تهرون 

مرررررً  جرررررصال ملموطرررررة مثرررررل م اعرررررد الظررررراس  با  رررررافة دالارررررا   ررررريال غيرررررس ملموطرررررة الاختيررررراز اإلاررررردخ ع 
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الررررري   إلارررردااإلاظرررروق  ن يحرررردد  علرررر التظرررروي ية متررررس س  عوامررررل ومتغيررررساع ومحهرررروم ببررررداال في رررر  

   ألاخس   ظا  اإلادخ ع   يسخرا مل مدخل عل

اإلاس ب رة براإلاىتي الظرياعا  الظرعس  عباالطر سا ي يالبىال اإلادخ ع هظوي ية  املة البرد مرً ااتمرام 

ال ررسويي والتوشيررر  الظرررياعا وارررا البرررد لسجرررل التظررويق مرررً التسلرررد مررً دن مررردخ ع  التظرررويق هعتبرررس 

إلارررصيي اإلاثررراالاا اإلامنرررً وان املةسجرررراع ال ياايرررة اإلاسغوبرررة اليمنرررً الوصرررروى علنيرررا دون  ررروفس اإلارررردخ ع ا

اإلاىاطررررربة  والعلميرررررة  اإلاىاطررررربة لتحويرررررل اررررررا اإلاررررردخ ع  دالارررررا م سجررررراع اخرررررري هبرررررا الاعتبررررراز الظررررروق 

 اإلاظتيدأ وألااداأ التظوي ية واإلاتغيساع البيئية الوالية واإلاتوقعة  

:  يحتررررراا زجرررررل التظرررررويق دعرررررداد واىدطرررررة البرررررسامي التظررررروي ية  ررررروى سزززززياثا امل زززززا امزززززسيت املنزززززتت ال

 عىصسيً جواسيين:اإلاىتي الظياعا والظوق الظياعا اإلاظتيدأ 

ابررررة التحرررردي للمرطظررررة الظرررريا ية ويحترررراا زجرررررل ث: يعتبررررس قررررساز التظرررررعيس  بم مززززسيت ألا ززززعا  امل ززززا ا

ىاصرررس اإلاصياررر  التظررروي م  والعىاصرررس البيئيرررة التظرررويق لدازطرررة و حليرررل الع قرررة برررين الظرررعس وبرررا ا ع

 املةتلاة لتحديد الظعس ألاف ل لاةدماع الظيا ية  

مصيي التوشي  اإلاثاالاا : مً ال سوزي دن يهون هظام التوشي  الظياعا فعاى اي ا م وديىاميهم  لت اوش 

إلاظرتيدأ بالوقرل الا و  مابين اإلاىتي الظياعا والظااب اإلاظتيدأ و  ديم اإلاىتي الظياعا للظااب ا

الةررردماع  علرر اإلاىاطرر  والتهررالي  اإلاىاطررربة والصرروز  الراىيررة اإلاسغوبرررة وهظرر يل عمليررة الوصررروى 

 الظيا ية  

 علرررر عمليررررة دعرررر م و دقىررررا  والتررررس يس  علرررر :  ررررر س بررررسامي واطرررر سا  ياع ال ررررسويي  مززززسيت الجززززرليت امل ززززا ا

 ظيا   شهل لبيس  قسازاع ال عل طلوك العم ل الواليين واإلاس  بين والتس يس 

دن  طبا  عجص وطاال اإلاظاعد  كا التظويق الظياعا والت ليدي وال   ذلسا  ع  النتا  

كا اإلارطظاع العامة ودف  املةتصين والعاملين كا ارا املجاى واالاا الدازطة والتانيس كا و    لوى 

 لعىاية باطت دام اإلاعلوماع كا همو التظويق الظياعا الااتمام وا عل جرزية هعمل 

اقتىررال  اجرراويم وفررق البررسامي الظرريا ية املةتلاررة والوطرراال الوديثررة  علرر دقىررا  اإلاظررتيلنين 

والغيس مهلارة ال ر  ي روم هيرا التظرويق الصراعا  و  ويسارا باطرت دام الت ىيراع الوديثرة كرا التظرويق 
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تحليرررل اإلاعلومررراع الظررريا ية ويعرررد فشرررل البرررسامي الت ليديرررة برررالىظم الوديثرررة والوطررراال اإلاظررراعد  ل

 وخاصة كا ألاطواق  

 
 
د رررربا   اجرررراع الظررررااب  والررررصواز ممررررا  دي دالاررررا ظ رررروز آلاليررررة الوديثررررة  علرررر  ىرررراوى البررررا ثون  لأخيززززرا

 بالوطاال املةتلاة والغيس مهلاة للتظويق الظياعا  

خ رة طريا ية متهاملرة  رمً الة رة  علر و  هيردأ الوصروى فالة ط التىموية اإلاتواشهة لرا اإلا لر

الشررراملة للدولرررة هيررردأ الاطررررتااد  الهليرررة مرررً اإلارررروازد اإلاتررروفس  مررر  عررردم داررررداز اإلاررروازد اإلاتا رررة  ارررررا 

 عيو ح اليشاط الظياعا 0الشهل زقم ا

 

 

   

 

 

 

 

 

                       

 الاهبياز                         السا ة            الهلاة                                        

دن   ررررويس الظرررريا ة كررررا جميرررر  اإلاىرررراطق وخاصررررة  ال سيبررررة للبحررررس يت لرررر  دزاطررررة عوامررررل عررررً طسيررررق 

دزاطررررة خصررررااا الظرررريا   الاجتماعيررررة والاقتصررررادية إلاعسفررررة الوطرررراال  ال رررر  هظررررت ي  هيررررا م اطبررررة 

اع  الظرررررررريا ية  شرررررررهل يرررررررر لم    ررررررررواى الظرررررررريا  الظررررررريا  كررررررررا ألاطررررررررواق املةتلارررررررة   و  ررررررررويس  الةرررررررردم

 ومت لباويم  

اقتصرررادياع الررردوى ال ررر   تواجرررد فنيرررا  ؤلامهاهررراع   العاإلايرررة علرررهعتبرررس الظررريا ة مرررً  ارررم الصرررىاعاع 

 اخت أ   هواع ا   عل الظيا ية و 

 لمرا هعتبررس الظرريا ة مررً ألاوشرر ة الاقتصررادية ال رر   رروفس اإلا يررين مررً فررسص العمررل للمرروطىين كررا مررل

 بلد 

 النشاط السياحي
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طررايل اإلاثرراى : رروفيس الظرريا ة كررا الواليرراع اإلاتحررد   ل ررس مررً خمظررة م يررين فسصررة عمررل و ل ررس  علرر ف

 م يا ب ليل كا  وزوبا لما  نيا  وفس ما ي از  مً اإلاليون فسصة عمل كا البلدان العسبية  

ىيرررررة ومرررررً اإلاعرررررسوأ  ن التظرررررويق الظرررررياعا يت رررررمً العديرررررد مرررررً ألاوشررررر ة ؤلادازيرررررة التظررررروي ية والا

وغيساررررررا وال رررررر  قررررررد  بررررررد  مررررررً الظرررررراس ودجسالا ررررررن دالاررررررا العديررررررد مررررررً الاىررررررادق واإلا رررررراعم والاطرررررر سا اع 

 الظيا ية اإلاتواجد  كا م تل  ألامالً الظيا ية 

  ي  يلعر  دن وط ال الت از  الدولية يمنً اطت دام م كا م راى بير  الةردماع الع جيرة

اررررالل الوطرررر ال دوزا م مررررا كررررا  ىميررررة الت رررراز  الع جيرررة  ظررررا   هظررررا  و ىررررو  خبررررساويم الىاجمررررة عررررً 

العمرررل كررررا بي رررراع و طررررواق م تلاررررة وامررررت ل م بليرررراع ومرررروادز مرالررررة ومدزبررررة و نىولوجيررررا مت دمررررة 

ا الااتمرران العمرل كررا م تلر  البي رراع وألاطرواق لمررا يظرت ي  ارررالل الوطر ال الوصرروى دالار علرر قرادز  

اإلاوجررررن ل طررررتثماز كررررا  طررررواقن املةتلاررررة دن ارررررالل الوطرررر ال ي ا ررررون مررررً  هررررالي   ال ررررسويي ال ررررر  

 تحمل ررا اإلاىظمرراع لمررا  رروفس  ررافصا قويررا لررري اإلاىت ررين لرردخوى  لررو ألاطررواق و ررتمنً مررً   ارري  

ظروق لرً يهرون دزجة املةاطس  كرا طروق اإلاىافظرة التامرة دالارا  رداا ألادورى دال دن عمرل الوطر ال كرا ال

واقعيرررا دالارررا الورررد الرررري يعنرررع حجرررم ال لررر  الو ي رررم ال ررراام كرررا طررروق معرررين دن محدوديرررة الج رررود 

م موعراع م تلارة مرً اإلاشرغلين الصرغاز د رافة دالارا  علر ال سوي ية ل يام م بتاتيل  وامس ال ل  

لين ميوى ارالل الوط ال كا دخاال ب اقاع هعسي  وخصااا ال ل  الو ي ة دمام م تلر  اإلاشرغ

 هعد مً محاذيس اطت دام الوط ال التظوي يين كا الظوق الدولية 

الوطررررر ال  علررررر اىررررراك  عررررر  اإلا رررررامين ؤلادازيرررررة إلاررررردزال التظرررررويق الظرررررياعا عىرررررد اعتمرررررادام 

التظوي يين  تمثل ب سوز    ويس آلياع الدخوى لتلو ألاطواق مثل التعاون والتااعل برين  طرساأ 

ل وا ررررررح و ررررررااأ و  ررررررويس ألااررررررداأ واإلارررررروازد ال شمررررررة لتىايررررررر الا ااقيررررررة  و بررررررادى اإلاعلومرررررراع  شرررررره

اإلادزال  حديد مظاامة مل وطيط  شهل  عل الا ااقية والتىاير اإلاش سك لهافة بىوداا   لما ي   

دقيررق كرررا  لبيرررة الا تياجررراع التظرروي ية خررر ى ف رررساع معيىرررة مررً الرررصمً فارررم الاقتصرررادياع الىا ررر ة 

ة اإلا رافة مرً خر ى خل رة لتبرادالع جديرد  كرا الظروق الردوالاا ي وم الوطيط بمعادلة هعظريم ال يمر

مبا ررس  ويرروفس الوطرريط النثيررس مررً الوقررل كررا   يرريم الةدمررة وزب  ررا ب صررااا ال لرر  خاصررة كرررا 

ظرسوأ عردم التسلرد  لنرً مرا يرخررر عليرن ارو  روفيسا ليظربة متدهيررة مرً العاارد اإلاراالاا للمىظمراع ال رر  

نررررً  ن   ح  ررررن ارررررا اإلاىظمررراع مررررً ال يررررام ب  ررررود التظررررويق يتعامرررل مع ررررا م ازهررررة بالعااررررد الرررري يم
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والتوشيرررررر  ب  ررررررود ذا يرررررررة مبا ررررررس  اىاك  عرررررر  اإلا رررررررامين ؤلادازيررررررة إلارررررردزال التظرررررررويق الظررررررياعا عىرررررررد 

الوطرررر ال التظرررروي يين  تمثررررل ب ررررسوز    ررررويس آليرررراع الرررردخوى لتلررررو ألاطررررواق مثررررل  علرررر اعتمررررادام 

ى اإلاعلومررررررراع  شرررررررهل وا رررررررح و رررررررااأ  و  رررررررويس التعررررررراون والتااعرررررررل برررررررين  طرررررررساأ الا ااقيرررررررة  و بررررررراد

اإلارردزال  علرر ألااررداأ واإلارروازد ال شمررة لتىايررر الا ااقيررة والتىايررر اإلاشرر سك لهافررة بىوداررا   لمررا ي رر  

 حديررد مظرراامة مررل وطرريط  شررهل دقيررق كررا  لبيررة الا تياجرراع التظرروي ية خرر ى ف ررساع معيىررة مررً 

ادلة هعظيم  ال يمة اإلا افة مً خ ى  خل ن الصمً فام الاقتصادياع الىا  ة ي وم الوطيط بمع

لتبرررادالع جديرررد  كرررا الظرررواق الررردوالاا مبا رررس  ويررروفس الوطررريط النثيرررس مرررً الوقرررل كرررا   يررريم الةدمرررة 

وزب  ررررا ب صررررااا ال لرررر  خاصررررة كررررا ظررررسوأ عرررردم التسلررررد  لنررررً مايرخررررر عليررررن اررررو  رررروفيسا ليظرررربة 

هرررة بالعاارررد الرررري يمنرررً  ن  ح  رررن اررررا متدهيررة مرررً العاارررد اإلاررراالاا للمىظمررراع ال ررر  يتعامرررل مع ررا م از 

  1اإلاىظماع مً ال يام ب  ود التظويق والتوشي  ب  ود ذا ية مبا س  

 

ن التظويق وشاط  ديىاميهم ير س ويتس س بما يحي ن مً متغيساع وعوامل داخلية وخازجية د

ة التظررررويق بمررررا  ت ررررمىن ارررررا كررررا العوامررررل الداخليررررة والعوامررررل الةازجيررررة لررررا ال رررر   حرررردد دطرررر سا  ي

 علررر مرررً خ رررط و ارررداأ لبلرررود اررررا الة رررط  وطبيعرررا جررردا  ن يهرررون زجرررل التظرررويق  ةالاطررر سا ي ي

دزاية ب بيعة و  عاد وم امين ارا اإلاتغيساع م تمعة وغ  فإن اإلاشسو  قد ي د هاظن عاجصا عً 

  حي م  ادافن اإلاسطومة  

التظررويق ا  اذارا وفررق قىررواع الا صرراى بالظرروا   زجرراى علرر والتظرويق الظررياعا لررن اعتبررازاع ي ر  

 وزجاى ؤلاعماى كا م اى الظيا ة وخاصة كا الظيا ة الع جية وال سفنيية  

- 

اليشاط التظوي م: مىر شمً  عيد جدا التش   جدادها  ن الت صا و  ظيم العمل او الظايل 

لرراع واإلاررسوي ب سي ررة  تصرر  بالناررال   ومرر  مررسوز  الررصمً و حرروى هحررو د رربا   اجرراويم لل عررام واإلا

دالاا مدن قام ؤلافساد بت صيا مى  ة زايظية هعرسأ باطرم الظروق  ال س  دالاا د يال و حوى ؤلا يال

يرتم فنيرا عمليراع اإلا اي رة للظرل  ال ر  ي ومروا بإهتاج را بتلرو ال ر  يحتراجون النيرا  وقرد   روزع اررا 

                         

1
 5442  04د.دمحم عبيدات دار النشر عمان للتوزيع ص . 
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العمليررراع و حولرررل دالارررا ما ررروم اإلابادلرررة عبرررس ال رررسون العديرررد  وال ررر   صررربب قلبرررا ليشررراط الرررري عرررسأ 

 باطم  اليشاط التظوي م 

 هررررن يعمليرررة الت  رررريط و ىايررررر  علررر واليشررراط التظرررروي م لمرررا عسفتررررن الجمعيرررة ألامسينيررررة للتظررررويق 

والتظعيس  وال سويي والتوشي  يفهاز والظل  والةدماع وذلو   مام عملياع التبرادى ال ر   التصوز 

 هشب   اداأ مل مً ؤلافساد واإلاىظماع ي

دقامرة ع قرة مظرتمس  ومسيحرة مر  اإلاظرتيلنين   هرن يوشراط ييردأ دالارا علر لما عسفن اإلادخل الودي  

  دالارررر ألاطرررساأوعرررد   طرررساأ  خرررس   ولرررررلو الواررراا علنيرررا  و رررردعيم ا  شرررهل يرررردي دالارررا  ح يررررق مرررل 

 اداف ا  و ح يق ارا الع قة مً خ ى ال يام  عملياع اإلابادلة ال    سي صالح ال سفين  والوفال 

  هاظ م ي  عل ألاطساأبالوعود ال   ي  ع ا مل 

كا الاراي و عرد  0925وشس  اإلاىظمة لمر مس دوالاا ال حاداع الى ل الظياعا السطمية والري  طع كا 

 الوس  العاإلاية الثاهية  

عدى اطم ا دالاا الا حاد الدوالاا إلاىظماع الظراس السطر   وهت رل  راالاا جىي  ومران اررا الا حراد مىظمرة 

 ع رال  88مىظمراع طريا ية وطىيرة و 019 ىرال ذزوويرا دالارا فىية وغيس  هومية ووصل عدد  ع راهيا د

طالرر   ع ررال الا حرراد  0967مررساف ين مررً بيرر يم م موعرراع كررا ال  ررا  العررام والةرراص كررا العررالم  كررا 

 طررراض عرررال   ب صرروص مرررل اإلاظررراال  علرر بتحويلررن دالارررا ليرران  هرررومم دوالارررا ي رروا برررإجسال ؤلاهااقررراع 

خصوصرررررا  لرررررو التا عرررررة لىظرررررام ألامررررررم  ألاخرررررس  للظرررررريا ة اإلاتعل رررررة للظررررريا ة وللتعررررراون مررررر  اإلاىظمررررراع 

اإلاتحد  مثل مىظمة الصوة العاإلاية واليووظهو ومىظمة ال يرسان اإلاردوم الدوليرة  وا  رر قرساز لرىاع 

مرررً قبرررل الجمعيرررة العموميرررة لألمرررم اإلاتحرررد  لتىظررريم الررردوز اإلاسلرررصي ل  حررراد الرررري  0969الغرررسا كرررا 

يررة بالتعرراون مرر  النياهرراع اإلاوجررود  ررمً ألامررم اإلاتحررد  و عررد ي رر  دن يلعبررن كررا م رراى الظرريا ة العاإلا

مررً قبررل الرردوى ال رر  اهتظررال  0974ذلررو ال ررساز اقررسا الىظررام الظيالرر   إلاىظمررة الظرريا ة العاإلايررة كررا 

 مىظمتيا الظيا ية السطمية دالاا  الا حاد الدوالاا  

ألاماهرة العامرة كرا مدزيرد    وعييرل 0975وع دع اإلاىظمة الجديد   والاا جمعياويا العمومية كرا مدزيرد 

 صبحل  0976ببداية الظىة التالية  باق سا  مً الوهومة الاطباهية ال   قدمل مبن  للم س العام كا 

وقعل ا ااقية هعاون زطرمية مر  ألامرم  0977اإلاىظمة ومالة  ىايرية لبسامي ألامم اإلاتحد  للتىمية وكا 

وصرل عردد  2115ة مت صصرة لألمرم اإلاتحرد   وكرا  ولرل اإلاىظمرة دالارا ومالر 2113وكرا ‘اإلاتحد  هاظر ا 
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ع ررروا مىترررديا يمثلرررون ال  رررا  الةررراص واإلارطظررراع  351بلررردا وطررربعة  قررراليم و رررواالاا  045 ع ررراهيا 

 التعليمية والا حاداع الظيا ية والظل اع  الظيا ية املولية  

ة واطررررعة مررررً ال  ررررايا واإلاو رررروعاع   رررردم اإلاىظمررررة الىصررررح واإلاظرررراعد  لاوهومرررراع  شرررران م موعرررر

الظرررريا ية بمررررا كررررا ذلررررو الة ررررط العامررررة ودزاطرررراع الجرررردو  الاقتصررررادية والا تياجرررراع الاطررررتثمازية 

وه رررررل التنىولوجيرررررا والتظرررررويق وال رررررسويي  صررررراز ه رررررل الةبرررررس   الظررررريا ية للررررردوى الىاميرررررة   رررررد اإلا رررررام 

ا  اإلاشرررسوعاع الةاصرررة بالتىميرررة ألاطاطررية للمىظمرررة   يررر    ررروم بتعيرررين الةبرررسال و ىايررر مافرررة  هرررو 

 علرر  ررمان التمويررل   وهعتمررد جميرر  مشررسوعاع  مىظمررة الظرريا ة العاإلايررة  علرر الظرريا ية والعمررل 

 طياطة الاطتدامة بما ي مً عدم د ساز التىمية الظيا ية بالبي ة  و الث افاع املولية  

سا ي يا لتىظرريم التعلرريم والترردزي  الظررياعا بمررا كررا ذلررو الرردوزاع التدزيايررة  رروفس اإلاىظمررة دطررازا اطرر 

و ررررربنة متىاميررررة مررررً مسالررررص التعلررررريم   إلاررررداللمررررديسيً   ودوزاع للتعلرررريم عررررً  عرررررد قصرررريس  وطويلررررة 

والتررردزي  التا عرررة للمىظمرررة  مرررً  ولويررراع اإلاىظمرررة   رررويس وهعلررريم و ررردزي  ذو جرررود  عاليرررة وفعالرررة 

 االاع اإلا ىية الظيا ية كا اإلاظت بل و صوا  العمل كا  م اى الظيا ة   ؤم ا تياجاع الن

هعمل مىظمة الظيا ة العاإلاية مً اجل  ىمية الظيا ة اإلاظتديمة و سجمة الااتمامراع البيئيرة دالارا 

  ألاع ررررررال دجرررررسالاع عمليرررررة  ويعمررررررل قظرررررم البي رررررة بمىظمررررررة الظررررريا ة العاإلايررررررة كرررررا هعررررراون و يررررررق  مررررر

ل رمان الت  ريط وؤلاداز   اإلا امرين يي  ىميرة طريا ية جديرد  هيردأ  ألاخرس  واإلاىظماع  العاإلايرة  

 مايرررة البي ررراع ال بيعيرررة والث افيرررة   هشرررازك مىظمرررة الظررريا ية العاإلايرررة كرررا مافرررة اإلاىرررابس والىررردواع 

 ىدا  مثل قمة ألازا ال   ع دع كا يود  جاوم زو وهدواع النس  ألاز ية كا ل
 

هعنع الصوة والظ مة م موعرة واطرعة مرً اإلاظراال اإلاتصرلة يبع ر ا واإلاتعل رة بتحظرين 

جود  الةدماع الظيا ية  وهعمل اإلاىظمة مً  جل زف  ودشالة الوواجص  مام  دفق الظيا ة  واالارا 

 هشجي   حسيس الت از  كا الةدماع الظيا ية 

 -ي    داز  التظويق الظياعا:الشهل التىظ-
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دن الشرهل التىظي ر   داز  التظررويق الظرياعا باإلاىظمررة مرس  عرردا مسا رل عبررس الترازي    ررم وصرل االاررا  

مررررااس عليررررن  الن وكررررا مررررل مس لررررة ظ ررررسع و ررررد  التظررررويق بمظرررر   معررررين و تبرررر  و ررررد  ددازيررررة معيىررررة 

اإلاىظماع لدوز ارا اليشاط م ازهة  ويعنع ارا الت وز اشدياد  امية التظويق وددزاك اإلاظرليين ب

بايوش ة  فاهت اى ارا اليشراط مرً قظرم مبيعراع  ظريط االارا قظرم للتظرويق الظرياعا مر  وظراا  

 خررس  االاررا قظررم للتظررويق مظرررت ل  االاررا دداز  للتظررويق الظررياعا  ررم  خرررسا دالاررا مىظمررة يوج  ررا وشررراط 

اررراايم التظررروي ية الظررريا ية  التظرررويق واررررا الت ررروز كرررا ال يهرررل ال رررو جرررال لتىميرررة للت ررروز كرررا اإلا

 وهمو و  وز  ل اايا وف ا لل يهل التىظي    داز  التظويق الظياعا 

 مسع   از  التظويق  عد  مسا ل عنظل  امية ودوز ارا اليشاط كا ارا اإلاسا ل املةتلاة

 

 -يق الظياعا:ع يو ح مسا ل اليشاط التظو 2ارا الشهل زقم ا

 

 

 

 

 
 

 ي مشرررسو  صررررىاعا عرررراد  يبررررد  بررررث ث وظررراا  زايظررررية  وظياررررة   ررررتا بررررإداز  و ىميررررة ز ض 

ويرتم باير  مرس م اإلااى ووظياة  خس  ويتم  عملياع التشغيل الةاصرة بإهتراا الظرلعة  ووظيارة  الثرة 

اإلابيعررراع وشيادويرررا مهررران هااررر  اإلارررديس  علررر لررررلو ماهرررل اإلاىظمررراع كرررا البدايرررة  سلرررص  دهتاجرررن مرررً طرررل  

ال ررررروي السبيعيرررررة  لعررررر  دوزا م مرررررا كرررررا هعظررررريم  علررررر  ح يرررررق ذلرررررو با  رررررساأ   علررررر للمبيعررررراع يعمرررررل 

ماع مت صصة ألاعماى ووشاطاع التظويق ال     وم هيا مىظ عل مبيعاع اإلاىظمة  لرلو يشسأ 

 وفيما يلا الشهل التاالاا يو ح قظم اإلابيعاع الاظي ة  

 

 

التىجه 

االجتواعي 

تسىيقلل  

قسن  
 الوبيعاث
 الوستقل

 التسىيققسن 

 هع وحداث

 وظائف

قسن 

التسىيق 

 الوستقل

قسن 

التسىيق 

 وهبيعاث

الونظوت 

الوىجهت 

 بالتسىيق
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 ( يوضح املبيعاث لالوظائف املساعدة للتسويق السياثا3هذا الشكل  قم )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :) 

   ع رررل العلميررراع السبيعيرررة  اميرررة  لبرررس كرررا  همرررو العلميررراع ؤلاهتاجيرررة للمىظمرررة  وهظررراعد  طرررواق ا

 ح يرررق ألاارررداأ اإلاو ررروعية   وبالترررراالاا  صررربحل اإلاىظمرررة كررررا  اجرررة ماطرررة االاررررا ممازطرررة النثيرررس مررررً 

با  ررافة االاررا اإلابيعرراع مثيررل املج ررودان ال سوي يررة والةرردماع اإلا دمررة  ألاخررس  ألاوشرر ة التظرروي ية 

 االاا الصبون  

الاا اطت دام مً ل م خبس  كا ألاوش ة التظوي ية ل اتمام هيا وكا لرلو لجا هاا  اإلاديس للمبيعاع ا

هاع الوقل يظتمس هاا  اإلارديس للمبيعراع كرا الااتمرام بتعظريم اإلابيعراع االارا  قصر م  رد ممنرً لمرا 

 كا الشهل التاالاا :

 

 

 

هديز عام 

الونظوت 

 السياحيت

نائب 

هديزالعام 

الوبيعاث 

 السياحيت

القىي 

 الوبيعاث

أنشطت 

تسىيقيت تقىم 

بها هنظواث  

 أخزي هساعدة
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 ( يوضح أدا ة التسويق لاملبيعاث4هذا الشكل  قم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التظررررويق ويس طرررر ا هاارررر  اإلاررررديس يهررررون كررررا خررررط  علرررر ما ررررلة هشررررسأ وكررررا ارررررا اإلاس لررررة  وجررررد و ررررد  

 متواشي م  مديس اإلابيعاع ويهون هيا  يظيق مظتمس لول اإلاشامل ال    واج  م  

 اإلاس لة السا عة ادداز  التظويق واإلابيعاع ع

ال ررو دن وظيارررة التظرررويق واإلابيعررراع وظياتررران منملتررران لبع ررر ما ولررررلو مررران البرررد مرررً التظرررويق  

املج ودان ال     وم هيا ل  مً اإلاديسيً اإلاهلاان ييما وارا شاد مً وجود  ع  التعازا وعدم  بين

 حي ررم  ارررداأ ارررا اإلاىظمررة التظرروي ية فمررث  مررديس اإلابيعرراع ييرررتم  علرر التيظرريق بي يمررا   ممررا   ررس 

 إلارردي البعيررد بصيرراد  حجررم اإلابيعرراع كررا اإلاررد  ال صرريس بيىمررا مررديس التظررويق ييررتم بصيرراد  اإلابيعرراع كررا 

وخسوجرا مرً اإلاظررالة التعرازا اررا  ع ررل اإلاىظمراع الظرل اع والصرر  ياع لوظيارة جيرد  هظرر   

هاابررن للتظررويق واإلابيعرراع لمررا  علرر بىاارر  اإلاررديس التىايررري للتظررويق واإلابيعرراع يهررون زايظررا ومشررسفا 

 كا الشهل التاالاا:

 

ظوت هديز الون

 السياحيت 

نائب هديز 

التسىيق 

 السياحي

نائب هديز 

 الوبيعاث

 السياحية

انشطت تسىيقيت 

يتن تنفيذها 

 داخل وخارج

 القىي التبعيت
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 ( يوضح منظمت التسويق  الفعالت 5هذا الشكل  قم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علررر دن التوجيرررن التظررروي م للمىظمرررة يعنررر  ايمىرررة اإلاا ررروم يالالظررراة يالتظررروي م اإلاعاصرررس  

مافررة  هظمررة وخ ررط وبررسامي وطياطرراع و اررداأ اإلاىظمررة  بمررا كررا ذلررو ممازطررة الوظرراا  بمعنرر  دن 

ا  مً مت وز الصبون  وليع مرً الصاويرة الوظيايرة اإلات صصرة لررلو الجمي  باإلاىظمة يمازض وظا

 صررربحل اإلاىظمرررراع كررررا اررررا اإلاس لررررة  ىظررررس االاررررا الصبرررون بسهررررن ال لرررر  الىررراب  لجميرررر  اليشرررراطاع ال رررر  

هديز الونظوت 

 السياحيت

نائب الوديز التنفيذي 

 للتسىيق

نائب الوديز 

 للتسىيق
 السياحي

نائب الوديز 

للوبيعاث 

 السياحيت

أنشطت 

تسىيقيت تتن 

اخل وخارج د

 الونظوت

القىي 

 التبعيت
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قررردز  زجررراى التظرررويق  علررر  مازطررر ا ووف رررا إلارررا طررراد كرررا اررررا اإلاس لرررة فرررإن اطرررتمسازية اإلاىظمرررة يعتمرررد 

 صويد الصبون بالظل  والةدماع ال    حتاج ا  وزجاى البي  كا اطتمسازية  

 اإلاس لة الظادطة االتوجن الاجتماعا للتظويق ع:

 عرد  ن مررس اإلاا رروم التظرروي م بمس لررة بيرر  مررا يررتم دهتاجررن و عررد دن مررس بمس لررة دهترراا مرريمنً 

 علر هظوي ن  قاد  الظسوأ الاقتصادية والاجتماعية االاا بسوش ارا التوجن  ي  ي روم اررا التوجرن 

فس ية مااداا دن اإلاشامل الاىية وال و  الظياطية وال اهوهية لا اإلاوجن ألاطال   ل ط سا ي ياع 

 التظوي ية إلاعظم اإلاشسوعاع  

اإلاعىيررين بررن  ررسوز  العىايررة بترروفيس  يررا   ف ررل  علرر ويمنررً ال رروى برران التوجررن الاجتمرراعا للتظررويق 

 غيس ملو ة  بي ة ه ية عل لهافة  سااب املجتم  م  الظعا لاوااا 

–

 خصائص مفرداث عينت الد ا ت 4.3.4

 جوزيع مفرداث عينت الد ا ت حسب الجنس 0

توشير  التنررسازي واليظرم  اإلا روي إلاارسداع عيىررة الدزاطرة  ظر  الجريع والشررهل يبرين الع 0ا الجردوى 

 ع يبين التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة 0ا

 

 التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  الجيعع 0جدوى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليظبة ا%ع العدد الجيع

 78 46 ذلس

 22 03  هثم

 011 59 املجمو 
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 وظبة ماسداع عيىة الدزاطة  ظ  الجيع

 

 
  هلا0ع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  الجيع

 

ع ه  رر   ن معظرم ماررسداع عيىررة الدزاطررةمً االرررموزع ويمثلررون 0ع والشررهل ا0خرر ى الجرردوى امرً 

%ع مررً 22%ع مررً جميرر  ماررسداع عيىررة الدزاطررة  والبررا ا مررً اؤلاهرراثعالأل يتمثلً وظرربة ا 78وظرربة ا

جميرر  ماررسداع عيىررة الدزاطررة  قررد يهررون الظررا  كررا ذلررو اررو عمررل اإلاررس   كررا املجرراى الظررياعا ولعل 

اررررازق ال ليررررل وظررررايا يرررردى علرررر  هغيررررس الىظررررس  الاجتماعيررررة ل بيعررررة عمررررل اإلاررررس    وان اإلاررررس   قررررد ارررررا ال

 اخرع  اسا وجوداا كا العمل بايج ص  الوهومية 

 جوزيع مفرداث عينت الد ا ت حسب العمر 2

توشيرررررر  التنررررررسازي واليظررررررم  اإلا رررررروي إلااررررررسداع عيىررررررة الدزاطررررررة  ظرررررر  العمررررررس يبررررررين الع2ا الجرررررردوى 

 ين التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة ع يب2والشهل ا
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 ع التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  العمس2جدوى ا

 

 اليظبة ا%ع العدد العمس

 34 21 طىة 31 قل مً 

 49 29 طىة41دالا   قل مً  31مً 

 07 01 طىة51دالا   قل مً  و  41مً 

 1 1 طىة51 ل س مً 

 1 011 59 املجمو 

  

 
       ع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  العمس2 هلا                   

 

 31ع ه     ن معظم ماسداع عيىة الدزاطة  عمازام مً ا2ع  والشهل ا2مً خ ى الجدوى ا

يىرة الدزاطرة  م يليرن ممرً  عمرازام  قرل %ع مً جمير  مارسداع ع 49ع ويمثل وظبة ا41دالا   قل مً 
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%ع مررً جميرر  ماررسداع عيىررة الدزاطررة  والبررا ا ممررً  عمررازام  مررً 34طررىةع  ويمثررل وظرربة ا 31مررً ا

 %ع مً جمي  ماسداع عيىة الدزاطة  07ع ويمثل وظبة ا51دالا   قل مً  و  41ا

 اإلارال العل   ظ   عيىة الدزاطة  وشي  ماسداع 3

التنرررررسازي واليظرررررم  اإلا ررررروي إلاارررررسداع عيىرررررة الدزاطرررررة  ظررررر   يررررر يبرررررين التوش ع 3ا الجررررردوى  

 ع يبين التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة 3اإلارال العل   والشهل ا

 ع التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلارال العل  3جدوى ا

 

 اليظبة ا%ع العدد اإلارال العل  

 51 03 8 ة اهوية عام

 1 24 04 دبلوم عاالاا

 1 56 33 بهالوزيوض

 5 6 4 ماجظتيس

 1 1 دلتوزاا

 1 011 59 املجمو 

  

 
  هلا3ع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلارال العل  
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 ع ه  ررر   ن معظررررم مارررسداع عيىررررة الدزاطرررة مررررً ا ملرررة الليظرررراوع3مرررً خررر ى الجرررردوى ا

 بمررا 56والبهررالوزيوضع ويمثررل وظرربة ا
 
%ع مررً جميرر  ماررسداع عيىررة الدزاطررة وارررا مر ررس جيررد جرردا

يعنرررررر   ن  غلرررررر   فررررررساد العيىررررررة قررررررادزيً علرررررر  ف ررررررم واطررررررتيعا  و  بيررررررق اإلاعررررررازأ والت ىيرررررراع ؤلادازيررررررة 

 % ع 24املةتلاة   م يلين ا ملة الدبلوم العاالااع ويمثل وظبة ا

   مظتو  الدخل  وشي  ماسداع عيىة الدزاطة  ظ4

 ظرر  مظررتو  الدزاطررة  التنرسازي واليظررم  اإلا رروي إلااررسداع عيىرة يبررين التوشيرر ع 4ا الجردوى  

 ع يبين التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة 4الدخل والشهل ا

 ع التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  مظتو  الدخل4جدوى ا

 اليظبة ا%ع العدد ديىاز ليم  مظتو  الدخل

 1 1 ديىاز 411 قل مً 

 51 31 08 ديىاز 611دالا   411مً 

 84 51 31 ديىاز 811دالا   610مً 

 96 06 01 ديىاز 0111دالا   810مً 

 71 0 0 ديىاز 0111 ل س مً 

 1 011 59 املجمو 
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 اطة  ظ  مظتو  الدخلع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدز 4 هلا

 

دالارر   610ع ه  رر   ن معظررم ماررسداع عيىررة الدزاطررة مظررتو  دخل مامررً 4مررً خرر ى الجرردوى ا

 % ع مرررررررً جميررررررر  مارررررررسداع عيىرررررررة الدزاطرررررررة   رررررررم يليرررررررن ممرررررررً مظرررررررتو  50ديىرررررررازع ويمثرررررررل وظررررررربة ا 811

ليرن % ع مرً جمير  مارسداع عيىرة الدزاطرة   رم ي 5 31ديىرازع ويمثرل وظربة ا 611دالا   411دخل مامً 

% ع مرررررً جميررررر  مارررررسداع عيىرررررة 07ديىرررررازع ويمثرررررل وظررررربة  ا 0111دالاررررر   810ممرررررً مظرررررتو  دخل مامرررررً 

 الدزاطة 

   وشي  ماسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلاظتو  ؤلادازي:5

توشيرررر  التنرررسازي واليظررررم  اإلا ررروي إلااررررسداع عيىرررة الدزاطررررة  ظررر  اإلاظررررتو  يبرررين الع 5ا الجررردوى 

 ياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة ع يبين التمثيل الب5ؤلادازي والشهل ا

 ع التوشي  التنسازي واليظم  إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلاظتو  ؤلادازي 5جدوى ا

 اليظبة ا%ع العدد اإلاظتو  ؤلادازي 

 1 35 20 ؤلاداز  العليا

 1 58 35 ؤلاداز  الوط ى

 1 7 4 ؤلاداز  التىايرية

 1 011 61 املجمو 
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  هلا5ع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلاظتو  ؤلادازي 

 

ع ه  رررر   ن معظررررم ماررررسداع عيىررررة الدزاطررررة ممررررً كررررا اؤلاداز  الوطرررر مع 5مررررً خرررر ى الجرررردوى ا

%ع مً جمي  ماسداع عيىة الدزاطة   م يلين ممً كا اؤلاداز  العليراع ويمثرل وظربة  58ويمثل وظبة ا

%ع مررً جميرر  7اررسداع عيىررة والبررا ا ممررً كررا اؤلاداز  التىايريررةع  ويمثررل وظرربة ا%ع مررً جميرر  م35ا

 ماسداع عيىة الدزاطة 

   وشي  ماسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلاظتو  الوظيام:6

 ظررررر  الدزاطرررررة  التنرررررسازي واليظرررررم  اإلا ررررروي إلاارررررسداع عيىرررررة يبرررررين التوشيررررر ع 6ا الجررررردوى  

 لبياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي ل را الوالة ع يبين التمثيل ا6اإلاظتو  الوظيام والشهل ا

 

 اإلاظتو  الوظيام ع التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ 6جدوى ا

 

 اليظبة ا%ع العدد اإلاظتو  الوظيام

 1 3 2 مديس دداز 

 1 3 2 زايع قظم

 1 33 09 م ىدض 

 1 60 36 موظ 

 1 011 59 املجمو 
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  هلا6ع التمثيل البياوم للتوشي  اليظم  اإلا وي إلااسداع عيىة الدزاطة  ظ  اإلاظتو  الوظيام

 

ع ه  رر   ن معظررم ماررسداع عيىررة الدزاطررة مررً ااإلارروظاينع ويمثررل وظرربة 6مررً  خرر ى الجرردوى ا

%ع مً 33%ع مً جمي  ماسداع عيىة الدزاطة   م يلين ممً وظياتيم ام ىدضع ويمثل وظبةا 60ا

%ع مررً جميرر   3لدزاطررة  م يليررن ممررً وظياررتيم  ازارريع قظررمع ويمثررل وظرربة اجميرر  ماررسداع عيىررة ا

%ع مرً جمير  مارسداع  3والبرا ا ممرً وظيارتيم امرديس دداز ع ويمثرل وظربة ا ماسداع عيىرة الدزاطرة 

 عيىة الدزاطة 

  مد   س يس اطت دام   ىية اإلاعلوماع عل  التظويق الظياعا0

يظررم  اإلا رروي  جابرراع ماررسداع عيىررة الدزاطررة علرر  ع يبررين التوشيرر  التنررسازي وال7ا الجرردوى 

بمرد   رس يس اطرت دام   ىيرة اإلاعلومراع علر  التظرويق الظرياعا ودزجراع جمير  العبرازاع اإلاتعل رة 

  ظ   طلو  التوشي  اليظم   اإلاواف ة علنيا

اع ع التوشي  التنرسازي واليظرم  اإلا روي  جابراع مارسداع عيىرة الدزاطرة علر  جمير  العبراز 7الجدوى ا

 اإلاتعل ة بمد   س يس اطت دام   ىية اإلاعلوماع عل  التظويق الظياعا ودزجاع اإلاواف ة علنيا

 
 ال ألافق جدا ال ألافق محايد موافق موافق جدا البيان ث

 اليظبة التنساز اليظبة التنساز اليظبة التنساز اليظبة التنساز اليظبة التنساز

يظاعد  طلو  التظويق عبس  1

  ىية اإلاعلوماع كا اطت دام 

زف  جود  التظويق الظياعا 

 وطسعة   ديم الةدمة

44 75% 10 07% 4 7% 1 0% 0 1% 

يظاعد اطت دام   ىية  2

اإلاعلوماع عل  اجسال 

الحجوشاع و سليداا  شهل 

  طس  و دق

40 68% 15 25% 4 7% 0  0  

يظاعد اطت دام وطاال  3

الا صاى الوديثة كا   اي  

الوقل  التهالي  و  ليا

 والج د

39 66% 17 29% 4 7% 0  0  

اطت دام هظم اإلاعلوماع  4

يظاعد عل  شياد  قىواع 

 التظويق الظياعا للشسلة

40 68% 12 21% 7 02% 0  0  

اطت دام هظم اإلاعلوماع  5

يظاعد عل   حايأ العاملين 

38 64% 8 03% 12 21% 1 0% 0  
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وشياد  قدزاويم الابداعية كا 

 التظويق الظياعا

يعمل اطت دام هظم  6

اإلاعلوماع ال    ت مً 

اطت دام الاه سهل عل  

الا صاى اإلابا س م  الشسماع 

 
 
 والصبااً عاإلايا

40 68% 12 21% 7 02% 0  0  

  ف ل  7
 
يمنً   ديم عسو ا

لاةدماع الظيا يةوالاع ن 

ع يا  شهل  ف ل عبس 

 اطت دام   ىية اإلاعلوماع

47 81% 7 02% 5 8% 0  0  

 م التظويق الظياعا يظ 8

باطت دام هظم اإلاعلوماع 

 ع قة  ااعلية بين الصبون 

والشسلة  وهظويق الةدماع 

 للصبااً دون وطيط

40 68% 10 07% 8 03% 1 0% 0  

 وافس اإلات لباع اإلاادية  9

والاشسية و وافس اإلا ازاع كا 

اطت دام   ىية اإلاعلوماع 

يظاعد عل  هظويق الةدماع 

 للصبااً الن سوهي
 
 ا

44 75% 7 02% 8 03% 0  0  

اطت دام   ىية اإلاعلوماع  10

يصود الشسلة باإلاسوهة ال شمة 

للتعامل م  البي ة ال    يشط 

فيا ولرلو يظاام كا عملية 

 الا صاى م  الشسماع العاإلاية

41 69% 14 24% 4 7% 0  0  

 

زاع اإلاتعل ررة بمررد   ررس يس ع ه  رر   نردزجرراع اإلاواف ررة عاليررة علرر  جميرر  العبررا7مررً خرر ى الجرردوى ا

 اطت دام   ىية اإلاعلوماع عل  التظويق الظياعا[ 

  ع قة اطت دام   ىية اإلاعلوماع با  اذ ال سازاع التظوي ية الظيا ية:2

ع يبين التوشي  التنسازي واليظم  اإلا روي  جابراع مارسداع عيىرة الدزاطرة علر  جمير  8االجدوى 

  ىيرررررررة اإلاعلومررررررراع با  ررررررراذ ال رررررررسازاع التظررررررروي ية الظررررررريا ية العبرررررررازاع اإلاتعل رررررررة  ع قرررررررة اطرررررررت دام 

  ظ   طلو  التوشي  اليظم   اإلاواف ة علنيا ودزجاع
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ع التوشي  التنسازي واليظم  اإلا وي  جاباع ماسداع عيىة الدزاطة عل  جمي  العبازاع اإلاتعل ة  ع قة 8ا الجدوى 

 الظيا ية ودزجاع اإلاواف ة علنيا اطت دام   ىية اإلاعلوماع با  اذ ال سازاع التظوي ية
 ث

 البيان
 ال ألافق جدا ال ألافق محايد موافق موافق جدا

 % التنساز % التنساز % التنساز % التنساز % التنساز

هظاام   ىية اإلاعلوماع كا دعم عملياع  1

ا  اذ ال ساز و ل اإلاشامل مً خ ى  وفيس 

 
 
 وهوعا

 
 اإلاعلوماع لما

38 64% 11 08% 10 07% 0  0 

 

يظاام اطت دام   ىية اإلاعلوماع عل   2

ادخاى  دواع جديد  عل  عملية ا  اذ 

ال سازاع مما يصيد مً فعالية ال سازاع 

 التظوي ية

37 63% 13 22% 9 05% 0  0 

 

يظاعد اطت دام   ىية اإلاعلوماع كا  3

التظويق الظياعا عل  اختياز عىاصس  شسية 

 عمرالة كا م اى   ىية اإلاعلوما

46 78% 7 02% 6 01% 0  0 

 

يظاعد اطت دام   ىية اإلاعلوماع مً   مي   4

البياهاع و صييا ا ب سي ة هظاعد عل  ا  اذ 

 ال سازاع كا م اى التظويق

35 59% 19 05% 5 8% 0  0 

 

اطت دام   ىية اإلاعلوماع الظيا ية ادخاى  5

 دواع جديد  عل  عملية ا  اذ ال سازاع مما 

 وفعالية ال سازاع التظوي يةيصيد مً طسعة 

40 68% 14 24% 5 8% 1  0 

 

هظاعد   ىية اإلاعلوماع كا اجسال بحوث  6

التظويق لتوفيس اإلاعلوماع ال شمة ال  اذ 

قسازاع هظ ل عملية  ل اإلاشن ع 

 التظوي ية

36 60 16 27% 7 02% 0  0 

 

اطت دام   ىية اإلاعلوماع الظيا ية يردي  7

ي ة كا م اى التظويق دالا  ا  اذ قسازاع دق

 الظياعا

33 56% 11 08% 15 25% 0  0 

 

اطت دام  بنة اه سهل متصلة ي م  قىواع  8

التظويق الظياعا داخل ال  ا  الظياعا 

 يظمب با  اذ قسازاع متىاط ة

37 63 10 07% 11 08% 1 2% 0 

 

اطت دام  بنة الاه سهل باإلاها   الظيا ية  9

صاى بين قىواع هظاام كا زف  مً فعالية الا 

التظويق الظياعا مما يظ ل عملية ا  اذ 

 ال سازاع التظوي ية

39 66% 14 24% 6 01% 0  0 

 

1

0 

يظاام اطت دام   ىية اإلاعلوماع عل  ا  اذ 

قسازاع م مة مً  سنيا زف  الايساداع 

 و  اي  التهالي 

43 73% 10 07% 5 8% 1  0 
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اف ررررة عاليررررة علرررر  جميرررر  العبررررازاع اإلاتعل ررررة  ع قررررة ع ه  رررر   ن ردزجرررراع اإلاو 8مررررً خرررر ى الجرررردوى ا

 اطت دام   ىية اإلاعلوماع با  اذ ال سازاع التظوي ية الظيا ية 

   معوقاع اطت دام   ىية اإلاعلوماع كا التظويق الظياعا:3

ع يبررين التوشيرر  التنررسازي واليظررم  اإلا رروي  جابرراع ماررسداع عيىررة الدزاطررة علرر  9ا الجرردوى 

بمعوقرراع اطررت دام   ىيررة اإلاعلومرراع كررا التظررويق الظررياعا ودزجرراع  تعل ررةجميرر  العبررازاع اإلا

  ظ   طلو  التوشي  اليظم   اإلاواف ة علنيا

( التوزيززع التاززرا ل لالنسززوي املاززول فجابززاث مفززرداث عينززت الد ا ززت ع زز  جميززع 4..4الجززدل) )

 العبا اث املتعلقت بمعوقاث ا تخدام جقنيت املعلوماث فا التسويق السياثا
 ال ألافق جدا ال ألافق محايد موافق موافق جدا البيان ث

 % التنساز % التنساز % التنساز % التنساز % التنساز

عدم وجود معاييس وطياطاع وا وة  1

 وخ ط الطت دام   ىية اإلاعلوماع

36 60% 9 05% 11 08% 2 3% 1 2% 

از اا   هلاة اطت دام   ىية اإلاعلوماع  2

 تا ةم  الامهاهياع اإلا

31 53% 8 04% 14 24% 5 8% 1 2% 

 وجد محدداع فىية  مى  اطت دام  3

   ىية اإلاعلوماع

36 60% 5 8% 12 21% 4 7% 2 3% 

 وجد محدداع قاهوهية عل    بيق  4

 التظويق الظياعا

37 63% 6 01% 10 07% 4 7% 2 3% 

عدم ز ا اإلاتعاملين م    ىية اإلاعلوماع  5

 ل لة خبسويم 

24 40% 18 30% 16 27% 1 0% 0  

 %2 1 %3 2 %21 12 %05 9 %59 35 ل س  ألاع اى بايج ص  وقلة الصياهة  6

 دوث  وقااع متتالية كا هشغيل  7

البسامي  ظا  الايسوطاع والاخ ساقاع 

 و ع  هظام الوماية ل ا 

40 68% 7 02% 9 05% 3 5% 0  

قلة لاال  العاملين كا م اى   ىية  8

يظاعد كا العملية  اإلاعلوماع الري

 التظوي ية 

31 53% 10 07% 15 25% 2 3% 1 2% 

 ع   هظمة السقابة عل  هظم  9

 اإلاعلوماع اإلاظت دمة 

37 63% 11 08% 10 07% 1 2% 0  

 ع  الااتمام باإلاعلوماع اإلاظت سجة  10

 مً هظام اإلاعلوماع التظوي ية 

37 63% 14 24% 6 01% 2 3% 0  
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ع باطررت دام  نىولوجيررا اإلاعلومرراع والاعرر ن إلاررً قرراموا 7ح مررً هتررااي الدزاطررة بالجرردوى زقررمايت رر -0

%ووظررربة 02% ووظررربة موافرررق 81بتعب رررة اطرررتماز  الاطرررتايان   يررر  ماهرررل وظررربة اإلاوافرررق جررردا ولرررا 

 %ولا عالية ولا دالالع د صااية معىوية  81%  ي  ماهل وظبة 8محايد 

 لعردم 7زقرم ا بين هتااي الدزاطة بالجدوى -2
 
ع عردم اطرت دام  نىولوجيرا اإلاعلومراع والاعر ن  هظرسا

م امتيا وجودام اإلا دمة كا العمل وعدم م امترن لظرسوف م الويا يرة وعردم  روفيس ألاج رص  والبرسامي 

% ولرا وظربة مى ا رة ولرا  قرل مرً قيمرة اليظربة 40بالناال  العالية ولا آلامرس الرري جعرل وظربة 

 ا التحليل ؤلا صابم ؤلا صااية اإلا لوبة ك

عبوجررررود ع قررررة طسديررررة بررررين اطررررت دام 7يو ررررح  حليررررل الاهحررررداز بياهرررراع الدزاطررررة بالجرررردوى زقررررما-3

 نىولوجيا و  ساا عل  التظويق الظياعا بين متغيساع اإلاظت لة ولا ا نىولوجيا اإلاعلوماع وهظويق 

 غيس التا   واو التظويق الظياعا الظياعا عواإلات

  و   الظيا ة كا ليايا ه د  ن اىراك  ىاق را وا روا برين واقر  الظريا ة وبرين مرا بالىظس دالا

ي ررر   ن  هررررون عليررررن  فبرررالسغم مررررً اإلا ومرررراع الظررريا ية واإلاصايررررا العديررررد  واإلاتىوعرررة ل يررررام طرررريا ة 

هاجوررة كررا ليايررا  وبررالسغم مررً  ن ليايررا ع ررو مرطررع كررا مىظمررة الظرريا ة العاإلايررة  دال  هررن ال  وجررد 

عنم الصررويب باطررتبىال  عرر  ألاعررداد الاظرري ة  وال وعت ررد  ن التظررويق الظررياعا يمنررً طرريا ة برراإلا

 عررً 
 
لمصرردز  طالرر   للرردخل سولنررً طرريهون ل ررا  دوز لبيررس كررا مهوهرراع  الررىاط والغرراش ن  هررون برردي 

الدخل املولا ؤلاجماالاا   و وفيس الوظاا   ودعم ميأاع اإلادفوعاع ولرلو الاعتماد علر   نىولوجيرا 

 وماع والتظويق الظياعا  اإلاعل

 هت دم ببع  التوصياع ال   قد هظاام كا زف  مظتوياع الظيا ية كا ليايا 
 
 وختاما

 ررسوز  العمررل علرر  و رر  بسهررامي  وعيررة للمرروطىين بساميررة التظررويق الظررياعا  وددخرراى الظرريا ة  -0

 كا البسامي لت ويس الجاه  الظياعا  وى العالم  

 ىاطبة  قامة الاطتثمازاع الظيا ية  وفيس البيية التحتية اإلا-2

الااتمررررام بتنىولوجيررررا اإلاعلومرررراع كررررا بىررررال مشررررازي  ومسافررررق الظرررريا ة ودفرررر  البررررسامي ألاطاطررررية كررررا -3

 البىال 
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  مازاا كا اإلارطظاع الةاصة والعامة كا التظويق الظياعا 

 

عمررررران:داز واارررررل لليشرررررس  خالرررررد م ابلرررررة  د  عررررر ل  لظرررررسا م   التظرررررويق الظرررررياعا الوررررردي /د 0
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   التظويق الظياعا الودي  د  لظسا م  ع ل 2

 داز اإلاظرت بل  الظياعا مردخل طرلومم  الجامعرة ألازدهيرة د دمحم دبساايم عبيداع  التظويق 3

 م 2115 41ألازدن للتوشي  ص –لليشس عمان 

  داز اليشرررررس منتبرررررة غسيررررر  إلاعلومررررراع والواطرررررباع الالن سوهيرررررةهظرررررم ا د ا مرررررد  هررررروز شارررررس  4
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 آية دمحم دمحم  الشزبيني                                                                         

 مضًغ م٨خبت ٧لُت َب ألاؾىان                                                                       

 حامٗت اإلاىهىعة                                                                          

 

ش ؤلاؾالمي في بخضي ؤهم الببلُىحغاُٞاث ال٣ضًمت  تهضٝ هظه الضعاؾت بلى خهغ ٦خب الخاٍع

د ٠ بالببلُىحغاُٞدا وؤهمُههدا وؤهدضاٞها  زدم جىداو٫ وهى الٟهغؾذ البً الىدضًم  وطلد٪ مدً زدال٫ الخٍٗغ

ش ؤلاؾالمي في الٟهغؾذ وطل٪  جإنُل ٖلم الببلُىحغاُٞا ٖىض الٗغب اإلاؿلمين  زم جىاو٫ ٦خب الخاٍع

مً زال٫ الخٍٗغ٠ بابً الىضًم وخُاجه  زم جىاو٫ الهضٝ مً الببلُىحغاُٞت  واإلادىج  اإلاخبد٘ ٞاهدا  زدم 

ش ؤلاؾالمي في  الٟهغؾذ. مى٢٘ ٦خب الخاٍع

ش ؤلاؾالمي -الًبِ الببلُىحغافي -الٟهغؾذ -ابً الىضًم -الببلُىحغاُٞا  الخاٍع

Abstract: 

This study aims to limit the books of Islamic history to one of the most 

important ancient bibliographies, which is the index of Ibn al-Nadim, through the 

definition of the bibliography and its importance and goals, then dealt with the 

rooting of the bibliography of the Muslim Arabs, then addressed the books of Islamic 

history in the index, through the definition of Ibn al-Nadim and his life, Then he 

examined the purpose of the bibliography, and the approach followed, then the 

location of Islamic history books in the index. 

key words: 

Bibliographia - Abn anadem- Elfahrist- Bibliographic control   Islamic history  
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 مً ًخًمىه ما و٧ل ال٨خب  ؤخىا٫ بٗلم وٗخه ٖلى انُلح ما ؤو ال٨خب ٢ىاثم ٖلم بّن 

غاُٞت مٗلىماث ٟاها( ٖلم ؤو )ال٨خب بِبلُٚى
ّ
غاُٞت )مال  ؤوعوبا في اليكإة خضًث اإلاهىٟاث( وبُٚى

 مخضج بط  (1)الاؾم ٞاها بهظا ٌٗٝغ لم وبن لٛت الٗغب في ٢ضًم ل٨ىه ٖكغ ال٣غن الشامً  في ْهغ

  ٞهى (2)٧املين ٢غهين مً ٢بل الٟهغؾذ بما ٣ًغب ما بلى ؤي الججغي  الشاويؤوازغ ال٣غن  بلى حظوعه

ًدىاو٫ هظا اإلاىيٕى  وبهما ؾب٣خه مداوالث لم جبلٜ الكمى٫  الٗغبيألاصب  فيلِـ ؤو٫ ٦خاب 

ق٩ل  فيث حاء التيوالاؾدُٗاب الظي ونل بلُه ٦خاب الىضًم. و٢ض ؤٞاص مً بٌٗ هظه املحاوالث 

ً ال٨خب  ومً ٟه ما نغخه ابً الىضًم في طل٪ ٢ىاثم بٗىاٍو
ّ
غاُٞت ؤٖما٫ بلى مكيرا مال  بِبلُٚى

 ٖلى ًدخىي  ٦بير ٞهغؾذ جيؿب بلى ٖالم ال٨ُمُاء اإلاكهىع حابغ بً خُان خُث ًظ٦غ "له ؾب٣خه

٠ِ حمُ٘
ّ
يرها  الهىٗت في ما ؤل ٠ ٞهغؾذ وله ٚو ِ

ّ
  (3)٣ِٞ" الهىٗت في نٛير ًدخىي ٖلى ما ؤل

ش ؤلاؾالمي  فيالًبِ الببلُىحغاخُث يهضٝ هظا البدث بلى جىاو٫   الٗغبيالترار  فيل٨خب الخاٍع

 بالتر٦يز ٖلى جىاولها في الٟهغؾذ البً الىضًم.

٩ِلت الِضعاؾت في ٖضم جىاٞغ ألاصواث التدي جىحدح زهداثو الًدبِ الببلُدىحغافي 
ْ
جخمدىع ُمك

ش  ش  ميؤلاؾدددال ل٨خدددب الخددداٍع دددت  جدددم ٦خدددب الخددداٍع  ٖدددً ٖدددضم مٗٞغ
ف
فدددي الببلُىحغاُٞددداث ؤلاؾدددالمُت  ًٞدددال

 ؤلاؾالمي في جل٪ الببلُىحغاُٞاث وزانت ببلُىحغاُٞت الٟهغؾذ البً الىضًم.

ج٨مددً ؤهمُددت الضعاؾددت فددي جىدداو٫ اخددضي ؤهددم الببلُىحغاُٞدداث الٗغبُددت الترازُددت ال٣ضًمددت  و ددى 

٦مدددددا جخمشدددددل ؤهمُدددددت الضعاؾدددددت فدددددي ٧ىمهدددددا جىحدددددح مدددددضي اؾدددددخسضام اإلاؿدددددلمين  الٟهغؾدددددذ البدددددً الىدددددضًم  

 ٖددددً ؤن مشددددل هددددظه  فدددديجىٓددددُم ووندددد٠ ال٨خددددب  فددددي٣ىاٖددددض مخ٣ضمددددت ل
ف
الببلُىحغاُٞدددداث الترازُددددت  ًٞددددال

٦شيدددر مدددً ألاخُدددان  فددديالببلُىحغاُٞدددت ج٣دددضم بُاهددداث ونددد٠ ببلُدددىحغافي ٧املدددت ٖدددً ال٨خدددب  ومالٟاهدددا  و

 ج٣ضم جغحماث ٧املت لهم.
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ش  تهضٝ هظه الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ هضٝ ٖام وهى جىاو٫ الًبِ الببلُىحغافي ل٨خب الخاٍع

سغج مً هظا الهضٝ ٖضة  ؤلاؾالمي في الٟهغؾذ البً الىضًم: صعاؾت جدلُلُت ببلُىحغاُٞت  ٍو

ُت جخمشل في آلاحي:  -ؤهضاٝ ٖٞغ

٠ بالببلُىحغاُٞا مً خُث مٟهىمها وؤهمُهها والهضٝ -1  منها. الخٍٗغ

 جىيُذ جإنُل ٖلم الببلُىحغاُٞا ٖىض الٗغب اإلاؿلمين. -2

الخٍٗغ٠ بالٟهغؾذ البً الىضًم مً خُث الخٍٗغ٠ بابً الىضًم  والهضٝ مً الببلُىحغاُٞت   -3

 ومىججها  ومهاصع حم٘ ماصتها الٗلمُت.

ش ؤلاؾالمي في الٟهغؾذ. -4  جدضًض حهىص الًبِ الببلُىحغافي البً الىضًم ل٨خب الخاٍع

 جترحم ؤهضاٝ الضعاؾت في الدؿائالث آلاجُت:  

 ما اإلا٣هىص بالببلُىحغاُٞا مً خُث مٟهىمها وؤهمُهها والهضٝ منها؟. -1

 ما ؤنل ٖلم الببلُىحغاُٞا ٖىض الٗغب اإلاؿلمين؟. -2

 مً هى ابً الىضًم ؟ وما الهضٝ مً ببلُىحغاُٞخه؟  وما مىججها ومهاصع حم٘ ماصتها الٗلمُت؟. -3

ش ؤلاؾالمي في الٟهغؾذ؟.ما حه -4  ىص الًبِ الببلُىحغافي البً الىضًم ل٨خب الخاٍع

دي فدددي صعاؾدددت ٖلدددم الببلُىحغاُٞدددا ووكدددإجه وجإندددُل  اجبٗدددذ هدددظه الضعاؾدددت مدددىج  البددددث الخددداٍع

ددد٠ بدددابً الىدددضًم وببلُىحغاُٞخددده   ٖدددً اجبدددإ اإلادددىج  الببلُدددىحغافي فدددي الخٍٗغ
ف
الٗدددغب اإلاؿدددلمين لددده  ًٞدددال

ش ؤلاؾالمي في الٟهغؾذ.وجى  او٫ حهىص الًبِ الببلُىحغافي ل٨خب الخاٍع
 

1

غاُٞدددا بلدددى اللٛدددت الُىهاهُدددت  و دددي مغ٦بدددت مدددً ٧لمخدددين ًىهددداهِخين  ألاولدددى  ًغحدد٘ ؤندددل ٧لمدددت ببلُٚى

ِددب و دد  نددBiblionببلُددىن ) ( بمٗنددک يخدداب  و٧لمددت Biblosىعة الخهددٛير اإلاددإزىطة مددً )( ومٗىاهددا يخ

ىدددددض جغي  همدددددا مٗدددددا Graphien( و دددددي اؾدددددم الٟٗدددددل اإلادددددإزىط مدددددً )Graphiaٚغاُٞدددددا ) ( بمٗندددددک ًيعدددددک  ٖو
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( وجدددض٫ ٖلدددى وعدددک ال٨خدددب ؤو ونددد٠ ال٨خدددب. هدددظا ول٣دددض ؤزدددظتها اللٛدددت Bibliographiaجهدددبذ ال٩لمدددت )

ى اللٛدددت الٗغبُدددت مٗغبدددت فدددي الٗهدددغ ا حدددضًث  وؤندددبدذ الالجُيُدددت ٦مدددا  دددي صون حُٛيدددر  و٢دددض صزلدددذ بلددد

وحٗندک ٧لمدت  مهُلحا قاجٗا ًض٫ ٖلى ٖلم مؿخ٣ل ٌٗخبر مً ؤهم ٞغوٕ ٖلدىم اإلا٨خبداث واإلاٗلىمداث.

بلدددى اللٛدددت الالجُيُدددت  اهخ٣لدددذ"٦خابدددت ال٨خدددب" ؤو "وعدددک ال٨خدددب" و٢دددض  اللٛدددىي ؤندددلها  فددديالببلُىحغاُٞدددا 

ومدددً زدددم غ٦تدددر لٛددداث الٗدددالم ُٞمدددا بٗدددض. و٢دددض حٛيدددر مٗىاهدددا بٗدددض  ومىددده بلدددى اللٛددداث ألاوعوبُدددت ا حضًشدددت 

ٗخبدر مٗندک  ال٣دغن الؿداب٘ ٖكدغ مدً "وعدک ال٨خدب" بلدى مدضلى٫ ٨ٞدغي ٖدام هدى "ال٨خابدت ٖدً ال٨خدب" َو

اث ٖضة.  جىضعج جدخه مىيٖى
ف
 (4)ٖاما واؾٗا

٨ُت ؾىت  فيو٢ض وعص   ٗتم ؤعب1943معجم اإلاهُلحاث الظي ؤنضعجه حمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

 مٗان إلاهُلح الببلُىحغاُٞا و ى:

الاندددضاعاث واليعدددک  ٧ىؾدددُلت لخدضًدددض  فددديصعاؾدددت الكددد٩ل اإلاددداصي لل٨خدددب مددد٘ م٣اعهدددت الازخالٞددداث  -

ش الىهىم وه٣لها.  جاٍع

ٞدددددددددً ونددددددددد٠ ال٨خدددددددددب بهدددددددددىعة طدددددددددحُدت باليؿدددددددددبت إلادددددددددا ًخٗلددددددددد٤ بالخدددددددددإل٠ُ  والُبٗددددددددداث والكددددددددد٩ل  -

 اإلااصي...ا ک.

 اٖضاص ٢ىاثم ال٨خب  وا خغاثِ...ا ک. -

ت  فيؤمها لِؿذ بالًغوعة ٢اثمت إلاىاص  فيثمت ٦خب  زغاثِ...ا ک  جسخل٠ ًٖ الٟهغؽ ٢ا - مجمٖى

(Collection ).ت م٨خباث  (5)ؤو م٨خبت  ؤو مجمٖى

ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ٖضة حٗاعی٠ انُالخُت ل٩لمت الببلُىحغاُٞا  ؤصبُاث٦ما وعص في 

 ومً هظه الخٗاٍع٠:

ت  -1 ا ح٣اث٤ الٗلمُت اإلاىٓمت التي حٗل  ال٨خاب مً حمُ٘ هىاخُه الببلُىحغاُٞا ٦ٗلم:  ي مجمٖى

اء ًدمل ألا٩ٞاع  هؾىاء الىىاحي اإلاخهلت ب٨ُاه ُٟخه بهٟخه ٖو اإلااصي ؤو الىىاحي اإلاخٗل٣ت بْى

ى٣ل ا ح٣اث٤   ٍو

ت للخد٤٣ مً اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت  -2 ت الُغ١ الٟىُت الًغوٍع الببلُىحغاُٞاث ٦ًٟ:  ي مجمٖى

مها.ا خانت بال٨خب وبد  ىُٓم هظه اإلاٗلىماث جم ج٣ٍى

الببلُىحغاُٞت ٖباعة ًٖ ٢اثمت بمىاص ميكىعة ؤو ٚير ميكىعة حُٗي بُاهاث ٖنها  وج٩ىن مغجبت  -3

ت خى٫ شخو ؤو مىيٕى او ػمان او مکان ؤو بك٩ل ٖام  ٣ا لىٓام مٗين  و٢ض ج٩ىن مجمٖى ٞو

 (6)ؤو مدضصة.
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ؿخ٣ُم -4 ٤ ٢ىاٖض مدضصة مٗلىمت  بٖضاص الببلُىحغاُٞا: زبذ بإؾماء ال٨خب املخهُت  َو ه ٞو

ت وله و  ظهب ٚيرهم بلى ؤمها: "مهاعة بخهاء ال٨خب وونٟها ومٗٞغ ُْٟت بٖالمُت مدضصة ٍو

اتها وبٖضاص بزباث لها.  ؤؾمائها ومىيٖى

ٟاث لٗلم الببلُىحغاُٞا وبن بضث مسخلٟت في الهُٛت وألاصاء بال ؤمها اج٣ٟذ في  وهظه الخٍٗغ

ُت  الٛاًت والهضٝ  وهى بخها ما٫ اإلاٗٞغ ء اإلا٨خىباث التي  ي وؾاثل جإصًت وكاٍ ؤلاوؿان في ألٖا

وبُان مىاػ٫ مبضٖاها ووايٗاها  زم جهيُٟها وونٟها لإلٞاصة منها في اؾخ٨ما٫ ؤؾباب الخضعج في 

.  (7)الخُىع اإلاٗغفي غحُا٫ ألامت التي ؤبضٕ ؤبىائها جل٪ اإلاٗاٝع

ً ؾغص الاهخاج  وبك٩ل ٖام ًم٨ً حٍٗغ٠ الببلُىحغاُٞا بإمها "ٖلم نىاٖت ال٨خاب ٞو

٤ هٓام مٗين".  ال٨ٟغي وونٟه وحعجُله  ٞهي ٖباعة ًٖ ٢ىاثم ونُٟت لإلهخاج ال٨ٟغي مغجبت ٞو

لؿٟخه؛ ًاعر له بإواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ؤما الببلُىحغاُٞا  والببلُىحغاُٞا ٦ٗلم  له ٢ىاٖضه ٞو

. يًٟ ومماعؾت وجُب٤ُ؛ ُٞاعر له ٢بل طل٪ ب٨شير ٞال
ف
غاُٞا  ببلُٚى

ف
ٟهغؾذ البً الىضًم ٌٗخبر ٖمال

٦ما قاٖذ مماعؾت بٖضاص ٢ىاثم ال٨خب في ؤوعوبا بٗض ازترإ الُباٖت ٖلى ًض ألاإلااوي ٚىجىبٙر في 

 (8)ال٣غن ا خامـ ٖكغ اإلاُالصي.

2

ين ؤو للم٨خباث مً حخامت   ؾىاء للباخشفيجإحى ؤهمُت الببلُىحغاُٞا ؤو الًبِ الببلُىحغا

اإلايكىع ؾىاء مً خُث الٗضص  الك٩ل  اإلاىيٕى ؤو اللٛت. ٞالٗالم ٌكهض  والٗلمي ال٨ٟغي ؤلاهخاج 

ؤو زىعة اإلاٗلىماث  و٦ظل٪ جإحى ؤهمُت الببلُىحغاُٞاث مً ؤمها حؿخُُ٘  اإلاٗلىماحيٖهغ ؤلاهٟجاع 

ت ماوكغ  غ لألٞغاص وللم٨خباث بم٩اهُت مٗٞغ مٗين بك٩ل ٖام ؤو زال٫ ٞترة ػمىُت  مىيٕى فيؤن جٞى

إلمدضصة ؤو بلٛت مُٗىت...ب ک  ؾىاء لكغاثه ؤو ل٣غاءجه    والَا
ف
غاى مسخلٟت  واًًا ٖلُه ٚغ

الخد٤٣ مً ماصة م٨خبُت مُٗىت ؤو مُبٕى مٗين مً خُث مالٟه  ٖىىاهه  َبٗخه  م٩ان وكغه  

ت ما  ش اليكغ  ٖضص الهٟداث..ب ک  و٦ظل٪ مٗٞغ ؤلٟه شخو مٗين ؾىاء بك٩ل ٖام الىاقغ  جاٍع

 فيمدضص.....  ٦ما حؿهم الببلُىحغاُٞاث  حٛغافيهُا١  فيمىيٕى مٗين ؤو بلٛت مُٗىت ؤو  فيؤو 

ت  اث  فيا حضًشت  الاججاهاثمٗٞغ اث  التيالخإل٠ُ واإلاىيٖى لم  التي٦خب ٖنها ال٨شير وجل٪ اإلاىيٖى

سُت وه٣ضًت...ب بك٩ل  والٗلمي ال٨ٟغي  ک خى٫ ؤلاهخاج حٗا   بٗض  بحغاء صعاؾاث بخهاثُت وجاٍع

 (9) مجا٫ مٗين. فيٖام ؤو 
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 وبظل٪ ج٨مً ؤهمُت الببلُىحغاُٞا ب٩اٞت ؤهىاٖها بالى٣اٍ الخالُت:

 اإلاؿاٖضة في ٖملُت ازخُاع ال٨خب واإلاىاص اإلا٨خبُت ألازغي. .1

ٖىىاهدددددددده   اإلاؿدددددددداٖضة فددددددددي ٖملُددددددددت الخد٣دددددددد٤ مددددددددً اإلاٗلىمدددددددداث خددددددددى٫ ؤي مُبددددددددٕى مددددددددً خُددددددددث مالٟدددددددده .2

 ...ا ک.َباٖخه

اث بك٩ل ٖام في و٢ذ مدضص. .3 ت ما وكغ في مىيٕى مٗين ؤو مىيٖى  مٗٞغ

ت ما ؤلٟه شخو مٗين ؤو ما ؤل٠ ٖىه بك٩ل ٖام ؤو في مىيٕى مٗين. .4  مٗٞغ

ت ما ؤل٠ في بلض مٗين ؤو مى٣ُت مُٗىت . .5  مٗٞغ

اث في مىيٕى مٗين  .6 ت ؤًٞل اإلاُبٖى  مٗٞغ

 لم بُٗىه.جىز٤ُ ؤلاهخاج ال٨ٟغي ا جاعي في مىيٕى مٗين ؤو ٖ .7

 خهغ الترحماث املخخلٟت. .8

اث. .9 ت ؤؾٗاع اإلاُبٖى  مٗٞغ

ت الاججاهاث ا حضًشت في الخإل٠ُ. .10  (10)مٗٞغ

غ ناصع ًٖ م٨خبت  فيؤما ًٖ ؤهضاٝ الببلُىحغاُٞا ووْاثٟها ٣ٞض جم جلخُهها  ج٣ٍغ

 م ٦ما ًلى:1950ال٩ىهجغؽ ٖام 

ً الٗاملين  . ؤ ت والخٗلُ فيؤن ججٗل مً اإلام٨ً للم٨ٍٟغ ىا اإلايكىعاث خ٣ل اإلاٗٞغ م ؤن ٌٗٞغ

عجلىا جُىعاتها ٧ل  ٢ُغه  ول٨ً  فيمُضان جسههه واهخماماجه لِـ ٣ِٞ ماًيكغ منها  فيَو

 ؤ٢ُاع الٗالم. فيخُشما جيكغ 

٘ هاجحت. . ب  ج٣ضًم بدىر وب٢امت مكاَع

ت ومخٗت الٟغص  . ج ًم٨ً ؤن حٗخمض ٖلى العجالث ا حًاًت  التيج٣ضًم اإلاُُٗاث للخىمُت ا حًاٍع

ت.ومهاصع اإلاٗ  ٞغ

ت والاؾخٟاصة  فياإلاؿاٖضة  . ص ت ا حايغة وحٗل جُب٤ُ هظه اإلاٗٞغ جد٤ُ٣ الاؾخسضام اإلاُٟض للمٗٞغ

 مُٟضة للجمُ٘.   يمنها بٌٛ الىٓغ ًٖ مهضعها َاإلاا 

وحىص ٦خاب ؤو  ا٦دكاٝ فيوبظل٪ ٞةن هضٝ الببلُىحغاُٞا هى مؿاٖضة الباخث واإلاؿخُٟض 

ير ال٨خب مً مهاصع اإلا  (11)ًم٨ً ؤن ج٩ىن طاث ٞاثضة له" والتيٗلىماث ٦خب جم جدضًضها  ٚو
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ابٛىن في ا حًاعة ؤلاؾالمُت اإلاؼهغة ؤهمُت ىمىظ هدى مً مئت وؤل٠ ٖام ٖٝغ الٗلماء ال

اءف الخخىاء اإلاٗاٝع ؤلاوؿاهُت  ووؾُلت لى٣لها بين الىاؽ وألاحُا٫  وؤص عکىا ٢ُمخه وحال٫ ال٨خاب ٖو

خه وجضاوله والاهخٟإ به  ٣ٞامذ  ٞاثضجه  ٞغؤوا ؤهه البض مً ابخضإ الىؾُلت التي جِؿغ للىاؽ مٗٞغ

غافي ٖىضهم. ٟٞي ؤواثل ال٣غن الغاب٘ للججغة جيبه ؤبى ههغ دمحم بً  ْاهغة الخإل٠ُ اإلا٨خبي البِبلُٚى

اة م ؤ٦بر 950ٞ-هد 339دمحم بً َغزان الٟاعابي اإلاخىفي ؾىت  الؾٟت اإلاؿلمين  جيبه بلى خاحت ٖع

غوٖها وؤٚغايها  ٞباصع بلى وي٘ ٦خابه الهٛير ا حغم و ا حجم الُٗٓم  ت الٗلىم ٞو الٗلم بلى مٗٞغ

ٗض هظا ال٨خاب مٟخاخا مهما إلاضازل  ال٣ُمت والىٟ٘ )بخهاء الٗلىم والخٍٗغ٠ بإٚغايها( َو

ذ ألاوؾاٍ الٗلمُت في ٖهغ الٟاعاب اثضجه ٞنهض ؤبى ٖبض الببلُىحغاُٞا. ٖٞغ ي ٢ُمت هظا الٗمل ٞو

م بلى ؤن ًيع  ٖلى مىىا٫ الٟاعابي 997-هد 387هللا ا خىاعػمي دمحم بً ؤخمض بً ًىؾ٠ اإلاخىفي ٖام 

ُت   ٣ت اإلاىؾٖى ووي٘ ٦خابه )مٟاجُذ الٗلىم( الظي ٌٗض مً ؤ٢ضم ما نىٟه اإلاؿلمىن ٖلى الٍُغ

 وهى ؤًًا مً ؤهم مضازل ٖلم الببلُىحغاُٞا.

ي ؤوازغ ال٣غن الغاب٘ للججغة ومُل٘ ال٣غن ا خامـ منها؛ حؿخ٣ م ٢ىاٖض ًٞ وف

الببلُىحغاُٞا ٖىض الٗغب وحؿخ٨مل ؤؾبابه بما ويٗه الىعا١ الىضًم ؤو ابً الىضًم دمحم بً بسحا١ 

م ٦خاب )ٞهغؽ الٗلىم( ؤو٫ ٦خاب في ؤنىاٝ الٗلىم وؤزباع 1048-هد438البٛضاصي اإلاخىفي ؾىت 

ش مىالُضهم  ومبالٜ ؤٖماعهم  وؤو٢اث ٞو اتهم  اإلاهىٟين ٞاها ب٣اث مالٟاها  وؤوؿابهم  وجىاٍع   َو

وؤما٦ً بلضامهم  وؤؾامي ما ويٗىه مً ٦خب مىظ ابخضاء ٧ل ٖلم ازتٕر بلى خين وي٘ اإلاال٠ ٦خابه 

هد  و٢ا٫ ُٞه: "هظا ٞهغؽ ٦خب الٗلىم 412هد زم ه٣ده وػاص ٖلُه في ؾىت 377في قبابه ؾىت 

وجهاه٠ُ الُىهان والٟغؽ والهىض اإلاىحىص منها بلٛت الٗغب و٢لمها وؤزباع مهىٟاها". وهظا ال٣ضًمت 

غاُٞا الظي  ٟي باإلاهُلح الٟني للببلُٚى الٗىىان الظي ازخاعه ل٨خابه ًدمل مًمىن ال٨خاب  ٍو

اٖخمضه ُٞما بٗض ٖلمائها في الٛغب  ٢ا٫ ابً مىٓىع في لؿان الٗغب: "الٟهغؽ ال٨خاب الظي ججم٘ 

في ال٨خب  ٢ا٫ ألاػهغي: ولِـ بٗغبي مدٌ ول٨ىه مٗغب" وجابٗه ٖلى طل٪ الٟيروػ آباصي اللٛىي 

اإلاكهىع في ٢امىؾه ٣ٞا٫: "الٟهغؽ بال٨ؿغ ال٨خاب الظي ججم٘ في ال٨خب  مٗغب ٞهغؾذ"  وحاء 

في هامل يك٠ الٓىىن ما ًلي: "وفي الههظًب: الٟهغؽ: هى ال٨خاب الظي ًجم٘ ُٞه ؤؾامي ال٨خب. 

وفي بدغ الٛغاثب: هى ال٣اهىن والًابُت ؤلاحمالُت التي ج٨خب في ؤواثل ال٨خب ختک ٌٗلم ٞاها ؤمها 

  و٢ض ًُل٤ ٖلى ؤو٫ ال٨خاب. وفي صًىان ألاصب: الٟهغؽ م٣ؿم اإلااء ٖلى وػن ٞٗلل ًىهاهُت 
ف
يم بابا
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تي ؾب٤ بلاها ولٗل هظه الدؿمُت ال ٞٗغبىه واؾخٗملىه في مجم٘ البىاب  والخاء ُٞه ٚلِ ٞاخل".

ن مدخىاها ٖلماء الٛغب ججٗلىا هُمئن خين وٗغب 
َ
وازخاعها الىضًم ؤو ابً الىضًم زم حغي ٖلى َؾن

٧لمت الببلُىحغاُٞا بالٟهغؾت. وبطا ؤعصها جىخي الض٢ت في ه٣ل صاللت هظا اإلاهُلح بلى الٗغبُت ًم٨ىىا 

 الٗغبُت )الٟهغؾت الىنُٟت(.ؤن ه٠ًُ ٧لمت )الىنُٟت( بلى الٟهغؾت  ُٞهبذ ٖىىان هظا الٗلم ب

 وبخاَت بض٢اث٤ مًمىهه  ومهض ٖضص 
ف
 و قمىال

ف
ؤزظ هظا الًٟ ًخُىع ٖىض اإلاؿلمين احؿاٖا

مً الٗلماء اإلاؿلمين بلى الخإل٠ُ ُٞه  وؤزغحىا بلى الىاؽ ٞهاعؽ ٞدُلت  هظ٦غ مً هاالء الٗلماء؛ 

الظي وي٘ ٦خابه )خضاث٤ ألاهىاع  م1210 -هد606الٟسغ الغاػي دمحم بً ٖمغ بً ا حؿً اإلاخىفي ؾىت 

  وؤلٟه للؿلُان ٖالء الضیً جکل ا خىاعػمي. 
ف
اث ؾخين ٖلما في خ٣اث٤ ألاؾغاع( ؤوعص ُٞه مىيٖى

م ونى٠ ٦خابه )صعة الخاج 1311 -هد 710وجاله ال٣ُب الكيراػي مدمىص بً مؿٗىص اإلاخىفي ؾىت 

ً دمحم بً ببغاهُم الؿىجاعي اإلاخىفي لٗؼة الضباج(  وبٗضه ابً ؾاٖض ؤو ناٖض ألا٦ٟاوى قمـ الضً

  1348 -هد749ؾىت 
ف
م ؤل٠ ٦خابه )بعقاص ال٣انض بلى ؤؾنک اإلا٣انض( حم٘ ُٞه ونٟا  لؿخين ٖلما

مضجه في ٦خابه )مٟخاح الؿٗاصة ومهباح  وهظا ال٨خاب ا جام٘ ٌٗخبر مإزظ َاق٨بري ػاصه ٖو

م ونى٠ ٦خابه 1454-هد858خىفي ؾىت الؿُاصة(  وجاله البؿُامي ٖبض الغخمً بً دمحم ا حىٟي اإلا

اث الٗلىم  زم بٗضه ل٠ُ هللا ؤو مال لُٟي بً  )صعة ٞىىن ال٨خاب و٢غة ُٖىن ا حؿاب( في مىيٖى

م وؤل٠ ٦خابه )اإلاُالب ؤلالهُت( الظي زضم به زؼاهت 1498 -هد904خؿً الخى٢احي اإلا٣خى٫ ؾىت 

ض الشاوي الٗشماوي واؾخى ئت ٖام  ووي٘ ا جال٫ ٖبض الغخمً بً ؤبي في ٦خابه هظا ط٦غ هدى م فيباًٍؼ

ي اإلاخىفي ؾىت  م ٦خابه )ه٣اًت الٗلىم و مؿاثلها( زم وي٘ ٖلُه 1505 -هد 911ب٨غ بً دمحم الؿَُى

قغخا وؾمه بد )بجمام الضعاًت في قغح الى٣اًت(  واهخم بالى٣اًت بٌٗ طوي الًٟل ٞىٓمىه وػاصوا 

خهغ في ؤعبٗت ٖكغ ٖلما م٘ ػبضة مؿاثلها... زم ( "الى٣اًت مس1970/2ه  ٢ا٫ ناخب ال٨ك٠ )ٖلُ

هد. و٢ض هٓم الكُش ٖبض الغئٝو الؼمؼمي 873قغخه وؾماه )بجمام الضعاًت( ٞٙغ مً جإلُٟه ؾىت 

لى الىٓم قغح للمىهىع ؾبِ الُبالوي 963اإلا٩ي اإلاخىفي ؾىت  هد )ًٞ الخٟؿير في بدغ الغحؼ(  ٖو

هد  وهٓمه قهاب الضًً ؤخمض بً 989في قىا٫ ؾىت  ؾماه )مىج  الخِؿير بلى ٖلم الخٟؿير( ؤجمه

هد  وػاص ؤعبٗت ٖلىم ٞهاع زماهُت ٖكغ 990ؤخمض بً ٖبض ا ح٤ الؿيباَي اإلاهغي اإلاخىفي ؾىت 

 ؾماه )عويت اإلاٟهىم بىٓم ه٣ابت الٗلىم(  زم قغخه مخدبٗت لكغح ألانل وؾماه )ٞخذ الحي 
ف
ٖلما

)ا حؿاب  والٗغوى  وال٣ىافي  واإلاى٤ُ  في ؤل٠ ال٣ُىم بكغح عويت اإلاٟهىم(  وػٍاصاجه  ي: 

با  و٢ض ٞٙغ مً بُاى الكغح ؾىت   هد(". 982وزمؿماثت بِذ ج٣ٍغ
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بً  ٟيوفي ال٣غن الٗاقغ للججغة نى٠ َاقکبري ػاصه ٖهام الضًً ؤخمض بً مهُ

م ٦خابه الؼازغ ا حاٞل )مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة( طل٪ 1561-هد968زلُل اإلاخىفي ؾىت 

٨خاب الظي حهض مالٟه بدؿً جىُٓمه وؾٗت قمىله ٞإنبذ مً ؤٖٓم ٦خب الببلُىحغاُٞا ٖىض ال

ُٞه بخهاء الٗلىم وحٗضاصها  وجغجُ ها ؤخؿً اؾدُٟاء  وط٦غ في ٧ل ٖلم  فياإلاؿلمين خين اؾخى

 مكهىع ٦خبه وؤثمت اإلاالٟين ُٞه  م٘ الض٢ت الٟاث٣ت والترجِب اإلاى٣ُي وؤلاخهاء الىافي الصحُذ.

م ونى٠ ٦خابه )الٟىاثض 1627-هد1036ء الكغواوى دمحم ؤمين بً نضع الضًً اإلاخىفي ؾىت وحا

.
ف
 ا خا٢اهُت( واقخمل هظا ال٨خاب ٖلى ون٠ لشالزت وزمؿين ٖلما

 وي٘ خاجي زلُٟت مهُ
ف
بً ٖبض هللا اإلاخىفي  ٟيوفي ال٣غن ا حاصي ٖكغ للججغة ؤًًا

مضة اإلاالٟين وهى  م ٦خابه الكهير الظي ؤنبذ ُٞما1657-هد1067ؾىت  ضة الباخشين ٖو ُٖ بٗض 

٠ ٖىض ألامم 
َ
ل
ُ
)يك٠ الٓىىن ًٖ ؤؾامي ال٨خب والٟىىن( خُث اؾخ٣ص ک ؤؾماء ٧ل ما ؤ

 بلى ػمىه 
ف
ؤلاؾالمُت مً ٦خب  زم عجب ؤؾاماها ٖلى خغوٝ اإلاعجم  ٞجاء ؤٚنک ٦خب الٟهغؾت خ٣ىال

 لههضي الباخث بلى مُلبه. واهخم بهظا
ف
ؿغا ال٨خاب الُٗٓم ٦شير مً مٗانغي خاجي  وؤ٦ترها ٞاثضة َو

زلُٟت ؤو مً حاء بٗضه مً الٗلماء اإلاهخمين بهظا الًٟ ٞىيٗىا طًىال ٖلُه  مً هاالء الٗلماء: دمحم 

م  والباباوي البٛضاصي بؾماُٖل بً 1686-هد1092ٖؼحي ؤٞىضي اإلاٗغوٝ بىقىه ػاصه اإلاخىفي ؾىت 

الظي ؤؾماه )بًًاح اإلا٨ىىن في  الىافيلُه الظًل م  ووي٘ 1920ٖ-هد1339دمحم ؤمين اإلاخىفي ؾىت 

 
ف
الظًل ٖلى ٦ك٠ الٓىىن(  وممً طیل ٖلُه ؤًًا الكُش بؾماُٖل ناثب ؾىجغ الظي ٧ان خُا

 هد وبظل٪ اهههذ طًى٫ ال٨ك٠. 1360ؾىت 

وفي ال٣غن الشاوي ٖكغ للججغة هجض ٦خابين ؤخضهما مىؾىعي حخم وهى )يكاٝ 

م  1745-هد1158الههاهىي دمحم بً ٖلي الهىضي اإلاخىفي بٗض ؾىت انُالخاث الٟىىن( الظي ؤلٟه 

و٦خاب آزغ في مٗني يك٠ الٓىىن وهى )زالنت جد٤ُ٣ الٓىىن في ؤؾماء الكغوح واإلاخىن( 

م  1782-هد1196الب٨غي الضمك٣ي اإلاخىفي ؾىت  ٟيويٗه يما٫ الضًً ؤبى الٟخىح دمحم بً مهُ

م وؤل٠ ٦خابه )ؤبجض 1890-هد1907ىجي اإلاخىفي ؾىت وجاله دمحم نضی٤ زان بً خؿً بً ٖلي ال٣ى

.
ف
ووي٘ الباباوي البٛضاصي الظي طیل ٖلى  الٗلىم(  وهى مً ؤحَل ال٨خب في هظا اإلاٗني و ؤٖمها هٟٗا

 آزغ في هظا الهضص ؤٞغصه للمالٟين و ؤؾماء مالٟاتهم ٖىىاهه )هضًت 
ف
)يك٠ الٓىىن( ٦خابا

ين ؤؾماء اإلاالٟين وآزاع اإلاهىٟ  ين(.الٗاٞع
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 إلاا ؾب٤ ؤهمها
ف
ً للمُالص ويٗذ ٦خب ؤزغي صٖما ؛ وفي الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

ضان  )معجم  )جاعیش آصاب اللٛت الٗغبُت( ل٩اع٫ بغو٧لمان ألاإلااوي  )جاعیش آصاب الٗغبُت(  جىعجي ٍػ

اث( لُىؾ٠ الُان ؾغيیـ.  زم ًخلى هظه ال٨خب ٞهغؽ ؤ٦تر مً ؾاب٣ُه خ٣ىال و٢ُمت هى اإلاُبٖى

ش الترار الٗغبي(.  الظي ويٗه ٞااص ؾؼ٦ين وؤؾماه )جاٍع

هظه ال٨خب التي ط٦غث وؤمشالها والتي حٗض مً ؤهم ال٨ىىػ الترازُت  للى٢ٝى ٖلى طزاثغ 

اإلا٨خبت الٗغبُت  ٞال٨شير منها ٚلب ٖلاها ؾمت الخإل٠ُ اإلاىؾىعي  و٢لُل منها ما ٧ان زالها لًٟ 

لىضًم  و مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة لُاقکبري ػاصه  الببلُىحغاُٞا الٗغبُت  ٦ٟهغؽ ابً ا

و٢ض ازخلٟذ َغاث٤ مالٟي ٦خب الٟهاعؽ هظه و منهاحها في  ويك٠ الٓىىن  حاجي زلُٟت وطًىله.

الخإل٠ُ  ٞمنهم مً بٖخمض اؾلىب الخهي٠ُ ٖلى الٟىىن  ومنهم مً اهخج  جغجیب ؤؾامي ال٨خب 

٣ ت الخإل٠ُ ٖلى ؤؾماء اإلاالٟين مغجبت ٖلى ا حغوٝ زم ٖلى خغوٝ اإلاعجم  وآزغون اٖخمضوا ٍَغ

ط٦غ مهىٟاتهم صون ون٠ ٖلى ا حغوٝ ؤًًا. بال ؤهه لم ًلخٟذ ؤخض منهم بلى وؿب ال٨خاب الٗغبي 

بلى ب٢لُم ؤو اهخماثه بلى ٢ىم  ٣ٞض ٧اهىا ٌِٗكىن في ؾغاص١ خًاعة واخضة امخضث ٞا٦خى٠ قٗىبا 

ىا وبىى خًاعة بؾالمُت  مد٨مت اليؿُج مخىاٚمت ألالىان  ٞةن ٧ان للمهى٠ اإلا٨خىب و٢باثل حٗاٞع

 (12)بالٗغبُت مً وؿب ٞةهما وؿبه وبهمائه بلى ا حًاعة ؤلاؾالمُت.

 

ل يللمؿلم ش ٍَى الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث  و٢ض ٖىىا بظل٪  ًٞ الببلُىحغاُٞا وجىُٓم فين جاٍع

 فيؤلٟها الٗلماء  التيٖىاًت ٞاث٣ت  و٢ض بػصاصث ا حاحت بلى الخٗٝغ ٖلى اإلاالٟاث واإلاهىٟاث 

لىم اللٛت والضًً   فيمسخل٠ الٟىىن م٘ بػصًاص وهمى النهًت ؤلاؾالمُت  ش ٖو الٗلىم وآلاصاب والخاٍع

الخٔ طل٪ ؤزىاء ال٣غن الغاب٘ الججغي بىح ه زام خُث ٦ترث اإلاالٟاث بهىع ٞاث٣ت ختک قٗغوا ٍو

ت الىعا٢ت فيبا حاحت بلى خهغ ؤهم ما ؤل٠  و٦ترة الىعا٢ين ٧ان البض مً ؤن  ٧ل ًٞ  وم٘ بػصًاص خٞغ

مشل ابً الىضًم الظي ؤخـ  فياإلاهمت  ومً هىا لم ٨ًً مً الٍٛغب ْهىع ببلُىحغاًخىلى ؤخض هظه 

 ٞإل٠ ٦
ف
 واححا

ف
خابه الٟهغؾذ والظي ٌٗخبر مً ؤهم وؤ٢ضم الببلُىحغاُٞاث بهظه ا حاحت بخؿاؾا

ٗٝغ بها  التي ها الٗالم ًٖ جغار الٗغب واإلاؿلمين  لًُم بين َُاجه ؤؾماء حمُ٘ ال٨خب َو ٖٞغ

اتها.  ل٩ل ما ؤل٠  ٣ٞض ؤعاص به ابً الىضًم ؤن ٩ًىن  (13)وبمىيٖى
ف
اللٛت الٗغبُت و٧ل ما جغحم  فيخهغا
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ت ختک ؾىتمسخل٠ ٞغوٕ اإلاٗ فيالاها  ونلىا بلُىا  التينىعجه  فيهد  بال ؤن ٦خاب الٟهغؾذ 377ٞغ

م ٧ل ما ٞاها مً مٓاهغ الى٣و وال٣هىع ال ًم٨ً بال ؤن ٩ًىن زمغة حهىص مخهلت ومداوالث  بٚغ

مل ببلُىحغا   ٖو
ف
جدؿم خضوصه بهظا ؤلاحؿإ والكمى٫  فيؾاب٣ت ؤنٛغ مىه  جما وؤي٤ُ مجاال

 (14)لٛت مً اللٛاث. فيما٫ الببلُىحغاُٞت الًم٨ً ؤن ٩ًىن با٧ىعة ألٖا

حٗض مغحُٗاث للترار الٗغبى ؤلاؾالمى ٖامت ولألٖما٫  التيٞهىا٥ الٗضًض مً اإلاهاصع   

ما٫ الخهيُُٟت الٟاٖلت   الٌؿههان به  التيالببلُىحغاُٞت زانت  والٗضًض مً ألٖا
ف
صٞ٘  فيمشلت ٖهضا

ين ؤؾؿه لغواصه. وبظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤمها وعؾم خضوصه ٖامت وجمخ فيعجله الًبِ الببلُىحغا

ومً  اعس ک لىاء الىن٠ والًبِ الببلُىحغاُٞين بإص١ ماحٗىُه ال٩لمخين. التي٧اهذ الاؾاؽ 

ما٫ الٟاٖلت للًبِ الببلُىحغا الٗغبى؛ ٦خب التراحم والُب٣اث  ٦خب الُب٣اث  مٗاحم  فيألٖا

م البلضان.  ُما ًلى ٖغى مىحؼ لها:التراحم اإلا٩اهُت  اإلاٗاحم ا جٛغاُٞت وج٣ٍى  ٞو

 
1  

وحٗنک  (GRAPHEIN)وحٗنک ا حُاة  و (BIOSالتراحم؛  ى ٧لمت مكخ٣ت مً ال٩لمخين الُىهاهِخين)

ُٟها غو٫ مغة  خُىما اؾخٗملها  الججغي ال٣غن الؿاب٘  في٨ًخب  و ى طو ؤنل ؤعامى  و٢ض بضؤ جْى

ؤمها جضعؽ خُاة الٟغص  في  وجخميز ًٖ "الؿيرة" معجمه بمٗنک )خُاة الشخو( في ا حمىي ًا٢ىث 

ش اإلاُى٫  حُاة ٞغص ؤو ٖضة ؤٞغاص.  (15)بهٟت مىحؼة  بِىما جُل٤ ٧لمت "ؾيرة" ٖلى الخاٍع

٠ ؤما الُب٣اث؛ ٣ٞض   
ّ
ٟدى اهدخم بده مدا ًٖ حٗبيرا الُب٣اث""مهُلح  ْو ِ

ّ
 التدراحم مٗداحم مال

سُدت با جىاهددب اهخمددامهم مدً رؤ٦تد مداصة جهدداهُٟهم جغجِددب ٖلددى ٖامددت  وخغندهم بهدٟت  الخإٍع

المُدت   الترجِدب باجبدإ بمدا ٞئداتهم  وطلد٪ ؤو َب٣داتهم خؿدب لهدم اإلاتدرحمين خُدث ًدخم ج٣ؿدُم وؤلٖا

خبداع بٗدين باغزدظ الُب٣داث للٟئداث صازدل الترجِدب ؤو ألالٟبداجي داة  الٖا ٢ُمدت  خؿدب ؤو ؾدً الٞى

ال٨خدب  مدً الهدى٠ هدظا فدي بده ًٞدل مدا ًمشدل  وؤوالاحخماُٖدتوالٗلمُدت  الضًيُدت لده وم٩اهخده اإلاتدرحم

 ؤ٢دضم ٌٗخبدر م( الدظي809-هدد230م/777-هدد198بً مىُ٘ البهدغي) ؾٗض بً دمحم لد "ال٨بري  الُب٣اث"

 التدي تهدخم الببلُىحغاُٞدت اإلاالمدذ بٗدٌ بدغوػ ابدً ؾدٗض ٖلدى َب٣داث ًالخدٔ الُب٣داث  ومدا ٦خدب

ٟداث ٖدً بال٨خابدت
ّ
دت خُدث اإلاال اتهاال٨خدب ومىيد مدً ًدظ٦غ مجمٖى  ؤو غؾدمائها ٚيدر جدضًدض مدً ٖى

ٓهدغ ؤونداٞها    طلد٪ ٍو
ف
بدً  هللا "ٖبدض ٦خدب ٖدً و٢دا٫ بدً الؼبيدر" ٖدغوة" ٣ٞده لدد ط٦دغ ٦خدب خُىمدا حلُدا

 (16)بٗير. ٖض٫ ؤو بٗير خمل ؤمها ٖباؽ"
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صاثغة الخإل٠ُ وهض  الٗلم ٖىض اإلاؿلمين زال٫   احؿإم٘ -و٢ض بغػث اإلاٗاحم بإهىاٖها   

هدُجت بلى ما اؾٟغ ٖىه مىج  ؤلاؾىاص مً نغامت وه٣ض للغحا٫. ٣ٞض ٧اهذ  -جغي ال٣غن الشالث الج

مئىانجى٣ُه ا حضًث   يالٛاًت الاولُت للتراحم  لصحخه والخمُيز بين ماهى طحُذ وماهى  والَا

 ٖلى اإلاهاصع مً الىٕى هظا ابخ٩اع ٣ًخهغ ولممىيٕى  وطل٪ بةهههاج مىج  ا جغح والخٗضًل. 

ٟىا اإلاؿلمىن  جىاوله بل املحضزين ٞدؿب؛
ّ
ٛت  ٧اغصب ألازغي  اإلاُاصًً مسخل٠ في ُٞه وؤل

ّ
والل

 في الخإل٠ُ "ؤؾض الٛابت مً الىٕى بهظا اٖخىىا الظًً املحضزين بين مهاصع والُب. ٞمً والكٗغ

ت مت ٖؼ الصحابت" للكُش مٗٞغ
ّ
 في الظي عاعى ألازير بد ابً الكِباوى اإلاٗغوٝ ا حؿً ؤبي الضًً الٗال

 (17)ؤلاؾىاص. ٖلى ؾالؾل طل٪ في مؿدىضا خغوٝ اإلاعجم ٖلى اصجهم جغجِب

ٗددداحم التددددراحم؛   معجممممش الشممممازاز لممممم اعزسبمممم بن   ممممن   يمممم    دمحم  مممم   ومدددً ؤقددددهغ همدددداطج م

ٞغاج واإلايكىع  ؤخمض الؿخاع بخد٣ُ٣ه ٖبض ٢ام م( الظي963-هد384ؾىت ) فياإلاخى  مزان    موس ى

  590ًدخدىي  و   1960ىتؾد الٗلمُدت ال٨خدب بخُداء صاع مدً َدٝغ
ف
معجمش دب م ز لمم ندٟدت. واًًدا

٣دى٫: إلم  مازةمة دبيم " دريم  "إرشم ب ال٨خداب ؾدمُذ هدظا ٣ًدى٫ ٢دض الدظي**يم وو  احمممو     ٍو

ين واليؿدددابين وال٣دددغاء اإلاكدددهىعًٍ  فدددي"وحمٗدددذ  ين واللٛدددٍى هدددظا ال٨خددداب مدددا و٢ددد٘ بلدددى مدددً ؤزبددداع الىددددٍى

ين واإلااعزين والدىعا٢ين اإلاٗد غوٞين وال٨خداب اإلاكدهىعًٍ  وؤطدحاب الغؾداثل اإلاضوهدت وؤعبداب وؤلازباٍع

"؛ ٞهدى بدظل٪ ٢اندغ  فيا خٍُى اإلايؿىبت واإلاُٗىت و٧ل مً نى٠ 
ف
 ؤو حم٘ مىده جإلُٟدا

ف
ألاصب جهيُٟا

ًددا٢ىث ؤزبدداعه مددً ٦خددب  اؾددخ٣ىمددً ٚلددب هتددره ٖلددى قددٗغه. و٢ددض  ؤيالٟئددت اإلاخإصبددت   دديٖلددى ٞئددت بُٗنهددا 

  ٦مددا يددم بلددى جإلُٟدده هددظا جددغاحم مددً ل٣دداهم ؤو مددً ل٣ددى مددً ل٣دداهم  وال الددظًً ؾددب٣ىه وؤلؿددىت الددغواة

ٝغ مً الاقٗاع وؾغص وؿب  اة واإلاىلض وط٦غ الخهاه٠ُ واإلاؿخدؿً مً ألازباع َو يهمل بزباث الٞى

مً ًترحم له  ٦ما ؤهه ال يهمل ؤلاقاعة بلى اإلاغحد٘ الدظي ه٣دل ٖىده بطا ٧دان هدظا الى٣دل ٖدً ٦خداب  و٢دض 

ؤؾماء ؤبائهم ٞةن بج٤ٟ الاؾم  فيؤؾماء ألاشخام  زم  فيغوٝ الججاء وبلتزم طل٪ عجب ٦خابه ٖلى خ

اجه ٖلى مً جإزغث. ت جميزه م٘ (18)و اؾم ألاب ٢ضم مً ج٣ضمذ ٞو
ّ
 جىزُد٤ ألازبداع ٖلدى وخغنده بالض٢

غه بمىج  بلى باإلياٞت
ّ
ُٟه غلٟاّ املحضزين جإز  بؿالؾدل والاهخمدام والخٗضًل  ا جغح الى٣ضي  بخْى

 (19).الغواًت في ؾىاصؤلا 

"ط قمم   اعريممزي " لظممم ةا شمممدمحم المم ي  دمحم ؤمددا ٖددً ٦خددب الُب٣دداث ٞإقددهغها ٦خدداب 

ً  ٞاهددددخم بدددددظ٦غ ؤنددددل اإلاٟؿدددددغ  مممم   نمممم   ممممم    ممممم  الممممم ا  ب  ٟدددده هدددددظا ٌٗنددددک بتدددددراحم اإلاٟؿددددٍغ . ومال

اجده  ٖدضص ؤوالصه وخدالههم  ٦مدا ش ٞو دت بدظ٦غ جغحمخده ًتدري  وندٟاجه وجداٍع زبدر  فدي مدً الغواًداث مجمٖى
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جبُددين مهددضع  بلددى ٣ًددى٫: "و٢ددا٫ الددظهبک ٖىدده...."  "و٢ددا٫ ٖىدده البزاوددى....." هددظا باإليدداٞت واخددض ٧ددإن

دً ٧دإن ؤلاؾدمإ  مىده البرػالدي وؾدم٘ ...ا حىابلدت َب٣داث فدي عحدب بدً الدضًً ٣ًدى٫: " ٢دا٫ ا حداٞٔ ٍػ

يرهمدا....."  ٦مدا ؤهده لدم ًخى٢د٠ فدي والدظهبي الخدإل٠ُ  ى زضمدتبلد حٗدضي بدل اإلاٟؿدٍغً جدغاحم جىزُد٤ ٚو

ٟداث اإلاٟؿدٍغً الببلُدىحغاُٞين والًدبِ
ّ
ا فدي الٛدىم صون  بدظ٦غه إلاال  بلدى ٣ًدغب ؤو مدا تهدامدخٍى

 اإلاٗدغوٝ دن لسم ي"  يم ن  م  سمييم ن با ب   م "ط قم   دط م ز  احمامم زـ لممؤمدا ٖدً  (20)طلد٪.

٠   ٖهغ کخت وا ح٨ماء لألَباء قامل معجم م(  وهى956-هد377ؾىت ) فياإلاخى ابً حلجل""بد
ّ
اإلاال

ٟها ؤهم ال٨خب التي ؤؾماء بظ٦غ ُٞه ٦ما اهخم
ّ
 (21)لهم. جغحم مً ٧ّل  جغحمها ؤو ؤل

ا ٦خاب  ًف بد  اإلاٗغوٝ و سش      م  ال ي  ط ق   دط  ز" لم موةق في" يون دن  ز وؤً

يدر اإلاؿدلمين لألَبداء قدامل معجدم "ابدً ؤبدى ؤندِبٗت" هدى ؿدم ٢ و٢دض اإلاالد٠  ػمدً ختدک اإلاؿدلمين ٚو

باء. ابخضؤ مً َاثٟت منها ٧ّل  في ًسو بابا  ٖكغ هظا بلى زمؿت ٦خابه باء ٦باع بترحمت ألَا  ػمً ألَا

د٤ والغومدان والهىدىص  ٍغ الترجِدب  فدي جغحمدت  و٢دض ٖبدر ٖدً مىججده 400ٖدً ًىدٝى مدا ًددىي  وهدى ؤلٚا

ش  ح٨دُمؤوا  ًدظ٦غ ؤندل الُبِدب بط .ؤػمىدههم بخدىالي واإلاغاجدب الُب٣داث :همدا ازىدين بمهدُلحين وجداٍع

اجه  ؿترؾل ٞو  ندٟاث ا ح٨دُم ا خل٣ُدت وا خل٣ُدت ٖدً ولدم يهدخم بالخٟهدُل .جامدا وندٟا ونٟه في َو

 الخلمدُذ بلدى ؤو صون وندٟها اإلاهدىٟاث بدظ٦غ التدراحم ٦خداب مدً ٦ٛيدره ٌٗخندي ٧دان ٞدؿدب  وبهمدا

ا  (22)تها.مدخٍى
2  

ٛدى  ؤو ألاصبداء مٗداحم بدين مدهدىعة التدراحم مٗداحم ج٨دً لدم
ّ
يدرهم ينٍالل  اإلاٟؿدٍغً مدً ٚو

باء ذ وألَا ذ بمٗاحم التراحم  مى٣ُت ؤعباب بظ٦غ ًسخو الظي في الخهي٠ُ بل جىٖى ٞغ مُٗىت  ٖو

ش فدي ؾدبُال ؤلاؾدىاص مدىج  والدظي بجسدظ***"تم ري  غدم اب" لمم احب يم  ال دم اب اإلا٩اهُدت  منهدا   جدإٍع

ش ا حضًث ش الخاٍع  َدغ١  مدً الش٣اُٞدت يدبِ ا حغ٦دت غحد٘ ؤهمُخده فدي٦مدا ج ٖامدت  بهدٟت و٦ظل٪ جإٍع

د٠ الخدضَعـ ين وا خدامـ الغابد٘ فدي ال٣دغهين اهدكدغث التدي باإلادضاعؽ ومىداج  الٗلمداء والخٍٗغ  الججدٍغ

دت اجهدا٫ ا حغ٦دت ومدضي الٗلمداء ببٛدضاص وكداٍ ح٨ٗدـ التدي  ببًٗدها ؤلاؾدالمُت اإلادضن فدي ال٨ٍٟغ

دذ التدي مدکالٗٓ ؤهّمُدت مهدىٟه بلدى باإليداٞت هدظا (23)الدبٌٗ 
ّ
 آالٝ زمؿدت خدىالي فدي جغحمدت ججل

 ال٨خاب. ٖضص جغاحم هم جغحمت7831بحمالي  مً ا حضًث لغحا٫ جغحمت

ش بٛددددددضاص" مددددددً زددددددال٫ ط٦ددددددغه غؾددددددماء الٗضًددددددض مدددددددً  وجخضددددددح ال٣ُمددددددت الببلُىحغاُٞددددددت لددددددد "جدددددداٍع

  ؤلٟددذ حمُٗهددا زددال٫ ال٣ددغون الشالددث  446بلٛددذ  التددياإلاهددىٟاث 
ف
. ي الججددغ  الغابدد٘ وا خددامـ ٦خابددا
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اتها  التدديو  ددذ مىيدددٖى (  والخٟؿددير) 57ال٣ددغآن) ٖلددم مجدداالث قدددتک ٞدٓددي فدديجىٖى
ف
(   ٦24خابدددا

ف
٦خابدددا

(.73وا حضًث )
ف
٦خ هدا للتدراحم مدا  التياإلا٣ضمت  في٣ٞض بين  البٛضاصيوؤما ًٖ مىج  ا خُُب  (24)٦خابا

ددددت  اهخهددددکاحههددددض ؤن جخًددددمىه ٧ددددل جغحمددددت مددددً ٖىانددددغ  ٣ٞددددا٫: "هددددظه حؿددددمُت مددددا  ٦ىدددداهم بلددددى مددددً مٗٞغ

ُدددداتهم   ش ٞو وؤوؿددددابهم  ومكددددهىع مددددأزغهم وؤخؿددددابهم  ومؿخدؿددددً ؤزبدددداعهم  ومبلددددٜ ؤٖمدددداعهم  وجدددداٍع

وبُان خاالتهم  وما خٟٔ ٞاهم مً ألالٟاّ ًٖ ؤؾالٝ ؤثمخىا ا حٟاّ مً زىداء ومدضح  وطم و٢دضح  

ددغح  وحٗددضً  ٖلددى جدخددىي  مخ٩املددت  ٣ًددضم جغحمددت ؤن وبددظل٪ ٣ٞددض خدداو٫  (25).ل وحددغح"و٢بددى٫ َو

د٠الخٗ   وجالمُدظه  و٦ىِخده وقدُىزه ووؿدبخه بدظ٦غ بؾدمه  الترحمدت بهداخب ٍغ
ف
ٌ بٗد ٌؿدغص وؤخُاهدا

دت ؤزبداعه
ّ
ش والخٗدضًل ا جدغح مدً خالده بُدان فدي زدم ؤ٢دىا٫ الى٣ّداص وم٩اهخده  ؤزال٢ده  ٖلدى الضال  زدّم جداٍع

اجه  وعبما مىي٘ ٢بره.  ٞو

3 : 

م   سم ز ال الب  اعواضمي"" لمم   من   يم    م     م    م  "معجش م  استعجش ؤقهغها    

دا ٢داثال:" ٞدةوي ال٨خداب هدظا لىيد٘ صاٞٗده ٖدً ٌٗبدر الدظي الاشيمش ال امز  دن لسم ى
ّ
 ٢دض طلد٪ عؤًدذ إلا

 ال ختدک ا حدغوٝ معجدم البىداء مبدين مىيد٘ ؤط٦دغ ٧دّل  بدإن ٖىده ؤٞصدح ؤعصث الىداؽ ٖلدى اؾدخعجم

 ؤما ًٖ .الججاثُت ا حغوٝ خؿب اإلاعجم ٣ٞض عجب هظا غجِبجدٍغ٠"  ؤما ًٖ ج وال لبـ ُٞه ًتر٥

 جميز بلى ُٞه  ٞباإلياٞت باعػجين نٟخين ٧اهخا اإلاعجم ا جٛغافي هظا في الٗلمُت وألاماهت ا خبر جىز٤ُ

٣خه ٣دت وجىيدُده الاؾم بظ٦غ لألٖالم وبًغاصه الخىٕى  والٛؼاعة في بالض٢ت ٍَغ  ه٣ُده ومداولخده لٍُغ

دغى َدى٫  ًبدين ٦مدا الكدٗغاء  ؤ٢دىا٫ مدً بكدىاهض لدظل٪ جمشُلده مد٘ اقدخ٣ا٢ه لخٟؿدير اإلا٩دان   ٖو

 ال٣دغآن فدي ط٦دغه مىايد٘ جىيدُذ مد٘ ؤزبداع مدً ٖىده ومدا ٖدٝغ اإلا٩دان ٖدً ط٦دغ هبدظة بلدى َؿترؾدلو 

 (26)٦باع الٗلماء الظًً ًيخمىن بلُه. نٟىة بظ٦غ والاهههاء وا حضًث

م مددً  وزالندت ال٣دى٫ ؤن همداطج التدراحم بإهىاٖهدا  هلحدٔ   ؤن مدا جميدز بده عواصهدا ؤمهدم بدالٚغ

ً ؤو  ين  مٟؿدٍغ ين ؤو هددٍى جسهُو مٗاحمهم لُاثٟت مُٗىت مً الٗلمداء ؾدىاء ٧داهىا قدٗغاء  لٛدٍى

ُت  يرهم ٞددددةن الؿددددمت  اإلاىؾددددٖى جهدددداهُٟهم  وبالخددددالى ٞددددةن مٗدددداحم  فدددديالؿددددمت البدددداعػة   دددديؤَبدددداء....ؤٚو

ددت  وبهمددا ٢ُمههددا اج ضددحذ مددً زددال٫ خٟٓهددا  غؾددماء الٗضًددض مددً التددراحم لددم ج٨ددً مجددغص ؤٖمددا٫ ٍٖٟى

م مً ؤمهدا لدم ج٨دً جدىٓم  -الٗلماء ومهىٟاتهم. وبظل٪ ٞةن مٗاحم التراحم و٦خب الُب٣اث ٖلى الٚغ

مددددا٫ الببلُىحغاُٞددددت دددد٤ إلاددددا ٌٗددددٝغ آلان بالًددددبِ  -جدددددذ مٓلددددت ألٖا اهددددا مهددددضث الٍُغ بال ؤهدددده بًٟددددل ٖو
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ددددغ١ جغجُ هددددا جميددددزث ولددددى بكدددد٩ل وؿددددبک . وبددددظل٪ ٞددددةن ٦خددددب التددددراحم بمسخلدددد٠ ؤهىاٖهددددفيالببلُددددىحغا ا َو

 . فيبمداولت للًبِ الببلُىحغا

؛ ٣ٞددددض هخجددددذ ٖددددً النهًددددت في ممممم   مممم  د ممممم ا التةممممبيرية اعييجممممة لي مممم   ال  ييممممو زا  

مجدا٫ الخدإل٠ُ والترحمدت  خُدث ؾدعى الٗلمداء بلدى بججداهين لضعاؾدت الٗلدىم وال٨خدب طاث  فيالكاملت 

  ٟيبَددددداع جهددددديُ فددددديونددددد٠ الٗلدددددىم ومداولدددددت ويدددددٗها  يفدددددالٗال٢دددددت بهدددددا؛ ًخمشدددددل ألاو٫ منهدددددا 
ف
٣دددددا مٗدددددين ٞو

دد٠  فددي٣ٞددض جمشدل  الشداوي"  ؤمددا Classificationلٗال٢اتهدا ووْاثٟهددا؛ وهدى مددا ٌٗدٝغ بددد"الخهي٠ُ  الخٍٗغ

هددىع  بال٨خددب ومالٟاهددا؛ وهددى ماًمشددل ٖلددم صعاؾددت ؤخددىا٫ ال٨خددب. و٢ددض ؤصي طلدد٪ بلددى حكدداب٪ الٗلددىم ْو

ددت وجغجِددب ٖلىمهددا  ٩ٞاهددذ الىدُجددت هددؼوٕ بٗددٌ الٗلمدداء والٟالؾددٟت ا حاحددت اإلالحددت بلددى جىٓددُم اإلا ٗٞغ

دددددت ٖىدددددض اإلاؿدددددلمين آهدددددظا٥؛ ؤال و دددددى خهدددددغ الٗلدددددىم وجبٍى هدددددا  وجهددددديُٟها  هددددددى ْددددداهغة لدددددم ج٨دددددً مإلٞى

دددد٤ لددددد" ابددددً الىددددضًم" وهُئدددددىا ؤعى  ددددإحى ٖلددددى عؤؽ هدددداالء الٗلمدددداء الددددظًً مهددددضوا الٍُغ دددد٠ بهددددا. ٍو والخٍٗغ

 -الٟاث واإلاىلٟين:زهبت لبروػ مىججُت خهغ اإلا

  

دٝغ بهدا     و٢دض الظي ؾماه ابدً الىدضًم بدد"مغاجب الٗلدىم"  وجىداو٫ ُٞده ٖلدىم ٖهدغه وبىبهدا ٖو

ددت ؤلاوؿدداهُت.  "الٟدداعابي" خُددث ٣ًدى٫  (27)ؤحدى ُٞدده بخهددي٠ُ حضًددض مبنددک ٖلدى جهددي٠ُ ؤعؾددُى للمٗٞغ

 ٖلمدا  اإلاكدهىعة ٖلمدا الٗلدىم هدصد ي ؤن ال٨خداب هدظا فدي ٦خابده "٢هدضها جدإل٠ُ اإلاٛدؼي مدً قداعخا

 مدً ٧دّل واخدض فدي مدا ؤحدؼاء  وحمدل منهدا لده مدا ٧دّل  وؤحدؼاء منهدا  واخدض ٧ّل  ٌكخمل ٖلُه ما حمل ووٗٝغ

يخٟ٘ ...ؤحؼاءه م ؤن ؤعاص بطا ؤلاوؿان ال٨خاب في هظا بما ٍو
ّ
ىٓغ هظه الٗلىم مً ٖلما ًخٗل  ُٞه  ٖلم ٍو

ل٩ُدىن  بده  جىدا٫ وؤي ًٞدُلت طلد٪  ٚىاء وما هٓغه  ؾُُٟض ش يء وؤي ًىٓغ  وفي ماطا ٣ًضم  ماطا ٖلى

دت ٖلدى مدً الٗلدىم ٖلُده ٣ًدضم مدا ٖلدى ب٢ضامده دغع". ٖلدى ال وبهديرة  مٗٞغ و٢دض ٢ؿدم هدظا  (28)ٖمدک ٚو

ال٨خاب بلى زمؿت ٞهى٫ جدخىي ٖلى زماهُت ٖلىم ؤؾاؾُت و ى: ٖلدم اللؿدان )زمؿدت احدؼاء(  ٖلدم 

ى٣ؿم الخٗالُم ٖكغ حؼء(  ٖلم اإلاى٤ُ وؤ٢ؿامه )بخضي الٗلم الُبُعي والٗلم  ؤحؼاء  ؾبٗت بلى ٍو

ى٣ؿم ؤلاال ي لم اإلاضوي الٗلم وؤزيرا حؼثين  بلى ٍو لم ال٣ٟه ٖو  ال٨الم )زالزت ؤحؼاء(. ٖو
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 ٦خابدا بدظل٪ رٖهدغه ٞداٖخبِ  فدي اإلاٗغوٞت الٗلىم جغجِب عنض جهيُٟه زال٫ مً خاو٫  الظي  

ُا ًدخىي   صعاؾدت إلاهدُلحاتها ٞهدى مسخهدغ وقدغح املخخلٟدت الٗلدىم ٖدً ٖامت مٗلىماث ٖلى مىؾٖى

ًبدضؤ  ؤن الٗلدىم. و٢بدل هدظه ٖلاهدا حكدخمل التدي اإلاىايدُ٘ وط٦دغ الٗلدىم جهدي٠ُ بلدى تهدضٝ حضًدضة

لهدضٝ مدً ا ٦خابده م٣ضمدت فديًدظ٦غ  وماهُههدا  وخدضوصها وج٣ؿدُماتها ٖدً الٗلدىم ا خدىاعػمي با حدضًث

ت  ٣ُٞدى٫ ".....صٖخندي هٟ د ي  ٩ًدىن  هللا ؤٖداله باؾدمه الىابده ٦خداب جهدي٠ُ بلدى بهجداػ هدظه اإلاىؾدٖى

 مدً اإلاىاندٟاث الٗلمداء َب٣دت مدً ٧دّل  بدين مدا ومًدمىا وؤواثدل الهدىاٖاث  الٗلدىم إلاٟداجُذ حامٗدا

ها ؤو منها زلذ التي وؤلانُالخاث ِ
ّ
ٛت لٗلم ا حانغة ال٨خب مً حل

ّ
  بّن  ختک الل

ّ
 ألاصب ٛىي اإلابرػ فيالل

 جلد٪ ندضعا مدً مدأل ٨ًدً ولدم وا ح٨مدت  الٗلدىم ؤبدىاب ندىٟذ فدي  التدي ال٨خدب مدً ٦خابدا جإمدل بطا

خم الظي ٧اغمي و٧ان مىه  ًٟهم قِئا لم الهىاٖت  (29)ُٞه" هٓغ ال ألٖا

الخدٔ   دت ج٣ؿدُم ٦خابده زدال٫ مدً ًخدىخى ٨ًدً ؤن ا خدىاعػمي لدم ٍو ؾداب٣ه  ٞٗدل ٦مدا اإلاٗٞغ

تالٟدداعابي ددض ويدد٘ مىؾددٖى  طلدد٪  (30)ومهددُلحاتها للٗلددىم مسخهددغة   وبهمددا ًٍغ
ف
م٣ضمخدده  فدديمىحددحا

 ٨ًً لم وبن ٖلما  بها وؤخاٍ هضا  هضها ا ح٨مت في ٦خب هٓغ زّم  ُٞه ٢غؤه وخٟٔ ما ب٣ىله: " ٞمً

 .(31)وال حالـ ؤهلها" ػاولها

٠ ٢ام و٢ض   ِ
ّ
اها ؤبىاب ؾخت ٖلى منها ألاولى جدخىي  م٣الخين بلى هظا ٦خابه بخ٣ؿُم اإلاال  ٞو

اها ؤبىاب  حؿٗت ٖلى الشاهُت اإلا٣الت وجدخىي  ٞهال  ازىان وزمؿين   وبظل٪  وؤعبٗين واخض ٞو
ف
ٞهال

 
ف
ألاولى بالٗلىم ألاصبُت مً ٣ٞه  اإلا٣الت و٢ض زهو. ٩ًىن ال٨خاب ًدخىي ٖلى زمؿت ٖكغ بابا

غوى وؤزباع. وزهو اإلا٣ال ً وقٗغ ٖو لم ال٨الم وهدى و٦خابت صواٍو  التيت الشاهُت بالٗلىم ٖو

لم الىجىم ومىؾ٣ُى وخُل  ب وخؿاب وهىضؾت ٖو حٛلب ٞاها عوح الٗلم مً ٞلؿٟت ومى٤ُ َو

٣ى٫ في ٗت لٗلىم بخضاهما م٣الخين "وحٗلخه :طل٪ و٦ُمُاء. ٍو الٗلىم  مً ابه ٣ًترن  وما الكَغ

يرهم". الُىهاهُين مً العجم لٗلىم والشاهُت الٗغبُت   ٚو

  ؤو حم فددددددديوا خدددددددىاعػمى   
ف
 ؤخُاهدددددددا

ف
 مسخهدددددددغا

ف
ٟدددددددا ُددددددد٘ ٞهدددددددى٫ ٦خابددددددده ٌٗدددددددٝغ اإلاهدددددددُلحاث حٍٗغ

 ؤزدددغي  وبن ٧دددان بلدددى اإلادددىج  ألاو٫ ؤمُدددل. ٞهدددى 
ف
ٟددداث ج٣دددغب مدددً الكدددغوح ؤخُاهدددا ٟاجددده ًغاعدددى  فددديحٍٗغ حٍٗغ

ً٘ اللٟٔ  ؿدخسضم الخٗبيدراث الٗلمُدت. و٢دض بؾدخٗان  فيالض٢ت وؤلاًجاػ ٍو حمد٘  فديم٩اهه اإلاىاؾدب َو

٣هداء ماصجه الٗلمُت ٖلى الا  َإل الىاؾ٘ وال٣غاءة الكاملت؛ ٣ٞض اَل٘ ٖلى ما ٦خبه ٚيره مً ٖلمداء ٞو
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ٟاجده مدً مجداالث اؾدخٗمالهم لهدا؛ ٞهدى يهدخم بمدا اندُلح ٖلُده  الؾٟت ومخ٩لمدين  واؾدخسلو حٍٗغ ٞو

٢دددددامىؽ مهدددددُلحاث. ٞاإلاهمدددددت  فدددددي٦خابددددداتهم  زدددددم ٌعدددددجل هدددددظا  فددددديالٗلمددددداء وبددددداللٟٔ الدددددظي هدددددا٫ خُددددداة 

اإلاددىج   والتددزامالدعددجُل باإليدداٞت بلددى الش٣اٞددت الىاؾددٗت   ددي الانددُالحيمىؽ ألاؾاؾددُت لىايدد٘ ال٣ددا

ددددب. خُددددث ًدددظ٦غ ا خددددىاعػمى اإلاهددددُلح الىاخددددض  فدددديالٗلمدددک  ٦خابدددده خؿددددب  فدددديؤمدددا٦ً مخٟغ٢ددددت  فدددديالخبٍى

ٟغ١ بين اؾخٗماله ٖىض َاثٟت مً ؤهل الٗلم وبين َاثٟت ؤزغي ٚيرهم.  ب الظي ؾاع ٖلُه  ٍو الخبٍى

٧ىهدددددده ٌٗددددددض مداولدددددده صعاؾددددددت قددددددامله  فددددددي٦خدددددداب "مٟدددددداجُذ الٗلددددددىم" للخددددددىاعػمى وبددددددظل٪ جخضددددددح ؤهمُددددددت 

 (32)للمهُلحاث الٗلمُت ٖىض الٗغب.

 زدال٫ مدً الببلُىحغاُٞدت بال٨خدب الٗلدىم جهدي٠ُ ٦خدب ؤهّمُدت عبدِ ًم٨دً وبدظل٪ ٞةهده  

ٟين "بخهداء هدظًً
ف
 ٖلدى ٝجِؿدغ الخٗدغ  ٧ىمهدا؛ للخدىاعػمي "الٗلدىم مٟداجُذ"و للٟداعابي "الٗلدىم اإلادال

ٟداث َدغ١ 
ّ
 التدي الخ٣ؿدُماث والخهداه٠ُ اؾدخسضمذ خُدث الببلُىحغاُٞدت  الهدبٛت طو جىٓدُم اإلاال

ما٫ الببلُىحغاُٞت إؾاؽبلاها ٧ جىنلىا  .الٗغبُت لخىُٓم ألٖا

مددا٫ الببلُىحغاُٞدداث    ُمددا ًلددى ملحددت ٖددً ؤهددم ألٖا ٧ددان لهددا  التدديالتددرار الٗغبددى ؤلاؾددالمى  فدديٞو

 مددً مددىج  ؤلاؾددىاص؛ بمددا ُٞدده مددً حددغح بجمددام مددا بددضؤه الاو  فدديالًٟددل 
ف
اثددل مددً جىزُدد٤ وجمدددُو اهُال٢ددا

 وحٗضًل.

1-  

وكغث  التي"الٟهغؾذ" البً الىضًم لِـ مجغص ببلُىحغاُٞت جدهغ وحعجل وجه٠ ال٨خب 

 ؤلاؾدالميال٣غون ألاعبٗت ألاولى للججغة  ول٨ىه ًمشل خ٣بت ٧املت مدً خ٣دب ال٨ٟدغ  فيالٗالم ؤلاؾالمى  في

. ولٗل ؤٖٓدم مدالٟين ٞغػتهمدا الش٣اٞدت ؤلاؾدالمُت 
ف
الٗهدىع الىؾدُى همدا  فديبل ؤحل هظه ا ح٣ب حمُٗا

ندددىاٖت الاوكدددا"  فدددي٦خاباهمدددا "الٟهغؾدددذ" البدددً الىدددضًم  و"ندددبذ ألٖا ددد ک  فددديابدددً الىدددضًم وال٣ل٣كدددىضي  

 (33)لل٣ل٣كىضي.

 

م مً ؤن ابً الىضًم ٢ض ٖندک بدال ً ممدً ٞداجىه ؤو ٖاندغوه بال ؤن ؾديرجه ج٩داص ٖلى الٚغ ٨شيًر

ج٩ىن مجهىلت  ٞلم ًٌٗ به ٚير ٢لُلين ممدً ٖاندغوه ؤو  ح٣دىه  زدم ؤن هداالء ال٣لُلدين لدم ًدظ٦غوا 

 فدي٦خابده "معجدم ألاصبداء" جغحمدت ٢هديرة  فديهدد( 626ٖىه بال ال٣لُل  ٞل٣ض جغحم له ًا٢ىث ا حمدىي)
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ؤمدا اإلاداعر  (34)ضًم  و٦ىا ؤباه الٟغج  و٦نک ؤباه ؤبدا ٣ٌٗدىب.ؤؾُغ ٢لُلت ٞؿماه: دمحم ببً بسحا١ الى

هدد( ٢دا٫ ٖىده: "هدى دمحم بدً 748ؾدىت ) فياإلاخدى الدظهبيالكهير قدمـ الدضًً دمحم بدً ؤخمدض بدً ٖشمدان 

اإلاٗتزلددى  ندداخب الخهدداه٠ُ  ٞمددً ٦خبدده:  الكددُعيبسددحا١ البٛددضاصي  ؤبددى الٟددغج ؤلازبدداعي ألاصًددب 

 (35)باهاث"....".٦خاب "الٟهغؾذ" و٦خاب "الدك

ومدً زدال٫ هدظا الُددغح؛ ٞهدى ؤبدى الٟددغج دمحم بدً بسدحا١ الىددضًم  الدىعا١  البٛدضاصي  ٖددالم 

  ؤو عبمددا ٧ددان هددضًما غخددض ٦بدداع 
ف
 ؤصًبددا

ف
ددا وؤصًددب  ٨ًنددک بددإبى الٟددغج  ول٣ددب بالىددضًم بمددا غهدده ٧ددان بزباٍع

  ُٞددظ٦غ ابددغاهُم ألابُددداعي ؤن ال٣ددغن الغابدد٘ الججددغي. ؤمددا خُاجددده ٞددال وٗلددم ٖنهددا بال ال٣لُددل فدديالضولددت 

"٢لدددت اإلا٨خدددىب ٖدددً ابدددً الىدددضًم حٗدددل اإلاخهدددلين ب٨خابددده الٟهغؾدددذ ًٟدكدددىن بدددين زىاًدددا هدددظا ال٨خددداب  

بٛددددضاص  و٧اهددددذ الىعا٢ددددت مهىددددت ؤبُدددده   فددددي  بال ؤهدددده ولددددض (36)ٖلهددددم ًجددددضون مددددا ًل٣ددددى يددددىء ٖلددددى خُاجدددده"

ت ؤبُه وؾاٖض ؤباه  اف  (37)بٛضاص. فيوعک ال٨خب وبُٗها  فيٞةختٝر خٞغ ال٣غن الغاب٘ الججدغي  فيٖو

؛ ُٞدددظ٦غ الددددض٦خىع قدددٗبان ٖبددددض فيول٨دددً لدددِـ مددددً اإلاٗدددغوٝ ٖلددددى وحددده ال٣ُددددين متدددک ولددددض وال متدددک جددددى

ش اإلاظ٧ىعة  ؼ زلُٟت ؤن ؤنٛغ الخىاٍع ٨كد٠ ٖدً 340ههىم ٦خداب "الٟهغؾدذ" هدى  فيالٍٗؼ هدد  ٍو

ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؾىه آهظا٥ بين  وبالخالي ال٨ٟغي ؾً الىض  والىعى والاصعا٥  فيؤن ابً الىضًم ٧ان 

ً ؾددىت  ولددظل٪ ًمُددل بلددى بٖخبدداع مددُالصه بددين  كددٍغ ً وزمددـ ٖو ش 320هددد و315ٖكددٍغ هددد. ؤمددا ٖددً جدداٍع

اجدده ٞهىددا٥ الٗضًددض مددً اإلاهدداصع الغواثُددت   بالخًدداعب؛ بال ؤن ؤٚلددب  التدديٞو
ف
اجدده ملُئددا ش ٞو حٗلددذ جدداٍع

اجه  ش ٞو ه ٞخ٩داص ججمد٘ اإلاهداصع واإلاغاحد٘ ٖلدى ؤن ؤما ٣ُٖضجد (38)هد.438اإلاهاصع مالذ بلى بٖخباع جاٍع

  ُٞددظ٦غ ابددً  جددغ الٗؿدد٣الوى: "وإلاددا َالٗددذ ٦خابدده ْهددغ لددى ؤهدده عاٞ دد ک 
ف
 مٗتزلُددا

ف
الىددضًم ٧ددان قددُُٗا

ؿمک ٧ل مً لم ٨ًً قُُٗا  ؿمک ألاقاٖغة املجبرة  َو ت  َو مٗتزلى  ٞةهه ٌؿمک ؤهل الؿىت ا حكٍى

اإلاترحمددددىن ٦خدددداب "الٟهغؾدددذ"  و٦خدددداب "ألاوندددداٝ   وؤمددددا ٖددددً آزددداعه الٗلمُددددت ٞددددظ٦غ لددده (39)ٖامُدددا..."

خضًشه  فيالًٟ ألاو٫ مً اإلا٣الت ألاولى  فيوالدكباهاث" والظي لم ًهلىا وبهما ؤقاع بلُه ابً الىضًم 

يره مما ًجاوؿه  م٣الدت ال٨خابدت وؤصواتهدا  فديًٖ ًٞاثل ال٨خب ٣ٞا٫: "٢ض اؾخ٣ًِذ هظا اإلاٗنک ٚو

 (40)الدكباهاث".ألاوناٝ و  فيمً ال٨خاب الظي ؤلٟخه 
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 فديٌٗخبر الٟهغؾذ ؤ٢ضم وز٣ُت قاملت جبين مبلٜ مدا وندلذ بلُده ا حُداة ال٣ٗلُدت ؤلاؾدالمُت 

ٖهغ مً ؤػ دى ٖهدىع ا حًداعة وهدى ٖهدغ بندک الٗبداؽ  ولدىاله لًداٖذ ؤؾدماء الٗضًدض مدً ٦خدب 

الٗغبُددددت. ٣ٞددددض ؤعاص بدددده ابددددً الىددددضًم ؤن ٩ًددددىن  اللٛددددت فددددي فيجغازىددددا وؤوندددداٞها  ٞهددددى ؤو٫ ٖمددددل ببلُددددىحغا

 ل٩ل ما ؤلد٠ 
ف
دت ختدک ؾدىت فدياللٛدت الٗغبُدت و٧دل مدا جدغحم بلاهدا  فديخهغا  هدد.377مسخلد٠ ٞدغوٕ اإلاٗٞغ

 فدديؤيدداٞت ٧لمداث للٗىددىان "الٟهغؾددذ" ٞىجدض ًددا٢ىث ا حمددىي  التدديوهىدا٥ الٗضًددض مددً اإلاهداصع (41)

 جدددغ الٗؿددد٣الوى "ٞهغؾدددذ الٗلمددداء"  و خددداجى "معجدددم ألاصبددداء" ط٦دددغ ؤهددده "ٞهغؾدددذ ال٨خدددب"  وابدددً 

يددرهم ؤزددغون م مددً (42)زلُٟددت ؤؾددماه "ٞهددغؽ الٗلددىم" و٦ددظل٪ بؾددماُٖل البٛددضاصي ٚو لددى الددٚغ ... ٖو

 للمالٟين ومالٟاتهم.  فيبزخالٝ ؤوناٞها  بال ؤمها جدمل هٟـ اإلاٗنک؛ وهى ا حهغ الببلُىحغا

اع الٗام ل٨خابه الٟهغؾذ م : " هظاول٣ض خضص ابً الىضًم ؤلَا
ف
 الٛغى مً جإلُٟه ٢اثال

ف
 بِىا

 الٗلدىم ؤندىاٝ فدي و٢لمهدا  الٗدغب بلٛدت منهدا اإلاىحىص والعجم  الٗغب مً حمُ٘ ألامم ٞهغؾذ ٦خب

ٟاهدا  وؤوؿدابها وؤزبداع مهدىٟاها  ِ
ّ
ب٣داث مال ش َو داتهم   وؤو٢داث ؤٖمداعهم ومبلدٜ مىالُدضهم  وجداٍع ٞو

زتدرِٕ ٧دّل  مىدظ ابخدضاء ومشدال هم  ومىدا٢ هم بلدضامهم وؤمدا٦ً
ُ
ؾدب٘  ؾدىت وهدى هدظا ٖهدغها بلدى ٖلدم ا

م ؤهده لىدا ًدبدين ٦خابده وند٠ فدي "الىدضًم ابدً" ٢دى٫  زدال٫ ومدً ؛(43)للججدغة" وزالزماثدت وؾدبٗين  بدالٚغ

   "لٟٔ "الٟهِغؾذ اؾخٗمل ؤهه مً
ّ
غافي ا حهدغ ؤهه ٧دان ٣ًهدض بال  مٗداوي بإوؾد٘ الكدامل  الببلُدٚى

هددا. ٞهددى ال ٣ًدد٠ بهددا ٖىددض مى  ال٩لمددت
ّ
ُت  وال ٖىددض ب٢لددُم وؤص٢ يددٕى مٗددين ٞخ٩ددىن ببلُىحغاُٞددا مىيددٖى

ىُدت  بهمدا جدؿد٘  حهدغ وحعدجُل التدي وع٢دذ  ال٨خدب ووند٠ مٗدين ٞخ٩دىن ببلُىحغاُٞدا ٢ىمُدت ؤو َو

ٟت ٧اهذ الٗغبُت  ؾىاء باللٛت ؤلاؾالمي الٗالم )وكغث( في
ف
قتک  فيؤو مترحمت مً اللٛاث ألازغي  مال

ت مىظ ؤ٢ضم الٗهىع خ  (44) هد.377تک ؾىت ٞغوٕ اإلاٗٞغ

 مً اإلاهاصع الترازُت  ٞهى ؤ٢ضم ال٨خب 
ف
ٖىِذ بٟهغؾت ال٨خب  التيوبظل٪ ٞهى ٌٗض مهضعا

مُلددد٘ ال٣دددغن الشالدددث  الٗغبددديالٗغبُدددت وؤلاؾدددالمُت ووؿدددبهها غطدددحابها  هدُجدددت الحؿدددإ صاثدددغة الخدددإل٠ُ 

ت ز٣اُٞدددت ؤو صاثدددغة   ومىؾدددؤلاؾدددالميقدددتک الٗلدددىم والٟىدددىن  ٞهدددى مدددغآة للش٣اٞدددت وال٨ٟدددغ  فددديالججدددغي  ٖى

 (45) مٗاٝع ٦بري.
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بىدددداء ٦خابدددده بلددددى: مهدددداصع ؤصبُددددت   فددددياٖخمددددض ٖلاهددددا ابددددً الىددددضًم  التدددديًم٨ددددً ج٣ؿددددُم اإلاهدددداصع 

ومٗلىمددداث اؾدددخمضها مدددً زُدددٍى الٗلمددداء  ومدددا عآه بىٟؿددده مدددً ال٨خدددب واملجلدددضاث  ومدددا ؤزبدددره بددده 

ً ال٨خددب  (46)ؤ٢غاهدده ومٗانددغوه الش٣دداث. اؾدكددهاصاجه؛  فدديبٖخمددض ٖلاهددا  التددي٣ٞددض ؤوعص الىددضًم ٖىدداٍو

خُددث جدددىحى ندددُاٚت ؤلاؾدكدددهاصاث بإمهدددا عواًددداث مباقددغة  وجدددىحى ؤزدددغي ؤمهدددا عواًددداث ٚيدددر مباقدددغة  

مالٟه ٧لماث ٖامت مشل: "خ٩ى"  ؤو "عوي" ؤو "ط٦دغ" ؤو "٢دا٫" ؤو "٢الده" ؤو "و٧دان  في٦ما بؾخسضم 

ؾداثغ ٦خابده  ومنهدا مدا  فدياؾم مال٠ اإلاهضع  وهظه اإلاهاصع منها ما ؤٞداص منهدا ٞالن ٣ًى٫" زم ًإحى ب

ٞدددداص منهدددددا  الٟدددددً ألاو٫ مدددددً اإلا٣الدددددت ألاولدددددى" ط٦دددددغ  فدددددي  ومدددددً طلدددد٪ ٢ىلددددده (47)ٞدددددً مٗدددددين مدددددً الٟىدددددىن  فددددديؤ

الٟددددً ألاو٫ مددددً اإلا٣الددددت الؿددددابٗت: "٢ددددا٫ ؤبددددى  فددددي  واًًددددا ٢ىلدددده (48)٦خدددداب )البُددددان(......" فدددديا جدددداخٔ 

جاث(......" فيمٗكغ   .(49)٦خاب )ازخالٝ الٍؼ

م٨دددً ؤن هخٗدددٝغ ٖلدددى اإلاهددداصع  اؾدددخمض منهدددا ابدددً الىدددضًم اإلاددداصة الٗلمُدددت ب٨خابددده الٟهغؾدددذ  التددديٍو

 ٖلى جدلُل ٦خاب الٟهغؾذ هٟؿه؛ وهظه اإلاهاصع 
ف
 : يبٖخماصا

 
1  

بهددٟت  فيىحغاؤصث بلددى اليكداٍ الببلُدد التديحٗدض مهىددت الىعا٢دت والددىعا٢ين مدً ؤهددم الٓددىاهغ 

 مددً اإلاٗلىمدداث 
ف
 ٦بيددرا

ف
ؤحددى  التدديٖامددت  ٣ٞددض ؤجاخددذ البددً الىددضًم زالزددت مهدداصع هامددت ٌؿددخ٣ى منهددا حاهبددا

إل ٖلى ٦خب ٦شيرة ؾىاء مً زال٫ اإلاخاحغة ٞاها )البُ٘ والكغاء(  فيٖلاها  ٦خابه؛ خُث ؤجاخذ له ؤلَا

الٟدً الشداوى  فيشلت ٖلى طل٪ ٢ىله ومً ألام. (50)ؤو مً زال٫ وعخها  وهظه هُإث له مٗلىماث مباقغ

حدؼء جغحمخده ماهدظه خ٩اًخده: ٦خداب ُٞده "ملدل الهىدض وؤصًامهدا". وعدخذ  فيمً اإلا٣الت الخاؾٗت" ٢غؤث 

خدب ًدىم ا جمٗدت لدشالر زلدىن مدً املحدغم ؾدىت حؿد٘ وؤعبٗدين ومداثخين....."
ُ
  (51)هظا ال٨خاب مً ٦خبدا ٦

  ٦ما ؤجاخذ له ؤلالخ٣اء وؤلاجها٫ بٗضص ٦بيدر (52) ى...."٦خاب و٢٘ بل فياإلا٣الت الٗاقغة "٢غؤث  في٢ىله 

خٗداملىن ٞاهدا ؤو ًدًدغون الىدضواث وا حل٣داث  مً اإلاالٟين واإلاش٣ٟين الظًً ًغجاصون ؾى١ ال٨خدب ٍو

اإلا٣الددددت الخاؾددددٗت ".... ماخ٩ددداه لددددى الغاهددددب الىجغاودددى الددددىاعص مددددً بلددددض  فددديوؤلاحخماٖددداث الٗلمُددددت. ٣٦ىلدددده 

دداعة اإلا٨خبدداث الشخهددُت ؤو  .(53)ن وزددالر ماثددت...."ؾددىت ؾددب٘ وؾددبٗي فدديالهددين  ٦مددا ؤجاخددذ لدده اإلاهىددت ٍػ
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 آهدددظا٥. و٢دددض ط٦دددغ ؤهددده ٖتدددر ٖلدددى ؤخدددض ٦خدددب ب٢لُدددضؽ  التددديا خاندددت 
ف
 واؾدددٗا

ف
 فدددي٧اهدددذ مىدكدددغة اهدكددداعا

  .(54)اإلاىنل فيم٨خبت زانت 

2  

ث اإلاؿدداحض ؤهىاٖهددا مدً م٨خبددا ب٩اٞددت اإلا٨خبداث الٟهِغؾددذ؛ اهدكدداع ْهدىع  ٖلددى شددج٘ وممدا

دذ عواحدا واإلاضاعؽ واإلا٨خباث ا خاندت لألمدغاء والٗلمداء  واإلا٨خبداث الٗامدت والتدي  فدي الضولدت ٦بيدرا ٖٞغ

الغب٘ ألازير مً ال٣غن  فيٖهض الغقُض  في٧اهذ ٢ض ؤوكئذ  التيا ح٨مت  بِذ ؤّن  والق٪  (55)ؤلاؾالمُت

 فديهدد. وهىدا٥ بقداعاث ٖضًدضة 656الىحىص ختک بحخُداح اإلاٛدى٫ بٛدضاص ؾدىت فيالشاوى الججغي اؾخمغث 

يرهددددا مددددً اإلا٨خبدددداث ببٛددددضاص و    التدددديالٟهغؾددددذ جا٦ددددض اؾددددخٟاصجه منهددددا ٞاثددددضة ٦بددددري  ددددى ٚو
ف
٧اهددددذ مهددددضعا

زؼاهدت  فديالٟدً الشالدث مدً اإلا٣الدت الؿدابٗت: "و٧دان  فديالؾخٟاصة ابً الىضًم مدً عندُضها  ٣٦ىلده مدشال 

 مددً زؼاهددت  الٟددً ألاو٫  فددي  و٢ىلدده (56) ا ح٨مددت لهدداعون الغقددُض..."
ف
مددً اإلا٣الددت ألاولددى " وعؤًددذ ؤهددا حددؼءا

   (57)اإلاإمىن...".
3  

ددضاص ببلُىحغاُٞدداث  التدديمددً اإلاا٦ددض ؤن هىددا٥ الٗضًددض مددً املحدداوالث  ؾددب٣ذ ابددً الىددضًم إٖل

اث مددددددضصة ؤو لشدددددخو بالدددددظاث ٦مدددددا هدددددى ا حدددددا٫  فددددديمخسههدددددت  "ٞهغؾدددددذ مددددداعواه ٖدددددً  فددددديمىيدددددٖى

ىدددا٥ ٞهددداعؽ جدهدددغ وحعدددجل وجهددد٠ م٣خيُددداث اإلا٨خبدددت و٧اهدددذ هدددظه الٟهددداعؽ قدددُىزه" ٦مدددا ٧اهدددذ ه

مئددداث املجلدددضاث  وهدددظه الٟهددداعؽ صمدددغث مددد٘  فددديبدالدددت ممخددداػة  و٧اهدددذ ٞهددداعؽ اإلا٨خبددداث ال٨بيدددرة ج٣ددد٘ 

دد٘ ٢ُمددت "الٟهغؾددذ" خُددث ٌُُٗىددا نددىعة ٧املددت ٖددً  يددرهم ممددا ًٞغ جددضمير اإلا٨خبدداث ٖلددى ًددض اإلاٛددى٫ ٚو

 (58) لظي صمغجه نغوٝ الضهغ.الاهخاج ال٨ٟغي الاؾالمى ا

4  

ؤلٟىهدددا ٦ًدددغب مدددً  التددديصؤب ٖدددضص مدددً ٦بددداع اإلادددالٟين اإلاؿدددلمين ٖلدددى بٖدددضاص ٢دددىاثم ال٨خدددب 

م٣ضمدت جد٣ُ٣ده للٟهغؾدذ  فدييغوب جىزُد٤ هدظا ؤلاهخداج والدضٖاًا لده  ٦مدا ؤقداع الدض٦خىع ؤًمدً ٞدااص 

  وؤن الىدددضًم هٟؿددده (59)ٖدددضاص الٟهغؾدددذان ابددً الىدددضًم ؤٞددداص مدددً جلددد٪ ال٣دددىاثم ٦مهدددضع مدددً مهددداصع ب

ً ال٨خددددب  ؤو جلدددد٪  فدددديؤٞدددداص منهددددا ؾددددىاء ؤ٧اهددددذ جلدددد٪ املحدددداوالث حدددداءث  جدىدددداو٫  التدددديقدددد٩ل ٢ددددىاثم بٗىدددداٍو
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مىيٕى مدضص ؤو مالٟداث شدخو بُٗىده  ٞمدً طلد٪ ٞهغؾدذ مالٟداث ٖدالم ال٨ُمُداء اإلاكدهىع حدابغ 

٣ُٞدى٫ "لدده ٞهغؾددذ ٦بيدر ًدخددىي ٖلددى م  815هددد/200هددى ؾددىت  فياإلاخددى فيبدً خُددان بددً ٖبدض هللا ال٩ددى

يرهددا  ولدده ٞهغؾددذ نددٛير ًدخددىي ٖلددى مددا ؤلدد٠  فدديمددا ؤلدد٠  "  ٦مددا و٢دد٠  فدديالهددىٗت ٚو الهددىٗت ٣ٞدِد

ددا الددغاػي ه٣ددل مىدده ؤؾددماء مهددىٟاث ٣ُٞددى٫:  الىددضًم ٦ددظل٪ ٖلددى ٞهغؾددذ إلاالٟدداث ؤبددى ب٨ددغ دمحم بددً ػ٦ٍغ

 . (60)"مانىٟه الغاػي مً ال٨خب مى٣ى٫ مً ٞهغؾخه"

5 

ت ٌؿإلهم ًٖ اإلاالٟين ومالٟاتهم ٖىضما   ما٧ان ابً الىضًم ًلجإ بلى ؤهل الٗلم واإلاٗٞغ
ف
٦شيرا

 التددددديًهدددددٗب ٖلُددددده الىندددددى٫ للمٗلىمددددداث الببلُىحغاُٞدددددت ؤو البُىحغاُٞدددددت  و٧دددددان الًشبدددددذ اإلاٗلىمددددداث 

ٟدهدده  و٢ددض ؾددض هددظا اإلاهددضع سٛددغاث ٦شيددرة  مدهدده ٍو وؿددُج الٟهغؾددذ  يفددٌؿدمٗها الا مدداًش٤ ُٞدده ٍو

اإلا٣الددت الٗاقددغة  فددي؛ (61)٦مددا ًخضددح طلدد٪ مددً جدلُددل بُاهدداث الٟهغؾددذ هٟؿدده  ٞمددً ألامشلددت ٖلددى طلدد٪

 مددً ٦خبدده عؤًىاهددا وقدداهضها الش٣دداث ٞددظ٦غوها لىددا"
ف
الٟددً ألاو٫ مددً  فدديو٢ىلدده   (62)"...هدددً هددظ٦غ حمددال

ًددا   (63)اإلا٣الددت ألاولددى " ٢ددا٫ لددى مددً ؤزدد٤ بد٩اًخدده" تددرصص ٢ىلدده ؤً الٟددً ألاو٫ مددً اإلا٣الددت الؿددابٗت"  يفددٍو

٣ددددى٫ (64) زبروددددى الش٣ددددت...." ٣ددددت ؤهدددده عآه...." فددددي  ٍو
ف
ىددددا الش ٞغ يرهددددا مددددً  (65) اإلا٣الددددت الٗاقددددغة "وعؤًىاهددددا ٖو ٚو

بندددضاعا ألاخ٩دددام. ٦مدددا ؤن  فددديجدددىحى بلدددى جىزُددد٤ ابدددً الىدددضًم وخغنددده ٖلدددى ألاماهدددت الٗلمُدددت  التددديألامشلدددت 

الٟددددً ألاو٫ مددددً اإلا٣الدددت الشاهُددددت "٢ددددا٫  فددديؾدددداجظجه  ٣٦ىلدددده مهدددضع الش٣ددددت ًم٨دددً ؤن ٩ًددددىن مددددً بٗدددٌ ؤ

 (66) قُسىا ؤبى ؾُٗض عخمه هللا..."

الٟهغؾددذ بمددا ؤن ٩ًددىن ابددً الىددضًم ٢ددض  فدديوعصث  التدديوبددظل٪ ًم٨ددً ال٣ددى٫ بددإن اإلاٗلىمدداث 

٢غؤهددا بىٟؿدده وه٣لهددا ٖددً اإلاهدداصع اإلا٨خىبددت  ؤو ٢ددض ٩ًددىن قدداهضها زبرهددا بىٟؿدده ومددً زددم ٖبددر ٖنهددا 

٣خ غبلها وسجل ما عؤي ؤهه ٌؿخد٤ الدعجُل.بٍُغ  ه  ؤو ٩ًىن ٢ض ؾمٗها ٚو

  

ٗدض اللٛدت الٗغبُدت  بن  فديبداعػ وقدامل  فيٖمدل ببلُدىحغا ؤو٫  الىدضًم البدً الٟهغؾدذ ٦خداب ٌُ

جدددذ لىاثدده  اط يددم ؤٚلدددب ؤصعحهددا  التدديحدداء ٖلاهددا ال٨خدداب ح٨ٗددـ الكددمىلت الىاؾددٗت  التدديالهددىعة 

يدمها  التدي٧اهذ ٢ض خىتها اإلا٨خباث الٗامت واإلا٨خباث ا خانت. وباإليداٞت لخلد٪ ال٨خدب  التيال٨خب 

ش بٗدٌ ال٨خدب  وؤهدىإ زُدٍى ألا٢دالم الٗغبُدت  الٟهغؾذ  ٣ٞض خىي ٖلدى مٗلىمداث ٢ُمدت ٖدً جداٍع
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يدددر طلددد٪ ممدددا ًخٗلددد٤ بمهىدددت الىعا٢دددت  ٦مدددا ٧دددان  دددغ١ بغيهدددا ٚو ٢دددض زهدددو بٗدددٌ ال٨خدددب والعجمُدددت َو

 ؤحىبُددددت  ٣ٞددددض جىدددداو٫ ٧ددددل شدددد   
ف
بددددالخٍٗغ٠ وقددددغح مدخىاهددددا وؤؾددددماء مٟؿددددغيها وها٢لاهددددا بن ٧اهددددذ ٦خبددددا

  .فيٌٗخ٣ض بإهه ًضزل يمً اإلاضلى٫ الٗلمک للٗمل الببلُىحغا

دددذ مدددً  فددديو٢دددض بجبددد٘ ابدددً الىدددضًم  بقددداعجه لإلهخددداج ال٨ٟدددغي للمتدددرحم لهدددم ٖدددضة ؤؾدددالُب جىٖى

 ل
ف
٣دددت طلددد٪ ؤلاهخددداج والٓدددغوٝ جغحمدددت بلدددى ؤزدددغي جبٗدددا ٣دددت حمٗددده وجدهدددُله مدددً  التددديٍُغ ؤخاَدددذ بٍُغ

 ٌؿددخسضم ٖبدداعة "ولده مددً ال٨خددب" ؤو "ولدده مددً ال٨خددب اإلاهددىت" لإلقدداعة 
ف
٢بدل ابددً الىددضًم  ٩ٞددان ٚالبددا

 ٖددً ٚيددره؛ هدددى ٢ىلدده: "ولدده مددً ال٨خددب 
ف
 ٌكددير بلددى ٦خددب الددبٌٗ ه٣ددال

ف
ددالم  وؤخُاهددا بلددى بٗددٌ ٦خددب الٖا

 لده..."  و٢ىلده "مدا ندىٟه الدغاػي مدً ٖلى ما ط٦غه الكُش ؤ
ف
بدى دمحم بدً ابدى ؾدُٗض اهده عآه ًسدِ ندٗىصا

 لخىددٕى ٦خددب الٗضًددض مددً اإلاتددرحم لهددم جدددذ مىيددٕى واخددض  ٣ٞددض 
ف
ال٨خددب مى٣ددى٫ مددً ٞهغؾددخه". وهٓددغا

ه؛ هددى ٢ىلده   ٖلدى جمُيدز بًٗدها ٖدً الدبٌٗ آلازدغ ٧دل بدؿدب مىيدٖى
ف
 فديخغم ابً الىضًم ؤخُاهدا

ال٣ٟه...."  و٢ض ٌؿدخسضم ابدً  فيالؼهض...وله بٗض طل٪  فيإلاهغي "وله مً ال٨خب جغحمت ٖلى بً دمحم ا

اتها صون اصعاحهدددا  ددالم لخمُيددز ٦خددد هم بدؿددب مىيددٖى الىددضًم مشددل هددظه الاقددداعاث بلددى ٦خددب بٗدددٌ الٖا

اتها هدددى ٢ىلدده "ولدده   جدددذ مىيدد٘ واخددض وبهمددا ٢ددض ًددىػٕ جلدد٪ ال٨خددب خؿددب مىيددٖى
ف
ال٣ٟدده  فدديحمُٗددا

ض ط٦غهددا ال٣ٟهدداء  ٞإمددا ٦خبدده ألاصبُده ٞهددک...."  و٢ىلدده "ولدده مددً ال٨خددب ؾددىي مددا ٖدضة ٦خددب هددظ٦غها ٖىدد

ؿغ وقغح..."   ه٣ل ٞو

ال٨خددددب  بإؾددددماءالاهخمددددام بددددالخٍٗغ٠ ٖلددددى ؤٚلددددب الاخُددددان ًدددددغم  فددددي٦مددددا ٧ددددان ابددددً الىددددضًم 

اتها وماجخًمىه هى٫ وم٣االث ومدخٍى م٣الدت ؤو  فدي٣ٞض وند٠ بٗدٌ ال٨خدب بإمهدا ج٣د٘  مً ؤحؼاء ٞو

ن ؤو ؤ٦تر  واطا ٧اهذ هىا٥ م٣االث بياُٞت ؤيُٟذ ُٞما بٗض لبٌٗ ال٨خب ٞةن ابً الىضًم م٣الخي

ه بٌٗ م٣االث ال٨خب مدً  خٗم٤ ابً الىضًم ؤ٦تر ٖىضما ًه٠ ما جدخٍى  ما ٌكير بلاها  ٍو
ف
٧ان ٚالبا

ٖدضة  فديٞهى٫ وما خىجه احؼاء هظه اإلا٣االث مً ج٣اؾُم ؤزغي. ٦ما ون٠ بٌٗ ال٨خدب بإمهدا ج٣د٘ 

 بلى ؤن بٌٗ ال٨خب عجبذ ٖلى قد٩ل مىداػ٫   فيىاب  ؤو ؤب
ف
ٖضة ؤ٢ؿام  ؤو ٖضة ٞهى٫  وؤقاع ؤًًا

وبٌٗ ألاقٗاع ٖلى ألاهىإ ؤو ٖلى خغوٝ اإلاعجم  و٢ض ون٠ ابً الىضًم بٌٗ ال٨خب بإمها مغجبت 

بدؿب "الصح٠ ؤو الازماؽ  ؤو ا حدضوص  ؤو الٟىدىن  ؤو ألاندىاٝ  ؤو ألاقد٩ا٫" وؤزدغي ٢دض عجبدذ 

٣ت مشجغة  و٢ض ون٠ اخض ال٨خب بإهه مغجب ٖلى ق٩ل ؤؾئلت وؤحىبت  ٖل ى ق٩ل حضاو٫ ؤو بٍُغ

 وؤزغي عجبذ ٖلى الكهىع وألاًام.
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ٞددددةن ابددددً الىددددضًم ٢ددددض خددددغم ٖلددددى اْهاعهددددا   ممممم  إاا لمممم ن لمممم ا  الاتمممم     مممم  ممممم   يمممممية

ٗددٝغ ب٨خدداب ؤبددى الدض٧اوى"  و٢ىلدده "٦خدداب ا ج اإلاٗددغوٝ للُٗدان؛ هدددى ٢ىلدده "٦خدداب ؤزبداع اليؿدداء َو لددٍؼ

با خددالو". ٦مددا  ح٣ددذ الٗضًددض مدددً اؾددماء ال٨خددب بإلٟدداّ مسخلٟدددت ٧اهددذ حؿددههضٝ اًددغاص جٟؿدددير ؤو 

بددددددددک لهددددددددا؛ هدددددددددى ٢ىلدددددددده "٦خدددددددداب ابددددددددىاب ا خلٟدددددددداء  ومٗىدددددددداه مددددددددً ٧ددددددددان ا خلٟدددددددداء ًإوؿددددددددىن بدددددددده  مٗنددددددددک ج٣ٍغ

ؿخًٗددضوهه". ٦مدا خددغم ٖلدى  ؿدخ٣ٗلىهه َو ؿخبكدغوهه َو التازيممب  مم  تيتويمم  تيمب الاتمم  ممم  َو

 ةممم ب
ف
 ٦بيددرا

ف
   فددي  بال ؤن هىددا٥ جٟاوجددا

ف
ال٨كدد٠ ٖددً مدداصة ال٨خددب ٞىجددضه ًددظ٦غ ؤص١ الخٟانددُل ؤخُاهددا

 ؤزغي. ٦ما ؤن ٚالبُت ال٨خب 
ف
كير بقاعة ٖابغة اخُاها الم ٣ٞض خٓى  التيَو ؤصعحذ يمً جغاحم ألٖا

ددد٠ ؤ٢دددل ممدددا خُٓدددذ بددده ال٨خدددب  زهدددو لهدددا ٣ٞدددغاث مؿدددخ٣لت. و٢دددض  التددديبًٗدددها بىهدددِب مدددً الخٍٗغ

ؤخُاهددا ملحدداث ٖددً بددضاًاث بٗددٌ ال٨خددب ومهاًاتهددا هدددى ٢ىلدده "٦خدداب اوكدداء الغؾدداثل وال٨خددب  ٌُٗددى 

 ٟديازغه ًٖ اإلاُُ٘ هلل"  و٢ىله "٦خاب بل٣ِـ مل٨ت مهغ  الدظي ؤولده إلادا ندٗضث ا جبدل"  و٢دض ٨ًخ

ش مً ؾىت زمـ وحؿدٗين ومداثخين  ؤخُاها بخدضًض الٟترة الؼمىُت لبٌٗ ال٨خب ٣٦ىله "٦خاب الخاٍع

اجه".بلى   خين ٞو

 فددديؤزدددغي ام ؤمهدددا ج٣ددد٘  ااا ل نمممب لممم ا  الاتممم  ب ممم إظيممم ر ٦مدددا خدددغم ابدددً الىدددضًم ٖلدددى 

 
ف
 بٗددضص اليعدک. ٣ٞددض ٧ددان  فدديوعدخت واخددضة  مخبٗدا

ف
ددا  ٢اثمددا ٖلدى ط٦ددغ ال٨خداب مخبٖى

ف
 واخددضا

ف
طلدد٪ ؤؾدلىبا

 فددي٣ًدد٘  وعددخت واخددضة  ؤمددا بطا ٧ددان فدديٌكددير بلاهددا با حددا١ لٟددٔ "مٟددغص" للضاللددت ٖلددى ؤن ال٨خدداب ٣ًدد٘ 

ؤ٦تدددر مدددً وعدددخت ٞةهددده ٧دددان ٌكدددير بلُددده بٗدددض ط٦دددغه غخدددض ال٨خدددب "اليعدددخت ألاولدددى" للضاللدددت ٖلدددى وحدددىص 

وعددخت ازددغي  ٣٦ىلدده "٦خدداب قددغح ا جددام٘ ال٨بيددر  اليعددخت الشاهُددت". ل٨ددً الٛالددب ٖلددى ؤؾددلىب ابددً 

ل٨خدداب ج٣دد٘ جدددذ ؤ٦تددر مددً وعددخت واخددضة هددى الاقدداعة الددى حٗددضص وعددک ا التدديالىددضًم ٖىددض ط٦ددغه لل٨خددب 

هدددى ٢ىلده "٦خدداب  يشمر  إلم   اجمم ن الب م الىاخدض هددى ٢ىلدده "٦خداب ال٣ىاَد٘  وعددخخين". و٢دض ٧ددان 

؛ 
ف
ش ٖمددددل وعدددخت ال٨خددداب ؤخُاهددددا ؾدددىضباص ا ح٨دددُم  وهددددى وعدددخخان ٦بيدددرة ونددددٛيرة"  ؤو ؤن ًددددضص جددداٍع

ً والشاهُت ؾىت ؾذ وزالزين وزالزماثت". كٍغ  ٣٦ىله "٦خاب ا خغاج وعخخين  ؤولها ؾىت ؾذ ٖو

ه لددظا ٞةهدده ٖهدغ  فدديخهدغها ابددً الىددضًم مىحدىصة ومخضاولددت  التددي٦مدا لددم ج٨ددً حمُد٘ ال٨خددب 

ت مشدل "لدم ًىحدض  ٚيدر مىحدىص  ٧ان الًتر٥ الاقاعة ب  ٖضة ؤلٟاّ ؤو ٖباعاث مخىٖى
ف
لى طل٪ مؿخسضما

لممممش يامممم   دممممم     ومممم   التمممميإلاشمممم رة إلمممم  الاتمممم  واًًددددا ٧ددددان ابددددً الىددددضًم اليهمددددل  اه٣ددددغى ؤزددددغه..." 

ؤلاقدداعة بلددى طلدد٪ مشددل "ولددم ًخمدده  مددا اجمدده  لددم ًسددغج بإؾددغه  ؤو  فددي  مؿددخسضما ٖددضة ؤلٟدداّ   تموهمم

لددم ٨ًدددً مالٟىهددا ٢ددض ؤجمىهدددا واهمددا ؤجمهددا ٖدددنهم  التدديالددظي زددغج بًٗدده"   ٦مدددا ٧ددان ٌكددير بلدددى ال٨خددب 



                                  

 ا

 2222ـ يناير  الثالث عشر العدد  - سابعاجمللد ال                                                                    253

                                                                          

 

ه ؤلٟدذ بهددا ؤو ؤلدذ بلاهددا ال٨خدب  هددى ٢ىلدده ٖىدض ط٦ددغ  التدي الاشمم رة إلم  اليدممةآزدغون. ٦مدا خددغم ٖلدى 

براوى". ل٨خاب اإلايكا إلاىس ک   "هى ٦خاب ٦بير ولٛخه ٦ؿضاوى ٖو

٦ًدددغب مدددً  ااج ميممم و٢دددض صؤب ابدددً الىدددضًم ٖىدددض ط٦دددغه للٗضًدددض مدددً اإلاالٟددداث ٖلدددى جدضًدددض 

 ٖلددى ط٦ددغ بؾددم ال٨خدداب جلُدده ؤلٟدداّ فييددغوب الٗمددل الببلُددىحغا
ف
 مبيُددا

َ
 واحددحا

ف
 بددظل٪ ؤؾددلىبا

ف
  مخبٗددا

ا خدددغاج ندددٛير"  وال  فددديالىددددى ٦بيدددر"  و٢ىلددده "٦خددداب  فدددي صالدددت ٖلدددى طلددد٪ هددددى ٢ىلددده "٦خددداب الىاحدددح

ده ال٨خدب مدً ٖدضص ألاوعا١ هددى ٢ىلده "٦خداب  ٟي٨ًخ بهدظا الىدٕى مدً الخدضًدض ٣ٞدض ٧دان ًدظ٦غ مدا جدٍى

وع٢دددت"  وهدددظا الىددٕى مدددً الخدضًدددض  ٟدديالٗلددم  هددددى زمؿددين ندددٟدت"  و٢ىلددده "٦خدداب الضولدددت  هددددى ال

 
ف
خاندت باالهخداج ال٨ٟدغي للكدٗغاء  ٣ٞدض ٧اهدذ الؿدمت الٛالبدت اإلا٣الدت الغابٗدت ا  فدي٩ًىن ؤ٦تر ويىخا

ٖلى ط٦غ الكٗغاء جخًمً بصعاج ؤؾمائهم م٘ ما لهدم مدً م٣دضاع مدً الكدٗغ هددى ٢ىلده "ٖبدض هللا بدً 

بُت للضاللت ٖلى م٣ضاع الكٗغ ل٩ل   ؤلٟاّ ج٣ٍغ
ف
الؿمِ قاٖغ هدى ماثت وع٢ت" و٢ض ٌؿخٗمل ؤخُاها

ً". ٦ما ان ًدضص ؤًًدا ؤ جدام الدىع١ اإلاؿدخسضم قاٖغ مشل "م٣ل ؤو م٣لىن  م٨تر ؤ  فديو مً اإلا٨تًر

 ان بالىع٢دت ٖىِىدا اهمدا ٞاهدا وع٢داث ٖكدغ ٞدالن قدٗغ ان ٢لىدا ٦خابدت جلد٪ ألاقدٗاع خدين ٢دا٫ "....ٞداطا

  ؤٖنک  ٖكغون ٞاها ما وم٣ضاع ؾلُماهُت ج٩ىن 
ف
 (67).نٟدت الىع٢ت...." فيؾُغا

 فدددديالضولددددت ؤلاؾددددالمُت  فددددي لوراوممممة شالبشممممز براسممممة  دزاةيممممة اوال ٌؿدددداٖض الٟهغؾددددذ ٖلددددى 

ال٣ددغون ألاعبٗددت ألاولددى للججددغة ٞددابً الىددضًم لددم ٨ًددً يهددخم بددظ٦غ م٩ددان اليعددک والىاسددک الددىعا١  ٣ٞددض 

 مٟخىخدت واإلاالد٠ ًيخ٣دل مدً م٩دان  فيطهىه ؤن ؾى١ الىعا٢ت  فياؾخ٣غ 
ف
الٗالم ؤلاؾالمى ٧اهذ ؾى٢ا

خمددددداص ٖلدددددى حيؿدددددُاث اإلادددددالٟين ؤو ؤمدددددا٦ً  بلدددددى م٩دددددان صون خدددددىاحؼ ؤو خدددددضوص ؾُاؾدددددُت حٛغاُٞدددددت والٖا

 (68)والصتهم لضعاؾت حٛغاُٞت الىعا٢ت ُٞه مساَغ حمت وماقغاث ال صاللت لها.

 تمثل 
ً
 ل ةي 

ً
 في بذلب ةق  ل نب الزؤية ال  ييو زاةية  اضمة  ن  ا   الن يش  ضو  

   ة مظ هز نذ ز من  :

 :
ً
ؾدم٘ ؤو ٢دغؤ ٖنهدا  ومشدا٫ طلد٪  التديه وال٨خدب عآهدا بىٟؿد التديؤهه خغم ٖلدى جدضًدض ال٨خدب    ال

"  ٦مددا 
ف
٢ىلدده ٖددً ٦خدداب ألاهبدداء وألازبدداع والؿددير غبددى الٗبدداؽ اإلا٩دداولى "عؤًددذ بًٗدده ولددم ؤعه ٧ددامال

خضًشدده ٖددً ٦خددب حددابغ بددً خُددان ٣ُٞددى٫  ٟدديهجددض ٖبدداعة "وهددظا ال٨خدداب خددضزنک ٖىدده الش٣دداث"  ٞ

ٞددظ٦غوها لىددا"  ؤمددا ٖددً ال٨خددب اإلا٣ٟددىصة "وهدددً هددظ٦غ حمددال مددً ٦خبدده عؤًىاهددا وقدداهضها الش٣دداث 

 ٣ٞض ٧ان ًيبه ٖلى ٣ٞضها. 
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 :
ً
ُُٗىا ؤونداٞها ومالمدهدا البداعػة  ٞهدى ًدظ٦غ مدشال ؤن  التيؤهه ًدضص ؤ جام ال٨خب  ث ني  عآها َو

خددضوص ؤلدد٠ وع٢ددت   فدديمعجددم الكددٗغاء للمغػبدداوى ٧ددان ًًددم هدددى زمؿددت آالٝ جغحمددت و٧ددان ٣ًدد٘ 

٣دددى٫ ٖدددً ٦خددداب الخ٣ُٟددده البدددً  ٢خِبدددت: "هدددظا ٦خددداب عؤًدددذ مىددده زالزدددت ؤحدددؼاء هددددى ؾدددخماثت وع٢دددت ٍو

دب حدؼثين. ؾدالذ ٖدً هدظا ال٨خداب حماٖدت مدً ؤهدل ا خدِ  بسِ بدغ٥  و٧اهدذ جدى٣و ٖلدى الخ٣ٍغ

مىا ؤهه مىحىص".  ٖٞؼ

بدددظ٦غ ٖدددضص ألاوعا١ وبهمدددا ًددددضص لىدددا ماٌٗىُددده بالىع٢دددت ٣ُٞدددى٫: "ٞدددةطا ٢لىدددا بن قدددٗغ  ٟددديوهدددى ال٨ًخ

  ٞددالن ٖكددغ وع٢دداث ٞةهددا به
ف
مددا ٖىِىددا بالىع٢ددت ؤن ج٩ددىن ؾددلُماهُت  م٣ددضاع مددا ٞاهددا ٖكددغون ؾددُغا

 نٟدت الىع٢ت. ٞلُٗمل ٖلى طل٪ ما ط٦غجه مً ٢لُل ؤقٗاعهم و٦شيره". فياٖنک 

ؤمددا ؤونددداٝ ال٨خدددب؛ ٞىجددض لهدددا ؤمشلدددت ُٞمدددا ط٦ددغه ٖدددً ٦خددداب الىدددىاصع لددضهمج بدددً مددددغػ الىهدددغي 

ُٞددده بندددالح بسدددِ ؤبدددى ٖمدددغ الؼاهدددض"  ولدددم الدددظي ٣ًدددى٫ ٖىددده: "عؤًخددده هددددى ماثدددت وزمؿدددين وع٢دددت  و 

ًددددض ؤ جددددام ال٨خددددب  عآهددددا وبُددددان ؤوندددداٞها  وبهمددددا ؤيدددداٝ بلددددى طلددددد٪  التددددي٨ًخدددد٠ ابددددً الىددددضًم بخدض

ج٣ُُمهددا وجدضًدددض ؤندددُلها مدددً مىدىلهددا. ٣ُٞدددى٫ ٖدددً ٦خددداب ألاوعا١ للهددىلى: "وهدددظا ال٨خددداب ٖدددى٫ 

  فدديٖىددض جإلُٟدده ٖلددى ٦خدداب اإلاغزددضي 
ف
واهخدلدده  و٢ددض عؤًددذ صؾددخىع الكددٗغ والكددٗغاء  بددل ه٣لدده ه٣ددال

ٗىص لخإ٦ُدض طلد٪  فيالغحل  جغحمدت ؤبدى ؤخمدض بدً بكدغ اإلاغزدضي  فديزؼاهت الهىلى ٞاٞخضح به"  َو

لُددده ٖدددى٫ الهدددىلى  ولددده اهخددددل  وعؤًخددده  ٣دددى٫ ٖىددده: "ٖو ُٞدددظ٦غ ٦دددم ٦خبددده ٦خددداب ؤقدددٗاع ٢دددَغل  ٍو

 بسِ اإلاغزضي".

 :
 
را ماهجدددض ٖبدددداعة: ٢دددغؤث بسدددِ ٞددددالن  ؤٚلددددب ألاخدددىا٫. ٨ٞشيددد فددديؤهددده ًدددغص ماه٣لدددده بلدددى مهددداصعه  ث لثممم 

ووحددددضث بسددددِ ٞددددالن  ومددددً ألامشلددددت ٖلددددى طلدددد٪ ؤهىددددا هجددددضه ًى٣ددددل ٖددددً ابددددً م٣لددددت ؤؾددددماء ا خُبدددداء 

يره  ى٣ل ًٖ ًديک الىدىي ٚو ى٣دل  فيوالبلٛاء. ٍو ش الُب زدم ٣ًدى٫ "عحٗىدا بلدى ٦دالم ًديدک"  ٍو جإٍع

 ٨ًخ جغحمدت الُبددري ٖدً ؤبددى الٟدغج النهددغاوي. ومدً جلدد٪ ألامشلدت ًخضددح ؤهده
ف
بددظ٦غ اإلاالدد٠  ٟديؤخُاهددا

 ؤزغي ًظ٦غ اإلاال٠ وال٨خاب.
ف
 الظي ًى٣ل ٖىه  وؤخُاها

 :
ً
 مدا  راغا 

ف
مىيدٗين مدً ال٨خداب  فديؤهه ٌؿخٗمل ما ٌٗٝغ آلان باإلخاالث. ٞهى خين ًظ٦غ شخهدا

باإلقدداعة بلددى  ٟدديمىيدد٘ ؾدداب٤ ؤو الخدد٤  و٢ددض ٨ًخ فدديؤخددض اإلاىيددٗين بلددى ؤن ط٦ددغه ٢ددض وعص  فدديٌكددير 

 ًٖ ًٖ هظا الشخو ٢ض ج٣ضم ؤو ؾُإحى مً ٚير جدضًدض للمىيد٘ الدظي ط٦دغ ُٞده. ؤن ا حضًث

الٟدً ألاو٫ مدً اإلا٣الدت الؿدابٗت  فديٞدين ٌؿغص ابً الىضًم ؤؾماء الى٣لت مً الٟاعس ک بلى الٗغبدي 
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٣دددى٫ ٖىددده "و٢دددض م ددد ک ط٦دددغه" وهبددددث ٖىددده ُٞمدددا ج٣دددضم مدددً ال٨خددداب  ًدددظ٦غ مدددً بُدددنهم الدددبالطعي ٍو

ين و  الٟددً الاو٫ مددً اإلا٣الددت الشالشدددت   فددياليؿددابين وؤطددحاب الؿدددير وألاخددضار ٞىجددضه مدد٘ ؤلازبدداٍع

ين  فيو٢ض ًدضص مىي٘ ؤلاقاعة ٣٦ىله  ين البهٍغ ين واللٍٛى الٟدً ألاو٫ مدً  فديخضًشه ًٖ الىدٍى

اإلا٣الدت  فدياإلا٣الت الشاهُت "ٞإما ؤبى ٖمغو بً الٗالء ٣ٞض ط٦غث زبره ُٞما ج٣ضم مدً ؤزبداع ال٣دغاء 

الٛالددب بخدضًددض اإلاىيددٕى ؤو البدداب الددظي ط٦ددغ الشددخو  فددي ٟدديان ابددً الىددضًم ٨ًخألاولددى"؛ و٢ددض ٧دد

 وعص بها. التيُٞه صون جدضًض الهٟدت 

ؤي ؤن ًدُدل  Cross References  إل  ال  اعت  بلمة وعبما اؾخٗمل ابً الىضًم ما ٌٗٝغ آلان 

٣الدددددت ا خامؿدددددت آزدددددغ الٟدددددً ألاو٫ مدددددً اإلا ٟددددديمدددددً اإلاىيددددد٘ ألاو٫ بلدددددى اإلاىيددددد٘ الشددددداوى وبدددددال٨ٗـ؛ ٞ

٣دددى٫: "وهددددً هدددظ٦غ  هدددظا  فددديا خاندددت بدددال٨الم واإلاخ٩لمدددين ًدددظ٦غ ؤبدددا ٖبدددض هللا ا حؿدددين البهدددغي ٍو

 (69)م٣الت ال٣ٟهاء بن قاء هللا" فيال٣ٟه  فيال٨الم  وهظ٦غ ٦خبه  فياإلاىي٘ ٦خبه 

 :
ً
لٗاقددغة اإلا٣الددت ا فدديخضًشدده ٖددً ال٨ُمُدداثُين  ٟدديًىددداػ لددغؤي بٛيددر بيُددت ؤو صلُددل. ٞ ؤهدده ال خ ميمم 

 
ف
٣ين حمُٗددددا لددددىم  وهددددظه ؤمددددىع هللا الٗددددالم بهددددا  وهدددددً هبددددرؤ  فددددي٣ًددددى٫: "وللٟددددٍغ  فدددديالهددددىٗت ٦خددددب ٖو

٦المدده ٖلددى مددظهب ؤلاؾددماُٖلُت ٣ًددى٫: "٢ددا٫ ؤبددى ٖبددض هللا بددً  فدديط٦غهددا مددً الُٗددب وا ح٩اًددت". و

هللا   ٦خابه الظي عص ُٞه ٖلى ؤلاؾماُٖلُت و٦ك٠ مظاه هم ما ٢ض ؤوعصجه بلٟدٔ ؤبدى ٖبدض فيعػام 

٣ٗددب ٖلاهددا ب٣ىلدده:  فدديوؤهددا ؤبددغؤ مددً الٗهددضة  الهددض١ ٖىدده وال٨ددظب ُٞدده"  زددم ًددىعص ٖددضة عواًدداث َو

ىاه   هظا اإلاٗنک  وهللا ؤٖلم بد٣ُ٣خه مً بُالهه".  في"ٞهظا ما ٖٞغ

 إاا ل نب هذه ال   ئش احبمدمحم ت ا  ن   ن الزؤية ال  ييو زاةية ل نمب  اضممة  نم  

  مشاز  فمي ت   ، ةإن هذه الزؤية لش تا   نردمحم الق ر مم  الوضمو    ثر  م    شاز فيا   الن يش 

  خز  م  الات ب. ةان  سبيل اعث ا:

ددددال١. ومددددً الامشلددددت ٖلددددى طلدددد٪ جغحمخدددده لددددبٌٗ  .1  لِؿددددذ لهددددم مالٟدددداث ٖلددددى ؤلَا
ف
ؤهدددده ًددددظ٦غ ؤشخانددددا

الٟددددً ألاو٫ مددددً اإلا٣الددددت الشاهُددددت وهددددى  فدددديٞصددددحاء الٗددددغب اإلاكددددهىعًٍ الددددظًً ؤزددددظ ٖددددنهم الٗلمدددداء )

ين( ومددنهم مددً ال مالٟدداث لدده مشددل ؤبددى البُددضاء الغبدداحى وؤبددى ا ين البهددٍغ ين واللٛددٍى  خددام بددالىدٍى

يرهم. بض هللا بً ٖغو بً ؤبى نا ح اإلااػوى ٚو  ٖغاع العجلى وؤبى ؾىاع الٛىىي ٖو

 بظ٦غ اإلاىيٕى وؤؾماء اإلاالٟين ُٞده. ومشدا٫ طلد٪ ٢ىلده:  .2
ف
 ال ًظ٦غ ؤؾماء ال٨خب م٨خُٟا

ف
ؤهه ؤخُاها

ال٣غآن: ٦خاب ؤبى الٗباؽ اإلابدرص  ٦خداب ؤبدى ٖمدغ  فياإلاالٟت ُٞما اج٣ٟذ ؤلٟاْه ومٗاهُه  "ال٨خب
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مدكدددابه ال٣ددغآن: ٦خددداب مدمددىص بددً ا حؿدددً  ٦خدداب زلددد٠ بددً هكدددام  فدديالددضوعي  ال٨خددب اإلاالٟدددت 

الٌؿدددخ٣ُم هدددظا  في....". ومٗدددغوٝ ؤن ٖىدددىان ال٨خددداب ع٦دددً ؤؾاسددد ک مدددً ؤع٧دددان الىنددد٠ الببلُدددىحغا

ال١.الىن٠ بضوهه ٖل  ى ؤلَا

اإلا٣ضمدت بدإن ًتدرحم للمدالٟين. والترحمدت  فديؤهه ؤ٢دم ٖلى ال٨خاب مدالِـ مدً َبُٗخده خدين التدزم  .3

ش مىالُدددددضهم ووُٞددددداتهم وؤمدددددا٦ً بلدددددضامهم  ب٣ددددداتهم وؤوؿدددددابهم وجدددددىاٍع للمدددددالٟين بدددددظ٦غ ؤزبددددداعهم َو

ومىدددددا٢ هم ومشددددددال هم ٦مدددددا ههددددددذ اإلا٣ضمددددددت  جسدددددغج بالٗمددددددل ٖددددددً َبُٗخددددده الببلُىحغاُٞددددددت املحًددددددت 

 وججٗله جائها بين الببلُىحغاُٞا والتراحم. 

ؤهددددده ًخٗدددددغى غقدددددُاء ال ندددددلت لهدددددا بمىيدددددٕى ال٨خددددداب ٧ا حدددددضًث ٖدددددً ًٞدددددل ال٣لدددددم ومدددددضح ال٨خددددداب  .4

اهدا  وهدى ٦دالم جدىعٍ ُٞده اإلاالد٠  ؤوهدام ال  فديالٗغبى  و٧ال٨الم ًٖ ؤنل ال٨خابدت الٗغبُدت ومستٖر

مشدددددل هدددددظه  فددددديً الىدددددضًم بدددددا خىى ٣ًدددددىم ٖلاهدددددا ؤي صلُدددددل ٖلمدددددک. وؤ٦بدددددر الٓدددددً ؤن الدددددظي ؤٚدددددغي ابددددد

اث  اها.  فياإلاىيٖى  اإلا٣الت ألاولى مً ٦خابه هى اقخٛالت بالىعا٢ت ونلخه بهىاٖت ال٨خب ومدتٞر

 
ف
م مدددددددً ٧دددددددل مدددددددا ًم٨دددددددً ؤن ًإزدددددددظ ٖلدددددددى ٞهغؾدددددددذ ابدددددددً الىدددددددضًم ٞةهددددددده ًٓدددددددل ٖمدددددددال لدددددددى الدددددددٚغ ٖو

 ُٞدددببلُىحغا
ف
 ٖمال٢دددا

ف
ددد٤ ألٖا فددديا  فددديمدددا٫ الببلُىحغاُٞدددت جغازىدددا الٗغبدددى  وخؿدددبه ؤهددده ؤو٫ مىددداعة ٖلدددى ٍَغ

ٖهدغ  فديخُداتهم ال٣ٗلُدت والٗلمُدت  فدياللٛت الٗغبُت  وؤقمل وز٣ُت جبين لىدا مدا وندل بلُده اإلاؿدلمىن 

مدددً ؤػ ددددى ٖهددددىع خًدددداعتهم  ولددددىاله لًدددداٖذ ؤؾددددماء ال٨خددددب وؤوندددداٞها ٦مددددا يدددداٖذ ال٨خددددب هٟؿددددها 

ش ا حًدددداعة ؤلاؾدددالمُت وال٨ٟددددغ ؤلاؾددددالمى ؤن ًدبدددد ٣دددده وؤن ًًدددد٘ ولخٗدددظع ٖلددددى مددددً ًخهددددضي لخددددإٍع ين ٍَغ

 ؤهدده ألاؾدداؽ الددظي اٖخمددض ٖلُدده 
ف
ددضه ٖلددى خ٣ُ٣ددت ًُمددئن بلاهددا. وخؿددبه ؤًًددا ٢ضمدده ٖلددى ؤعى زابخدده ٍو

واإلاغحدددد٘ الددددظي عحدددد٘ بلُدددده ٧ددددل مددددً ؤحددددى بٗددددضه مددددً الببلُددددىحغاُٞين اإلاؿددددلمين ٖلددددى مددددضي ٖكددددغة ٢ددددغون 

 (70)٧املت.

  

 فدي البداخشين مدً ٚيدره ُٞده ؾدب٤ مىيدىعي مدىج  ٖلدى ٦خابده جدإل٠ُ فدي الىدضًم ابً ؾاع ل٣ض

م اإلاؿلمين  ٖلماء لضي فيالببلُىحغا اإلاىؾىعي الخإل٠ُ في عاثضا ٖهغها ا حالي لُهبذ ده  مدً بدالٚغ
ّ
ؤه

ٟاها ال٨خب ط٦غ بلى ؤهه ٌؿعى في م٣ضمخه ًبين ِ
ّ
 بغخمخ٪ ٌؿغ عب" :في ٢ىله ؤلازخهاع  مً ب  يء ومال

 صون  الٛدغى اإلا٣هدىص بلدى وجغجداح اإلا٣دضماث  صون  الىخداثج بلدى ٥  حكدغثبب٣داء ؤَدا٫ هللا الىٟدىؽ

دل فدي   الٗبداعاث...." الخٍُى
ّ
خُدث اٖخمدض ابدً  (71)اإلاىايد٘. مدً ٦شيدر فدي ًخد٣ّد٤ ال ٢دض هدظا اإلابدضؤ ؤّن  بال
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الٟهغؾددذ بلدددى ٖكدددغة م٣ددداالث  و٧دددل م٣الددت بلدددى ٞىدددىن وهدددظه الٟىدددىن  فددديالىددضًم ج٣ؿدددُم اإلاددداصة الٗلمُدددت 

 جدددددذ ٧ددددل م٣الددددت  بددددل بن اإلا٣الددددت الٗاقددددغة لددددم ج٣ؿددددم ول٣ددددض بلددددٜ مجمددددٕى الٟىددددىن بطا الحؿددددخىي ٖدددد
ف
ضصا

.
ف
  زالزت وزالزين ٞىا

ف
 (72)اٖخبرها اإلا٣الت الٗاقغة ٞىا واخضا

 ؤؾاؾدُين: ال٣ؿدم ٢ؿدمين بلدى الٗلدىم ج٣ؿدُم ٖلدى للٟهِغؾدذ الٗدام الترجِدب اٖخمدض و٢دض

٠ ؤلاؾالمُت  بالٗلىم زام ألاو٫:
ّ
خإل  بدالٗلىم ٞاهخم الشاوي ال٣ؿم ؤما ألاولى  الؿخت الثاإلا٣ا مً ٍو

لدىم مدً ٞلؿدٟت ؤلاؾدالمُت ٚيدر واإلاىايدُ٘ لدى ومدظاهب. وصًاهداث ٢ضًمدت ٖو  الترجِدب هدظا ؤؾداؽ ٖو

 ألاؾب٣ُت ٧اهذ بط اإلاؿلمين؛ الٗلىم ٖىض وجُىع  الخضعج الؼمني لٓهىع  اخترم ٢ض الىضًم ؤّن ابً ًدبين

 ؤمدا ٖامدت  بهدٟت وجغجُ هدا الٗلدىم ج٣ؿدُم هدظا ٖدً (73)حىبُت ألازغي.ألا  الٗلىم ًٖ ؤلاؾالمُت للٗلىم

ٟدا جخًدمً بم٣ضمدت جمهُضًدت م٣الدت ٧دّل  ًبدضؤ الىدضًم ٞدةّن ابدً ؛الخدإل٠ُ مدىج  ٖدً  مدً ٖلدم ل٩دّل  حٍٗغ

اجده ومضلىالجده  جلد٪ فدي ًدىاولهدا التي الٗلىم  ٖلدى خغنده مد٘ اإلا٣الدت مدً خُدث وكدإجه وجُدىعه ومدخٍى

دظً جغحمدت ج٣دضًم
ّ
ش مدً شد يء ُٞده؛ ُٞدظ٦غ ً ٦خبدىالل ددضص م تهخُدا جداٍع  بطا متهووٞدا متهدؾدىتي والص ٍو

ٟدا ًدظ٦غ زدّم  طلد٪. لده جِؿدغ
ف
دضص ؤحدؼاءه ٦خداب ٧دّل  وند٠ م مد٘تهمال ه ٖو  ؤو ؤوعا٢ده ُٞددضص مىيدٖى

خدب الدظي وا خدِ
ُ
م ال٨خداب ٣ًدىم ٧دان وؤخُاهدا بده  ٦ دظ٦غ بخ٣دٍى  ؤؾدلىب ًىحدح ؤن بٗدض ُٞده عؤًده ٍو

 (74)الٛير. ًٖ الغواًت ؤو ل٣غاءةبا ؾىاء اجهاله به

ٟين لترجِدب باليؿدبت ؤمدا ِ
ّ
 ولدظا طلد٪  فدي الىدضًم مبدضؤه ًهدغح ابدً ٞلدم ٞدً  ٧دّل  صازدل اإلادال

٠ ٧ّل  ط٦غ ِ
ّ
ٟىن  ًسً٘ ؤن صون  ٦خب مً نىٟه وما مال ِ

ّ
ٟاث ؤو اإلاال

ف
 ججاثُا الترجِب مً هٕى غي اإلاال

ين خضًشده   ٟٞدي مٗدغى(75)ػمىُدا ؤو ٧ان ينوال ٖدً الىددٍى ٛدٍى
ّ
ين ل  اإلا٣الدت مدً ألاو٫  الٟدً فدي والبهدٍغ

 دمحم: ٢ا٫منهم الٗلماء ٣ُٞى٫: " ؾم٘ الظًً اإلاكهىعًٍ الٗغب ؤؾماء ٞصحاء لظ٦غ ًخٗغى الشاهُت 

ؤزدظوا   ٖدنهم الٗلمداء ؤّن  م تهؤو٢دا وجبداًً ؤند٣اٖهم  مد٘ ازدخالٝ اإلاىيد٘ هدظا فدي ط٦دغهم ا٢خ د ک

 لدد املخههدت الشاهُدت اإلا٣الدت مدً الشداوي الٟدً فدي مىي٘ آزدغفي  ؤهه . ٚير(76)ٞظ٦غتهم ٖلى ٚير جغجِب"

ين "ؤزبداع ُين"ًدظ٦غ ؾدبب ج٣ضًمده للبهدٍغ ين وال٩ٞى ين واللٛدٍى ُين ٖدً الىددٍى " بهمدا  ب٣ىلده: ال٩دٞى

دت" ِزدظ  وغن البهدغة ؤ٢دضم بىداء مدً ال٩ٞى
ُ
 غن ٖلدم الٗغبُدت ٖدنهم ؤ

ف
ين ؤوال ٣دى٫ (77)٢دضمىا البهدٍغ  فدي. ٍو

الٗلددم  فددياإلاىيدد٘ غمهدم مخ٣دداعبىن لدت الؿددابٗت: "بهمددا ط٦غهدا مددً ط٦غهدداه ٢بدل هددظا الٟدً الشالددث مددً ال٣ا

 .(78)والؼمان"

 وخؿب ؤ٢ضاعهم ومنزلههم 
ف
وبظل٪ ٞةن الضعاؾت ج٨ك٠ ًٖ ؤهه ٧ان ًجىذ بلى جغجُ هم ػمىُا

  فددديالٗلدددم. و٢دددض ط٦دددغ مىججدده  فددي
ف
 بٗدددٌ اإلاىايددد٘  وجدددذ اإلاالددد٠ عجبدددذ ٦خبددده فددديجغجِدددب اإلادددالٟين ٖغيددا
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ٟين جغجِددب ًد٨ددم الددظي الٗددام اإلابددضؤ ٩ٞددان ؤهمُههددا وؤؾددب٣ُت وكددغها. خؿددب ِ
ّ
فددي الٟهغؾددذ  اإلاددال

دم-هى"الكدهغة"  هدغ  ٌٗتدٝر هدظا مدا -وؿدبُت ؤمهدا ٚع  اإلا٣الدت مدً الشالدث الٟدً فدي الىدضًم بده ابدً حٍو

كد هه ٣ًاعبده مدً ؤجبٗده بدظ٦غ بوؿداها اإلاكدهىعًٍ اإلاهدىٟين مدً ط٦دغث ٢ىلده: "بطا زىاًدا فدي الشالشدت   َو

 ٖدً الىٓدغ   ٞدبٌٛ(79)ال٨خداب" حمُد٘ فدي ؾدبُلي وهدظه بٗدضه  ؤط٦دغه مدً مدضة ٖدً مضجده جإزغث وبن

  ابدً ٧ان ٣ٞض ماصة الٟهغؾذ  لترجِب الٗام اإلابضؤ
ف
دت ٖدام ؤؾداؽ ويد٘ فدي ا٢ؾدبا الىدضًم عاثدضا  للمٗٞغ

غا مىبٗا بظل٪ ٩ٞان ؤلاؾالمُت  الٗغبُت اإلاٗداٝع  وبداخشىا زاندت بهدٟت التدراحم ٦خداب بلُده ًلجدإ ٍٚؼ

 .ٖامت بهٟت

ل٨خابدده  بط اؾددخمض ماصجدده مددً   ممم" اعمم بة الايميممة فدديول٣ددض اجبدد٘ ابددً الىددضًم اإلاددىج  الٗلمددک 

٢بدى٫ ؤو  فديزالزت عواٞدض ؤؾاؾدُت  دى: ال٣دغاءة  اإلاكداهضة  والؿدمإ. وصازدل ٧دل عاٞدض اؾدخٗمل ٣ٖلده 

ددٌ اإلادداصة ختددک ولددى بيددُغ بلددى بزباتهددا  سددجلها ابددً الىددضًم  التددي ٦خابدده  وهجددض جدددذ مئدداث ال٨خددب فدديٞع

 مىه  عؤًذ اليعدخت بُٗنهدا  
ف
 ٌؿيرا

ف
  عؤًذ قِئا

ف
هجض ٖباعة اإلاكاهضة "عؤًخه  عؤًذ بًٗه  لم اعه ٧امال

عؤًخدده بسُدده...."  وبٗددض ؤن ًجمدد٘ ماصجددده الٗلمُددت بىدداءف ٖلددى هددظه الغواٞدددض الشالزددت معددجال ٧ددل مٗلىمدددت 

 ٖلدددى و 
ف
دددت بالغاٞدددض بدُدددث ٩ًدددىن واحدددحا حددده ال٣ُدددين مدددا ٢دددغؤه منهدددا ؤو مدددا قددداهضه ومدددا مؿدددبى٢ت ؤو مخبٖى

.. بٗض طل٪ ٌؿخسضم 
ف
ؾغص ماصجه الٗلمُت  في اعنهج التييين ؾمٗه ٦ما ٩ًىن عؤًه الشخص ک واححا

ًده لهدا. ٞٗلدى  ختک ٩ًىن ال٣اعت ٖلى بِىت مً  طحت اإلاٗلىماث و٢بى٫ الىدضًم لهدا ؤو قد٨ه ٞاهدا ؤو ٞع

مً اإلا٣الت الخاؾٗت وجدذ مظاهب الهىض ٣ًى٫: "خ٩ى لدى الًٟ الشاوى  فيؾبُل اإلاشا٫ ال ا حهغ هجض 

بالصهدم  فديبٌٗ اإلاخ٩لمين بإن ًديدک بدً زالدض البرم٩دى بٗدث بغحدل بلدى الهىدض لُإجُده ب٣ٗدا٢ير مىحدىصة 

صولت الٗغب  فيوؤن ٨ًخب له ؤصًامهم ٨ٞخب له هظا ال٨خاب ٢ا٫ دمحم بً اسح٤: الظي ٖنک بإمغ الهىض 

ىقد٪ ؤن ج٩دىن هدظه ا ح٩اًدت طدحُدت بطا ايدٟىاها بلدى مداوٗٝغ ًديک بً زالدض وحماٖدت البرا م٨دت ٍو

 .(80)مً ؤزباع البرام٨ت واهخمامها بإمغ الهىض واخًاعها ٖلماء َ ها وخ٨مائها

 ممدا .اإلا٣الدت الغؾدالت  ال٨خداب  ال٨ٟدغي: ؤلاهخاج مً ؤق٩ا٫ زالزت الٟهغؾذ في جغصصث و٢ض

 ولدِـ الٗمدل فدي الٗلمُدت اإلاداصة ٦مُدت وند٠ حدلغ  ألاقد٩ا٫ لهدظه الىدضًم ابدً اؾدخسضام ؤّن  ًدىحي

٣ت  ؤ٢ل  ي التي الغؾالت جلُه ٖلمُت  ماصة ؤٚؼع  ٞال٨خاب واحح؛ بُنها ٞالخمُيز للماصة  اإلاٗا جت ٍَغ

د٤   (81)جدىيهدا التدي الٗلمُدت اإلاداصة هاخُدت مدً ؤندٛغ ألاقد٩ا٫  دي التدي اإلا٣الدت زدّم  اإلاداصة  فدي مىه و٢دض ٞو

 ٦بيدر 
ف
٣ُا  مدً الخىندل بلدى بٗدٌ اإلاٗلىمداثابً الىضًم جٞى

ُ
دم ٖدضم جم٨ىده ؤخُاهدا  ُٞمدا ٢هدض بلُده  ٚع

ف
 ا
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مىيددٕى مىؾددىعى ٧ددان هددى عاثددضه  فدديلددم جخددىاٞغ لدده  وهددى مددا ال ٌُٗددب ٦خابدده  غهدده ٢هددض الخددإل٠ُ  التددي

 ألاو٫.

  

حمُد٘  غؾدذ ٦خدبٞه مدىحؼة ًددضص ٞاهدا اإلاالد٠ مجالده ٣ُٞدى٫: "هدظا  مق ممةوال٨خداب ًبدضؤ 

 وؤزبداع مهدىٟاها  الٗلدىم ؤندىاٝ فدي و٢لمهدا الٗدغب بلٛدت منهدا اإلاىحدىص مدً الٗدغب والعجدم  ألامدم

ش ٟاهدا  وؤوؿدابها وجداٍع ِ
ّ
ب٣داث مال داتهم  وؤمدا٦ً وؤو٢داث ؤٖمداعهم ومبلدٜ مىالُدضهم  َو  بلدضامهم ٞو

زتدرِٕ مىدظ ابخدضاء ٧دّل  ومشدال هم  ومىدا٢ هم
ُ
 وزالزماثدت ب٘ وؾدبٗينؾد ؾدىت وهدى هدظا ٖهدغها بلدى ٖلدم ا

 ببلُىحغاُٞدا ل٩دل مدا ٦خدب ( 82)للججغة"
ف
لٛدت الٗدغب  فديومٗنک هظا ؤن ابً الىضًم ؤعاص ان ٩ًىن خهغا

ت ختک ؾىت  فيوماجغحم بلاها   (83)هد.377قتک ٞغوٕ اإلاٗٞغ

ددداع الٗدددام لل٨خددداب  ال جخجددداوػ ههددد٠ ندددٟدت   التددديجلددد٪ اإلا٣ضمدددت اإلادددىحؼة  فددديبٗدددض جدضًدددض ؤلَا

وجدضوع ٧دل  جسدخو ٧دل منهدا بمىيدٕى مٗدين  و ئمة ميتوي   مم   شمز مقم ال لىضًم ٣ًضم لىا ابً ا

 ل٩ددددل م٣الددددت ًددددض٫ ٖلددددى 
ف
اث وبن لددددم ًًدددد٘ ؤؾددددما حامٗددددا م٣الددددت خددددى٫ مجددددا٫ مدددددضص مخجدددداوـ اإلاىيددددٖى

قظث ًٖ هظا ؤلاججاه ٣ٞض زهو الًٟ ألاو٫ ٞاها ليكإة  التياتها. واإلا٣الت ألاولى وخضها  ى ٍمدخى 

عهدددا ٦مدددضزل َبُعدددى بلدددى جهددديُٟه. والٟدددً الشددداوى منهدددا زهدددو لل٨خدددب اإلا٣ضؾدددت اللٛدددت وال٨خابدددت وجُى 

لىمددده.  م ٖو ا خاندددت بالدددضًً الاهدددىصي والدددضًً اإلاؿدددُحى. ؤمدددا الٟدددً الشالدددث ٣ٞدددض زهدددو لل٣دددغآن ال٨دددٍغ

لىمهددا و٢ؿددمها بلددى زالزددت ٞىددىن ٖددا   فددي ٞنهددا الاو٫ اللٛددت  واإلا٣الددت الشاهُددت جددضوع خددى٫ اللٛددت الٗغبُددت ٖو

ين وٖلددى مددظهب البهدد ُين و فدديٍغ الٟددً الشالددث اللٛددت ٖلددى اإلاددظهبين.  فدديٞنهددا الشدداوى ٖلددى مددظهب ال٩ددٞى

ش والتدراحم وج٣د٘  زالزدت ٞىدىن  زهدو ٧دل الاو٫ لليؿدابين  فديواإلا٣الت الشالشت حٗا   ا جٛغاُٞا والخداٍع

 ً واإلاددددددداعزين وا جٛدددددددغاُٞين. واههدددددددٝغ الشددددددداوى بلدددددددى الؿدددددددلُت الخىُٟظًدددددددت: ا ح٩دددددددام وا خلٟددددددداء والدددددددضواٍو

اهُين واإلاضدددددح٨ين. وزههدددددذ وا  خدددددغاج  وحددددداء الٟدددددً الشالدددددث ٖدددددً ألاصبددددداء والىدددددضماء واإلاٛىدددددين والتدددددٞر

اإلا٣الدددت الغابٗدددت  للكدددٗغ والكدددٗغاء واه٣ؿدددمذ بلدددى ٞىدددين زهدددو ؤخدددضهما للكدددٗغ الٗغبدددى ختدددک مهاًدددت 

دا   الٟهغؾدذ  فيالٗهغ ألامىي والشاوى للكٗغ  اإلا٣الدت  فديالٗهغ الٗباس ک ختدک و٢دذ ابدً الىدضًم. ٖو

هددددا ٖلددددى زمؿددددت ٞىددددىن الاو٫ للمٗتزلددددت والشدددداوى للكدددددُٗت ا خ امؿددددت ٖلددددم الخىخُددددض )ٖلددددم ال٨ددددالم( ووٖػ

ت. وجُدددددغ١ ابدددددً الىدددددضًم  الؿاصؾدددددت لل٣ٟددددده  فددددديوالشالدددددث للؿدددددىت والغابددددد٘ للخدددددىاعج وا خدددددامـ للمخهدددددٞى

وا حددضًث و٢ؿدددمها بلدددى زماهُدددت ٞىدددىن واحدددحت اإلاٗدددالم؛ ٣ٞدده مالددد٪  ٣ٞددده ؤبدددى خىُٟدددت  ٣ٞددده الكددداٞعى  
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٣ٞدده الكددُٗت  ٣ٞدده ا حددضًث  ٣ٞدده الُبددري  ٣ٞدده الكددغاة )ا خددىاعج(. ؤمددا اإلا٣الددت الؿددابٗت  ٣ٞدده صاوص 

ُٞم٨ىىددددا ال٣ددددى٫ بإمهددددا جددددضوع خددددى٫ الٗلددددىم البدخددددت والخُب٣ُُددددت بٟىىمهددددا الشالزددددت خُددددث زهددددو الاو٫ 

ا جددذ اإلا٣الددت  ايددُاث والٟلدد٪ والشالددث للُددب. ٖو للٟلؿددٟت الُبُُٗددت واإلاىُدد٤ والشدداوى للهىضؾددت والٍغ

ُددددده والعدددددحغ الشام العدددددحغ  فددددديزالزدددددت ٞىدددددىن ؤولهدددددا ٖدددددً ألاؾدددددماع وال٣هدددددو والشددددداوى  فددددديىدددددت مجدددددا٫ التٞر

اث مخٟغ٢دددددت مشدددددل ألاؾددددداَير وا خغاٞددددداث وا جددددديـ والٟدددددا٫. واإلا٣الدددددت  فددددديوالكدددددٗىطة والشالدددددث  مىيدددددٖى

غوٖهدددا  فددديالددضًاهاث واإلاٗخ٣دددضاث الىيددُٗت و٢ؿدددمذ بلدددى ٞىددين ألاو٫  فددديالخاؾددٗت  ددت والهدددابئت ٞو الشىٍى

صًاهددداث الهىدددض والهدددين. ؤمدددا اإلا٣الدددت الٗاقدددغة وألازيدددر ٞهدددک ٞدددً واخدددض ؤو بددداغخغي لدددم ج٣ؿدددم  فددديوالشددداوى 

وجضوع خى٫ ال٨ُمُاء ؤو الهىٗت ولٗل اٞدغاص م٣الدت بإ٦ملهدا لهدظا الٗلدم ًدض٫ ٖلدى ٖلدى قدإهه وبهخمدام 

خٟدددٕغ ٦خددداب الٟهغؾدددذ ج فددديواإلا٣ددداالث الٗكدددغ الغثِؿدددُت  (84)جلددد٪ ا ح٣بدددت ؤ٦تدددر مدددً ٚيدددره. فددديالىددداؽ بددده 

٧دل ٞدً ًدظ٦غ ابدً الىدضًم ؤطدحاب اإلاالٟداث  فديبضوعها بلى ٞىدىن ًخٟداوث ٖدضصها مدً م٣الدت غزدغي  و

ُٞه  وجدذ ٧ل مال٠ مانىٟه مً ال٨خب صون ؤن ًسً٘ اإلاالٟين ؤو اإلاالٟاث غي هٕى مدً الترجِدب 

 
ف
 ٧ان ؤو ػمىُا

ف
 (85)ججاثُا

ً ال٨خددب وبددظل٪ ٞددةن البىدداء ألاؾاسدد ک لل٨خدداب ٣ًددىم ٖلددى ط٦ددغ ٢ددىاثم ٖىدد جى٣ؿددم بلددى  التددياٍو

ٟدددداث  التددددينددددىٟين: ٢ددددىاثم مالٟدددداث مددددالٟين بإُٖددددامهم  و ددددى  تهددددُمً ٖلددددى ؾدددداثغ ال٨خدددداب  و٢ددددىاثم مال

الٟدً الشالدث مدً اإلا٣الدت الاولدى ا خدام بٗلدىم  فديمخٗل٣ت بمىيٕى مٗين  ٦ما هجض ٖلدى ؾدبُل اإلاشدا٫ 

ددددب ال٣ددددغآن" : "جٟؿدددير ال٣ددددغآن" و "مفدددديال٣دددغآن  خُددددث ٣ًدددضم لىددددا ٢ددددىاثم بمدددا ؤلدددد٠  ٗدددداوى ال٣دددغآن" و "ٍٚغ

ال٣ددغآن" و "المداث ال٣ددغآن" و"الى٢د٠ والابخددضاء"  فدي"لٛداث ال٣دغآن" و "ال٣ددغاءاث" و "الدى٣ِ والكدد٩ل و

و "ازدددخالٝ اإلاهددداخ٠" و"مدكدددابه ال٣دددغآن" و "ًٞددداثل ال٣دددغآن" و"الىاسدددک واإلايؿدددىر" و٦دددظل٪ مهاًدددت 

دب ا حدضًث" و فديب اإلاالٟدت الًٟ الشالث مً اإلا٣الت الشاهُت خُث ٣ًضم ٢ىاثم بال٨خ "الىدىاصع"  فدي"ٍٚغ

 (86)"ألاهىاء". فيو

  خُث  ش ف  ن  ي  الات ؛ منها الاش ة   التيييييةو٢ض جًمً الٟهغؾذ ٖضص مً 

الٟهغؾذ ٧لماث: ٦خداب وعؾدالت  فيبؾخسضم ابً الىضًم ٖىض ط٦غه ل٣ىاثم مالٟاث ٧ل مال٠ وعص 

  حجدم ٧دل مالد٠. و 
ف
 غن ؤٚلدب ال٨خدب وم٣الت ٢بل ٧ل ٖىىان جبٗدا

ف
ؤحدى ٖلدى ط٦غهدا الىدضًم  التديهٓدغا

 
ف
ً جغجِبددددا ددددذ واقددددههغث بٗىىامهددددا صون ؤن ج٩ددددىن مؿددددبى٢ت ب٩لمددددت ٦خدددداب  ٣ٞددددض عجبددددذ هددددظه الٗىدددداٍو ٖٞغ

خضاص ب٩لمت ٦خاب. ؤما اإلاالٟاث   صون ؤلٖا
ف
 مً ٖىىامهدا مشدل ٦خدب  التيججاثُا

ف
ج٩ىن ٧لمت ٦خاب حؼءا

 حامٗددددت ؤَلددددد٤ ٖلددددى ٧دددددل منهددددا: "٦خددددداب الُهدددداعة"  " ٦خددددداب٦خدددددب  فدددديٚالبدددددا ج٩ددددىن ٞهدددددىال  التدددديال٣ٟدددده 
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 ً  وال٩لمدددت الخالُدددت  التددديالهدددالة"  و "٦خددداب الهدددىم"...ب ک  والٗىددداٍو
ف
ج٩دددىن ٞاهدددا ٧لمدددت ٦خددداب مًددداٞا

 ً  بلاهددا: "٦خدداب اإلاضلؿدددين" و "٦خدداب الددضولخين" و"٦خدداب الُىبدددىعٍين"  والٗىدداٍو
ف
َبٗدددذ  التدديمًدداٞا

ً ووكغث بهظا الغؾم مشل: "٦خاب الُبد ؤقدير  التديُش" و "٦خداب الىبداث" و "٦خداب الدىٛم"  والٗىداٍو

اإلاهدداصع مصددحىبت ب٩لمددت ٦خدداب مشددل: "٦خدداب الضولددت" و"٦خدداب ا خُددل" و"٦خدداب الىخددىف"  فدديبلاهددا 

نهدددا  هددو ٖلاهدددا مالٟىهدددا  التددديو"٦خدداب ؤلابدددل" و"٦خدداب الٗدددين". لدددظل٪ عجددب ٦كددداٝ ال٨خدددب ٖلددى ٖىاٍو

خضاص ب٩لمت ٦خاب  ُٞما ٖضا  حؿب٣ها ٧لمتک عؾالت وم٣الت. التيوعصث ؤو  التيألامشلت  صون الٖا

ألاحى: ٦كاٝ للمهىٟىن  فيجخمشل    ب م  الاش ة  ٦ما بقخمل ٦خاب الٟهغؾذ ٖلى  

اوى بلددددى  اوى وبلددددى الٗغبددددى  ومددددً الؿددددٍغ الٗددددغب  و٦كدددداٝ للى٣لددددت واإلاترحمددددىن )مددددً الُىهدددداوى بلددددى الؿددددٍغ

ُددى(  و٦كدداٝ الكددٗغاء  ٦كدداٝ ألامددا٦ً واإلاىايدد٘ الٗغبدى  ومددً الٟاعسدد ک  ومددً الهىددضي  ومددً الىب

ددددددددداث٠ وألال٣ددددددددداب  ٦كددددددددداٝ الٟدددددددددغ١ وال٣باثدددددددددل والُىاثدددددددددد٠  والبلدددددددددضان  ٦كددددددددداٝ اإلاهدددددددددُلحاث والْى

  و٦كداٝ مهداصع ال٨خدب ال٨خدداب في٦مددا ؤ حد٤ ال٨خداب ب٨كداٝ ال٣ددىا فيوا جماٖداث  ٦كداٝ ال٣دىا

ً ال٨خب-)اإلاالٟىن والغواة ٦كاٝ باغواثل ٖىض الىضًم  مهاصع قٟهُت ؤو ٚير مهغح بها(  -ٖىاٍو

عؤهدددا الىددددضًم بسُدددٍى مالٟاهددددا  ٦كددداٝ ٦خددددب عؤهدددا الىددددضًم بسُدددٍى الٗلمدددداء   التددددي٦كددداٝ ال٨خدددب 

و٠٢ ٖلاها الىضًم  ٦كاٝ الٗلماء اإلاكهىعون بدؿدً ا خدِ  عحدا٫  التي٦كاٝ بسٍُى الٗلماء 

 (87)بلخ٣اهم الىضًم  زؼاثً ال٨خب وا ح٨مت  و٦كاٝ هىاة حم٘ ال٨خب.

  

 -بٗدددض صؾدددخىع اإلاالددد٠ هٟؿددده الدددظي ٦خبددده بسُددده-لٗدددل ؤ٢دددضم وعدددک ٦خددداب الٟهغؾدددذ للىدددضًم

 ٖدددً هددددظا الضؾدددخىع وخدددا٧ى ٞاهدددا هاسددددخها التددديلدددم جهدددل بلُىددددا   دددى اليعدددخت  التددديو 
ف
 -ونددددلذ بلُىدددا ه٣دددال

ىحدددض ٢ؿددمها الاو٫  -والددظي ال وٗدددٝغ اؾدددمه ؿدددمها م٨خبدددت قِؿدددتر بُتدددک بدددضبلً و ٢ فددديزدددِ اإلاالددد٠  ٍو

م٨خبددت قددهُض ٖلددى باقددا بالؿددلُماهُت بةؾددخاهبى٫  وجغحدد٘ ؤ٢ددضم ؤلاقدداعاث اإلاُىلددت بلددى ٦خدداب  فددي الشدداوي

ؤي بٗددض مددداثتک ؾددىت مدددً جدددإل٠ُ -الٟهغؾددذ بلدددى مُلدد٘ ال٣دددغن الؿدداب٘ الججدددغي/ الشالدددث ٖكددغ اإلادددُالصي 

 بددً مدمددىص م(  وؤبددى ٖبددض هللا دمحم1229هددد/626ؾددىت ) فيوهجددضها ٖىددض ًددا٢ىث ا حمددىي اإلاخددى -ال٨خدداب

لي ًىؾ٠ ال٣ُٟى اإلاخى1245هد/643ؾىت ) فيابً الىجاع اإلاخى  (88)م(.1247هد/646ؾىت ) فيم(  ٖو
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خهددددددددددغها ابددددددددددً الىددددددددددضًم هدددددددددددى زماهُددددددددددت آالٝ وزمؿددددددددددماثت ٦خدددددددددداب  التدددددددددديبلددددددددددٜ ٖددددددددددضص ال٨خددددددددددب 

( ؤمددا ٖددضص اإلادالٟين ُٞددضوع خددى٫ ؤل8360)
ف
( ٦مددا اخخددىي ٠2238 بكددت  ؤهدىإ الخددإل٠ُ)مالدد ٟديٖىىاهدا

ددضزل  13000 ٖلددى الٟهغؾددذ ؤٖددضاص ال٨خددب : ال٨خدداب طو اإلااثددت حددؼء ؤو  فدديونددٟت ببلُىحغاُٞددت  ٍو

ٖدددددضاص  فددددديمجلدددددض والغؾدددددالت طاث الٗكدددددغ وع٢ددددداث  واإلا٣الدددددت طاث ا خمدددددـ وع٢ددددداث ٞإ٢دددددل  ٦مدددددا ًدددددضزل 

 فدددديمدددً بُنهدددا ٖىدددىان واخدددض اإلادددالٟين مدددً ٢دددا٫ ٢هدددُضة قددددٗغ واخدددضة ؤو مدددً ؤلددد٠ زمؿدددماثت ٖىددددىان  

ً الدددد٠ وع٢ددددت  وهددددى ؤ٢صدددد ک جىعٍدددد٤ ونددددل بلُدددده ٦خدددداب  ددددضزل  فدددديٖكددددٍغ هددددظا الٗددددضص  فدددديالٟهغؾددددذ  ٍو

. فيللمالٟين مً حىص 
ف
 وعک ال٣غآن ؤو مً جغحم ٦خابا

دددظ٦غ قدددٗبان زلُٟدددت ؤهددده  مجدددا٫ اإلاترحمددداث ًم٨دددً ا خدددغوج بيخددداثج خاؾدددمت ٣ٞدددض صاعث  فددديٍو

  632اإلاترحمدددداث )الى٣ددددىالث( خددددى٫ 
ف
%. ول٣ددددض ؾددددغص ابددددً الىددددضًم اؾددددماء 7.55بيؿددددبت ج٣تددددرب مددددً  ٦خابددددا

غوا ٖلى ه٣ل ال٨ٟغ ألاحىبک الى اللٛت الٗغبُت  مىايُ٘ مخٟغ٢دت مدً الٟهغؾدذ  فياإلاترحمين الظًً جٞى

( مدددنهم 66و٢ددض صاع ٖدددضصهم خدددى٫ 
ف
)هدددا٢ال

ف
 ًى٣لددىن مدددً ٖدددضة لٛددداث )ٞاعسددد ک 45مترحما

ف
-ًىهددداوى -مترحمدددا

ىن مً الٟاعس ک بلى الٗغبى  بِىما زمدـ ًى٣لدىن مدً الهىضًدت الدى ًى٣ل 16مهغي ٢ضًم(  و -ؾىعٍاوى

 الٗغبُت.

ش  اث الخداٍع اث  فدي ؤلاؾدالميو٢دض جىداو٫ ابدً الىدضًم مىيدٖى ٦خابده الٟهغؾدذ يدمً مىيددٖى

ش وحٛغاُٞددا وجددغاحم ٖامددت(؛ وطلدد٪ يدمً الٟددً ألاو٫ مددً اإلا٣الددت الشالشددت و٢ددض بلددٜ  اإلا٣الدت الشالشددت )جدداٍع

٦خاب. ٦ما جىاو٫ ابً الىضًم الٗضًض مً  810خين بلٜ ٖضص ال٨خب  فيمال٠   116ٖضص اإلاالٟين بها 

ٖدددضص اإلادددالٟين بهدددا  الشددداويالتدددراحم اإلاخسههدددت )للؿدددلُت( بدددالًٟ  ٗدددضص  140بلدددٜ  ٦خددداب   481مالددد٠ ل

 جىدداو٫ ٖددضص مددً التددراحم اإلاخسههددت )هددضماء وؤصبدداء( 
ف
الٟددً الشالددث مددً طاث اإلا٣الددت و٢ددض بلددٜ  فدديوؤًًددا

الٟددً ألاو٫ مددً اإلا٣الددت الغابٗددت ا خانددت  اقددخمل٦خدداب. ٦مددا 433مالدد٠ لٗددضص  62ى ٖددضص مالٟاهددا هددد

مدددً  الشددداويالٟدددً  اقدددخملمالددد٠  ٦مدددا ٦94خددداب لٗدددضص  94ٖلدددى  وألامدددىي  وؤلاؾدددالمي ا جددداهليبالكدددٗغ 

 فدديمالدد٠. ومددً اإلاالخددٔ بكدد٩ل ٖددام ؤن الٗلددىم ؤلاؾددالمُت  ٦485خدداب لٗددضص  604اإلا٣الددت الشالشددت ٖلددى 

 بحمددددالي% مددددً 30.5ض ْٟددددغث بالىهددددِب ألا٦بددددر خُددددث جهددددل وؿددددبهها الٗامددددت بلددددى ٦خدددداب الٟهغؾددددذ ٢دددد

ش والتدراحم  اث الٟهغؾذ  وجإحى ا جٛغاُٞدا والخداٍع اإلاغجبدت الشاهُدت مدً هدظا ا حهدغ وجهدل  فديمىيٖى

 %  وج٣ترب منها وؿبت الٗلىم البدخه والخُب٣ُُت.20.6وؿبهها بلى 
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ٟهغؾددددددذ ٧اهددددددذ جخجدددددده هدددددددى الخسهددددددو ٌُٛاهددددددا ال التدددددديا ح٣بددددددت  فدددددديبن بججاهدددددداث الخددددددإل٠ُ 

  اإلاىؾدددىعياإلاىيدددىعى الٗمُددد٤  ٞل٣دددض وحدددض اإلاالددد٠ 
ف
ُا   فددديول٨ىددده ٧دددان مىؾدددٖى

ف
 فددديمٗلىماجددده مخسههدددا

ُت  الٟهغؾددذ  فديجدىداو٫ ؤ٦تدر مدً مىيدٕى بدضلُل ؤمهدا لدم جدؼص  التديبهخاحده  ول٣دض ٢لدذ ال٨خدب اإلاىؾدٖى

اث يد٣ُت حدضا حٗدا   جلد٪ ا ح٣ فدي ال٨ٟدغي ؤلاهخداج  فيًٖ ماثتک ٦خاب  و٧ان التر٦يز  بدت ٖلدى مىيدٖى

 (89)مٗا جت عؤؾُت.

ش  ٦خددددددداب الٟهغؾدددددددذ حددددددداء يدددددددمً  فدددددددي ؤلاؾدددددددالميوبدددددددظل٪ ٞدددددددةن مٗا جدددددددت وجىددددددداو٫ ٦خدددددددب الخددددددداٍع

ش  اث اإلا٣دددددالخين الشالشدددددت والغابٗدددددت  ولدددددم ٣ًؿدددددم ابدددددً الىدددددضًم الخددددداٍع اث  ؤلاؾدددددالميمىيدددددٖى بلدددددى مىيدددددٖى

ها الغثِ  ک وبهما  ُت جدذ مىيٖى  فيللم٣الت ٣٦ىله "اإلا٣الت الشالشت  بخدضًض مىيٕى ٖام ا٦خٟيٖٞغ

ين واليؿددددابين وؤطددددحاب ألاخددددضار وآلاصاب  و دددى زالزددددت ٞىددددىن؛ الٟددددً ألاو٫:  ؤزبدددداع  فدددديؤزبددداع ؤلازبدددداٍع

ين واليؿدددددابين وؤطدددددحاب الؿدددددير وألاخدددددضار وؤؾدددددماء ٦خددددد هم  الٟدددددً  ؤزبددددداع ال٨خددددداب  فدددددي الشددددداويألازبددددداٍع

ؤزبددددددداع ألاصبددددددداء والىدددددددضماء واإلاٛىُدددددددين  فدددددددي اإلاترؾدددددددلين وندددددددىإ ا خدددددددغاج وؤؾدددددددماء ٦خددددددد هم  الٟدددددددً الشالدددددددث

٧ل ًٞ ٢ىاثم مالٟاث ٧ل مال٠  ٞٗلدى ؾدبُل  فيوالهٟاصمت والهٟاٖىت وؤؾماء ٦خ هم"  زم ًظ٦غ 

َىد٠" ُٞدظ٦غ ٖىده " لدٍى بدً  فياإلاشا٫ هجض  الًٟ ألاو٫ مً اإلا٣الت الشالشدت ٖىدض ط٦دغه إلاالٟداث "ؤبدى ِمس 

  وعوي مسىدد٠ بددً ؾددلُم مددً ؤطددحاب ٖلددي  ًديددک بددً ؾددُٗض بددً مسىدد٠ بددً ؾددلُم ألاػعي. و٧ددان

)ؾددددىت ؾدددب٘ وزمؿدددين وماثدددت(". زدددم ًددددظ٦غ ابدددً الىدددضًم مالددده مدددً ٦خددددب  فيوطدددحبخه. وجدددى ٖدددً الىبدددک

٣ُٞى٫: "وله مً ال٨خب: ٦خاب "الغصة". ٦خاب "ٞخىح الكام". ٦خاب "ٞخدىح الٗدغا١". ٦خداب "ا جمدل". 

 (90)ٛاعاث"......... ""٦خاب نٟين".  ٦خاب "ؤهل النهغوان وا خىاعج". ٦خاب "ال
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 وجدددذ ٧ددل مىيددٕى ؤؾددماء الددظًً  -1
ف
ُا ددا مىيددٖى عجددب ابددً الىددضًم فددي الٟهغؾددذ ماصجدده الٗلمُددت جغجِبف

ً ٦خب ٧ل منهم . ىاٍو  ؤلٟىا ُٞه ٖو

ط٦دددغث ٖدددً ٧دددل  التددديفدددي الٟهغؾدددذ  فيبُاهددداث الىنددد٠ الببلُدددىحغا فددديوحدددض ؤن هىدددا٥ جٟددداوث ٦بيدددر  -2

 ب ٖلاها ؤلاًجاػ في ٦شير مً ألاخُان.مهى٠  و٧ان ٌٛل

ش ؤلاؾالمي في ٦شير مدً ألاخُدان ٖلدى  ٟيا٢خهغ الٟهغؾذ البً الىضًم في جغحمخه إلاال  -3 ٦خب الخاٍع

 اإلاكاهير ٣ِٞ .

ش ؤلاؾددالمي   -4 هىددا٥ جٟدداوث فددي الٟهغؾددذ البددً الىددضًم  ُٞمددا ج٣ضمدده مددً مٗلىمدداث ٖددً ٦خددب الخدداٍع

 ًخجاوػ الىن٠ بلى ج٣ُُم ال٨خب واإلاالٟين.بالىن٠   وبًٗها آلازغ  ٟيٞبًٗها ٨ًخ

ش ؤلاؾددددددالمي  فددددددياجبدددددد٘ الٟهغؾددددددذ البددددددً الىددددددضًم ٢ىاٖددددددض مخ٣ضمددددددت  -5  فدددددديجىٓددددددُم ووندددددد٠ ٦خددددددب الخدددددداٍع

 الببلُىحغاُٞت.

 

 

 .81. م1988حضة: م٨خبت نباح   -.1ٍ -.ال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ا حلىجى  ٖبض الؿخاع.  (1)

 لليكدغ الش٣اٞدت صاع م[: .]ص -.الٗدغب ٖىدض الٗلدىم جداعیش فدي صعاؾداث ا حلد م. ٖبدض ُٖ دت  ؤخمدض (2)

 .236-235.م1991 والخىػی٘ 

دت صاع : بيدروث – .الىدضًم  ؤبدى الٟدغج دمحم بدً بسدحا١. ٦خداب الٟهغؾدذ (3)  واليكدغ للُباٖدت اإلاٗٞغ

 .8م. 1994والخىػی٘ 

ال٣دددداهغة: اإلا٨خبددددت ألا٧اًمُددددت    -.1ٍ -.اإلاددددضزل الددددى ٖلددددم الببلُىحغاُٞدددداالهددددىف  ؤبددددى ب٨ددددغ مدمددددىص.  (4)

 .17 18. م2001

 .22.اإلاغح٘ الؿاب٤. ماإلاضزل الى ٖلم الببلُىحغاُٞاالهىف  ؤبى ب٨غ مدمىص.  (5)

اإلا٨خبددداث ومغا٦دددؼ اإلاٗلىمددداث: مددد٘ بقددداعة زاندددت  فددديمهددداصع اإلاٗلىمددداث ( الىىاٌؿدددت  ٚالدددب ٖدددىى. 6)

 .339 340. م2015ىػَ٘ ٖمان: صاع نٟاء لليكغ والخ -.2ٍ -لل٨خب اإلاغحُٗت.

. 10. مجلدددت آلاصاب.ٕالببلُىحغاُٞدددا فددديؤندددى٫ البددددث الٗلمدددک ومىاججددده: صعاؾدددت . ٟدددي( هالًلدددى  خى7ُ)

 .140. م2006ماعؽ
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ٖمدان: صاع  -.1ٍ -.ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث فيم٣ضمت . الىجضاوي  ؤمين. ٟيٖلُان  عبحى مهُ (8)

 .225 226. م1999ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘  

. مغحد٘ ؾداب٤. م ٖلدم اإلا٨خبداث واإلاٗلىمداث فديم٣ضمت . الىجضاوي  ؤمين. ٟي( ٖلُان  عبحى مه9ُ)

229 228. 

اإلا٨خبدداث ومغا٦ددؼ اإلاٗلىمدداث: مدد٘ بقدداعة زانددت  فدديمهدداصع اإلاٗلىمدداث ( الىىاٌؿددت  ٚالددب ٖددىى. 10)

 .339 340. مغح٘ ؾاب٤ . ملل٨خب اإلاغحُٗت

 .22. مغح٘ ؾاب٤. مالى ٖلم الببلُىحغاُٞااإلاضزل ( الهىف  ؤبى ب٨غ مدمىص. 11)

. مغحدددددد٘ ؾدددددداب٤. الببلُىحغاُٞددددددا فدددددديؤنددددددى٫ البدددددددث الٗلمددددددک ومىاججدددددده: صعاؾددددددت . ٟددددددي( هالًلددددددى  خى12ُ)

 .145: 141م

 .129. ممغح٘ ؾاب٤. اإلاضزل الى ٖلم الببلُىحغاُٞا( الهىف  ؤبى ب٨غ مدمىص. 13)

 .81. مغح٘ ؾاب٤. مثال٨خب واإلا٨خبا فيصعاؾاث ( ا حلىجى  ٖبض الؿخاع. 14)

ُددددض مدددداصة "عجددددم"  اللٛددددت مٗنددددک ؤلابهددددام والٛمددددىى  ومٗنددددک "ؤعجددددم" ؤػا٫ العجمددددت ؤو  فددددي* اإلاعجددددم: جٟ

ٗض عحا٫ ا حضًث الىبىي الكدٍغ٠ ؤو٫ مدً اؾدخٗمل لٟٓدت "اإلاعجدم و٢دض  الٛمىى ؤو ؤلابهام  َو

 الددددظي ًجمدددد٘ ؤؾددددماء الصددددحابت وعواة ا حددددضًث 
ف
٣ددددا٫ ؤن  ؤَل٣ىهددددا ٖلددددي ال٨خدددداب اإلاغجددددب ججاثُددددا ٍو

م( ٧ددددان ؤو٫ مددددً ؤَلدددد٤ لٟٓددددت "معجددددم" ونددددٟا غخددددض ٦خبدددده 835-هددددد256م/ 773-هددددد194البسدددداعي )

دل ؤلابهدام  اإلاغجبت ٖلى خغوٝ اإلاعجم  ٞؿمک بظل٪ بما غهه مغجب ٖلى خغوٝ اإلاعجم  ؤو غهده ًٍؼ

كغح ال٩لمت وبُان مٗاهاها ٖبر الٗهىع. اهٓغ ؤخمض ٛىي  البدث ٖمغ  مسخاع َو
ّ
 :الٗغب ٖىض الل

غ.ٍ. الخإزير ل٣ًّ ت صعاؾت م٘
ّ
 .155:151.م1972.ال٣اهغة: ٖالم ال٨خب. 4والخإز

 وكددإة فددي ببؿددخمىلىح ت صعاؾددت ومغحٗ اجدده: ؤلاؾددالمي الٗغبددي التددرار ندداخبي  مدّمددض. (15)

غاٞ ددددا ٖىددددض اإلاؿددددلمين الاصب الٗغبددددى ال٣ددددضًم   فددددي. ؤَغوخددددت لىُددددل صعحددددت ص٦خددددىعاه الضولددددت الببل ٚى

 .255. م2001

 وكددإة فددي ببؿددخمىلىح ت صعاؾددت ومغحٗ اجدده: ؤلاؾددالمي الٗغبددي التددرار اخبي  مدّمددض.ندد (16)

غاٞ ا ٖىض اإلاؿلمين  .257. اإلاغح٘ الؿاب٤. مالببل ٚى

 .254 258( اإلاغح٘ الؿاب٤. م17)

 اإلال٣ّدب .الدضاع البٛدضاصي اإلاىلدض  ا حمدىي  ا جديـ  الغومدي هللا ٖبدض بدً یدا٢ىث هللا ٖبدض ؤبدى ** ھدى

 قھغ مً لٗكغیً یىم ألاخض وجىفي وزمؿماثت  وؾبٗين زمـ ؤو ؤعب٘ ؾىت لضو  الضیً  بكھاب
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كدغیً ؾدّذ  ؾدىت عمًدان  ٦خداب"معجم ؤیًدا جهداه ٟه خلدب. مدً مضیىدت بٓداھغ وؾدخماثت ٖو

 )مى٣ّدددت .2ٍ .ألاصبدداء معجددم یددا٢ىث ا حمددىي  الكددٗغاء. اهٓددغ: معجددم" و٦خدداب  "البلددضان

ت -18. م. م 1ج.  1922 وقغ٧اه  لبابي ا حلبيا ٖی  ک م٨خبت مهغ:  ػیاصاث(. ٞو ھا ومًبَى

40. 

: صاع الغقدداص ]ص.م[ -. مجلددت جددغار ؤلاوؿدداهُت.معجددم ألاصبدداء لُددا٢ىث ا حمددىي ( ؤلابُدداعي  ببددغاهُم. 18)

 : في. مخاح 538 540. م 1966  2ا حضًث. مج.

https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D

8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D

9%8A%D8%A9%202#page/n29 

  1وقدغ٧اه . ج البدابي ا حلبدي ٖی د ک م٨خبدت مهدغ:  -.2ٍ - .صبداءألا  معجدمیدا٢ىث.  ( ا حمدىي 19) 

 .21. م 1922

 خىاقد ه ووي٘ يبُه /اإلاّٟؿغیً َب٣اث ؤخمض. بً ٖلي بً مدّمض الضیً قمـ ( الّضاووصي 20)

ٗين. ٖبض الؿالم ٖبض
ُ
 .10 13. م2002 الٗلمّ ت  ال٨خب صاع :بيروث  -اإلا

 .85. م. مغح٘ ؾاب٤ال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ا حلىجى  ٖبض الؿخاع.  (21)

سُدت جدلُلُدت فيمىج  الاؾىاص وصوعه ( بىب٨غ  ٞاَمت. 22) غاُٞدت الٗغبُدت: م٣اعهدت جاٍع . يدبِ الببلُٚى

 .70 71.م2011حامٗت وهغان -ؤَغوخت لىُل صعحت اإلااحؿخير.

 ًمد ب٣دين لؿدّذ  ا خمدیـ یدىم ولدض مھدضي  بدً ؤخمدض بدً زابدذ بدً ٖلدي بدً ؤخمدض ب٨دغ ؤبدى *** ھدى

 بٛدضاص  ٚغبدي بجىدىب ٢غیدت ٦بيدرة وھدي صعػیجدان"" فدي وكدإ م(971هدد/ 392ؾدىت ) آلازدغة حمداصي

ٟاجده  م( مد1042ًهدد/463) ؾدىت ا حّجدت طي ؾداب٘ ؤلازىدين یدىم جدىفي
ف
 الّغخلدت" و "الٗلدم ج٣  دض"مال

 "املح٨مدت ألاهبداء فدي اإلابھمدت ألاؾدماء"  "الغوایدت ٖلدم فدي ال٨ٟایدت" ؤیًدا ا حدضیث" و َلدب فدي

يرھا. اهٓدغ ؤبدى بكداع ٖدىاص  .جدذ .الؿدالم مضیىدت جداعیش البٛدضاصي. ا خُ دب ٖلدي  بدً مدّمدض ب٨دغ ٚو

 .37-17.م.م2001 صاع الٛغب ؤلاؾالمى  :. بيروث1مٗغوٝ.ٍ

 -.1ٍ -بكداع ٖدىاص مٗددغوٝ. .جدذ /الؿدالم مضیىددت جدداعیش ٖلدي. بدً مدّمدض ب٨دغ ( البٛدضاصي  ؤبدى23)

 .104 105. م2001 بيروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمى 

سُدت جدلُلُدت فيمىج  الاؾىاص وصوعه بىب٨غ  ٞاَمت. ( 24) غاُٞدت الٗغبُدت: م٣اعهدت جاٍع . يدبِ الببلُٚى

 .73. ممغح٘ ؾاب٤

https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202#page/n29
https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202#page/n29
https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202#page/n29
https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202#page/n29
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 .84. مغح٘ ؾاب٤. مالؿالم مضیىت جاعیش ٖلي. بً مدّمض ب٨غ ( البٛضاصي  ؤبى25)

 الب٨غي  ٖمغو  بً ؤّیىب بً مدّمض ػیض ؤبي بً الٗؼیؼ ٖبض مهٗب ؤبي بً هللا ٖبض ٖب ض ؤبى ***** ھى

ًّ  ٖدً م(1066-هدد487ؾدىت ) جدىفي ألاهضل د ي  ألا٤ٞ في ألاّو٫  الُغاػ مً لٛىي  وھى  مدً ٖال دت. ؾد

ٟاجده وؤھّمھدا ؤقدھغ
ّ
 ٦خداب ال٣دالي" " ؤمدالي قدغح فدي الآللديء "٦خداب اإلاعجدم: ھدظا بلدى باإليداٞت مال

 "٦خداب ألاؾدماء"  بقدخ٣ا١" ٦خداب الكدٗغاء"  لُب٣داث ؤلاخهداء" ٦خداب واإلامالد٪"  اإلاؿدال٪

يرھا. اهٓغ: ؤبى..ا حغوب" ؤخىا٫ يغوب في والخھظیب الخضعیب  الٗؼیؼ ٖبض بً هللا ٖبض ٖب ض ٚو

 :ال٣داھغة - .الّؿد٣ا ٟيواإلاىايد٘.جد٤ُ٣ مهدُ الدبالص ؤؾدماء مدً اؾدخعجم مدا معجدم الب٨دغي 

 ١(.-م )م م. . 1..مج1945 واليكغ  والترحمت الخإل ٠  جىت مُبٗت

سُدت جدلُلُدت فيمىج  الاؾىاص وصوعه ٨غ  ٞاَمت. بىب( 26) غاُٞدت الٗغبُدت: م٣اعهدت جاٍع . يدبِ الببلُٚى

 .74. ممغح٘ ؾاب٤

غاُٞتقٝغ الضًً  ٖبض الخىاب.  (27) ال٣اهغة: الضعا الضولُت لليكغ  -.1ٍ -.هٓم اإلاٗلىماث الببلُٚى

 .15.م 1998والخىػَ٘  

. 1931ا خداهيي  م٨خبدت :ال٣داهغة -.ؤمدين دمحم مدانٖش / جدذ.الٗلدىم بخهداء ههدغ. ( الٟداعابي ؤبى28)

 .2م

بيروث:  -الّىجاع. هھى / جذ.الٗلىم مٟاج ذ یىؾ٠. بً ؤخمض بً مدّمض هللا ٖبض ( ا خىاعػمي  ؤبى29)

 .62.م1993اللبىاوي   صاع ال٨ٟغ 

 وكددإة فددي ببؿددخمىلىح ت صعاؾددت ومغحٗ اجدده: ؤلاؾددالمي الٗغبددي التددرار ( ندداخبي  مدّمددض.30)

غاٞ ا ٖىض اإلاؿلمينالببل  .309. مغح٘ ؾاب٤. م ٚى

  .63. مغح٘ ؾاب٤. مالٗلىم مٟاج ذ یىؾ٠. بً ؤخمض بً مدّمض هللا ٖبض ( ا خىاعػمي  ؤبى31)

: صاع الغقددداص ا حدددضًث. ]ص.م[ -. مجلدددت جددغار ؤلاوؿددداهُت.مٟددداجُذ الٗلددىم للخدددىاعػمى( ػاًددض  ؾدددُٗض. 32)

 : في. مخاح 586 589. م1966  4مج.

https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D

8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D

9%8A%D8%A9%208#page/n87/mode/2up 

https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%208#page/n87/mode/2up
https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%208#page/n87/mode/2up
https://archive.org/stream/fariskamal240_gmail_6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%208#page/n87/mode/2up
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دددددددددؼ. 33) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ددددددددت . 1991  ٢3ُددددددددغ: حامٗددددددددت ٢ُددددددددغ. ٕ. -. مجلددددددددت مغ٦ددددددددؼ الىزدددددددداث٤ والضعاؾدددددددداث ؤلاوؿدددددددداهُت.ببلُىمتًر

 .143م

: صاع الغقداص ا حدضًث. ]ص.م[ -. مجلدت جدغار ؤلاوؿداهُت.بدً الىدضًمالٟهغؾدذ ال ( ؤلابُاعي  ببغاهُم. 34)

 .195. م1966  3مج.

م. 35) غوبدددددت خلىلهدددددا فددددديالببلُىحغاُٞدددددا: مكدددددا٧لها وا٢تراخددددداث ( ألامدددددين  ٖبدددددض ال٨دددددٍغ . مجلدددددت اإلا٨خبدددددت ٖو

 .534  م1975حامٗت البهغة: ماؾؿت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ   -ا خلُج.

 .199. مغح٘ ؾاب٤. مالٟهغؾذ البً الىضًم. ؤلابُاعي  ببغاهُم (36)

. مجلدت البددىر والضعاؾداث ؤلاؾدالمُت زضمدت الٟهداعؽ فديحهدىص الكدُش الىدضًم ( ٦هدىؽ  عقدُض. 37)

 .194. م2015  40الٗغا١: صًىان الى٠٢ الؿنک. ٕ. -.

دددددددددؼ. 38) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

تببلُى   .145 146 147. مغح٘ ؾاب٤. م متًر

 .195. مغح٘ ؾاب٤. مزضمت الٟهاعؽ فيحهىص الكُش الىضًم ٦هىؽ  عقُض.  (39)

ٞدددااص ؾدددُض.الٟهغؾدددذ للىدددضًم( الىدددضًم  ؤبدددى الٟدددغج دمحم بدددً بسددددحا١ الىدددضًم. 40) لىددددضن:  -/ جددددذ. ؤًمدددً 

 .29. م2009  1ماؾؿت الٟغ٢ان للترار ؤلاؾالمى. مج.

 .81. مغح٘ ؾاب٤. مال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث لؿخاع. ( ا حلىجى  ٖبض ا41)

 .94( اإلاغح٘ الؿاب٤. م42)

 .7. مغح٘ ؾاب٤. مالٟهغؾذ للىضًم ( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١.43)

غاُٞت( قٝغ الضًً  ٖبض الخىاب. 44)  .16. مغح٘ ؾاب٤. مهٓم اإلاٗلىماث الببلُٚى

 .198. مغح٘ ؾاب٤. مضمت الٟهاعؽز فيحهىص الكُش الىضًم ( ٦هىؽ  عقُض. 45)

 .43. مغح٘ ؾاب٤ . مالٟهغؾذ للىضًم ( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١ الىضًم.46)

 .204. مغح٘ ؾاب٤. مزضمت الٟهاعؽ فيحهىص الكُش الىضًم ( ٦هىؽ  عقُض. 47)

 .43. م1. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًمؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. ( الىضًم  48)

 .135. م3( اإلاغح٘ الؿاب٤. مج.49)

دددددددددؼ. 50) ببلُىحغاُٞدددددددددت  الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .150. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر
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 .423. م3. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًمالىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. ( 51)

 .444. م 10اإلاغح٘ الؿاب٤. مج.( 52)

 .432م. 3غح٘ الؿاب٤. مج.اإلا( 53)

دددددددددؼ. 54) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .150. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

غاُٞت( قٝغ الضًً  ٖبض الخىاب. 55)  .10. مغح٘ ؾاب٤. مهٓم اإلاٗلىماث الببلُٚى

دددددددددؼ. 56) صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .151. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

 .14. م 1. اإلاغح٘ الؿاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًم( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. 57)

دددددددددؼ. 58) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .150 151. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

 .151إلاغح٘ الؿاب٤. م( ا59)

 .307م. 3. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًمالىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١.  (60)

دددددددددؼ. 61) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .152. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

 .453م . 3. مغح٘ ؾاب٤. مج.مالٟهغؾذ للىضًالىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. ( 62)

 .45. م1مج. اإلاغح٘ الؿاب٤.( 63)

 .137. م3الغح٘ الؿاب٤. مج. 64)

 .449. م.3( اإلاغح٘ الؿاب٤. مج.65)

 .142.م1. مج.اإلاغح٘ الؿاب٤( 66)

. مجلدت ٧لُدت ٦خابده الٟهغؾدذ فديمٟهىم الببلُىحغاُٞا ٖضص ابً الىضًم ( ال هاصلى  عخُم خلى دمحم. 67)

 .433:427. م2013  12حامٗت بابل. ٕ. -ؾاؾُت .التربُت ألا 

دددددددددؼ. 68) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت ( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .156. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

 .100:96. مغح٘ ؾاب٤. مال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ( ا حلىجى  ٖبض الؿخاع. 69)

 .108:101( اإلاغح٘ الؿاب٤. م70)
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ٍددددددددؼ.  (72)  الٟهغؾددددددددذ البددددددددً الىددددددددضًم: صعاؾددددددددت بُىحغاُٞددددددددت ببلُىحغاُٞددددددددت زلُٟددددددددت  قددددددددٗبان ٖبددددددددض الٗؼ

ت  .168. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

دؼ.  ٖبدض قدٗبانزلُٟدت  ( 73)  -.واإلاٗلىمداث واإلا٨خبداث ال٨خدب ٖلدىم فدي الٗغبُدت اإلاٗداٝع صاثدغةالٍٗؼ

ت ال٣اهغة: صاع  .198. م2000ًىاًغ اللبىاهُت  .اإلاهٍغ

ش الببلُىحغاُٞا. ٟي  ٞىػٍت مهُ( ٖشمان74) اى: مً جاٍع . مجلت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الٗغبُت. الٍغ

ش. ٕ.  .74. م 1989  ًىاًغ 1صاع اإلاٍغ

 .96م .. مغح٘ ؾاب٤ال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ا حلىجى  ٖبض الؿخاع.  (75)

 .118م. 1. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًم( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. 76)

 .71. م1اإلاغح٘ الؿاب٤. مج. (77) 

 .276. م3اإلاغح٘ الؿاب٤. مج (78)

 .450. م1اإلاغح٘ الؿاب٤. مج. (79)

دددددددددؼ.  (80) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .169 170. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

دؼ.  ٖبدض ( زلُٟدت  قدٗبان81) واإلاٗلىمداث.  واإلا٨خبداث ال٨خدب ٖلدىم فدي الٗغبُدت اإلاٗداٝع صاثدغةالٍٗؼ

 .205-206مهضع ؾاب٤.م م

 .7. م1. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًم( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. 82)

 .95. مغح٘ ؾاب٤. مال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ( ا حلىجى  ٖبض الؿخاع. 83)

دددددددددؼ. 84) ىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً ال( زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .168 169. مغح٘ ؾاب٤. مببلُىمتًر

 .96. مغح٘ ؾاب٤. مال٨خب واإلا٨خباث فيصعاؾاث ( ا حلىجى  ٖبض الؿخاع. 85)

 . م٣ضمت املح1.٤٣. مج.. مغح٘ ؾاب٤الٟهغؾذ للىضًمالىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١.  (86)

 .497. م4. مج.اإلاغح٘ الؿاب٤ (87)

 . م٣ضمت املح1.٤٣( اإلاغح٘ الؿاب٤. مج.88)

دددددددددؼ. ( 89) الٟهغؾدددددددددذ البدددددددددً الىدددددددددضًم: صعاؾدددددددددت بُىحغاُٞدددددددددت ببلُىحغاُٞدددددددددت زلُٟدددددددددت  قدددددددددٗبان ٖبدددددددددض الٍٗؼ

ت  .160:155. مغح٘ ؾاب٤. م ببلُىمتًر

 .291 292.م 1. مغح٘ ؾاب٤. مج.الٟهغؾذ للىضًم( الىضًم  ؤبى الٟغج دمحم بً بسحا١. 90)
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:

 د. سماح قارح      حسان تسامدة                                                                                  

 مخبر بنك الاخحباسات       هنذظة وثكنىلىجيا املعلىمات                       طالب دكحىساه،  

 النفعية واملذسظية واملهنية                                    1باثنة -جامعة الحاج لخضش                      

                                                                   

يع الاظاااخبعاد الحذ ااااة التااا  و اااعد ثحااااول الذساظاااة جعاااليل الضاااىت ومااا  م اسظاااات ومؽااااس 

مااااااوخشا، وئااااااع بااااااذاية ابذاويااااااة وابحياسصااااااة لاحلااااااىل الح ليذ ااااااة  ااااااع م اااااا ر الكحااااااب املعااااااخبعذ ، وص  ااااااع 

م اسظااات ومبااادسات وااذ  مكحبااات مة ااا وواااد  الحااذوصش واملكحبااات الحااش  واعااةيااة والخضااشات ووواااد  

وث ااااذك  لااااىل مهنيااااة مخحلفااااة  ذ اااااة  اظااااحخذاك الكحااااب املعااااخبعذ   ااااع او ااااال املع اسصااااة والفنيااااة،

يعحبااااار هااااازا الع اااااة دساظاااااة ميذاةياااااة ثح ااااااة  اااااع اظاااااح    وبااااار م ااااااب ت ماااااع ماااااذ ش  ثناااااذسج باعااااااال، 

لا ااااااع املعلىمااااااات  ااااااىل وجهااااااة ة ااااااش وماااااىيفة وينااااااة مااااااة املكحبااااااات الاامعيااااااة بالىظاااااال الاضاياااااش ، 

ا وثفعااا رها وتاااىئ لنحااااي  املكحبيااا ت وثىتاااياح ي لححعااا ت وجاااشاتات الاظاااخبعاد باملكحباااات راااي ثحليلهااا

ب اااذق ث اااذ ي سيي ةىوياااة  اااع اعااااال لخىاااايع املكحباااات ومااا  الذساظاااة وو اااع ثىتااايات وا  را اااات، 

ثحعاا ت م اسظاا  ي، للعااحخلخ  ااع اخ اار  ااشوس  الشجااى  والاظ رؼاااد بايدبيااات امللؽااىس   ااع اعاااال 

ىواااة بااا ت الن شصاااة وامليذاةياااة  اااع ووثباااا  املعاااا  ر املنعاياااة ماااع  اااشوس  ثشك اااا ابحااااذ والذساظاااات املحن

 الاظخبعاد، والح شق لية جىاةب ا ماة آراسها العل ية والا افية وأه ية رلك.

 .الابذا ، الابحياس، الاظخبعاد، الحعؽيب، املكحبات الاامعية 
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Abstract: 

The study attempts to shed light on the recent practices and projects of exclusion, 

which are innovative and innovative alternatives to traditional solutions in the fate of 

excluded books, and combines the practices and initiatives of several libraries, 

including recycling, free and free libraries and green and reuse of books excluded in 

architectural and artistic works, In the field, the survey is conducted through 

interviews with the directors and staff of a sample of university libraries in the 

Algerian center to collect information on the viewpoint of the bureaux and their 

recommendations to improve the exclusion procedures in the libraries. To draw 

conclusions and recommendations, in order to provide qualitative insights in the field 

to encourage libraries to improve their practice. Finally, we should draw attention to 

the literature published in the field and follow the methodological criteria, with the 

need to focus the various researches and studies between the theory and the field in 

exclusion, Its scientific and cultural implications and the importance thereof. 

Keywords: creativity, innovation, exclusion, Weeding, university libraries 

 

 

املكحبااا  بالبعاااحالة   عاااة ماااة « :ميؽاااية ميلاااى   اااىل املاااذ ش العااااب  لل كحباااة العاماااة ببااااسيغ

باوحباااس املكحبااة فضااات مح  ااا وسيااة العلااي  »1املكحبااة جنااة و ذ  ااة بااذئ مااة بىر ااا بامل ااابش وا ااش ة

والفكااااش والا افااااة، يت املكحبااااات هااااذفها البحااااا والااااحعلي ومااااة أهااااي مهامهااااا  اااا ات أ عااااة واملعشفااااة 

زلك اظحغ ل عا ىواح ا ثلبية لحاجات وسغبات معحخذمي ا، وظياظة ثن ياة اعا ىواات كفيلاة با

بية خ ىاح ا ومشا لها   ة العلعلة الىراي ية ومة ا و لية الحعؽيب أو الحن ية و الاظخبعاد، ف  

ش ثن ياااااة اعا ىواااااات  ااااع الاخحيااااااس وال اوصاااااذ باااااة جؽاااا ة ويااااااي  ومهااااااك أخاااااشي ل رؼااااايذها   ااااب   ااااا

وثح يااا  أكباااار فايااااذ  وفعاليااااة لهااااا، فلاااايغ الهااااذق هاااى صصاااااد  وااااذد امل حليااااات ب ااااذس الاااااىد  و فاااااد  

زلك   ااىل آت فيلاايكغ بمكحباا   ااع ، ولااوثح ياا  س ااا املعااحفيذ ة وهاازا بح بياا  وجااشاتات الاظااخبعاد
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اعا ىوة املكحبية الايذ  ماة الح  ة  ع كحابه ثن يي املكحبات العامة: " ة بحكعاط(املكحبة العام

ومة أهي مبااد  ساة اةاراات ز  ث  عه ولكة بالز   ب ى وهزا بائظخبعاد"، الايذ  الت  ئ جعحذ بال

الخ عاااااة لل كحباااااات أت املكحباااااة بااااااية ماااااع لن ىهااااااا وث ىسهاااااا فك اااااا أت اليااااااية ال اااااع ثح اااااذد خ  اااااااه 

ملكحباة ثح ااذد أووي  ااا يت أول أهااذاق املكحبااة هااى بنااات وثن يااة م  ىواح ااا لحف هااا  ااع  الااة جيااذ  فا

وجزاباااة و اااشوس   اااذار  ا ومى اااىوي  ا وهااازا بح يااايي الكحااااي  اااع اعا ىواااات م اااا  اااذ    ااا   وليااااه 

 في ااىي وئ  ااشوي أو  شلاا  للبااا و ثا ااة ثلبيااة لشغبااات املعااحفيذ ة وثح ي ااا لش اااهي وهاازا  ااذلنا

 .وم  أه ية مى ى  الاظخبعاد

لازا و ااعنا هاازا الع اة الخااااـ باحاىظاياااع افااا  الا  كاانة ل ظااخبعاد التاا  ثح ااة  ااع م اسظااات و ليااة 

 ذ اااة ثى اااع كباااذاية و لاااىل ابذاويااة مبحكاااش  ووجهاااة ةاااا ش مخاحالااافة ث ااااة وراااشات ملفهاااىك الاظاااخبعاد 

 وثىظعاه.

 اااااع املكحبااااات الاامعياااااة باااااالاضايش وأفضاااااة يياااااة لححعاااا ت م اسظاااااة الاظاااااخبعاد مااااائع الاىاةاااااب  جشا -

 ؟ امل اسظات ك ا  ذدت  ع أدبيات املى ى  امللؽىس 

الاظخبعاد وثحع ت اجشاتاثه  ع املكحبات  شوس   ح ية لااىد  اعا ىواات وكفاات  م اسظة 

 اا ات و  الااة جيااذ  وجزابااة مااع  ااذار  ا  وبنااات وثن يااة م  ىواح ااا و ف هااا  ااعوفعاليااات الخااذمات 

أ عة اظحغ ل لها ثلبية لحاجات وسغبات معحخذمي ا، وهزا  ذلنا وم  أه ياة مى اى  الاظاخبعاد 

ب عناى أت املكحباة التا   1 ع الاظخبعاد ب اات املكحباة وما   ياذ الحياا '''' Cathy Carey: تى  ال املكحب  

 الحيا ، فهى  ذخة  ع ت يي املهنة املكحبية.ث اسط الاظخبعاد ئع مكحبة  يىصة وةابعة ب

ح ااااذق الذساظااااة لح ااااذ ي سيي ةىويااااة  ااااع اعاااااال لخىااااايع املكحبااااات وماااا  ثحعاااا ت م اسظاااا  ي 

وبااااار جعاااااليل الضاااااىت ومااااا  م اسظاااااات ومؽااااااسيع الاظاااااخبعاد الحذ ااااااة باملكحباااااات اجنبياااااة ل ظاااااخبعاد 

حعااااااا ت وجاااااااشاتات الاظاااااااخبعاد باملكحباااااااات محااااااااة واظح  اااااااات وجهاااااااات ة اااااااش املكحبيااااااا ت وثىتاااااااياح ي لح

 الذساظة.
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:

:

إلة اااص الذساظااة ثااي الاوح اااد وماا  املاانعح الىتاافة الححليمااع  يااا   ااىك املاانعح الىتاافة وماا  

ستاااااااذ ومحابعاااااااة د ي اااااااة ل ااااااااهش  أو  اااااااذذ ب اااااااشق ك ياااااااة وةىوياااااااة للحعاااااااشق ولي اااااااا والىتاااااااىل لنحااااااااي  

ات جعااااوذ ومااا  فهاااي الىا اااع وث اااىصشه واةحعاناااا  اااع دساظاااخنا أ اااذ أظااااليبه وهاااى مااانعح دساظاااة وجع ي ااا

لا اااع املعلىمااات  اااىل وجهاااة ة اااش املكحبيااا ت الحالااة الاااز  يعح اااذ ومااا  ثحليااة ال اااىاهش ف ااا  دساظاااة 

وثىتاااياح ي لححعاااا ت وجااااشاتات الاظااااخبعاد باملكحبااااات راااي ثحليلهااااا وثفعاااا رها وتااااىئ لنحاااااي  الذساظااااة 

 تيات وا  را ات.وو ع ثى 

:

لال اياك بالذساظة ثي الاواح اد وم  أدوات ج ع املعلىمات واابر امل ااب ت املباؼاش  واظحاا اسات 

بماحادراااااة أو  اااااىاس ماااااىجه باااا ت الااااابا ا مااااة جهااااة وؼاخاااااخ أو ألااااخاـ آخااااشصة مااااة جهااااة ما ااااااب ت 

ظاا لة مااة البا ااا التاا   ح لااب  جابااة أخااشي بغااشع ج ااع املعلىمااات  ااحي وباار طااش  م  ىوااة مااة ا 

 . ولي ا مة الخاـ املعني ت بالبحا(

:

م ح اااع الذساظاااة ئاااع املكحبااااات الاامعياااة باوحباسهاااا موظعاااات ول يااااة و ر افياااة ولهاااا دوسهااااا 

الشصااااد  باإل ااااافة وعاااا  بااااىت و لنااااا هاااازا أباااااد خ   اااا ة دساظااااخنا الاامعيااااة، واخ رةااااا العينااااة بتااااىس  

 اااااااغش  وااااااااة م ح اااااااع الذساظااااااااة وة اااااااىرج لااااااااه( املكحبااااااااة املشكضصاااااااة لاامعااااااااة هاااااااىاس  بىمااااااااذ ة للعلااااااااىك م

 والحكنىلىجيا بباي الضواس لنب ت مة خ له وجشاتاح ا  ع املى ى  وث يي ها وفهي أفضة لها.

 

 :الحاليةلية دساظة م ائح ا و ذودها لشظي معاملها اظاظية وبات و لنا  ع وطاس الحذود 

املكحبااااة املشكضصااااة لاامعااااة هااااىاس  بىمااااذ ة بباااااي ميااااذات الذساظااااة وأماااااكة وجشا  ااااا  :الحااااذود املياةيااااة

 .     الضواس

الى اع الاشاهة باملكحباات الاامعياة املذسوظاة امل ااامة ماع ف ار  وة ااص الذساظااة أ   :الحدددد ازمميةد 

 .2019-2018العنة الاامعية 
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 املكحبة الاامعية.مع ر  ومىيفة  :الحددد ازبشري 

:

 ااع املكحبااات ول ااذ ثباا ت لنااا مااة  الاظااخبعادهناااا العذ ااذ مااة الذساظااات التاا  ث ش ااد ملى ااى  

خاااااا ل مشاجعحنااااااا يدبيااااااات املى ااااااى  اجنبيااااااة اخح فهااااااا باااااا ت كحااااااب وم ااااااائت وثشك اهااااااا وماااااا  أه يااااااة 

 IOUPIه ية ثبن  املعا  ر املعح ذ  ماة الاظخبعاد ودوس   ع املكحبة وثن ية اعا ىوات وثبيات مذي أ

والح اااااىصش املسااااا  ل ظااااااخبعاد وم اسظااااااثه وبااااار  ىظاااااابة وجشاتاثاااااه دوت لعااااايات أه يااااااة  MUSTY أو

الؽااابيات والحعاوةياااات  اااع اعااااال واوح ااااد باااذاية لاحلاااىل الح ليذ اااة مل ااا ر الكحاااب املعاااخبعذ ، أماااا 

مل اسظاااااة الاظاااااخبعاد باملكحباااااات العاماااااة  الذساظاااااات الح بي ياااااة وامليذاةياااااة ف ااااا  وبااااااس  واااااة اظاااااح   

واباد  يااة خاتااة لخعااليل الضااىت وماا  طش هااا وأظاااليب ا مااع ثحليااة د ياا  ل شوفهااا ب اازه املكحبااات 

 ومضا ا وأوجه   ىسها وطش  سيصة املكحبة ومعحخذمي ا.

وئع دساظاات جعااهي  اع ثى ايو املى اى  وثبياةاه وماذي ث بي اه  اع  مكحباات الاذول اجنبياة 

أفضااة امل اسظااات ك ااا  ااذدت  ااع أ، وظاانحاول  ااع دساظااخنا هاازه الح ااشق وعاا   -ك -فشلعااا والااى خاتااة

لح ااااااسي ةاعحاااااة ماااااع والاىاةاااااب  جشايياااااة لح اااااىصش م اسظاااااة الاظاااااخبعاد  أدبياااااات املى اااااى  امللؽاااااىس 

وطشاياااا  ثنفياااازه  وجهااااة ة ااااش املكحبياااا ت وثىتااااياح ي لححعاااا ت وجااااشاتات الاظااااخبعاداظح  ااااات بعاااا  

وهااازا ماااا ظنضااايفه بخااا ق الذساظاااات العااااب ة ئخاااح ق حباااات الاامعياااة بالىظااال، لعيناااة ماااة املك

 البي ة محة الذساظة وفاسق ما ب ت املكحبات اجنبية واملكحبات بالاضايش ماة وينة دساظخنا.

: 

 يايي حة والهى وصالة بع  املىاد والىراي  ماة اعا ىواات املكحبياة يؽا ة الفاشص والحن يا د الاستبعاد:

ثش يلهااااا لل خاااااصت، الااااحخلخ مة ااااا، الحبااااادل،  هااااذات،  :والاخحياااااس لل ااااىاد والىراااااي  ليححااااذد م اااا رها

فلعحلح  أت م  ا  الاظخبعاد أدل وم  املشاد وأوض   ع املعناى لازا ظلعاحخذمه باذل الحعؽايب  اع 

 دساظخنا هزه. 
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 ت و لياااة  ذ ااااة ثى اااع كباااذاية ووجهاااة ةاااا شئاااع م اسظاااا ثىظااايع افااا  امل كناااة ل ظاااخبعاد

مخاحالافة ث اة ورشات ملفهىك الاظخبعاد وثىظعاه، ظنحاول جعليل الضىت وم  يع  هزه امل اسظاات 

 :باآلجة واملؽاسيع

1:

:

  : ومة أهي امالةأهي وىاي ه ومؽابله وذك فهي ج هىس املكحبة ل ظخبعاد جعحبر مة 

زمشهي كحااااااي وأواااااشي املىاطناااااىت واااااة ثااااا 4000اااااا  اماااااد مكحباااااة مشكضصاااااة  اااااع فشلعاااااا باظاااااخبعاد  اااااىاعع 

 اااااع اظاااااح    سأ  لاااااشد فعاااااة الا هاااااىس وماااااى فهي ماااااة الاظاااااخبعاد  اااااع وواو را اااااهي  اااااع وظااااااية  وااااا ك 

حلفااااة باااا ت سيصااااة و  ابيااااة لحااااىاعع باةااااد النخي ااااة مخ 2003لااااخخ بكمشصيااااا  ااااع  282املكحبااااات لحااااىاعع 

 :لهي سيصة ظلبية باآلجة 42,6%مة ي  ع   ت أت  %54

 باةد حا  ي بىجىد كا ر مة الكحب املف ىد   ع املكحبة. 12,1%لخخ بلعبة 34 

 باةد حا  ي بالكحب الكا ر  الت  وجذت  ع ال  امة. 7,4%لخخ بلعبة 21 

 ةحاااج الفكااش  واملكحبااة أول معااوول وااة  باةااد حااا  ي بملضاميااة  فاا  بااة 6%لااخخ بلعاابة 17 

 رلك.

 باةد حا  ي بكت وظخبعاد الكحب مضيعة لل ال.5,3% لخخ بلعبة 15 

 أكذوا أر ي لي  فه ىا معنى  ظخبعاد وجىاةبه أت . 4,8%لخخ بلعبة 12 

 باةد حا  ي بعذك ومياةية الحخلخ مة الكحب  ع ة شهي. 3,5%ألخاـ بلعبة 10 

 باةد حا  ي بعذك ومياةية الحخلخ مة الكحب يت في ا مهذا . 1,8%ألخاـ بلعبة  5

    باةد حا  ي بعذك ومياةية الحخلخ مة الكحب يت في ا الك ظيكية. 1,4%ألخاـ بلعبة  4

باةد حا  ي بعذك فايذ  ب ات الشفىق فاسغة بعذ ال ياك بائظاخبعاد خاتاة  0,7%لخ  ت بلعبة 

 2ورا باةد امل ااةية محذود .
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: 

مة  و ةات  ع الصح  اعحلية لاحذ ا وة أظباي الاظخبعاد، امشصكية زت بع  املكحبات اثخ

وؼااايلد لااااات لححذ ااااذ وبااااسات بذ اااة لعياظاااة الاظخبعاااااد  اااع هااازه املكحباااات وبلهاااا  لاااىل جعااااوذ  اااع 

 3اك وثح ي  س اهي.اعالحذ مة ؼكااوي الشأ  ال

2:

" والتا  جعنا  بووااد  اظحاخااذاك، 3Rهاى بذ ة م  ر  لع لية الاظخبعاد وهى اظحخاذاك ثا انية "

لح اشصااااش كاااافات  اظاااحخذاك الاااا ىاسد والاااا ىاد والاناااافا ات،  2007ووااااد  ثاااذوصش، ث لياااة( و ااااذ طااااش د  اااع 

عذ  واملىجهاااة للاااحخلخ الة اااانة  كاااي الناااافا ات وف اااا لحعشصااا  ز والىراياااا  والكحاااب املعاااخب ياااا ثاكخاااا

معااااي املكاااحب الفااذساعع للبي ااة، ووواااد  ثااذوصشها مااة البااذاية والحلااىل ئظااحغ لها وظااخ  كاازلك يةااه 

يع ااة دوس   يااا  جذ ااذ  للؽاااطها وص نااب وهاةااة الكحاااي والااحخلخ منااه بالنفا ااات ل ي حااه ووواااد  

لل ىاد املع  لكة بحيا جعاد وع  الؽكاة الخاك لهازه املااد  وث انع مااة الحذوصش ئع معالاة كي يايية 

جذ ذ وجعحخذك يغشاع أخشي، فهى وواد  اظحخذاك اعخلفات إلةحاج منح ات أخشي  ياا ث  اع 

الىرايااا  والكحااب الحالفااة والعااي ة إلواااد  ثااذوصشها ل اانع أكياااط وس يااة وكشثااىت ووسق وغ رهااا، ففي ااا 

 4ية بكظاط ل ناوة الىسق وث ليخ النفا ات و  ا ة البي ة.بذ ة لل ىاسد ال بيع

3:

 ع  عي اطفال ملكحبة لىكعا بىس  بباايياا ثاي و اع كا ار ماة جؽاكي ت وس ياة لاحيىاةاات 

 ة وااااا ة وباااااذاوية مااااعاوالىخ اااايات الخياليااااة التاااا   ىلااااد مااااة الكحااااب الحالااااافة والتاااا  ث اااانع  ااااع وسؼاااا

الححف ااااا وماااا   بااااذا  وو  اااااد بااااذ ة ل ظااااخبعاد،  :اطافاااااال وثيااااىت  ااااذ    ااااد وج عااااد باااا ت هااااذف ت

" مكحباااة أغاااشاع أخااااشي" أو "اللعاااب مااااع صحىفااااش  الياااا خاتااااة  اااع املكحباااات العىيعااااشصة  اااع م اااااحة و 

 الكحب".

:

ت، مااااااة  عاااااي الؽاااااباي لل كحباااااة ثضااااافة الىرااااااي  املعاااااخبعذ  طاااااابع ج ااااااعع لح ه ااااااات وأرااااااذ املكحباااااا

 العامة فلىا الت  جؽ را مع طالب هنذظة مذةية لبنات مناصل تغ ر  لألطفال بالكحب.
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اكخؽاااافد كا اااار مااااة افياااااس إلواااااد  اظااااحخذاك الكحااااب املعااااخبعذ ، ففااااة املكحبااااة املع اسصااااة  لاامعااااة 

Delft  اشص  الكااااااااحب و اااااااذ ألؽاااااااكت بعااااااااذها ؼاااااااباا اظحاااااااا بال واااااااة طااااااا 2010ب ىلناااااااذا اةاااااااذلع  شصااااااا   اااااااع

 والاذوسصات الت  ئ جاعحاخاذك بحكاذيعها وجاؽكيلها وذ  و عيات ملحاة  ا و  ات اظح شاسها.

:

ثح ماا   ااع او ااال ال ااالحة للعااكة بىاظاا ة الح اا يي ماااة اؼاايات، والشاياااذ  في ااا أماااشصيا ال ثيليااة 

 :وأهاي سوادها

 مة ا: زا البايع فناةة ومع اسصة ولها ث اميي كا ر   ع هوئ :ماسثا مينىج ت

أوااااالند من  ااااة اماااااي املححااااذ  لل ربيااااة والا افااااة والعلااااىك أت واتاااا ة اسجناحاياااااة باااااىةيغ  :بااااشج بابااااة 

و اااااع وطااااااس رلااااك ؼااااايذت الفااااااناةة واملع اسصاااااة ماسثاااااا  2011آ اااااشط ظاااااحيىت واتااااا ة واملياااااة للكاااااحاي  اااااع 

ألا  كحااي لعلاى   اة  30اح ا ؼاية لاىلب  لبارج باباة بالكحاب  ضاي  اىاعع مايناىجاياة فااة و اذي ظاا 

 ك، و ذ ج عاد هزه الكحب مة العفاسات والحعاوةيات.25وع  

بىاظ ة كاحب ج عا  ا م احة س اابة الذكحاثااىسصة  1983ؼياذثاه ببىةيغ آ اشيغ  ع  :باةاااياىت الكحب

 .1983و 1976الععكشصة ب ت 

:

مااااة أهااااي أمال  ااااا "مؽااااشو  ومبااااادس  أرهلناااا " للخىااااايع وماااا  ال ااااشات  مااااة ث اااا يي الفناااااة ت البااااراصلي ت 

ألا  كااحب معاخبعذ  ومحبار  ب اا وغ ار  250ماسبىط ظاابىصا وجىألاحااشبىبى، وئاع وبااس  واة محاهاة ماة 

 .2012معحخاذمة ورلك  ع العات ة لنذت ب شكض ظاورباةك  ع 

الفنااات جااىت سص ىةاااذ يعاا رجع وص  ااع الكحااب الغ اار معااحخذمة مااة املكحبااات واملعااااسع و ااع ظىيعااشا 

 م اوذ جلىط وث ارية. :لخل  وبذاواثه املكحبية ماة 2005مناز 

 4:

 : Library)  (Little Freeة املكتب  الحرة ازصغير  أد املكتب  املجانة  ازصغيرةأ دد 

رااي اةح لااد وعاا  ج يااع أةحااات  امشصكيااة الىئ ااات املححااذ   ر سبحيااة لؽااكت   ااعئااع  شكااة م ح عيااة غ اا

العالي الت  ثىفش الكحب اعااةية املىجىد   ع  اوصات تغ ر  يفاشاد اعاح ع اعحمع، ويؽاس أ ضا وع  

 أر ا ثاحاياو ثبادئت الكحاب با ت افاشاد اعاح اع،  ااك بخنفيازها باة ماة باىل ثاىد وتاذ  ه سصاك باشوكغ،
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باةااد فاكاااش  بااىل ثااىد لحكااشصي والذثااه التاا  باةااد مااة معل ااة ومحباا  الكحااب، واةخؽااشت الفكااش  بعااشوة 

 دولة  ىل العالي. 17و وئ ة أمشصكية 34 ثضي 2012 ماسط7كب ر ،  يا باثاد  تى ثاسصخ

ونااذما وااشع ثااىد بااىل تاانذوق خؽااب  م اا ي ليبااذو  ةخؽااشت هاازه الفكااش   ااع هذظااىت ويعيىلعااةا

و ماذخة مذسظاة ب ااباة ركااشي يماه املعل اة اعحباة لل ااشات  والكحاايل ؼااسا باىل فكشثاه وبكر اا مزاال أ

ماااع ؼاااشصكه سصاااك باااشوكغ الاااز  وجااااذ العذ اااذ ماااة ال اااشق الفعااااالة للؽاااش الفكاااش ، والفاكااااش  اةخؽاااشت 

بعاااشوةل ماااالية املكحباااة ال اااغ ر    كاااة ي ث ااا يي ال ااانذوق الخؽاااب  ب اااا  ناظاااب سغبااا  ي وواااااد  ماااا 

  كاااة ، نذوق بحاااي محىظاال ك ااا   كااة ؼااشات ال ااناد   مااة املاى اااع الشظااخ  لل ؽااشو  كاااىت ال اا

 حل ااى البااا ا ت اؼاااس  باملكحبااة اعااةيااة ال ااغ ر ( والتاا   ،GPSو  ااااد املكحبااات مااة خاا ل و ااذاريات

 خز كحاي و ع كحاي". "غالبا ما ثحض ة العباس  

ماة  دولاة 40و  وئ ة أمشصكية  50ال غ ر   ع  ثي ثفعية مؽشو  املكحبة اعااةية 2013فبرا ش بحلىل 

ث ااوص  2014 ناا ش  مكحباة  اش  تاغ ر ، بحلاىل  2150و ذ  أظفشت النخي ة وة ولؽاات  ةحات العاليأ

مكحبااة  اش   ااذ ثااي الؽاا  ا فاااة أةحااات  ألاا 150واذد املكحبااات التا  ألؽااا  ا أةااذسو بااسةثع وعاا  أك اار ماة

وع   2010كحاي ما ب ت واامة  أل  650ذس ثباش  ومبادلاة مليىت والعالي والعذ ما صال  ع اصد ااد و ذ  

   ة مؽش  املكحبة الحش  ال غ ر .  2013

للعاااااىس وماااا  مىا ااااع ومعلىمااااات  خااااشايل جىجااااة   ويعااااحخذك موؼااااش املكحبااااة اعااةيااااة ال ااااغ ر   ااااع

 .مف لة  ىل املياثب اعااةية ال غ ر 

مكاااحبات واماااة أو التااا    نااااط  الشصاااافية التاا  ئ ثحاااى   حاااي الحبااااش  ب كاااحبات م اةياااة تاااغ ر  وامااة لل

دماشت بعبب باسرة معينة، بة مكحباة م اةياة  احي بنا  اا بؽاية فشصاذ ماة ماىاد ماة املن  اة التا  ث اع 

 5في ا.

   :ب دد املكتبات الخضراء

 وع   اجة هناا ثيىت  وظىق للبي ة، ومعضص  مذمش  غ ر وو ليات منح ات الابحياس   ذك أت   ب

 الاظحذامة ثحذ ات مة الكا ر ثضال وئ ،وا ذ  لع لة وجه ت املعحذامة والحن ية الابحياس   بو تأ

اا، املعذلاة والضساواة املايياة، املاىاسد ووداس  املناا،، جغ ار مااة  و  ا اة النفا اات، والاحخلخ ماة وساري ٍّ

 باملاة،  لاىل  لهاا ثىجاذ وئ معاح ش  ثضال ئ البيىلىجع، الحنى  وف ذات البحش ،   يىلىجع الن اك

 ف ا  والخ اك، للح شباة ف ال  اييلة معاا ة وثخايو الباذاية، ماة واضاحة م  ىواة وعا  ثفح ذ  يا
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 بذئ الحكي  وم  معها الحعامة اظ راثي يات وجؽح ة أة اسها، ب ت محنا ضة   يلية بكفياس ثخعي

 .اماة وة وليغ ث بي ه امل كة وة والبحا الحة، مة

 أو معحذاما  يىت  أخضش منح  أو جذ ذ  خضشات ول ية وع  ةتالحى  هى :ألاخضر مفهوم الابداعاا 

 .بيييا  شسا أ ة لحيىت  املنح ات وم  الححعينات أد  بال ذ ي م اسةة بيييا كفوا  يىت 

  مع: ما  ع اخضش لإلبذا  اظاظية اعاائت ركش   كة :ألاخضر زإلبداع ألاساسة  املجاالتاا 

 لحياىت  الحالياة املنح اات ثحعا ت أو جذ اذ  منح اات دخاالا  اع يعااهي هاى الاز  :اخضاش املناح ااا 

 .للبي ة م ي ة أك ر أو  شس  أ ة

  اشسا أ اة ثياىت  جذ اذ  ول ياات أو ثكنىلىجياات ث اىصش  اع باذا الا  يعااهي :الخضدراء ازعملةد -

   .ةأ  وطا ة أولية مىاد ثح لب أو ة يفة ثكنىلىجيا باظحخذاك للبي ة، م ي ة وأك ر

 وما  جع اة التا  ح ااوث بي اTQM ة: ماا الاذ اذ  املفاهيي ودخال  ع يعاهي  بذا  الحن يخ  الز 

 .6لل وظعة البيئ  والكمع ادات ري ومة الذاخلية املعح ش والحح ي  ةالبي  ثحع ت

تاااا  ئااااع ثلااااك املوظعااااة الا افياااة والاجح اويااااة وال ربىصااااة والحعلي يااااة ال ددددد مفهددددوم املكتبددددات الخضددددراء:

بؽاااااتى ال اااااشق  -ظاااااىات أباةاااااد واماااااة أك خاتاااااة  -جعاااااد  لخذماااااة اعاح اااااع التااااا  ثحخ اااااخ  اااااع م الاااااه 

ال ااذ  ة للبي ااة والتاا  ثنخاا  مااة مهاااسات افااشاد ر افاااية وثاكاااىت خ اار باذ اااة وواااىع للفااشد والا اوااة 

ات جياااة ماااة التااا  ح اااذق إللؽااا الا ربايااااة الخضاااشات واااة املكاحاااابة الح لاااايذ ة الىس ااااية وح ااااذق أ ااااضا وعااا 

افاااشاد والا اواااات الاااىارع بايخ ااااس التااا  ثحاااذق بالبي اااة والاااز  يعاااد  وعااا  الحفاااا  ولي اااا، العاااىق 

الخضشات  يا  حـش املع  ليىت بايخخ وم  طلب املنح ات والخذمات تذ  ة البي ة، الحفك ر 

  ع تناد   جذ ذ .

 : حخذاماح االنى  مة املكحبات ومة أهي اظ زاوهناا العذ ذ مة اعحاوئت له

 الىسق. ااا اظحخذاك ؼتى الىظاية الالك روةية والحكنىلىجية بغية الح لية مة

اا الحيلفة املشثفعة للىسق جعلد العذ ذ مة املذسات  ع املكحبات  ومنىت بك  وظايلة ثاىفش النف اات  اع ا

 رلك.

  العل ياااة و واااذ البياةاااات ىا اااااا اظحخااااذاك العاذ ااااذ مااااة افيااااس الحاكانااااىلىجية ب اااذق الحاذارااااة ماااااة

م اااا دواااا الحاجاااة وعااا  ث اااىصش وجىاااايع  الاااىسق الفهااااسط  لك روةااااية لفاااحو البااااي أمااااك ثشاجاااع أه ياااة

 البذ ة.
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الت  ث ذمها املكحبات والت  ثبحعاذ واة سوثيلياة الاىسق ظااه د  اع الحاا وما   الخذمات الالك روةيةااا 

م ااا جعااة  ال اوصااذ يعااع و عااي اس  الالك روةيااة واا  ثيااات ب ضصااذ مة ااا  ااع ؼااتى ا عاااك ماااة  عااي

 أمشا ظه . الىسق    ب ذق الح ىصش والحخلخ مة بالىظاية ال ذ  ة للبي ة مه ة و نا  املهني ت

اااااا وجاااىد الكا ااار ماااة الا عياااات واملوظعاااات وابحااااذ العل ياااة  اااع م اااال ال ا اااة الخضاااشات والحلاااىذ 

بال ا ااة ال ااذ  ة  ر مااة املهنياا ت  ومنااىت ؼااي ا فؽااي اجعلااد الكا اا وظاااية  واا ك البيئاا  ومعاااه ة

 للبي ة.

ااااااا الاوح اااااد وماااا  ال ا ااااة الؽ عااااية الحشاسصااااة والضااااىيية  ااااع ثااااىف ر   ااااات   اااا ل الة اااااس  ااااع ا عاااااك 

وااة طشصاا  معااح ب ت صجاجيااة ومعذةيااة ومحااىئت  ااشاس  وطا ااة ثن اار  مبنااى املكحبااة  امل ل ااة داخااة

ثحد أس ية وال اوات امل ل ة خ ل ف ر  الة اس م ا   لة مة اظحخذاك امل شات الذاخلية واعخاصت 

 الكهشبات والت  ثكجة مة مىلذات مضش  للبي ة. 

وجهااااااص Apple ؼااشكاااااااة  مااااااة IPAD وأ ااااااشي مااااااااال ولاايااااااها TAB ااااااا اظاحاخااااااذاك ثااكاناىلاىجايااااااا الاحاااااااي 

ولكة ااااا رات ؼاااااية  بكحاااااي وئااااع ؼااااابي ة الهنااااذ  الااااز  طىسثااااه وصاس  ال ربيااااة الهنذ ااااة مااااوخشا آباااااػ

  وليااه، ك ااا أةااه  ذواااي الىراااي    كااة ثخاااضصة واااذد ضااخي جااذا مااة ،  ياااالك رولااة تااذ   للبي ااة

والتا  ثحاى    ىاواذ بياةاات املكحباة والاثا ال ال ظلية بالؽبيات م ا   كنه بالذخىل وما  اة رةد

 للىسق. ال ذ  ة للبي ة كبذ ة ك روةيةلالكحب الا سب ا م   ت

التاا  جعاااذ أفضااة اؼاايال الخضااشات املىجااىد   ااااا الاظااحخذاك الكاياا  واملح ااىس لحكنىلىجيااا املعلىمااات

  الاياا.

ات التاا  بااذأت ثخبنااى ثلااك افياااس وث ب هااا وماا  أسع الىا ااع م ااا يعناا  أةنااا بااوهناااا العذ ااذ مااة املكح

   7ين .الكشبىهيذسوج فع  ة  ري مة بذا ة العهذ اخضش ور ا ة العهذ

5:

  اااب أت ثياااىت الكحاااب  اااع  الاااة جياااذ  ومححىاهاااا ئ  خاااذك اعا ىواااة املكحبياااة أو معاااحفيذ  

 املكحبة ومعحع لي ا وكزلك الكحب املكشس .

 اااااحي وهاااااذا  ا وعااااا  مكحباااااات أخاااااشي أك ااااار م ي اااااة واملن  اااااات العاماااااة والاجح اوياااااة، املن  اااااات 

عاااااض ، مشاكااااض الح اوااااذ، الياااااىت، املعخؽاااافيات، الااااذول اعححاجااااة، اهااااذات الااااذول الخ ر ااااة ، دوس ال

  France comtéاملح ذمااة واملكحفيااة راثيااا وماا  دول العااالي الاالااا، ولهااا أمالااة كا اار  بمهااذات مكحبااة
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و ااة ل ااال  مكحبااة جامعااة جيبااىجة لؽااذ ذ  اج  ااا، وثا ااة م اةيااة لل عااحفيذ ة ونااذ مااذخة  170

   خاـ بؽشط أت ثيىت  ع م ال الاهح اك.املكحبة أو ع جنا

  ااااىك  هااااذات وماااا  أخ  يااااات الحباااار  ومباديااااه بالحىاتااااة باااا ت اطااااشاق  التاااا  جؽاااا ة الاهااااة املاةحااااة 

باملهاااااذ ( واملحل اااااة باملهاااااذي لاااااه( وأهاااااي مباااااذأ هاااااى الهاااااذق، فغا اااااة املكحباااااة املاةحاااااة  اااااذخة  اااااع أظاااااباي 

 8حب املهذا  م ي ة ووف  ا حياجاح ي.الاظخبعاد أما باللعبة لل حل ة في ب أت ثيىت الك

      9 حي مع املكحبات  ع اطاس الحعاوةيات والؽبيات.: ثبادل الكحب املعخبعذ  د

6:

بياع  اع جناا   دوسصا  ع أو ات محذد  الت  غالباا ماا ثياىت ظانىصة أو ة ا  ظانىصة  أو  حي البيع ظىات

  خاـ مفحى  باظح شاس.

دوسصاااا  اااع أو ااااات محاااذد  غالبااااا ماااا ثياااىت ظاااانىصة أو ة ااا  ظااانىصة أو بيااااع  اااع جنااااا   بياااع ظااااىات اااحي ال

 خاـ مفحى  باظح شاس.

 حي البيع وبر بانع مباؼش أو وكية أو وبر اة رةيد مع  شوس  الع ر وف   جشاتات ال اةىةية  يا 

بيع وأظااعاسه معح ااذ مااة ثاانخ ال ااىاة ت وماا  أر ااا   ااب أت ثبااا   ااع م ح ااع الاامعااة بعااعش سمااض  فااال

طاااشق م لاااغ الاامعاااة أو املكحباااة ماااع  اااشوس  و اااع ئيحاااة الكحاااب املعشو اااة للبياااع وبياااات أظاااعاسها 

 وظبب اظخبعادها.

ا ااشادات البيااع جعااحخذك لؽااشات مااىاد وم حليااات جذ ااذ  لل كحبااة وجعاااهي  ااع م ااةيااة املكحبااة 

لكحاااااب املعاااااخبعذ  ملكحباااااات بلذ اااااة واماااااة، وجؽااااا ر    ااااااييات وعااااا  أت   اااااشادات اعح ااااالة ماااااة بياااااع ا

غشصنىبة بفشلعا الت  ثن ي بة سأط ظنة جذ ذ   ع  اوات وامة م ذمة مة طشق املشكض الا اا ع  اع 

أوسو  ياا ثخحلا   10500و 6000ث اراو  ماا با ت  Villeneuveمع ئؼىفشية و ع فضاتات خاتة  ع 

وصىافااااا  ولي اااااا اعالاااااغ البلاااااذ  أوسو للكحاااااب التااااا  ثحاااااذد  5ظااااانخيي للاااااذوسصات  تاااااى  20اظاااااعاس بااااا ت 

وجؽ ة املبيعات مخحل  الىراي  مة الكحب والذوسصات املعخبعذ  باظاحننات الكحاب رات املعلىماات 

 الخاط ة لعذك الحضلية.  

 :بيع الكحب املعخبعذ  م اسظة ؼانعة ملكحبات كا ر  مة أهي أمال  ا

ح اك وأك ر مة يعحع لها املكحبات العامة املكحبات امشصكية الت  ثن ي مبيعات كحب ا املعخبعذ  باة

مة ااااا ث ااااىك بااااالبيع  ااااع أجنحااااة  154مكحبااااة أمشصكيااااة أت  280، و ااااذ أربااااد الاظااااح    لحااااىاعع والبلذ اااة 
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زا  ااذل وماا  أةااه مااة أك اار ال ااشق مة ااا ث ااىك بااالبيع  ااع املااضادات وهاا 116خاتااة ونااذ مااذخة املكحبااة و

 10 أ  ع الاظخبعاد. -ك -املحبعة للى

فشلعا لها أ ااك خاتاة ؼاعبية للبياع ، بعا  مكحباات الاذول العشبياة ث اىك باالبيع واة طشصا  مكحبات 

املضادات العلنية ماة م ش، مكحبات الذول اة لىظكعىةية لها سفىق خاتة للبيع ونذ ماذخلها، 

ببرت ئ ث اسط البيع يظباي أخ  ية باوحباس  Kornhasbibliothekenمكحبات ظىيعشا ماة مكحبة 

 ىوات املكحبية ملكية وامة ثح لب ثشخيخ ومىاف ة العال ات اعخح اة ئظاخبعادها  اع  ا ت اعا

الهذ ااة لهااا ؼااشوط تاااسمة ثااحي باثفا يااات مااع ج عيااات وهي ااات بااالحبر  ل ااال  املكحبااات العاانغالية 

   11ثحد معوولي  ا.

 ااااااال  اااااازكش أت مكحبااااااة بىدليااااااات املشمى ااااااة بككعاااااافىسد   اااااالد وماااااا  امل ىصااااااة اوعاااااا  ي ااااااذ أو

وثخل د مة ا لألظ  وبر اظخبعاادها ر اييا مع أر اا  اع  كااي  1924-1923ؼكعب ر الت  لؽشها ب ت 

 النادس ووجذت املكحبة ةفاعها مض ش  وع  وواد  ا احنا  ا با ة باه .

ولاااااازلك  وكااااااذ املكحباااااا  بااااااىل وماااااا   ااااااشوس  وماااااا   ااااااشوس  خلاااااا  ر افااااااة الح ياااااايي امل نعاااااااة واملذسوظااااااة 

ة و ع موؼشات وأظاليب وأدوات  شوسصة لعشصات م اسظة الاظخبعاد بكفضة واعخ ل لها وولضامي

وجاااااه ثح ااااااة فااااااااة معاااااا  ر الح يااااايي وثحذ اااااذ طاااااشق الاظاااااخبعاد امل ي اااااة وث اااااىصش  جاااااشاتات وخ ىاح اااااا 

بائوح اد خاتة ولاااااااى    ااييات وثكنىلىجياا املعلىماات، و اشوس  الع اة الا اارع وخبار  وكفاات  

 ىصة ي.مىيفي ا وثي

"الاظاااااخبعاد  ح لاااااب املضصاااااذ ماااااة املعشفاااااة  :   اااااىل ثىمااااااط ألذسصاااااذ  اااااع كحاباااااه اخحيااااااس واظاااااخبعاد الكحاااااب

    12والححاااااش  و ى  الح ي ا لكفات  وفعالية بنات وثن ية اعا ىوات.

و ااااذ ئ ااااا  فااااىد  وليبااااار العااااااي  النف اااا    اااااع الاظااااخبعاد وومياةياااااة الحغلاااااب وليااااه باجح اواااااات لا اااااع 

 13ث ال املباؼش مع املىيف ت واملكحبي ت والحاجة وع  ثىظيع معاسفهي.معلىمات والا

املكحباااااة املشكضصاااااة بوبااااااس  واااااة دساظاااااة  الاااااة باملكحباااااات الاامعياااااة بالىظااااال الاضاياااااش  الع اااااة 

مكحباة  :ب امعة لىةي    ومع، املكحبة املشكضصة ب امعة ظعذ د لب، مكحبات بليات جامعاة الاضاياش

علاىك  ظاا مية بالخشوباة، مكحبااة بلياة العلاىك  لعاااةية ببىصسيعاة، املكحبااة املشكضصاة ب امعااة بلياة ال

بة  ىظ  بة خذ ، املكحبة املشكضصة ب امعة هىاس  بىماذ ة للعلاىك والحكنىلىجياا، املكحباة املشكضصاة 

ظح    وبر ث الد  ع اظح    وة أفضة امل اسظات ل ظخبعاد، و ذ   نا بائ ( ب امعة ادمحم بى ش 
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املكحباااات التااا  اخ رةاهاااا وركشةاهاااا  زهاظاااخباةات م ااااب ت وامل ااااب ت املباؼاااش  ماااع ماااذ ش  وماااىيفة هااا

آةفا لا ع املعلىماات  اىل وجهاة ة اش املكحبيا ت وثىتاياح ي لححعا ت وجاشاتات الاظاخبعاد باملكحباات 

 ري ثحليلها وثفع رها وتىئ لنحاي  الذساظة وو ع ثىتيات وا  را ات.

وثشجااع خاتااة لعااذك فهااي  ا داي ااا سيصااة و  ابيااة ث اااه الاظااخبعاد ولكااة  ب ااى الغالااب وكااغ رلااكهنااا

 .معنى الاظخبعاد وجىاةبه وودساا أه يحه و شوسثه

أغلاااب مى ااا  مااااىيفة املكحباااة هاااى مى اااا  ظااالب  مااااة الاظاااخبعاد لعاااذك معااااشف  ي باااه وفه هااااي 

ح اد بكه ية و ي ة الكحاي، وأت لية لاىاةبه وووي ي بضشوسثه وأه يحه، يت مبذأهي   ىك وم  الاو

ةااااادس  ومهااااذا   كحاااااي  اسيااااه باإل ااااافة وعاااا  أت هناااااا كحااااب كا اااار  مه ااااة  ااااع باب ااااا ومى ااااىوها وكحااااب

املكحبة املشكضصاة يعححية الحخلخ مة ا، مااله ما أدع  به أ ذ مىيفة م احة البحا الببليىغشا ع ب

إللضامية  ف  بة ش  ت لضشوسثه  ظخبعادأت املكحبة ليعد بحاجة ل   لاامعة ظعذ د لب بالبليذ 

لل عحفيذ ة واج  أو آج ، وأت الاظخبعاد  يىت  ع  ائت اظحننايية كعذك ومياةية الاظحفاد  مة 

   14الكحاي ر اييا باه رات  الحه املاد ة الت  ئ   كة وت  ها.

للعلااااااىك املشكضصااااااة ب امعااااااة هااااااىاس  بىمااااااذ ة لاااااازا واف ااااااد سييعااااااة م اااااااحة الحىجيااااااه باملكحبااااااة 

وماااا  مباااااد  ومه ااااة الاظااااخبعاد وعاااا   ااااذما ووللااااد رلااااك بحكر رهااااا    ااااا ة وماااا  الكحااااب  والحكنىلىجيااااا

والذوسصات واظاحعاسح ا لحح يا  س اا املعاحفيذ ة ماع  اشوس  الاححف  لعاذك وجاىد ة اـى  اةىةياة 

 15ثذسج بنذ الاظخبعاد باملكحبة ووذك كفا ة ستيذ املكحبة مع وذد وا حياجات املعحفيذ ة.

م اا ا  "ثفعيااة الاظااخبعاد" باملكحبااات  لىةي اا   ومااع بالبليااذ  ةلاامعاا املشكضصااةأطلاا  مااذ ش املكحبااة 

الاامعيااة وصححاااج امااش  ااع ة ااشه وعاا  ة ااـى  اةىةيااة واضااحة جعاا و بال ياااك بائظااخبعاد لضااشوسثه 

باااة و ح يحاااه فهاااى أماااش ئ مفاااش مناااه عحذود اااة املعاااا ة وثطاااخي الشتااايذ خاتاااة لعاااذده الهاياااة باملكح

   16والحاجة وع  في  اعاال ئ حناتات جذ ذ .

ماااااة الاظاااااخبعاد  لل اااااىيف ت املحخ  ااااا ت باملكحباااااة املشكضصاااااة لاامعاااااة الاضاياااااش مى ااااا  و  اااااا ة

وصوكذوت وما   اشوسثه وأه يحاه لاعاة م  ىواات املكحباة جذ اذ  و ذ ااة بنىوي اا امل باى  والش خا  

س اللؽاااااااش إلوااااااذاده، وبلااااااه لحح ياااااا  س اااااااا الااااااز  ث ااااااىك املكحبااااااة بحخ ااااااايخ م ااةيااااااة والاثفاااااااق مااااااع دو 

معااحفيذ  املكحبااة وطلباااح ي وصااحي رلااك ب  اسظااة الاظااخبعاد وثحعاا ت وجشاتاثااه وباار ثيااىصة وثااذسصب 

املااااىيف ت و اااااشوس  و لهاااااي  اااااع لاناااااة وفشصااااا  محياماااااة ملشاجعاااااة وث يااااايي اعا ىواااااات ب ااااافة منح  اااااة 

  17معح ذ  وم  ظياظة مكحىبة ومحذد .
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  كحباااة بلياااة العلاااىك  لعااااةية لاامعاااة الاضاياااش ببىصسيعاااةااااة الفنياااة بمى ااا  سييعاااة م ااااحة املعال

و  ا ة مة الاظخبعاد وثوكذ وم   شوسثه وأه يحه إلثا ة م  ىوات جيذ  و ذ اة مع ال رك ا وما  

الكحاااااب وامل اااااادس املحعل اااااة بحخ اااااخ املعاااااحفيذ ة ورات أه ياااااة  عاااااب طلبااااااح ي بك اااااذذ طبعاح اااااا 

وطلباااح ي، وصااحي م اسظااة الاظااخبعاد وثحعاا ت وجشاتاثااه وباار ثيااىصة ثح ي ااا لش ااا معااحفيذ  املكحبااة 

وثااذسصب املااىيف ت وو لهااي  ااع لاااات وفشصاا  محيامااة باإلفاااد  مااة الحكنىلىجيااات الحذ اااة بالحىظاابة 

واملاسااااحات الضااااىيية ملشاجعااااة وث ياااايي اعا ىوااااات ب اااافة منح  ااااة معح ااااذ  وماااا  ظياظااااة مكحىبااااة 

خاتاااة بااا ت املعاااوول ت واملاااىيف ت باااالحعشص  بائظاااخبعاد وواضاااحة ومحاااذد  ماااع  اااشوس  لؽاااش الاااىرع 

  18ووبشاص أه يحه وال رك ا وم  ر افة  هذات.

ولضامياااة م اسظاااة  ماااذ ش  مكحباااة بلياااة العلاااىك  ظااا مية لاامعاااة الاضاياااش بالخشوباااةفي اااا ثاااشي 

ي وثاااىوي  ي الاظااخبعاد مااع  اااشوس  ثحعاا ت وجشاتاثاااه ثح اااي ا لغا اثااه، وبااار ثكاااىصة املىيفايااااة وثااذسصب 

بكه يحااااه و ااااشوسثه مااااع اوح اااااد ظياظااااة واضااااحة مكحىبااااة ومحااااذد  مل اسظااااحه بكفضااااة وجااااه والعاااادع 

 19 اياا وسات ثكنىلىجياثه الحذ اة و ىظبحه.

أةااه  املكحبااة املشكضصااة ب امعااة ادمحم بااى ش  ببااىمشداطأكااذت سييعااة م اااحة املعالاااة الفنيااة ب

املكحبااة ث ااش  بن ااـى  اةىةيااة واضااحة ومحااذد    ااب م اسظااة الاظااخبعاد وجعلااه و ليااة دوسصااة  ااع 

 ىظاااااااابة وثياااااااىصة وثاااااااذسصب املاااااااىيف ت وثحعااااااا ت وجشاتاثااااااااه باإلفااااااااد  ماااااااة الحكنىلىجياااااااات الحذ ااااااااة و 

ث اىك املكحباة بكث حاة ويايفهاا ومهامهاا ووثا اة ة امهاا وما  الخال املباؼاش  ياا الاظخبعاد وفعالي  ا، 

شاتاثاه وجعاهيلها وجعاشيعها وال يااك ب اا وما  أفضاة ومة ا الاظخبعاد لشبو الى د والحيلفة وثبعيل وج

الاوح ااااااد ومااااا  ث ااااااسصش وو  ااااااييات  :وجؽااااا ة  ىظااااابة الاظاااااخبعاد وفعالياح اااااا أماااااىس كا ااااار  مة اااااا  وجاااااه،

ملعشفااة الكحااب املف ااىد  أو ليعااد  ااع ميار ااا مااا ، وكاازلك الحح اا  مااة الشفااىق الن اااك  ااع الح ياايي و 

 عااااب  وثحليااااة اعا ىوااااات ك  ااااع الكحااااب باوحباااااس مااااا ولؽااااات ملفااااات مف اااالة إلجااااشاتات الاظااااخبعاد

الحاااىاسصخ ماااا  كحااااسصخ اللؽاااش أو ثااااسصخ   اااذا  أو ثااااسصخ الاااذخىل لل كحباااة أو  عاااب العاااذد أو  عاااب 

زه وومياةيااة اظااحخشاج وطباوااة هاا )كحااب ثالفااة ، كحااب  ذ  ااة...ول ( الااة الكحااب وظاابب اظااخبعادها 

  20امللفات واظحخشاج و  اييات محعل ة ب ا.
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 :

م اسظااات ومؽاااسيع الاظااخبعاد الحذ اااة والتاا  و ااعد مااوخشا كبااذاية لاحلااىل الح ليذ ااة  ااع م اا ر  -

الكحاااب املعاااخبعذ  ث  ااااع م اسظاااات بعااا  املكحبااااات اجنبياااة مة اااا وواااااد  الحاااذوصش واملكحباااات الحااااش  

لبيااااع والاهااااذات والحبااااادل واعااةيااااة والخضااااشات ووواااااد  اظااااحخذامها  ااااع او ااااال املع اسصااااة والفنيااااة  وا

 للكحب املعخبعذ  وث ذك  لىل مهنية مخحلفة  ذ اة ثنذسج  ع اعاال باإلبذا  اخضش.

جىاايع م اسظاة الاظااخبعاد باملكحباات وباار واذ  طااشق ووظااية مة ااا اوح ااد مباااد  ثىجي ياة مكحىبااة  -

رع  ااااع فشصاااا  أو  اااا ة ظياظااااة ثن يااااة اعا ىوااااات وث اااااوص فشد ااااة امل اسظااااات و ح يااااة الع ااااة الا ااااا

لااااات، أماااا باللعااابة ئخاااح ق وجهاااات الن اااش وثاااذاويات امل اسظاااة وسد فعاااة الا هاااىس واملعاااحفيذ ة 

العاااالبية ث اااااه م اسظااااحه الاظااااخبعاد كضااااشوس  ووااااذك ا حنااااا  كا اااار مااااة ي فهناااااا وااااذ   لااااىل اثبع  ااااا 

لصح  وجؽكية املكحبات امشصكية لغل  هزا الباي وة طشص   و ةات وة أظباي الاظخبعاد  ع ا

  لاات لححذ ذ العياظات وامل اسظات وثحشصشها والع ة وف ها.

وثحعا ت  إلمياةياة م اسظاة الا  را اات والحىتايات اعا  بعا ثىتالنا  امليذاةياة دساظاخنا  اىت وما 

 :وجشاتات الاظخبعاد باملكحبات

  شوس  ال ياك بائظخبعاد  ع املكحبات الاامعية.1-

ا ومااا  جاااىد  اعا ىواااات ئ ك ي  اااا ماااع  اااشوس  ثاااىفش الحاااذ ادلاااى للك ياااة لعاااذ ا حياجاااات ال رك ااا2-

 املعحفيذ ة.

ثيااااااىصة وثااااااذسصب املااااااىيف ت مل اسظااااااة أفضااااااة ل ظااااااخبعاد ولااااااىوي ي بكه يحااااااه وفه ااااااه بؽااااااية أفضااااااة 3-

 و  اطة بية جىاةبه ، لحح ي  فهي وورع وخبر .

 الحاجة وع  ث ييي معح ش لل   ىوات.4-

 الاظخبعاد بؽية دوس  لي ة وبئ ا وصخ . زثنفي5-

 ثخ يخ م ااةية ودوي الاظخبعاد ووجشاتاح ا وطش ها ماد ا.6-

 ثىف ر معا ة لشفىق اعا ىوات ومعحىدوات الحف .7-

  اح ا املكحىبة والىاضحة.ي شوس  وجىد ظياظة ل ظخبعاد باملكحبة وثىج8-

  اسظ  ا بؽية أفضة.الحاجة وع  و ة فشص  لحيامة و لية الاظخبعاد وم9-

 مشاجعة وث ييي اعا ىوات ب فة أك ر د ة وثحش .10-
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 ثخ يخ الى د اليا ع ئظخيعاي مه ة الاظخبعاد.   11-

 ىظبة الاظخبعاد لعشصار ا بؽية أفضة وثبعي ها، مع  فااد  ماة الحكنىلىجياات الحذ ااة  اع 12-

لؽااااابيات والحعاوةياااااات  اااااع الاظاااااخبعاد ث اااااىصش وثش ياااااة م اسظاااااات الاظاااااخبعاد دوت لعااااايات دوس أهاااااا ية ا

وولااااؽات ؼااابكة مشكااااضصة لل كحباااات املحعاااااوةة ثحااااى  معحااااىد  ومخاااضت مشكاااض  ك شكاااض ثباااادل وملؽاااك  

إلواد  ثىجيه الكحب املعخبعذ  مة املكحبات التا  ثاشثبل  ا ة الؽابكة، ووجاىد وكفاات  املاساحات 

 الضىيية اعح ىلة.

خبعذ  املحعل ااااة بااااالبيع و هااااذات والحبااااادل بالحىاتااااة وباااار ال ياااااك باااامجشاتات م اااا ر الكحااااب املعاااا15-

 الهاث  أو البر ذ  لك رولة.

 وجىد وذد باق مة املىيف ت واملكحبي ت لل ياك ب ه ة الحن ية والاظخبعاد.16-

هناا العذ ذ مة املعا  ر وال شق اعخحلفاة ل ظاخبعاد وباة مة اا لهااا مناظاب  ا ويشوفهاا امل ي اة ، 17-

مة موراااااااش  ولي ااااااا بالى ااااااد و اجااااااات بة ثا اااااااىك بايلاااااا  واوعاااااا   ااااااع الاظااااااخبعاد وفاااااا  وااااااذ  واااااااىافاملكحااااااا

 عحخذمي ا وطبيعة وحاي م  ىواح ا.م

 ااع خحاااك دساظااخنا هاازه ة  اار  املضصااذ مااة الذساظااات املعااح بلية  ااع املى ااى  إلرشايااه وبااايخخ 

كحبااات خاتااة  ااع الؽااووت املاليااة دساظااات باظااحخذاك ال ياظااات الببليىم ر ااة ة ااشا لع    ااا بعلااي امل

و ع و ليات الاشد وال اوصذ وثحلية البياةات وبشم ة ة اي املعلىماات، وخاتاة دساظاات باظاحخذاك 

   ات والشصا يات  ع الاظاخبعاد وث يايي اعا ىواات املكحبياة والاظاحعاةة بالن اارج الشصا اية التا  

ةيااااة معاااااوذ  املكحبياااا ت  ااااع و ااااع ظياظااااة أظعااااد للحلبااااو بااااذوسات اعا ىوااااات املكحبيااااة، ومنااااه وميا

اظااااخبعاد وطلبااااا للذ ااااة والفعاليااااة  ااااع ثن يااااة اعا ىوااااات و ىمااااا والاظااااخبعاد خ ىتااااا لحااااكر ره ودوسه 

 وأه يحه.
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 أ. د. مصطفى دمحم بدًوي                                                                                                       

 أصخاذ املكخباث واملعلوماث بكليت آلاداب 

 ليبيا. –جامعت السيخــونــت / جرهونت  -

 منهجــحضــلؽ هــلو الوالــت الظــوم ة ــة أهكيــت ملدــت املكخبــت امل اصــيت وج  ــ   
 
ع جوصــي  لهــا مــ ا

ملفرداجــل ليكـــوك للككخبـــت امل اصـــيت مكانـــت أصاصـــيت  ـــا الضـــلو الخعليرـــ  مـــ  الضـــنواث  و ـــة مـــ  مراملـــ  

ونهايت باملرمللت الثانويت تالخعليو  صاس   الت  جحضب م  الضنت  و ة ابخ ائي ا ة املرمللت إلاة ادي
(* )

امل اصت وللرفع م  العكليت الخعليكيت )مرامل  ما لب  الجامعت( وذلك ألج  النهوض بالخ مت املكخبيت ب

خح يـــ  حعريـــ  لكدـــت املكخبـــت وال  بويـــت واملضـــاهكت  ـــا بنـــام الفـــرد وع مـــت للث افـــت العامـــت للك خكـــع  ب

امل اصيت  ا مرامل  الخعليو املخخلفت الت  حضبق املرمللت الجامعيت  والخعرف ة ة الؼرق الت  حضاهو  ا 

ك  املــنها امل ــرا لجكيــع املــ ااش الخالعــت أو التــ  ج ــع جحــذ إي ــاد وجفعيــ  ملدــت للككخبــت امل اصــيت طــ

 بها.  منها ال  بيت املكخبيتاشراف وزااة ال  بيت والخعليو  ا ليبيا  وجفعي  

  ـــا شـــك  مـــواد حعريفيـــت ب هكيـــت ملدـــت املكخبـــت  ـــا 
 
مـــ  هـــلو ال ناةـــت ج ـــ   هـــلو الوالـــت م   ملـــا

ف الخالميـــل أهكيـــت املكخبـــت  ـــا جكيـــع مراملـــ  الخعلـــيو الهيكـــ  ال ااســـ    فكـــادة  ـــا امل ـــرا املنه ـــا  ـــي  عـــر 

وفيفيـــت فصـــخفادة منهـــا ب  ضـــر وأصـــرو وافيـــ  الؼـــرق  وج  ـــ   الوالـــت  ـــا أصاصـــها وطـــع ملدـــت للككخبـــت 

 امل اصيت  وجح ي  منها موص  لها  ي يخعلو الخالميل والؼالب الكيفيت املث ة  ا فصخفادة منها.

ث جؤف   ـا م كلهـا ة ـة طـرواة جخدـيص ملدـت للككخبـت وجخلص الوالت ا ة ة د م  الخوصيا

بامل اصت باملنها امل اس   وينص ةليها  ا ج ول الوالت  صبوعا وفيها يحظر الخالميل والؼالب م     

الفدــــــول ا ــــــة املكخبــــــت لالنخفــــــاو بكوادهــــــا ومحخويايهــــــا  ــــــا دااصــــــ هو الج يــــــت وال  ويحيــــــت وفصــــــخكاو ا ــــــة 

املكخبــت(  ــا ػــرق البحــت ةــ  الكخــب وفيفيــت فصــخفادة منهــا  ــا البحــت  إاشــاداث مــ اش املكخبــت )أمــ ك 

وحعلـــــو فخابـــــت  وااق البحثيـــــت وامللخدـــــاث وامل ـــــاحث الفرديـــــت والجكاةيـــــت والخحـــــ ر ةـــــ  موطـــــوةاث 

 الكخب ومدادا املعرفت املخخلفت.

ملدت املكخبت / أنشؼت الكدت / مفرداث وجوصيفاث املنها.



                                 

 ا

  1212ـ يناير  الثالث عشر العدد  - سابعاجمللد ال                                                                   181

                                                                         

 

Extract: 

This paper highlights the importance of the school library's share and proposes a 

curriculum for it with a description of its vocabulary so that the school library has a primary 

place in the educational ladder from the first years of basic education stages that are counted 

from the first year of primary school and the end of the secondary stage (*) (pre-university 

stages This is in order to improve the school service in the school, to raise the educational 

and educational process, and to contribute to building the individual and service to the 

general culture of society, by defining a definition of the school library’s share in the various 

levels of education that precede the university stage, and to identify ways that M in the 

creation and activation of the share of the school library within the prescribed curriculum for 

all the schools, or under the supervision of the Ministry of Education in Libya, and activating 

the education curriculum and office them. 

From this conviction, this paper presents a proposal in the form of introductory 

materials about the importance of the library’s share in the educational structure, as an 

article in the curriculum for students to know the importance of the library in all stages of 

education and how to benefit from it in the easiest, fastest and most beneficial ways. 

Described for pupils and students to learn how to best benefit from them. 

The paper concludes with a number of recommendations that stress in its entirety the 

necessity of allocating a share for the library to the school in the school curriculum and 

stipulated in the weekly paper schedule in which students and students from all classes 

attend the library to use their materials and contents in their serious and recreational studies 

and listen to the instructions of the library teacher (librarian) in ways Searching for books 

and how to use them in research, learning to write research papers, summaries and 

individual and group articles and talking about book topics and various sources of 

knowledge. 

Key words:Library class / class activities / vocabulary and curriculum descriptions. 
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 ــا هــلا الجيــ  ال ــرامة مشــكلت فبخعــاد ةــ  مكااصــت فعــ  ح يخفــي ة ــة  ــ  ايــوا مــا جكــر بــل 

ة ـة كخبـاث امل اصـيت املجكـر   و ليط  ا وػننا ليبيا ف ؽ انكا املشكلت جندشر  ا ةكو  الـوػ  العريـي

وبـ أث   وانحضاا فب    ا ج ز  ها  ـا املـنها امل اسـ   ملتـن ح نكـاد ندبـ ك أزرهـاخ ه ر بخدوص وجل ال

بــ ك ال ــرامة والكخــاب مــ  جهــت   الوػيــ ةةــ  أدام دواهــا امل شــود  ــا علــق العاللــت  انــسوام لعيــ  ــا ف 

 م  جهت أعرى..والخالميل والشباب و ػفال 

مكخبـــ  او   وهـــا معلومـــت وح جخفـــي ة ـــة املشـــكلتبدـــ د ذفـــر أصـــباب الوالـــت  ـــا هـــلو ولضـــنا 

 أّك  مخخدـص  ــا املهنـت 
ّ
ةكليـت  وبــرامط جؼبي يــت ةلكيــت و لبنـاث هــلو الوالـت ملرصــذ ة ـة وطــع إح

 . ا املؤصضاث الخعليكيت املكخباث امل اصيتج ز   ال وا امل مول لعودة بجنهع 

 ـا املـ ااش الؼـالب الخالميـل و   يـزويـخو ب أك  لها يككـ  ونةكليت الخ  د  ا املعرفت البشريت 

املهـــاااث التــــ  ج علهـــو يحدــــلوك ة ـــة مــــا املعـــااف والعلــــو  وملتـــن بك كوةـــاث مــــ  مـــا لبـــ  الجامعــــت 

هــلو املهــاااث جب ــ  معهــو لعــ  أك يفــاالوا معاهــ  حك يريــ وك مــ  معلومــاث مــ  املدــادا املخخلفــت  

 .العلو وال ااصت

وإفضــــاب الؼــــالب مهــــاااث اصــــخخ ا  املكخبــــت امل اصــــيت مــــ  أهــــو  ال  بيــــت املكخبيــــتوحعخبــــ  "

وظــا   املكخبــت امل اصــيت الشــاملت ومــ  عاللهــا يـــخو جــ ايب الؼــالب ة ــة اصــخخ ا  مدــادا املكخبـــت 

ث  صاصيت لخكوي  ةاداث ال ـرامة الضـليكت واملثكـرة  وإفضـاب امل اصيت وأدوايها وإم ادهو باملهااا

  ".الؼالب مهاااث الخعلو اللاحي اللى يؤدى إ ة الخعليو املضخكر

واملكخباث  وإفضـابهو  يه ف إ ة ج ايب الؼالب ة ة اصخخ ا  الكخب ال  بيت املكخبيتكنها ف

املهـــاااث التـــ  حضـــاة هو ة ـــة الوصـــول إ ـــة املعلومـــاث ب نفضـــهو  وجـــ اي هو ة ـــة فيفيـــت الخعـــرف ة ـــة 

جـــ اي هو ة ـــة أصـــلوب البحـــت "لهـــا ومنالشـــ ها وج ييكهـــا  با طـــافت إ ـــة  الـــواعااملدـــادا وفصـــخخ ا  

ــــ  ـــ   العلرــ ــ ـــــ  والخفك ــ ـــالو   وإفضــــــابهو ال ـــــــ اة ة ـــــــة الخعب ــــــ  والخعـــــــود ةالن ــ ــ ـــــرامة وفػــ ـــب ال ــ ــ ــــة ملـ  ـــ

 ."الهادف العلر والدضاؤل 

مــــ  هنــــا  انــــذ هنــــاو ملاجــــت ماصــــت إ ــــة وطــــع برنــــامط مــــن و مضــــخ   للخــــ ايب ة ــــة املهــــاااث 

اك   و ال ااســـ   اليـــومي وفصـــبوعا والشـــهر  والضـــنو  املـــنها  ـــا املكخبيـــت  صاصـــيت  مـــنها لـــل مكانـــت 

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/176981/posts
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املكخبيـــت ومـــ ى افدضـــابهو للكهـــاااث املكخبـــت  مـــ مـــ ى اصـــخفادة الؼـــالب بهـــا  ـــيط نلـــل معـــاي   جكـــوك 

 .املؼلوبت

ـــت ويهـــــ ف  ــــة ال  بيـــــت املكخبيــ ـــل و إفضـــــاب ا ـ ـــت الؼـــــالب مهـــــاااث وعبـــــ اث مكخبيـــــت الخالميــ مخنوةــ

املخـــوفرة واملفيــ  ملخخلــ  أوةيــت املعلومــاث  فمثــ جككــنهو مــ  فصـــخخ ا  جكضــ هو عبــ اث مكخبيــت و 

واملــ ة مــ   ملدــت املكخبــتوحعخبــ  "  فػــالوال ــرامة و و البحــت  ةبــ    اســ ملااملــنها لخح يــق أاــراض 

الؼالب الكث   م  املهاااث املكخبيت  ويضخفي وك الخالميل و  نشؼت املهكت الت  م  عاللها يكدضب 

 ." ااصت أو  شباو امليول والهواياث أو ال  ويح والدضليتم  املعلوماث الت  جحخويها املكخبت صوام لل

 :مشكلت الوالت

حعاني املناها ال ااصيت  ا ليبيا م  مشكلت ف  اك الجانب العك ا الخؼبي ي للكث   مـ  مـود 

املــنها وعاصــت املرجبؼــت منهــا بالكيــاة العكليــت صــوام ة ــة املضــخوى العلرــ  الخن  ــ   او ة ــة املضــخوى 

ي ي  وج حي املكخبت امل اصيت م  ب ك هلا ال دوا الل  جفخ  و املناها  وجنحدر هلو العك ا الخؼب

 الوالت  ا جكلت م  املشا   منها:

 .ة   إةؼام أهكيت ملكانت املكخبت امل اصيت م  العكليت الخعليكيت 

 .  اياب ملدت مخددت للككخبت امل اصيت طك  مواد املنها ال ااس 

  ك املكخبت لع   وجود الدشريعاث. ة   وطو  مها  ومواصفاث ألم 

 .م اااة الخؼوا الخعليكيت بئةؼام ام ك املكخبت مها  م اش املكخبت 

 .ف  اك منها م اس   مبوب وموص  ملواد مادة ملدت املكخبت امل اصيت 

 ملخالعت دوا املكخبت امل اصيت.واصفاث وأصاليب العك  املعاي   و ف  اك امل 

ل الخ ـااب و بحـار وال ااصـاث التـ  أجريـذ لكـ  مراملـ  الخعلـيو ة ـة نعلو جكيعـا مـ  عـال

وصـــيلت  الكخـــاب امل اســـ   مـــ ى ف ـــ اث زمنيـــت ػويلـــت بـــاك العكليـــت الخعليكيـــت حعخكـــ   ـــا أصاصـــها ة ـــة 

يحويهـا الكخـاب امل اسـ   امل ــرا املعلومـاث التــ  املعـااف و أك و   الخعلـيو وليضــذ  لهـامـ  وصـا   أوليـت 

اك يكــوك للككخبــت حبــ  مــ  "وأنــل ا ــة الـخعلو  أول الؼريــق  وانكــا هــا جكثــ ملــ  ذايهـا لـو حعــ  ج دــ   ــا 

فخـــب ودوايـــاث  مـــ املكخبـــت امل اصـــيت امل اصـــيت مكانـــت ا يضـــيت ا ـــة جانـــب الكخـــاب امل ـــرا  ملـــا جحويـــل 

ة ــة أك  املعخكــ ة فكجؤفــ  جكيــع الــن و ال  بويــت مليــت   وج نيــاث مل يثــتووصــا   صــكعيت وبدــريت 

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/176982/posts
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جكيــــع الفــــروق الفرديــــت لــــ ى للخ ريــــب بــــ ك  وجظــــع وصــــا  محــــوا العكليــــت الخعليكيــــت  يكثــــ الؼالــــب 

 الـخعلو الـلاحي وحضـكح لهـو بـالخكك  مـ إلاب اةيـت ػالـايهو ئػالق هو ما  ضـكح بـؼالب و الالخالميل و 

 املضخكر".

جحضــــ ك العكليــــت الخعليكيــــت وإزــــرام الوالــــت التــــ  ج ــــ   جوصــــياث ألجــــ  هنــــا جــــ حي أهكيــــت ومــــ  

  وج ــ   هــلو الوالــت نــاها الخعليكيــت والوصــول إ ــة الــخعلو الــلاحي وجؼبيــق ن ــا  الخعلــيو املضــخكرامل

 جدوا 
 
 ملتـن جوصـيفها ا املنها امل اسـ   و  امكانه وجح ي ب نامط من و مضخ    دااة ملدت املكخبت ل ا

 .ؼلوبتؼالب م  داوش املكخبت وإملامهو باملهاااث املكخبيت املالافادة الخالميل و  نخكك  م 

فكا حعك  الوالت ة ة الناو املضؤول ك ة ة ال  بيت والخعليو  ا ليبيـا ة ـة أهكيـت حري ـ  مهكـت 

امـــ ك املكخبـــت الخ ليـــ   فكوظـــ  يـــربع باملكخبـــت  ـــا انخ ـــاا لـــ و  الخالميـــل اليهـــا ا ـــة مهكـــت مخ  مـــت 

 مهكــا واصاصــيا طــك  الجــ 
 
 ملــادة املكخبــت ولخدــبح ملدــت املكخبــت ةندــرا

 
ول ال ااســ   ليكــوك م اصــا

 أصاصــيا  ــا املــنها امل اســ   وليخحــول املــنها ال ااســ   مــ  مراملــ  الخل ــ ك ا ــة 
 
لخدــبح املكخبــت محــواا

  براملاث البحت والوالت والخحلي  وملتن الخؼبيق.

 جنحدر  ه اف الر يضيت لهلو الوالت  ا الخا ا:

 كيـــع مراملـــ  الخعلـــيو املخخلفـــت التـــ  جح يـــ  حعريـــ  لكدـــت املكخبـــت امل اصـــيت بكـــا يدناصـــب مـــع ج

 حضبق املرمللت الجامعيت.

  الخعــرف ة ــة الؼــرق التــ  حضــاهو  ــا إي ــاد وجفعيــ  ملدــت املكخبــت امل اصــيت طــك  املــنها امل ــرا

 لجكيع امل ااش الخالعت والت  ج ع جحذ اشراف وزااة ال  بيت والخعليو  ا ليبيا.

  مرمللـت الخعلـيو  صاسـ   ا ـة جكيـع مراملـ   وطع م را لكدـت املكخبـت يبـ أ مـ  الدـ   ول مـ

 الخعليو الثانو  بكا فيها الخعليو الثانو  املنه  املخخدص.

ة ـــة املـــنها الوصـــفي الخحلي ـــا باةخبـــااو أفظـــ  الؼـــرق املخاملـــت لخح يـــق  الوالـــت لاعخكـــ  هـــح

ملعلوماث والك ا ق ل واهر و شيام و مل ار م  عالل مالمل  ها وجكع الوص  الوالت   أه اف

أفظـ   ةوجحليلهـا وجفضـ  ها والخعب ـ  ةنهـا بئملـ ى الؼـرق للوصـول إ ـ  وجح ي  ال روف الخاصت بهـا

 النخا ط وحعكيكها.
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 ا ــةمنخ كــت دوايــت الؼلبــت بدــواة الخالميــل و الفاةلــت لظــكاك جوافــ  الر يضــيت و هــا الوصــيلت 

 وك جنفيـــلو معلــو املكخبــت وامل اصـــي بغــا اك يخــو ة مـــن و برنــامط املكخبــت لكدـــت  ولكــي يكــوك املكخبــت  

الخعلـــيو الكدـــص التـــ  حضـــاهو  ـــا جح يـــق أهـــ اف املـــنها ومخؼلبـــاث  لخح يـــق أفبـــ  فا ـــ ة مـــ  هـــلو

 .املضخكر وفػالو الجادة ال رامةبجاحث املخخلفت املالخث ي  اللاحي  ا و 

رق بـ ك )ملدـت املكخبـت( و)ملدـت  ـا ويخلؽ الكث   م  ال  بوي ك واملرب ك ة ة ملٍ  صوام  ا الف

املكخبت(  ةليل فئننا ي بغا أك نكوك ملريد ك ة ة جح ي  الفـرق بينهـا وف نخلـؽ بينهكـا  مليـت ةلينـا 

 اك نعا اك: 

ملدــت املكخبــت / هــا جلــك الف ــ ة السمنيــت املكــ دة  ــا الجــ ول الراســ   ي ــ   فيهــا مــنها دااســ   

ب مـــ  جوجيهـــاث لرا يـــت أزنـــام جواجـــ هو باملكخبـــت ازنـــام محـــ د  إطـــافت إ ـــة مـــا يخل ـــاو الخالميـــل والؼـــال 

 ــو  معلـــو املكخبــت بئةــ اد جـــ ول بالخعــاوك مـــع امل اصــ ك عاصــت م اســـ   اللرــت العربيـــت فيالكدــت  

 أصــبوةا ــة از خــ ك( ملدــت مــ  )املكخبــت ويكــوك  ــا الرالــب ندــيب الفدــ  مكونــاث لخنفيــل 
 
لخــ ايب  يا

 ت املخنوةت. ؼالب ة ة املهاااث املكخبيالالخالميل و 

 للك اصــ ك يــخو شــر  لعــع الــ اوش امل ــراة بالخ ضــيق مــع  / ملدــت  ــا املكخبــت
 
فخكــوك االبــا

 مليــت ي ــو  بخ ه ــز  وةيــت واملــواد التــ  يحخاجهــا املــ اش لخنفيــل الكدــت التــ  
 
معلــو املكخبــت مضــب ا

 ليضذ لاصرة ة ة اللرت العربيت وإنكا لضا ر املواد  ا امل اصت.

ـــ ـــت املكخبــ ت هـــــا زمـــــ   ضـــــاو  ملدـــــت مـــــادة طـــــك  املـــــواد ال ااصـــــيت امل ـــــراة بـــــاملنها اذك فحدــ

للخعلو  ش  و فيل    جالميـل او ػـالب فدـ  واملـ  مـ  مراملـ  مول  جكاعا امل اس    وها بكثابت 

 ويخو ذلك م  عالل:الخعليو الت  حضبق ال عول للجامعت  

س   مضخ    ويعخك  فيها ة ة م را ادااج مادة حضرن )املكخبت امل اصيت( مثلها مث  أ  م را داا( 1)

دااســـ   محـــ د ومعخكـــ    عؼـــ  للخالميـــل والؼـــالب لخعـــريفهو باملكخبـــت وأهكي هـــا ودواهـــا الخعليرـــ  

 .وفيفيت فصخفادة م  محخواها ب  ضر وأصرو الضب  وأفث ها ةا   ةلر   ا زم  مح د

مؤهــ  ببكــالوايوش  ــا  ومعلــ يخــو ةمليــت  (معلــو املكخبــت)يــخو الخحظــ   لكدــت املكخبــت مــ  لبــ  ( 2)

 ج ايط هلو املادة م  جانب ك: م ال املكخباث واملعلوماث
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)أ(  ول / إةؼــــام مــــنها م ــــرا معخكــــ  مــــ  وزااة الخعلــــيو مــــوزو ة ــــة زمــــ  يخفــــق مــــع مضــــخوياث  

الخالميـــل والؼـــالب مـــع  ـــ  صـــنت دااصـــيت يـــخو فيـــل ج ـــ يو مـــادة املكخبـــاث فك ـــرا يـــ اش فيـــل 

 الخعام  معها وفصخفادة منها. الخعري  باملكخباث وفيفيت

)ب( الثــــاني / اصــــخ ؼاو زمــــ  مــــ  الكدــــت ال ااصــــيت ػــــوال الضــــنت ال ااصــــيت للضــــكا  للخالميــــل 

والؼالب باحػالو ة ة محخوى املكخبت م  فخب ودواياث ومواد صكع بدريت لخ مت أهـ اف 

 ة  ويــخو ذلــك مــ  املــنها أو ل  ليــت الث افــت العامــت أو  مظــام أولــاث الفــراي  ــا لــراماث مفيــ

عــالل أنشـــؼت ي ـــو  بهـــا املــ اش مـــع معاونيـــل  طـــفام محبــت الكخـــب ولراميهـــا فضـــلوو مليـــاحي 

 .منل نعومت أظفااهو

هي ـ (3)  تحب  لهلو الكدت أك ج    بك ر املكخبت  ولـيط بالفدـول  ولـللك حبـ  اك جكـوك املكخبـت م 

 .ة ة  ل حصخ بال ة د جالميل أو وػالب فد  دااس   وامل   ا    ملدت 

 لكدت املكخبت امل اصيت ة ة أه اف نوجسها  ا:

 ة ــــة ػري ــــت صــــ   العكــــ  باملكخبــــت وفيفيــــت فصــــخفادة مــــ   -
 
إاشــــاد الخالميــــل والؼلبــــت ةكليــــا

 محخويايها.

 دةو وحضهي  وصا   دااصت ومراجعت لعع موطوةاث املنها امل اس  . -

 الـــــربؽ بـــــ ك الكخـــــاب امل اســـــ   باةخبـــــااو مفخـــــا  املعرفـــــت واملكخبـــــت باةخبااهـــــا مرفـــــس  -
 
دـــــادا مل ا

 .والنبع ال ا و ملخخل  العلو  واملعااف الخعلو

ـــ عويـــــ ح - ــــة الـــــخعلو  تالؼلبــ ــــ هو ملراملـــــ  مخ  مـــــت مـــــ  الخعلــــــيو املضــــــخكرالـــــلاحي و ة ـ  ويهي ـ

 وحشجيعهو ة ة اصخكراا مكااصت ال رامة الكرة. 

ـــت زيـــــــادة ملدـــــــيلت  - ــ ـــــاث املخخلفــ ـــــت املعلومــ ـــ  أوةيــ ــ ـــخفادة مــ ــ ـــــت باحصــ ـــت واللرويــ ــ ـــب العلكيــ ــ الؼالــ

 .واملخوفرة بككخبت امل اصت

الخعــرف ةــ  هوايــاث وميــول الؼلبــت مــ  عــالل مؼــالع هو الكــرة  ومــ  زــو يككــ  ج ــ يو مــا  -

  .ينر  هلو امليول والهواياث

البحــــت  ــــا فيفيــــت ة ــــة إفضـــاب الؼلبــــت م كوةــــت مــــ  املهــــاااث وال ــــ ااث التـــ  حضــــاة هو  -

  .املدادا املخخلفت
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او اد وأمـ ك و املـ  أك  ضـب ها ل ـام بـ ك م اسـ مـ  كخبـت الن ـا  املثكـر ح بـ  املأادنا لكدت  إذا

 :املكخبت للخخؼيؽ للكدت لب  جنفيلها وذلك ة  ػريق ما ي ام اش 

 ش.موطوو ال ا جح ي  • 

 .وطع  ه اف والخب اث ال  بويت •

  .جحظ   الكخب ومدادا املعلوماث املخاملت  ا املكخبت والت  يكك  جوظيفها  ا ال اش• 

 افضابها.جح ي  املهاااث املكخبيت املراد • 

مــ  الجوانــب  صاصــيت  ــا جدنــاول جانــب منهــا ملــ ة ا ــ  و  مراملــ  زــالرخو ج ضــيو املــنها إ ــة يــ

 امل اصيت  وها: املكخبت

 .الخعرف ة ة املكخبتاملرمللت  و ة / 

 .العنايت بالكخباملرمللت الثانيت / 

 .فصخكخاو بالكخب وال دص / تلثالثااملرمللت 
   

 :الخعرف على املكخبت/  الوحدة ألاولى

 / ألاهداف

  اصت.باملمكاك املكخبت ة ة خعرف ال - 1

 .معرفت أماف  ال دص املدواة والكخب الضهلت - 2

 .املكخبت ومعاونيل معلومعرفت  - 3

 .املكخبت ومعاونيل ومعلوألفت ب ك الخالميل ابؽ  – 4

  .فضر ملاجس الرهبت م  املكخبت - 5

 / املدة السمنيت

ـــق هــــلو الوملــــ ة  ـــك لخعريــــ  الخال  مــــ   صــــبوو فول  ب ايــــتعــــالل الشــــهر  ول جؼبـ ـــل وذلـ ميـ

ـــك  بكولــــع املكخبــــت بامل اصـــــت  وموالي هــــا  ومكونايهــــا مـــــ  ازــــار وفيفيــــت اصـــــخعكالل  وينفــــل أايـــــع أو ذلـ

 او ملدخ ك  عكط ملدص بكع ل ملدت
 
   فكا بالج ول امل      ا نهايت هلو الوالت.أصبوةيا
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 / وى ـــــاملحخ

 وجوقيت فخحها وقفلها. املكخبتًخم بداًت حعريف الطالب بموقع  - 1

 :ف الطالب بمسمياث جميع قطع ألاجاث واسخخداماتهاحعري - 2

  للجلوش امل ع /. 

 لعرض املجالث/  ملام  املجالث. 

 لوطع بؼالاث الكخب / أدااج الفهااش. 

 معلو املكخبت ) م ك(لجلوش /  املكخب. 

ؼــــالب بــــ لي  الأك يراعـــة جسويــــ  الخالميـــل و  املكخبــــت ويفظــــ كـــاك مالؼــــالب الخالميـــل و ملتـــن يــــ ل  

 .لألزار ريق فصخخ ا  املثا امدوا لؼ

 وأهميتها:الخعرف على مسمياث أوعيت املعلوماث  - 3

  ملشاه ة الدوا واوايت ال دص/ ال دت املدواة.  

 الفرق ب ك املجلت والكخاب.  

   يو والكاصيذيأشرػت الففي  حعك . 

 ها:اسخخدامكيفيت و  املكخبتالخعرف على الوسائل الخكنولوجيت في  - 4

  لالصخكاو / املسج. 

  للكشاه ة / الخلفسيوك. 

 العلكيت والوزا  يت.  يويملشاه ة أشرػت الف / الفي يو 

 وجخسي  املعلوماثوالبحت لسيااة موالع الويب  / الككبيوجر. 

 لعرض املعلوماث بؼري ت مكب ة / ا و كخيالب وج. 

 :العناًت بالكخب/  الوحدة الثانيت

 / ألاهداف

 . خ ياث املكخبتإدااو أهكيت املكاف ت ة ة م - 1

 .ال دص املناصبتالكخب و فيفيت اعخياا  - 2

 .افدضاب مهااة فصخخ ا  املناصب للكخب - 3

 .الوصول إ ة الكخب املناصبت م  عالل ةالماث الرفوف - 4
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 / املدة السمنيت

 
 
 .جحخاج هلو الومل ة إ ة صخت ملدص مخخاليت بكع ل ملدت أصبوةيا

 / املحخوى 

 .ملك للجكيع ألنها  و   محخوى املكخبت ة الكخباملكاف ت ة  - 1

 .ح يكسلها وح يثنيها وح  عرطها للخل  ي ب صفحاث الكخاب بؼري ت صليكت ي لج - 2

 :شر  أجسام الكخاب املهكت الت  ي ب أك  عرفها الؼف  - 3

 .صفحت الرالف •

 .لا كت املكخوياث •

 .أالا  الدفحاث •

 . ة   اصخخ ا  اللعاب  ا ج ليب الدفحاث •

فيفيــت فصــخعانت لعالمــاث الرفــوف ووصــا   إلايظــا  للوصــول إ ــة الكخــاب أو معرفــت  – 4

 .ال دت املؼلوبت ويكوك ذلك ملضب الؼرق وإلااشاداث الت  جدبعها املكخبت

 .إةادجل إ ة مكانل املناصب ليخوة ة الؼاولت  جرو الكخاب حعوي  الخالميل ة ة – 5

  .يع  ي    الام الع   والرو كجلل يق ص إةؼام ليكت للكخاب ل يهو واةخبااو – 6

 م  املكخبت. لكخباحصخعااة الخعرف ة ة الؼري ت الصكيحت  – 7

 .الف   أو الخل الخلويت او م  املكاف ت ة ة الكخب املضخعااة  – 8

 فل زا  بئاجاو الكخب املضخعااة ا ة املكخبت  ا اولايها املك دة. - 9

 :كخب والقصصالاسخمخاع بال/  الوحدة الثالثت

 / ألاهداف

 .حعليو الؼلبت مهاااث  ا ف  إلانداث وفصخكاو الجي  - 1

  .مكااصت جكثي  ال دص - 2

 .محاولت اصخخراج الفوا   م  ال دص والفهو  مث  لها - 3

 .ج ايب الخالميل ة ة الروايت الشفهيت - 4

 .تب بالث وة اللرويت واملفاهيو العلكيالؼال الخالميل و جسوي   - 5
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ـــل و  - 6 ــ ــ ـــــجيع الخالميــ ــ ـــــ ر الحشــ ــ ــــ داب الخحــ ــ ــ ـــزود بـ ــ ــ ـــــري  وال ــ ــ ـــــت آلاعــ ــ ـــة محادزــ ــ ــ ـــالب ة ــ ــ ــ ؼــ

 .وفصخكاو

 / املدة السمنيت

بكعــ ل ملدــت  ملدــص صــذيحخــاج معلــو املكخبــت لخح يــق أهــ اف هــلو الوملــ ة إ ــة 

 
 
 .أصبوةيا

 / املحخوى 

كــوك أك ج ة ــةاعخيـاا ال دــص املدـواة والضــهلت  التــ  حرلـب ةليهــا الدــوا والرصـوماث   - 1

ـــت  ــــوداث املكخبــ ـــ  موجـ ــــواد أفثــ ــــلو املـ ـــت هـ ألنهـــــا جناصـــــب النكـــــو الفكـــــر    فبخ ا يـــــتباملكخبــ

 .والع  ا لخالميل هلو املرمللت

  .بالؼال الخالميل و ةرض ال دت باصخخ ا  وصا   ةرض مناصبت ج لب اندباو  - 2

ةهو بهـا ملتن يكوك اصـخكخام  مواد م رومة اا جناص هو يعخالضكا  للخالميل والؼالب با – 3

 .أفب 

ـــت  - 4 ــــائي املكخبــ ـــو املكخبـــــت( ي ـــــرأ أعدـ ـــو ينـــــال  )أملـــــ  معـــــاوني معلــ ـــت زــ ـــة الخالميـــــل ال دــ ة ــ

 .م  عالل أص لت مخنوةت ة  موطوو ال دت ومظكونها ملولهاالخالميل 

 . عي  أمل  الخالميل ب صلوبل اوايت ال دت الت  صكعها ة ة ألرانل - 5

  ج ـ ما  املراملــ  النها يــت مـ  مرمللــت الخعلــيو ويككـ  إطــافت لعــع امل ـرااث للضــنواث  فثــ

 الثانو  او الضنواث النها يت م  املعاه  العليا م  الخعليو والخ ايب املنه .  الخا ا:

 .الخ اب ة ة اصخخ ا  الوصا   الخكنولوجيت فصخخ ا   مث  - 1

 .ػري ت الوصول إ ة املعلوماث املؼلوبت م  عالل الكاصب آلا امعرفت  – 2

 الخكنولوجيت. فيفيت الخعام  مع وصا ؽ جخسي  املعلوماث - 3

  جهسة مع معرفت ػرق املكاف ت ةليها. ػري ت فخح وحشري معرفت  – 4

 مع اعل فملخياػاث الالزمت لكيفيت ملف ها. ػري ت إلااالقمعرفت  – 5

  (.املضكوةت واملر يت ومعرفت فيفيت )الفخح وال ف ػري ت إدعال  شرػتمعرفت  – 6

  .أهو  ي وناث الر يضيت  ا الكاصبمعرفت اصخخ ا   – 8

 . لراص الت  يخعام  معها الكاصب انواو - 9

  .ػري ت حشري     لرص وإدعالل - 10
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 .ػري ت ال عول إ ة شبكت إلان  نذ - 11

 .واصخخراج املعلوماث Google ػري ت البحت  ا محرو البحت - 12

 .ت  جو اصخخراجهاػري ت ػباةت الدفحاث ال - 13

 .CDألراص الؼري ت املث ة للخعام  مع  - 14

مـــ  أهـــو مـــا جحويـــل الوالـــت هـــو جكـــوي  صـــواة مخكاملـــت مـــ  عـــالل الخـــ ايب لخري ـــا املرمللـــت 

 صاصـــــيت املخـــــ عرة مــــــ  عـــــالل جنــــــاول املوطـــــوةاث بـــــ فث  جوصــــــع وةكـــــق مليــــــت حشـــــك  املوطــــــوةاث 

ت م  مليـت ملظـوا الخالميـل والؼـالب وػـرق اصـخعادة املـواد  وامل ـ ا  الخعرف الخا  ة ة ن ا  املكخب

الكخــب وصــيان ها وفيفيــت جرجي هــا ة ــة الرفــوف. والخعــرف ة ــة أجــسام الكخــاب. ون ــا  الخدــ ي  املخبــع 

وأصلوب جرجيب الكخب ة ة الرفوف. ومعرفت مكوناث الفهرش. ومعرفت املراجع وفيفيت البحت فيها  

ـــا املرملـــــال والبحــــت ةـــــ  الــــ واياث و  ـــت  ــ ـــ ماث املكخبيـ ـــا  ومدـــــادا الخــ اصـــــخعكال الكشـــــافاث ب نواةهـ

  صاصيت.

ينعكط بدـواة الهي ت الخ ايضيت بامل اصت صـملدت املكخبت ل ى أهكيت شك أك مفهو   حو  

ـــت  ـــل لويـــــت ة ـــــة إي ابيـ ـــالب الو الخالميــ ـــ ى  وك اهخكـــــا  امل اصـــــحك ؼـ ـــق لــ ـــل بحدـــــت املكخبــــت يخلــ الخالميــ

 بؼبيعت لاة ة ال  وة.  والشر  ؼالب شعوا باحهخكاالو 

وملعلو املكخبت او م اش املكخبت مع معلر  الفدول اجرام الع ي  م  الب امط و نشؼت الت  

  ومعرفـت فيفيــت فخابـت بحـت أو م ـالأو الـخعلو ة ـة فيفيـت خـ ايط جـسم مـ  املـنها يككـ  اك جكـوك ب

ـــــاب  و  اصــــــخعااة ـــ الخــــــ ايب ة ــــــة املهــــــاااث املكخبيــــــتفخـ ــ ـــت واصـ ــ ــــوا و  البحـ ـــت وال ــ ــ ـــــرش املكخبـ خعكال فهـ

 الببليوارافيت وا  ها.

 ــا يخولــ  مــ ى ن ــا  ملدــت املكخبــت  ــا ج ديــت وظيف هــا ة ــة لــ ا ملكــاش مــ ير امل اصــت فكــا 

الــلي  لهــو مهكــت  (لجنــت املكخبــت)أةظــام  صــاش زــو ة ــة أةظــام الهي ــت الخ ايضــيت جكيعــا وفــللك 

 .إلاشراف ال ا و ةليها

كيت ال دوى  ا جفعي  ملدت املكخبـت بامل اصـت ومـ ى ج ز  هـا ة ـة واظهرث الوالت م ى  ه

الخالميـل والؼـالب  ـا حضـهي  الفهـو وجبدـ   الخالميــل والؼـالب بكحخـوى املـنها امل اسـ    ـا  ـ  مــوادو 

وجبضيؽ الوصول ا ة املعلومت ب ل  جه  وأفث  فا  ة واطك  لالصديعاب والفهو  والفا ـ ة املرجـوة 

واملكخبــت باةخبااهــا مرفــس مدــادا املعلومــاث بامل اصــت والنبــع امل ــرا امل اســ    الــربؽ بــ ك الكخــابمــ  
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العلكيــــت املعرفيــــت و ؼــــالب الو الخالميــــل ملدــــيلت مكــــا  ضــــكح بسيــــادة  الــــ ا و ملخخلــــ  العلــــو  واملعــــااف

 .كخبتاملم  أوةيت املعلوماث املخخلفت واملخوفرة بال دوى فصخفادة و واللرويت 

ـــت  دنفيــــــل برنــــــامط إدااةبطــــــرواة البــــــ م  .1 ــ ـــت املكخبـ ــ ـــت لملدـ ــ ـــت والث افيـ ــ ـــــ اف ال  بويـ ـــق  هـ ــ خح يـ

جخدــــيص ملدــــت للككخبــــت جــــ اج  ــــا الجــــ ول ال ااســــ   ويو ــــ  بهــــا املناشــــؽ   و املرجــــوة منهــــا

/ املخخلفـــت التـــ  جكـــااش أزنـــام ملدـــت املكخبـــت وأك يخدـــص لهـــا  ـــج  عـــاص يـــ وك بـــل اليـــو  

الكخــب واملراجــع والوصــا    /موطــوو الــ اش  / العــ د الكاطــر / الفدــ  / الكدــت / الخــااي 

 .املهاااث املكخبيت املداملبت /الضكعيت والبدريت الالزمت 

إةــــــ اد لــــــوا و ببليوجرافيــــــت جخــــــ   املنــــــاها ال ااصــــــيت  ــــــا  ــــــ  مرمللــــــت حعليكيــــــت ة ــــــة ملــــــ ة   .2

 .وفصخعانت ب اشي  املعلوماث املوجود باملكخبت

. والخعـــرف ة ـــة مـــ ى منهـــا عـــالل ملدـــت املكخبـــتج يـــيو املراجـــع املوجـــودة باملكخبـــت لالصـــخفادة  .3

 لخ مت املنها امل اس  . امالمم ه

وجـــ ايب الخالميـــل والؼـــالب فصـــخفادة مـــ   جهـــسة الضـــكعيت والبدـــريت املوجـــودة  ـــا املكخبـــت  .4

 .الكرص ة ة جسوي  املكخباث ب جهسة الكاصباث فلك  ونيتة ة اصخخ امها مع 

لالصـــخفادة ؼـــالب الالخالميـــل و  اشـــيت مـــع املخياجـــاثاصـــخعكال أن كـــت حعليكيـــت مخؼـــواة ومخك .5

 لخؼوير ل اايهو  ا ال ااصت والبحت.  املخخلفتفلك  ونيت أوةيت املكخبت  م 

ومشـاايع  بحـار التـ  ؼالب ة ة أصاليب البحت العلر  وفخابت امل ـاحث الج ايب الخالميل و  .6

ــــ   اهــــــ اف املــــــنها  ـــت ا وجنكيــــــت ملكــــــت الن ــــــ  ملــــــا ي ــــــرأوك لخــــــ هيلهوجخــ ـــة فيفيـــ ــــ  مــــــع ة ـــ لخعامــ

 .املكخباث الجامعيت  ا املضخ ب 

وحسـجي  املالمل ـاث ةـ  ميـول  وفػـالودشجيع ة ة البحت الو مخؼواة إة اد برامط ز افيت  .7

  .مع امل اص ك  ا جؼويرها وجوجيهها وجنكي ها وإشباةها والخعاوك ال را يت والؼالب الخالميل 

فــخح و   الكــواا وملــ  املشــكالث والــخعلو الــلاحياصــخخ ا  ػــرق ج يــ ة للخــ ايط  املنالشــت و  .8

 .املخخلفتالث افيت وفجخكاةيت الجدال ب ك امل رااث ال ااصيت ومكااصت  نشؼت للنواث 
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ــــــــت: دليـــــــ  ةكـــــــ   - 1 ــــــــت املـ اصيـ عـــــــروك(. الـكـكخبــ ــــــــو. )ـو ـــت  -مـــاجــــــــ  مـحكــــــــ  ابـــــــا  لـولـ ــ ـــــراماث الفنيــ لإلجــ

ـــت والخعلــــــيو العــــــــا ااــسة:  -. 3غ  –بيــت. املكخ ثو نشــؼت واملهــااا الضــلؼت الوػنيــت  :وزااة ال  بيـــ

 .  2011  الفلضؼي يت

 .2015ػرابلط: داا النخلت لل شر   –مدؼف  دمحم ب يو   ال رامة ودواها  ا جنكيت ال  م.  - 2

 : الــ اا املدــريت اللبنانيــت ال ــاهرة -الخعلــيو. الجــواد الشــري . ال  بيــت املكخبيــت بكراملــ   دمحم ةبــ  - 3

2000. 

عــروك(.  شــعباك عليفــت - 4 ال ــاهرة: الــ اا املدــريت  - .فبخ ا يــتلخالميــل املرمللــت  ال  بيــت املكخبيــت)ـو

 .1996 اللبنانيت 

 .2002 العربيت ب  وث: داا النهظت  -املؼواة. هالل الناجوث. املكخبت امل اصيت  - 5

 . 2016ال  ش: وزااة ال  بيت والخعليو   –املكخبيت.  صكيت صي  ص يق. منها ال  بيت - 6
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 ملحق

 اسبوعي لحصت املكخبت الحد الفصول جدول 

 

 الخكيط فايعام الثالزام فزن ك فمل  الضبذ الكّدت

1       

حصت  2

 مكخبت

     

3       

 طلبـتجميع الخالميذ والمفخوحت لمساحت زمنيت /  ص  املتف 

حصت     4

 مكخبت

  

5       

6       
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 أ. د/ فايصة دطوقي أحمد                                                                          

  -ومصادر الحفلم قضم اإلافلىمات                                                                                   

 ظُبة  جامفة                                                                                

 

تتس   لفي اإلالتتب صتتلزاي  تت  ـبتت  الفٍس اًتتة  تتادم ا اتترمفي الملتتٍر مجزتتق اإلالتتب ـبتت   نؽتتمثحتتد ـر

تتتس للزاحبتتتات الىقلُتتتة  اإلا ً تتتتة اإلا تتتىرج  الحفتتتاوي متتتق ا  امفتتتتة ؤلاصتتت مُة متتتإثزر   تتتالفٍس  ُ ا بف تتتتىاي ا ـاإلا

 11 - 9 تتتت اإلاىا تتت  1441محتتترم  12-10 تتت ل الل تتت ج متتت   "الحج ًتتت  اتتتب اإلااحبتتتاتالا حكتتتار واثجا تتتات "

ق  اإلاإثزر م2019صةحزب   ـُ وق  شارك اب  . زركس اإلالب صلزاي ال ولب للزإثزرات  اإلا ً ة اإلا ىرج. و

 م   75اإلاإثزر 
 
ة جلضة ـلزُة 16دولة  وبلغ ـ د ا  لضات  14 احثا محاور  6مىزـة ـلى   وحىاٍر

 ـلزُة.

 

 .والححىل اب اإلااحبات 2018ثق ُات ما بف   .1

 .ثأرف  الا حكار ـلى الادارج والهُكلة اب اإلااحبات .2

س اإلافزج الح ا ضُة للزاحبات .3  .الا حكار ودوره اب جفٍس

 .الب امج وا خ مات اإلابحارج اب اإلااحبات إلاقا لة حاجات امل حزق .4

ة للزملا ت والحح ًات  .5  .التي ثىاجه اإلااحباتا الىل الا حكاٍر

 .اإلااحبة وامل حزق: الف قة وا ااجات اإلاحعىرج .6

 

تتتد  فالُتتتات  تتتةو  وا  لضتتتات الفلزُتتتة  متتتا  تتتفي حلتتت  الا ححتتتا  اإلاتتتإثزروقتتت  ث ـى لابتتتار ) ا اىاٍر

 ا  لضة ا خحامُة  وجاءت ـلى ال حى الحالب:و   (اإلاحخصصفي اب املخعىط وال  اذ وآلارار
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تتتتس  ُصتتتت   تتتت  صتتتتلزاي  تتتت  ـبتتتت "ألامفتتتت  اإلا تتتتىرج  مفتتتت  اإلا ً تتتتة صتتتتزى  ا التتتت   ح شتتتتفي تتتت     "الفٍس

ة اإلااحبتتتتتات  وقتتتتت   كتتتتت  صتتتتتزىه  تتتتت ل الكلزتتتتتة التتتتتتي  لقا تتتتتا ـلتتتتتى  زتتتتتإثزرلل  ي اإلاتتتتتإثزر ًزتتتتتط اصتتتتتحزراٍر

وثلاـلهتتتا متتتق حاجتتتة امل حزتتتق ومحعلبتتتات الح زُتتتة الاقحصتتتادًة والثقا ُتتتة  كتتت   وجههتتتا اتتتب زمتتت  ظلتتترج 

 .والحق ُات اإلاحج دج والحلاـلُةاإلافلىمات 

تتتتس للزاحبتتتات الىقلُتتتة اإلاكلتتت    لقتتتم ألامتتتفي الفتتتتام مل زتتتق اإلالتتتب ـبتتت ومتتت  جانبتتته  صتتتتفادج الفٍس

كىكبتتة ًجحزتتق  ُتته اإلاتتإثزر   شتتار  ا تتا ئلتتى  يكلزتتة قتتال  "حضتت   تت  ـتتىاد الضتتٍر ب"التت كحىر ألاصتتحا  

لُزثتتتتت    اًتتتتتة  اـلتتتتتة   اتتتتتب اإلاضتتتتتحقب متتتتت  الفلزتتتتتاء وألاصتتتتتاثلج وظلبتتتتتة الفلتتتتتم لُح ارصتتتتتىا دور اإلااحبتتتتتات 

س للزاحبات الىقلُة.ألنملعة   مجزق اإلالب ـب  الفٍس

واتتتتب كلزحتتتته التتتتتي  لقا تتتتا نُا تتتتة ـتتتت  "تتتتُى  اإلاتتتتإثزر ـبتتتت  التتتت كحىر "  نتتتتادر صتتتترا " )ألاصتتتتحا  

ات   ا  امفة اللب انُة( ـ  اـ زاز م  اإلاملاركة اب جلضات اإلاإثزر اللي ٌضلغ الضىء ـلى مى"ـى

ت امهزة   .اب "ىء ما ٌمله ه الفالم م  محغف ات ثق ُة  ثحفل   زضحقب  اإلااحبات واصحزراٍر
 

 كانت كالتالي: وحوازية علمية ةجلظ (16)شهد املؤتمس عقد 

  وشيةةس )معةالي أ.د/ الةةجر جةساز  أدازهةةاو  ، التةةثاو وداةدا بعنةوا   جلظةة حوازيةةة ( 1)الجلظةة

 (.الثقافة ألازدني الظااق

 :ك  م   له ا  لضة ثح ذ اب

  ا لحكٍى  الباحث اإلاب ؿ.ـ  "   حز  شىقب  نبفي" ال كحىر  ال رش اإلااحبي  صاص 

 " املخعىظتتتات الفربُتتتة اإلاإ تتترج: ئظ لتتتة ـلتتتى ـتتت    " ملتتتام محزتتتىد ـسمتتت ألاصتتتحا  التتت كحىر

ة اب اصحفادج مخعىظات ا.  ثجربة دار الاحب اإلاصٍر

   للغة ا اُاج اإلاضح امة. ـ  "   نادر صرا " ال كحىر ألاصحا 
 
 ال  اذ اللغىي من  

 

 ( جلظةةةة علميةةةة بعنةةةوا   2الجلظةةةة ) دمحم فتحةةةي  أ.د/ أدازهةةةاو  ، التقنيةةةة والتعامةةةت وامل ت ةةةا

 .جامعة القاهسة( -)أطتاذ امل ت ا  واملعلوما  ع د الهادي

 اب:ثزثلد ـلزُة شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات 
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  الضتتتتتزات ؤلا  اـُتتتتتة إلاتتتتت ًري اإلااحبتتتتتات " بف تتتتتىاي "ئًزتتتتتاي صتتتتتفُ  ئ تتتتترا ُم جفلتتتتتر . "دراصتتتتتة

ث اولتتتتد ال راصتتتتة قضتتتتُة . "ا  امفُتتتتة ودور تتتتا اتتتتب مىاجهتتتتة الححتتتت ًات ا االُتتتتة واإلاضتتتتحقبلُة

ؤلا تتتتت اؿ اتتتتتب اإلااحبتتتتتات ا  امفُتتتتتة ومتتتتت ي وجتتتتتىد ـ قتتتتتة ارثباظُتتتتتة دالتتتتتة  تتتتتفي ثتتتتتىا ر مقىمتتتتتات 

( متت  الفتتاملفي 106ؤلا تت اؿ والضتتزات الةخصتتُة للزتت ًٍر . اشتتحزلد ـُ تتة ال راصتتة ـلتتى )

واصتحخ مد الباحثتة اإلاحىصتعات ا اضتا ُة   م ً ة الضادات واإلا ى ُتةجامفتي  زاحبات 

تتتتتتتة وثحلُتتتتتتت  الحبتتتتتتتاً  ألاحتتتتتتتادي وقُتتتتتتتاش الارثبتتتتتتتاط للى تتتتتتتىل ئلتتتتتتتى نحتتتتتتتاةج   تتتتتتتاتوالانحرا اإلافُاٍر

 .ال راصة

 " الا حكتتتتار اتتتتب اإلااحبتتتتات العبُتتتتة متتتت   تتتت ل " بف تتتتىاي "صتتتتامر نتتتتىر  حزتتتت  محلتتتتىػ د.دراصتتتتة

تس  صتفد ال راصتة ئلتى ."  مات العباـتة ر رُتة ألابفتاد الحلاـلُتة ـبت  شتباة ؤلان  نتد جفٍس

ُتتتتتتة ألابفتتتتتتتاد متتتتتتت   تتتتتتت ل ثح ًتتتتتتت   اإلااحبتتتتتتتاتاصتتتتتتحخ ام  م تتتتتتتاء  ألادوات العبُتتتتتتتة للعباـتتتتتتتة ر ر

ُتتة  ـتتة ر ر ألاصاصتتُة واإلاهزتتة متت  اإلاصتتادر اإلاحاحتتة ـلتتى شتتباة ؤلان  نتتد والتتتي ثحعل  تتا العبا

زا  اصحخ امها اب اإلااحبات العبُة م   ج  ئدارج  له ا خ مة اإلابحارج  الاءج  ألابفاد ٍو

مجحزفتتتات ومضتتتحىدـات ال زتتتا   ر رُتتتة ( 1: )و فالُتتتة و لتتتب اتتتب ر رتتتة محتتتاور  صاصتتتُة  تتتب

اإلاحاحتة ـلتى  CAD(  رمجُتات 2  )3D Model Communities and Repositoriesألابفتاد 

تتتت   تتتتىر ألاشتتتتفة العبُتتتتة Online CAD Software ( .3 )ا ختتتتغ اإلاباشتتتتر   دوات ثحٍى

Medical Image Scan Conversion Tools. 

 "بف تتىاي  دراصتتة " . رانُتتا رمضتتاي ـثزتتاي"New Trends and Technologies on the 

Road to Empower the Vision of Libraries of the Future in the Arab Region" .

مخحبت ات الفلتىم ؤلانضتانُة الرقزُتة اتب  الىرقة البحثُة ئمكانُتات وجتىد واحت ج مت  ق مد

 واصحفر"تتتتدا  امفتتتتات واإلاراكتتتس التتتتتي ت تتتحم   تتتتلا اإلاى"تتتىؿ.  اإلا عقتتتة الفربُتتتة  الحفتتتتاوي متتتق

ا لننضتتانُات   حُتتث  الرقمتتي الاصتتحلادج متت  مخحبتت  الفلتتىم ؤلانضتتانُةُتتة كُل صتتُكىي مركتتس 

اُي صتتتلوالفلتتتىم الاجحزاـُتتتة اتتتب اإلا عقتتتة الفربُتتتة  والتتت والل تتتىي  ا ج ًتتت   لن تتت اؿ  كىي ئظتتتار 

لهتتا   ًت  ا  ور التاإلااحبتات للحفامت  متق مجحزتتق  والاكخملتا  والحفتاوي والحلاـت  الفلمتي اتب

ر الضتتا قة  والبتتاحثفي. كزراكتتس مفر تتة للفلزتتاء واـحزتت ت الىرقتتة اتتب ثصتتزُزها ـلتتى الحقتتاٍر

و ب ات ث لُتل مثت   تله اإلاملتروـات اتب ا  امفتات   اإ"تا ة ئلتى ؤلانحتا  اللاتري اإلااحتى  

 اب  لا امل ال. 
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 ( جلظةةة علميةةة بعنةةوا   3الجلظةةة )أطةةةتاذ أ.د/ نجةةار القةة ج   دازتهةةاأو  ، مجةة الااتكةةةاز وةسا(

 (.ألاميثة نوزهجامعة  -امل ت ا  واملعلوما 
 

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

  ر اتتتتتب اإلااحبتتتتتات الا بف تتتتتىاي "" انحصتتتتتار حضتتتتتفي   تتتتتى  اتتتتتر الصتتتتت ً "د. دراصتتتتتة  حكتتتتتار والحعتتتتتٍى

 الضتتتىء ـلتتتى لقتتتد ال راصتتتة ".  ا  هتتتاز(اإلا رصتتتُة  الضتتتىداي ) تتتال  كفز ـلتتتى ئدارج اإلااحبتتتات 

التي ثى ر ا للع   اب الضىداي بملك  ـتام  وبا  هتاز واقق اإلااحبات اإلا رصُة وا خ مات 

اًتتتتتتة اإلاى تتتتتتىبفي الاثفتتتتتت  متتتتتت  اإلافلىمتتتتتتات للبتتتتتتاحثفي   كزتتتتتتا حزلتتتتتتد بملتتتتتتك   تتتتتتا  القتتتتتتىم  لـر

و لتتتتتب ـبتتتتت  و  تتتتت ا ها وظتتتتترم الاصتتتتتحلادج من تتتتتا   واإلاهحزتتتتتفي حتتتتتىل واقتتتتتق اإلااحبتتتتتات ال رصتتتتتُة 

ت  مت    زُتة ال راصتة  ال راصة الحلصُلُة لىاقق  ح   له اإلااحبات اب الضىداي  ومزتا ًٍس

زلُات تا الل ُتة   ي ماحبات ثلتب اإلات ارش لتم ثحتؾ   راصتة مضتبقة لحقت  ـلتى مقحنُات تا ـو

 و  مات ا لخضلُغ الضىء ـلى مفر ة الى"ق الرا   وآمال اإلاضحقب .

 " الملُخى ة اإلاب ـة اب اإلااحبات الفامة الفربُة: " بف ىاي " .د/  اًسج دصىقب  حز دراصة

 تت  د ال راصتتة ئلتتى جفتتر  الى"تتق ا اتتالب اتتب اإلااحبتتات الفامتتة الفربُتتة ". دراصتتة ثخعُعُتتة

لتتت ـم ؤلا تتت اؿ الل تتتي لتتت ي اإلاضتتت في  وكتتتللب اق تتت ا   عتتتة ًزاتتت  متتت    لهتتتا ث لُتتتل  تتترامج 

تتتتد ال راصتتتتة اإلاُ انُتتتت"الملتتتتُخى ة اإلاب ـتتتتة"   تتتتا ىلُتتتتى متتتت  ـتتتتام . و جٍر ة اتتتتب شتتتتهري ًىنُتتتتى ٍو

م. واصتتحخ مد اإلاتت إس اإلاضتت ب للحفتتر  ئلتتى واقتتق دـتتم اإلااحبتتات الفربُتتة للملتتُخى ة  2019

تتب   متتا  داج ال راصتتة  حزثلتتد اتتب  اإلاب ـتتة متت   تت ل دراصتتة مىاقتتق ثلتتب اإلااحبتتات ـلتتى الٍى

ة.   قاةزة مراجفة  اإ"ا ة ئلى القراءات ال ؽٍر

 " م ي  فالُة الب امج اإلابحاترج " بف ىاي " ال   . الضفُ  ـست" " وصبتيـلب  ر   . دراصة

ةُة ال راصة ئلى .    د "اب ح  اإلاملا ت  اإلااحبات ال رصُة: مصر  اإلااحبة دراصة ثجٍر

الحفر  ـلى م ي ثأرف  الب امج وألانملعة اإلابحارج ـلى ح  اإلاملا ت  اإلااحبات اإلا رصُة  

القتتتتتراءج  متتتتت   تتتتتت ل ـتتتتتر  ثجربتتتتتة "مصتتتتتتر  ال صتتتتتُزا  ُزتتتتتا ًحفلتتتتتت  بفتتتتتسو  العتتتتت   ـتتتتتت  

 اإلااحبة".
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 ( جلظة علمية بعنوا   الخدما  ودادا  ، 4الجلظة ) أطةتاذأمجةد ججةاشي أ.د/ وأدازهةا( 

  (.جامعة طي ة -انهاجامعة  -املعلوما 

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " تتتس دور  " بف تتتىاي"اإلاضتتت   تتت    د.  تتتا   دراصتتتة تتتادي اتتتب جفٍس اللهتتترش الفراتتت  اإلاىحتتت  الٍر

 لقد الىرقة الضىء ـلى اصهامات اللهرش الفرا   ."الا حكار والحغُف  اب اإلااحبات الفربُة

ر م صتتتتة ظتتتتار جفتتتتاون  ئاإلاىحتتتت  اتتتتب ثتتتتى ف  م تتتتا  م ةتتتتم للفزتتتت  اتتتتب  وجملتتتتارك  متتتت   تتتت ل ثعتتتتٍى

ُتتتتة متتتت  ثأصتتتتِط  نُتتتتةمفر ُتتتتة ثزاتتتت   تتتتة  اإلااحبتتتتات ومراكتتتتس اإلافلىمتتتتات الفرب  صاصتتتتُة مفُاٍر

ر   ُانتتتتتتات  بلُىجرا ُتتتتتتة ومللتتتتتتات اصتتتتتتخ ادًة و ضتتتتتتاء رقمتتتتتتي  هتتتتتتارش وظ ُتتتتتتة وقىاـتتتتتت  لحعتتتتتتٍى

ر و اإلافر تتتتتة ومحعلبتتتتتات مجحزتتتتق اإلاضتتتتتحلُ ً . ًحىا تتتت  متتتتتق  تتتت اـة   شتتتتتارت ئلتتتتى  تتتتترامج ثعتتتتتٍى

ة اتتتتب مجتتتتاالت ث ؽتتتتُم اإلافلىمتتتتات اتتتتب اللهتتتترش الفراتتتت  اإلاىحتتتت  والتتتتتي ًى ر تتتتا  الكتتتتىادر الةملتتتتٍر

وامتح ك  اللهرش الفرا  اإلاىحت  للزحخصصتفي الفتر    ت   الححت ًث اإلاضتحزر للزهتارات

ـلتتتتتى ا ختتتتت مات  الضتتتتتىءكزتتتتتا صتتتتتلعد  .وجتتتتتهمحفتتتتت دج ألا ا خبتتتتت ج للفزتتتتت  اتتتتتب البِ تتتتتة الرقزُتتتتتة 

متت   جتت  مضتتاـ ت ا اتتب اإلابحاتترج التتتي ًقتت مها اللهتترش الفراتت  للزاحبتتات ومراكتتس اإلافلىمتتات 

  ر ُة  ات قُزة ـالُة.ثق ًم   مات مف

 " مساًتتتتا الخملتتتتةُب اتتتتتب ؤلادارج " " بف تتتتتىاي .   ٌفتتتتة رحزتتتتىن "و  " . مصتتتتعلم   ت تتتتتام دراصتتتتة

 تت  د الىرقتتة البحثُتتة ئلتتى اصتتخثزار مساًتتا الخملتتةُب  ."القاةزتتة ـلتتى اإلاملتتروـات  اإلااحبتتات

وشتتزال الملتتباة ال ولُتتة لقتتادج اإلااحبتتات اإلابتت ـفي ال اشتت في )الملتترم ألاوصتتغ  تتفي مبتت  ب 

قُا دا   اإلااحبتة مت   ت ل الاصتحلادج مت  اب ئدارج بفض اإلاملروـات (  INELI-MENAئ ٍر

جتتب الملتتباة حتت بتت ات   ج الملتتباة التتلي صتتِحم الاصتتحفانة  تته كزتت ًر  تتى -) (    ٍر ـتت   تتٍر

اتتتب مجتتتال متتتا اتتتب ث لُتتتل مملتتتروؿ   -بفتتت  إدارج  حتتت  اإلاملتتتروـات  زاحبتتتة ـربُتتتة  فتتت  ماحةحتتته

ج الملباة اللي  ى  -ـلى  ي ًكىي اإلاب ؿ ) (  ـربُة   ري    اك حاجة ئلُه  زاحبة  ٍر

 زتتتسج الى تتت   تتتفي ئدارج اإلااحبتتتة  -ٌفزتتت   اإلااحبتتتة التتتتي صتتتِحم الح لُتتتل الفزلتتتب للزملتتتروؿ   تتتا

وا حزتتتتد  والفتتتاملفي   تتتتا  ومتتتت ًر اإلاملتتتتروؿ التتتلي صتتتتِحم الاصتتتتحفانة  تتتته ـبتتت  شتتتتباة ؤلان  نتتتتد.

اللاتترج البحثُتتة  ا حُتتار اإلاملتتروـات التتتي جفزتت  ـلتتى جتتل  اإلاضتتحلُ ً  للزاحبتتة وثحقتتت  

تتتتا.  تتتتا ملزىص   ُ ا مجحزف تتتحم اصتتتتحخ ام ألادوات الفلزُتتتتة لح لُتتتل اإلاملتتتتروؿ مثتتتت  نزتتتتى   ـاةتتت   ٍو

تتتتا الاصتتتتحلادج متتتت  مساًتتتتا ثعبُقتتتتات ا اىصتتتتبة  Gant chartجانتتتتد  و تتتتراةغ الحتتتت     و ًض 
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 قتتتات وا خعتتتغ  ات الصتتتلة  كزتتتا ًتتتحم اصتتتحخ ام  تتترامج الحىا تتت  الستتتاا ُة إلاملتتتاركة اإلار 

 لفق  الاجحزاـات ال ورٍة  في  ٍر  اإلاملروؿ. Zoom meetingالاجحزا ب مث  

  و"  ـب  ال ه جزتال الت ً " "د.  م      ر"ىاي""د.  حز  حلمي   ى امل  " و دراصة 

لحقتتت ًم  Self-Service Kiosksكبتتتاة  ا خ متتتة اللاثُتتتة الححتتتىل نحتتتى اصتتتحخ ام بف تتتىاي "

ة ئلتى الحفتر  ـلتى  حت ذ الحق ُتات    د ال راصتة  ."  مات اإلافلىمات  اإلااحبات اإلاصٍر

حُتث اإلاضحخ مة اب اإلااحبتات لحقت ًم  ت مات اإلافلىمتات  اإلااحبتات بملتك   صته  و صترؿ  

اصحخ امها اب  و ىاة  Self-Service Kiosksقامد  حى"ُر ملهىم كباة  ا خ مة اللاثُة 

ر"تتتد إلابتتتادرات  اصتتتحخ امها دا تتت  اإلااحبتتتات  وكُلُتتتة ثىؼُتتت  ثلتتتب الابتتتاة  اإلااحبتتتات  ـو

لحقتتتت ًم  تتتت مات اإلافلىمتتتتات دا تتتت  مصتتتتر والبنُتتتتة الحححُتتتتة ال زمتتتتة لحعبُقهتتتتا  و و تتتتاد 

ة للححتتىل نحتتى ثعبُتت  ثلتتب الابتتاة .  اإلافىقتتات والصتتفىبات التتتي صتتحىاجه اإلااحبتتات اإلاصتتٍر

تتتتا لب تتتتاء كبتتتتاة  ا خ متتتتة اللاثُتتتتة لحقتتتت ًم  تتتت مات اإلافلىمتتتتات  فد ال راصتتتتة"تتتتكزتتتتا و  مق  ح 

  زصر.

 " ُتتتتتتة اتتتتتتب مىاجهتتتتتتة " بف تتتتتتىاي "الغامتتتتتت يصتتتتتتفىد  . ح تتتتتتفي دراصتتتتتتة ثىؼُتتتتتت  ا ختتتتتت مات الحلاـل

تت  اإلااحبتتات ألاكادًزُتتة متت  مكتتاي  ."ثحتت ًات اإلااحبتتات ألاكادًزُتتة ركتتست ال راصتتة ـلتتى ثحٍى

دراستتتتتالي  االصتتتتتحفانة  تتتتتالحعىر الحق تتتتتي  ثلتتتتتاـلبًجزتتتتتق الاثفتتتتت  متتتتت  اإلاتتتتتىاد اإلاقتتتتتروءج ئلتتتتتى مركتتتتتس 

وجستتتتتخف ه اتتتتتب دـتتتتتم الفزلُتتتتتة الحفلُزُتتتتتة وثلفُتتتتت  ا ختتتتت مات الحلاـلُتتتتتة اتتتتتب جزُتتتتتق اإلااحبتتتتتات 

  .2030   زا ًحىا   مق رؤٍة اإلازلاة الفربُة الضفىدًة ألاكادًزُة

 " ثق ُتتتتتتتتات مضتتتتتتتتحقبلُة  ختتتتتتتت مات اإلااحبتتتتتتتتات " " بف تتتتتتتتىايد.  حزتتتتتتتت   متتتتتتتتفي   تتتتتتتتى صتتتتتتتتف جدراصتتتتتتتتة

ا اتب  صهزد ال راصة اب ئ ادج اإلااحبات مت  ثق ُتة اإلافلىمتات  ."الىقلُة ا كبفت   التتي  دت دور 

ثحتتىل اإلااحبتتات الحقلُ ًتتة ئلتتى اإلااحبتتات الا   ا"تتُة وؤلالا  ونُتتة والرقزُتتة  و و تتاد  ي 

ًتتتت ج اتتتتب ثق ُتتتتتة اإلافلىمتتتتات تتتتا ـلتتتتتى مضتتتتزُات و تتتت مات اإلااحبتتتتتات  اإلالتتتتا ُم ا    صتتتتحإرر ححز 

  وئن  نتد ألاشتُاء  Digital Transformation  ومت   تله اإلالتا ُم الححتىل الرقمتي ا االُة

ي ثلتتتتتتتب  وبُنتتتتتتتد ال راصتتتتتتتة  وا اىصتتتتتتتبة الستتتتتتتاا ُة  والتتتتتتتلكاء الا تتتتتتتع ا ب  وئـتتتتتتتارج ألاشتتتتتتتُاء.

اإلالتتتتتا ُم اثجتتتتتاه ـتتتتتام مضتتتتتحقبلب ال محالتتتتتة  و ي ـلتتتتتى اإلااحبتتتتتات الحىا تتتتت  متتتتتق ثلتتتتتب اإلالتتتتتا ُم 

 حتى ال ثح شالى   مة بف  ألا ري.والاصحلادج من ا  ق ر ؤلامكاي 
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 ( جلظةةةةةةة حوازيةةةةةةة بعنةةةةةةوا   تجةةةةةةاز  دوليةةةةةةة ، وأدازتهةةةةةةا 5الجلظةةةةةةة ) /عميةةةةةةد ) ع يةةةةةةث الظةةةةةةسانيد

  (.جامعة طي ة -الجودة

 ثح ذ اب  له ا  لضة ك  م :

  ُالضتت "Ian Yap"   ـتت "Library Transformation in a Digital World: Public 

Libraries Singapore"  

  ُالضتت"Alim Garga"    ـتت AFLIA, Strengthening the library sector to drive 

development"" 

  التتت كحىر"Mohammad Arshad" "  جهتتتىد داةتتترج اإلافتتتار  حُتتت ر آ تتتاد التتت ك  اتتتب نملتتتر ـتتت

 ."ال  اذ الفرا  ؤلاص م 

 

 ( جلظةةةةة علميةةةةة بعنةةةةوا   6الجلظةةةةة )أطةةةةتاذ  زةحةةةةي عليةةةةا أ.د/ وأدازهةةةةا  ، الااةةةةدا  والااتكةةةةاز(

 (.ألازدنيةجامعة ال -امل ت ا  واملعلوما 

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " م ا   تتت يدراصتتتة الا حكتتتار " " بف تتتىايد. ًاصتتتر نبتتتىي محزتتتىدو "  " .د/ محزتتتىد ـبتتت  الاتتتٍر

ة تتتس اإلافتتتزج الح ا ضتتتُة: دراصتتتة ثحلُلُتتتة لفُ تتتة متتت  اإلااحبتتتات ا  امفُتتتة اإلاصتتتٍر  ودوره اتتتب جفٍس

ت   زا ُتة الا حكتار و صاةصته و نىاـته  والاملت   ."وؤلاماراثُة    د ال راصة ئلتى الحفٍر

س اإلافتزج الح ا ضتُة اتب ماحبتات مإصضتات ررج  ُهإ ـ  الفىام  اإلا   والف قة  ِ ه وبفي جفٍس

 الحفلتتتتتتتتتُم الفتتتتتتتتتالب. واـحزتتتتتتتتت ت ال راصتتتتتتتتتة ـلتتتتتتتتتى اإلاتتتتتتتتت إس الى تتتتتتتتتل   صتتتتتتتتتلى  البحتتتتتتتتتث الىرتتتتتتتتتاةق 

ي اإلاحفلتتتتتتتت   اال حكتتتتتتتتار واإلافتتتتتتتتزج الح ا ضتتتتتتتتُة  والحفتتتتتتتتر  ـلتتتتتتتتى دور الصتتتتتتتتحفرا  ؤلانحتتتتتتتتا  اللاتتتتتتتتر 

تتس اإلافتتزج الح ا ضتتُة للزإصضتتات الحابفتتة لهتتا متت  وجهتتة نؽتتر متت راء  اإلااحبتتات ا  امفُتتة لحفٍس

ة وؤلاماراثُة  االصحفانة  أصلى  البحث اإلاُ ان .   ـُ ة م  اإلااحبات ا  امفُة اإلاصٍر

 " الا حكتتتار الاجحزتتتتا ب اتتتب اإلااحبتتتتات الفامتتتتة " ي" بف تتتتىاد. مجتتتت ي ـبتتت  ا  تتتتىاد ا  تتتاك دراصتتتة

 تتتتت  د ال راصتتتتتة ئلتتتتتى الىقتتتتتتى  ـلتتتتتى واقتتتتتق ا ختتتتتت مات  ."الفربُتتتتتة والححتتتتت ًات التتتتتتي ثىاجههتتتتتتا

جتت  اق تت ا   وألانملتعة الاجحزاـُتتة اإلاق متتة  اإلااحبتتات الفامتتة مجحزتق ال راصتتة  و لتتب متت  
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الاجحزاـُتتتتتتتة  فتتتتتتت  الحقلُ ًتتتتتتتة  وا  ا  تتتتتتتة واملالتتتتتتتسج ـلتتتتتتتى ارثُتتتتتتتاد  نزتتتتتتتى   لتتتتتتتبفض ألانملتتتتتتتعة

 ُزا ًحفل   الحفلُم  والحفلُم الفامة  اإلااحبةاإلااحبات الفامة. وق  ث اولد ال راصة  دوار 

 خلتتتىت التتت ور الحفلُمتتتي متتت ي ا اُتتتاج  والح زُتتتة الاقحصتتتادًة  وال ًزقراظُتتتة  رتتتم  شتتتارت 

الاجحزتتتا ب لهتتتا  رتتتم حصتتترت نزتتتا   ز ـلتتتى التتت ور للزاحبتتتات الفامتتتة  ومتتت  رتتتم   زُتتتة ال  كفتتت

 ااجتتتتتتتتة الاجحزاـُتتتتتتتتة اإلاق متتتتتتتتة  اإلااحبتتتتتتتتات الفامتتتتتتتتة مجحزتتتتتتتتق ال راصتتتتتتتتة  و شتتتتتتتتارت  لألنملتتتتتتتتعة

اإلااحبتتتتتتات الفامتتتتتتتة اإلااصتتتتتتتة ل  حكتتتتتتتار الاجحزتتتتتتتا ب  رتتتتتتم  كتتتتتتترت نزتتتتتتتا   لألنملتتتتتتتعة الاجحزاـُتتتتتتتة 

ة ك زى   ًزا   ي ثححلي  ه اإلااحبات الفامة الفربُة.  الا حكاٍر
 

 ( جلظةةةةة علميةةةةة بعنةةةةوا   امل ت ةةةةا  والوةةةةثامأ داداعيةةةةة ، وأدازهةةةةا أ.د/ من ةةةةوز 7الجلظةةةةة )

 (.امللك طعودجامعة  -)أطتاذ املعلوما  الصامت

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " ر مإصضات " بف ىاي " .د/ و ُبة  رارم دراصة الُقؽة اإلافلىماثُة  صلى  مبحار لحعٍى

تتتتتتتا ىمتتتتتتتات: ماحبتتتتتتتات الىقتتتتتتت  اإلافل ث اولتتتتتتتد ال راصتتتتتتتة مزفتتتتتتتزات اإلااحبتتتتتتتات الىقلُتتتتتتتة   ."نزى ج 

ر والا حكتتار التتتتي ثى ر تتا  ُتت  آلُتتتات الحعتتٍى   مزثلتتتة ـلا تتا الحا ىلىجُتتا الرقزُتتتةوحاولتتد ثعب

تتتتتتتا اتتتتتتتب الُقؽتتتتتتتة اإلافلىماثُتتتتتتتة   ا  كأصتتتتتتتلى  ـلمتتتتتتتتي ثق تتتتتتتي محعتتتتتتتىر  صاص  ا واصتتتتتتتتف  ـتتتتتتتر  انخملتتتتتتتار 

  اإلااحبتتات اإلاملتتهىد لهتا متت   وي ا خبتت ج اتب ثخصتت  اإلااحبتتاتومضتا زحه اتتب الر تتق مت   داء 

ب ـلى ا ح    جُالها. ا ما ارثبغ من ا  حق ُات الٍى   صى  

 " ُتتتتتت دراصتتتتتتة ُتتتتتت  ملتتتتتتا ُم " بف تتتتتتىاي " . ـزتتتتتتاد   ًىصتتتتتت    تتتتتتى ـ ؤلا تتتتتت اؿ ؤلاصتتتتتت م  اتتتتتتب ثعب

تتتتتااإلاضتتتتتإولُة الاجحزاـُتتتتتة:  رقتتتتتة  تتتتت  د الى  ."اإلااحبتتتتتات الىقلُتتتتتة اتتتتتب   متتتتتة امل حزتتتتتق نزى ج 

البحثُتتتتتتتتتة ئلتتتتتتتتتى جضتتتتتتتتتلُغ الضتتتتتتتتتىء ـلتتتتتتتتتى الحىجهتتتتتتتتتات ا ا ًثتتتتتتتتتة لحعبُتتتتتتتتت  ملتتتتتتتتتا ُم اإلاضتتتتتتتتتإولُة 

وربتتتتتتتتغ اإلااحبتتتتتتتتات الىقلُتتتتتتتتة متتتتتتتتق اإلالتتتتتتتتا ُم ا ا ًثتتتتتتتتة الاجحزاـُتتتتتتتتة للزاحبتتتتتتتتات  وئلتتتتتتتتى ئؼهتتتتتتتتار 

وقتت  اصتتحخ م اإلاتت إس الى تتل  الححلُلتتب لفتتر  وشتتر  للزضتتإولُة الاجحزاـُتتة للزاحبتتات. 

وربعهتتتا  ا  انتتتب ضتتتإولُة الاجحزاـُتتتة للزاحبتتتات مبتتتادب وملتتتا ُم الحىجهتتتات ا ا ًثتتتة للز

حة كبف ج م    راد امل حزق.  الحعبُق  م    ل "اإلااحبات الىقلُة" التي ثخ م شٍر

 " التتتتتتى ب  تتتتتترامج " بف تتتتتتىاي "د. مِضتتتتتتاء ـبتتتتتت  اللعُتتتتتت "و  "حزتتتتتتسجد. ـتتتتتتادل ئصتتتتتتزاـُ  دراصتتتتتتة

زُتتة اإلافلىمتاج  اتتب اإلااحبتتات الفامتة اتتب اإلا عقتتة الملتترقُة  الضتفىدًة: دراصتتة ". ثحلُلُتتة ثقٍى
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تتتتتتتت   اإلااحبتتتتتتتتة الفامتتتتتتتتة و  تتتتتتتت ا ها ووؼاةلهتتتتتتتتا  وما ُتتتتتتتتة التتتتتتتتى ب ا تتتتتتتت  د ال راصتتتتتتتتة ئلتتتتتتتتى  لحفٍر

اثه واإلاهتتتارات اإلاحفلقتتتة  تتته. كزتتتا وقلتتتد ـلتتتى واقتتتق  تتترامج التتتى ب  و اإلافلىمتتتاج    زُحتتته ومضتتتحٍى

واـحزتتتتتت ت . ً تتتتتتة التتتتتت مام واإلااحبتتتتتتة الفامتتتتتتة اتتتتتتب القعُتتتتتت  اإلافلىمتتتتتتاج   اإلااحبتتتتتتة الفامتتتتتتة اتتتتتتب م

خب واإلا إس الى ل    ما  دوات  ال راصة ـلى ـ د م  م اهس البحث ثزثلد اب اإلا إس الحاٍر

اإلاصتادر واإلاراجتق  واإلاقا لتة الةخصتُة ألم تاء ومت ًري اإلااحبتات ـُ تة ال راصة  حزثلد اب 

تتتتتارات  ال راصتتتتتة  واصتتتتتخبانة ثتتتتتم ثىجا هتتتتتا للزضتتتتتحلُ ً   واإلا حؽتتتتتة اإلاباشتتتتترج متتتتت   تتتتت ل الٍس

 ُة للزاحةحفي ـُ ة ال راصة.اإلاُ ان

 

 ( جلظةةة علميةةة بعنةةوا   8الجلظةةة ) جامعةةة د. إق ةةاا املعةةو  وأدازتهةةا  ، امل ت ةةا  ودنظةةا(

 (.ال ويت

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " دور ماحبتتتتتتتات الل تتتتتتتىي اتتتتتتتب الحصتتتتتتت ي ل رثبتتتتتتتاك الثقتتتتتتتااب " " بف تتتتتتتىايد. دـتتتتتتتاء شتتتتتتت ً دراصتتتتتتتة

تتتتة لتتتت ور ماحبتتتتات  ." امل حزفتتتتات ٍر ُتتتتة  صتتتتفد الىرقتتتتة البحثُتتتتة ئلتتتتى ثقتتتت ًم رؤٍتتتتة ثعٍى كادًز

ىي أل راد امل حزق.الل ىي ثجاه امل حزق  م    ل   و"ق  رنامج رقااب ثـى

 " ُتتتته مصتتتتعلم د. دراصتتتتة الا حكتتتتار  داج لحزاتتتتفي اإلاتتتتر ج اتتتتب ئدارج اإلااحبتتتتات: " بف تتتتىاي "متتتت  وج

صتتتتتتفد ال راصتتتتتتة ئلتتتتتتى اكخملتتتتتتتا  ". الضتتتتتتفىدًةاصتتتتتتحع ـُة اتتتتتتب اإلااحبتتتتتتات ا  امفُتتتتتتتة دراصتتتتتتة 

متتتتتتت ي حضتتتتتتتىر ملهتتتتتتتىم الا حكتتتتتتتار لتتتتتتت ي اإلاتتتتتتتر ج الضتتتتتتتفىدًة اتتتتتتتب ئدارت تتتتتتتا للزاحبتتتتتتتات واصتتتتتتتحع ؿ 

تتةنملتتعت ا ؤلا  قتترارات و وحضتتىره  ُزتتا ثحختتله متت  ا  امفُتتة  اإلازلاتتة  متت   تت ل ر تت    داٍر

تتتتة متتتت  ق     ل راصتتتتةاتتتتب اإلااحبتتتتات مجحزتتتتق ابتتتت  القُتتتتادات النضتتتتاةُة وثخبتتتتق اإلازارصتتتتات الا حكاٍر

 وثأرف   لب ـلى جىدج الفز   ز ؽىمة اإلااحبات التي ً   صىن ا.

  .ماحبتتة ؤلانضتتاي  تتفي الحعبُتت  الغراتت  " بف تتىاي " حزتت    صتتف  التت ً  بضتتُىن دراصتتة "د

تتتت   زاحبتتتتة ؤلانضتتتتاي   ."جتتتات الحعبُتتتت  اتتتتب امل حزتتتتق الفراتتتت اوح  تتت  د ال راصتتتتة ئلتتتتى الحفٍر

تر  للزحتاوالت   وكُلُة ثعبُقها اب امل حزق الغرات وبُاي   زُة ال ور اللي ثقىم  ه   ـو

ات ثعبُقها اب امل حزق الفرا .الفربُة    مق و"ق مق    إلاى"ـى
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 ( جلظةةةةةة حوازيةةةةةةة بعنةةةةةوا   9الجلظةةةةةة )أ.د/ عةةةةةةدنا   ، وأدازهةةةةةا وقفةةةةةةا  مةةةةةل التةةةةةثاو وال  ةةةةةةس

 )جامعة أم القسى( ال سيف

 ثح ذ اب  له ا  لضة ك  م :

   ُخُتتتتتتتة ـتتتتتت   "اإلاىجتتتتتتتاي  " ضتتتتتتُلة الملتتتتتت تتتتتتة و صتتتتتتتحار ا: دراصتتتتتتة ثاٍر كضتتتتتتتىج ا ن تتتتتترج ال بٍى

ة.  حضاٍر

  اإلاضحقب . -ا اا"ر -  اـة النملر اب الىظ  الفرا : اإلااضالي " ـ   رشاد" ال كحىر 

  قه ثحقُ  ال صى . " ـ ا الُايـب  الض م  ُص  " ألاصحا  ال كحىر  

 

 ( ( جلظةةةة علميةةةة بعنةةةوا   الةةةن و والااتكةةةاز ، وأدازهةةةا أ.د/ ناجيةةةة قمةةةور )أطةةةتاذ 10الجلظةةةة

 (.2قظنعينة  –جامعة ع د الحميد مهسي  -امل ت ا  واملعلوما 

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

  .رالتتتتتثالحصتتتتتىر ا   ًتتتتت  للزاحبتتتتتة: اإلااحبتتتتتة كلضتتتتتاء " بف تتتتتىاي "   تتتتت  رمضتتتتتايدراصتتتتتة "د ."

نملتتعة التتتي ث اولتتد الىرقتتة   تتم  صتتاة  اإلااحبتتة كلضتتاء رالتتث متت  ناحُتتة ا ختت مات وألا

ة والىراةقُة وت ُ تة اللضتاء اإلاتادي والا   اضتالي لهتلا  ثى ر ا  اإ"ا ة ئلى اله  صة اإلافزاٍر

ق ماحبتتتتات  ثحلُلُتتتتةا  ُتتتت  ا   ًتتتت  متتتت  اإلااحبتتتتات. واـحزتتتت ت ال راصتتتتة ـلتتتتى مقاربتتتتة  إلاملتتتتاَر

عانُا و ىل  ا." ضاء رالث" ا  ب  ل ً   ربُفي  زا  ٍر

  .التتتتتيثقتتتت ًم ا التتتتىل  اتتتتبثب تتتتى اصتتتت  اثُجُة الا حكتتتتار " بف تتتتىاي "  ـثزتتتتاي  حزتتتت دراصتتتتة "د 

ال راصتتة  د تت   .": دراصتتة مستتاُةثىاجتته اإلااحبتتات ألاكادًزُتتة لح زُتتة ر ش مالهتتا الةملتتري 

اإلااحبتتتات ألاكادًزُتتتة  ُزتتتا لح زُتتتة ر ش اإلاتتتال الةملتتتري اتتتب ئلتتتى  تتتُا ة اصتتت  اثُجُة ل  حكتتتار 

  وئشراك ر ش اإلاال الةملري وث زُتة ًحفل   األداء اللفال والبحث الفلمي و  مة امل حزق

  وبُتاي دور  كتار ا   ًت جألاصط التي ثزا  القادج م  دـتم ثلتب الاصت  اثُجُة وثقت ًر ألا 

 .الهُاك  الح ؽُزُة اب ثب ي اص  اثُجُة الا حكار ل ي اإلااحبات ألاكادًزُة

 .تتتس اإلافتتتزج " بف تتتىاي "نصتتتر التتت ً  ـتتتست نا تتت دراصتتتة "د آلُتتتة ثىؼُتتت  الا حكتتتار والا تتت اؿ لحفٍس

الى تتتتتىل ئلتتتتتى اصتتتتت  اثُجُة  تتتتت  د ال راصتتتتتة ئلتتتتتى  ."رؤٍتتتتتة مضتتتتتحقبلُةالح ا ضتتتتتُة للزاحبتتتتتات: 

اتتب قعتتاؿ اإلااحبتتات  والحفتتر  ـلتتى ثعبُقُتتة لححقُتت  الحىؼُتت  ؤلاًجتتاا  لن تت اؿ والا حكتتار 
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ُتتتتتت   صتتتتتتط ؤلا تتتتتت اؿ والا حكتتتتتتار اتتتتتتب اإلااحبتتتتتتات  والحفتتتتتتر  ـلتتتتتتى اإلاتتتتتتردود آلالُتتتتتتة اإلا اصتتتتتتبة  لحعب

 ؤلاًجاا  لحىؼُ  ؤلا  اؿ والا حكار اب امل حزق.

 

 ( جلظةةةة علميةةةة بعنةةةوا   تقنيةةةا  امل ت ةةةا  ، وأدازهةةةا أ.د/ عمةةةاد 11الجلظةةةة )   الةةةال  عيسةةة

 (.حلوا جامعة  -)أطتاذ املعلوما 

 ـلزُة ثزثلد اب:شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات 

 " تتتتة اصتتتتحخ ام ثا ىلىجُتتتتا " بف تتتتىاي " . رمِضتتتتاء صتتتت وش"و  "نتتتت ي  ىجاجتتتتة . دراصتتتتة جا ٍس

ة: ماحبات جامفة قض عُ ة با اىص  ."انزى ج   2ة الساا ُة  اإلااحبات ا  امفُة ا  ساةٍر

تتة  تتة اإلااحبتتات ا  امفُتتة ا  ساةٍر  تت  د الىرقتتة الفلزُتتة ئلتتى ئلقتتاء الضتتىء ـلتتى متت ي جا ٍس

ر  تتت مات ا.  ُتتت   تتتتله الصتتتحخ ام ثا ىلىجُتتتتا ا اىصتتتبة الستتتتاا ُة اتتتب ثعتتتتٍى واـحزتتتت ت لححق

ألا تتتتتتت ا  ـلتتتتتتتى اصتتتتتتتحخ ام اإلاتتتتتتت إس الى تتتتتتتل  والاصتتتتتتتحةُاي كتتتتتتتأداج   زتتتتتتتق البُانتتتتتتتات اإلاعلىبتتتتتتتة 

ا ا اىصتتتتتتتبة الستتتتتتتاا ُة والحختتتتتتتٍس  الستتتتتتتااا  وكُلُتتتتتتتة واإلاحفلقتتتتتتتة  تتتتتتتالحفر  ـلتتتتتتتى ثا ىلىجُتتتتتتت

تتة ماحبتتات جامفتتتة قضتت عُ ة  ر اإلااحبتتات  ومفر تتة متتت ي جا ٍس لُب تتتي  2مضتتا زت ا اتتب ثعتتتٍى

حالتتتتد دوي اصتتتتحخ امها ـلتتتتى مضتتتتحىي  تتتتله  ىلىجُتتتتا  وثح ًتتتت  الصتتتتفىبات التتتتتي ا تتتتله الح

 بات وو"ق ا الىل اإلا اصبة لها.حاإلاا

 " ضتتتتتتاي الفحُبتتتتتتتيدراصتتتتتتة ثعبُتتتتتتت  ثق ُتتتتتتتة " بف تتتتتتىاي " روي نصتتتتتتار ا   تتتتتتتي . " و  "د.  تتتتتتتقر مَى

". اتتى اإلااحبتتات: دراصتتة حالتتة ماحبتتة جامفتتة ظُبتتة FRID الحفتتر   أنؽزتتة ثتترددات الرادًتتى

نؽزتتتتتة أ تتتتت  د ال راصتتتتتة ئلتتتتتى  ُتتتتتاي حاجتتتتتة ماحبتتتتتة جامفتتتتتة ظُبتتتتتة لحعبُتتتتت  ثق ُتتتتتة الحفتتتتتر   

ارج اللاثُة واللاة ج اإلارجىج م  ثعبُ     له الحق ُة.ثرددات الرادًى اب مجال ؤلـا

 " ئًزتتتتاي صتتتتف  الغامتتتت يو "  " .  متتتت  حضتتتت  الفزتتتتري و "  "الفحُبتتتتى . شتتتتروم زاًتتتت  دراصتتتتة . " 

امل تتتتتتتتاالت البحثُتتتتتتتتة واإلافلىماثُتتتتتتتتة: دراصتتتتتتتتة  اتتتتتتتتب هواصتتتتتتتتحخ ام الا تتتتتتتتع ا بالتتتتتتتتلكاء بف تتتتتتتتىاي "

) تتى  Debater تت  د ال راصتتة ئلتتى الحفتتر  ـلتتى نؽتتام . Debater"اصخملتترا ُة حتتىل نؽتتام

فتتتت   ول نؽتتتتام ًزا تتتته م اقملتتتتة الةملتتتتر حتتتتىل مىا"تتتتُق مفقتتتت ج( IBMنؽتتتتام ثتتتتابق لملتتتتركة   وَُ

وشتتتتتر   صاةصتتتتتته ومزفزاثتتتتته  وبُتتتتتتاي اإلا تتتتتا ق التتتتتتي صتتتتتتُحققها للبتتتتتاحثفي والعتتتتتت   وو تتتتتله 

وا اكىمتتتات صتتتتىاء اتتتتب ئجتتتراء ألا حتتتتاذ  و اثختتتتا  القتتتترارات. واـحزتتت ت ال راصتتتتة ـلتتتتى اإلاتتتت إس 

 الى ل  الىراةق . 
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  . " هامات ان  نِد ألاشُاء اب دـم اإلااحبات اللكُة: دراصة اص" بف ىاي"  اجر نا تيدراصة

ناقملتد الىرقتة الت ور التلي ثإدًتته  ."و تلُة إلاىقتق ماحبتة  كُتة  اإمتارات الفربُتتة اإلاححت ج

تتتتتت  ا ختتتتتت مات ودـتتتتتتم اإلااحبتتتتتتات اللكُتتتتتتة والاصتتتتتتحخ امات اإلازا تتتتتتة   ان  نتتتتتتد ؤلاشتتتتتتُاء اتتتتتتب ثحٍى

ر وثرقُتتة  تت مات مإصضتات اإلافلىمتتات للححتتىل   تا ئلتتى مإصضتتات  إن  نتد ألاشتتُاء اتتب ثعتٍى

إلاىقتتق ماحبتتة  كُتتة  اإمتتارات الفربُتتة اإلاححتت ج  مفلىمتتات  كُتتة  متت   تت ل دراصتتة و تتلُة 

اإلاحفلقتتتة  اُلُتتتة دـتتتم ان  نتتتد ألاشتتتُاء للزاحبتتتات  ؤلاشتتتكالُة لتتتىو لتتتب متتت   تتت ل ؤلاجا تتتة ـ

ر وثحضفي   مات ا اإلافلىماثُة.  اللكُة والاصحلادج م  ثعبُقات ا اب ثعٍى

 

 ( جلظةةة علميةةة بعنةةوا   الةةركار والااتكةةاز ، وأدازهةةا د. نيهةةا  الحسا ةة  12الجلظةة )  جامعةةة(

 الظلعا  قااوض(.

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

  .طدراصتتتتتة "د دـتتتتتم الحجتتتتتار   بودوره اتتتتت ي اللاتتتتتر الا حكتتتتتار " بف تتتتتىاي "نجتتتتت ء  ح تتتتتب   ـتتتتتَى

تت  تت   البحتتث ئلتتتى  ."االرقزُتتة  اإلااحبتتات ا  امفُتتة: صتتلارج اإلافر تتة جامفتتة القتتا رج نزى ج 

اتب اإلااحبتات ا  امفُتتة   الحفتر  ـلتى   تترز الحجتار  الرقزُتة اتتب مجتال اإلااحبتات واإلافلىمتتات

. وقتتتتتتت  متتتتتتت    لهتتتتتتتا والتتتتتتتي ثحزثتتتتتتت  اتتتتتتتب صتتتتتتتلارات اإلافر تتتتتتتة وا ختتتتتتت مات اإلاق متتتتتتتة للزضتتتتتتتحلُ ً 

اـحزتتت ت ال راصتتتة ـلتتتى متتت إس دراصتتتة ا االتتتة  كزتتتا اـحزتتت ت ـلتتتى قاةزتتتة مراجفتتتة لحجزُتتتق 

 البُانات.

  .ؤلادارج اللكُتتتة للزاحبتتتات ومإصضتتتات اإلافلىمتتتات " بف تتتىاي "هللا  نتتتىر ـبتتت حتتتاثم دراصتتتة "د

ر واإلاملتتاركة الحلاـلُتتة  اصتتحخ ام م إ ُتتة  تت  د ". Agile الفربُتتة: دراصتتة تلُتتات الحعتتٍى

تتتتت   ز إ ُتتتتتة  جاًتتتتت  ال راصتتتتة  التتتتتتي ت تتتتتحم دارج ا ا ًثتتتتتة حتتتت   صتتتتتالُب ؤلا أك Agileئلتتتتتى الحفٍر

ُتتتتتتة  متتتتتتق ا التتتتتتاػ ـلتتتتتتى  نجتتتتتتاز اإلاهتتتتتتام اإلاعلىبتتتتتتة اتتتتتتب وقتتتتتتد محتتتتتت د وبأقتتتتتت  ئ اإلاملتتتتتتاركة الحلاـل

ر"تتتتد ثجتتتتار  بفتتتتض اإلااحبتتتتات اتتتتب اصتتتتحخ امها   الحكتتتتالُ   كزتتتتا ـر تتتتد  تتتتأ م مباد  تتتتا  ـو

ات ومإصضتتتتتات اإلافلىمتتتتتات الفربُتتتتتة  والححتتتتتىل ئلتتتتتى ثعبُتتتتت  اإلااحبتتتتتوآلُتتتتتات الحعبُتتتتت  دا تتتتت  

 اللار الللضل  لحلب اإلا إ ُة.

 " ثصتتتتتىر " " بف تتتتتىاي .   تتتتتاء  ح تتتتتب  لُلتتتتتة  " و "محزتتتتتىد   تتتتت ي  صتتتتتامة محضتتتتت د. دراصتتتتتة

تة لحلفُت  دور اإلااحبتات اإلا رصتُة وث زُتة  gamification مق    لحىؼُت  ألالفتا  الححلفًز
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ة ـر  البحث إلالهىم ".الا حكار ل ي ظ   ا و صاةصها   gamificationألالفا  الححلفًز

وواقتتق اإلااحبتتات اإلا رصتتتُة وحاجت تتا لفزلُتتات الحلفُتتت   زتتا ًخ اصتتب متتتق محعلبتتات الفصتتتر  

اتب ث زُتتة الا حكتار ـ تت  العتت  . كزتا اصتتحفر  ثجربتة البحتتث وبُتاي ال حتتاةج التتتي و رتر  لتتب 

التتتي متت  شتتأن ا ث لُتتل الحصتتىر والاصتتحلادج ثتتم الحى تت  لهتتا وكتتللب الحى تتُات واإلاق  حتتات 

 م ه.

  .بف ىاي   حز  حزادجدراصة "د " "Artificial Intelligence Technology to Improve 

the Efficiency of Digital libraries’ Management" . قت م البحتث ئظتتار ـزت  مبحاتتر

"تتتُاؿ التتتتي جضتتتةب  اإلاملتتتا تثق ُتتتات التتتلكاء الا تتتع ا ب لضتتت  الثغتتترات وحتتت   ٌفحزتتت  ـلتتتى

ركتتتتتتس ـلتتتتتتى كزتتتتتا  قضتتتتتتام اإلااحبتتتتتتة. اتتتتتتب جزُتتتتتق  الفزتتتتت  الساةتتتتتت  وصتتتتتتىء اللهتتتتتمو الىقتتتتتد وا  هتتتتتت   

 نتتىاؿ البُانتتات  فتت    و اتتب آلاونتتة ألا فتت ج مثتت  الرقز تتة الرةِضتتُةمملتتا ت اإلااحبتتات الرقزُتتة 

 .الضخزةئدارج البُانات و اإلاهُكلة  و م  البُانات  وألارشلة الرقزُة  

 

 ( جلظةةة حوازيةةة بعنةةوا   الت ةةةميو والتةةثميو ، وأدازهةةا معةةالي أ.د/ ع ةةي النملةةةة 13الجلظةةة )

وشيةةةةةةس ال ةةةةةةؤو  ، جامعةةةةةةة دمةةةةةةام دمحم اةةةةةة  طةةةةةةعود دطةةةةةةجمية -أطةةةةةةتاذ امل ت ةةةةةةا  واملعلومةةةةةةا  )

ا الاجتماعية
ً
 (.طااق

 ثح ذ اب  له ا  لضة ك  م :

  صتتط ثصتتزُم ـزتتارج اإلاستتس ال بتتىي اظ لتتة ـلتتى " وث تتاول   الاحتت وي " ألاصتتحا  التت كحىر 

 ومراح  ثخعُعه.

 " زتال ثترمُم آلا" ـت  م تى  تإاد ـلتبألاصحا  ال كحىر رتار اتب الاثجا تات الفلزُتة ا ا ًثتة أـل

ة  .اإلا رصة اإلاصٍر
 

 ( جلظةةةةةةة علميةةةةةةة بعنةةةةةةوا   فهسطةةةةةةة وتةةةةةةسميو ا خعوطةةةةةةا  ، وأدازهةةةةةةا د. أحمةةةةةةد 14الجلظةةةةةةة )

 ال بيحي.

  الاثجا تتتتتتتات دراصتتتتتتتة بف تتتتتتتىاي " تتتتتتتله ا  لضتتتتتتتة  مفتتتتتتترو  مر تتتتتتتب" اتتتتتتتب لقتتتتتتتم " .د/   ـبتتتتتتت  هللا

ا ا ًثة لحقُُم اصحخ ام اإلاىاد العبُفُة اب ثرمُم وحلؾ املخعىظات الفربُة الق ًزة: 

ةُتتتتتتة ثعبُقُتتتتتتة مقارنتتتتتتة ثعبُتتتتتت  وثقُتتتتتتُم اصتتتتتتحخ ام بفتتتتتتض اإلاتتتتتتىاد ث تتتتتتاول  ا تتتتتتا  ."دراصتتتتتتة ثجٍر
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كا"ا ات لىنُة مق ع ُ ة الىرم اإلاضتحخ م )الاركم  وا ا اء  والكاد اله  ي( العبُفُة 

اتتب ثتترمُم واصتتحازال املخعتتىط القتت ًم.  اإ"تتا ة ئلتتى اصتتحخ ام مضتتحخل  قملتترج الرمتتاي 

ًتتتتة املخعتتتتىط متتتتت  ؤلا تتتتا ات  ُتتتتة اتتتتتب حزا البُىلىجُتتتتتة ورزتتتترج ا ا ؽتتتت  كزتتتتتىاد مضتتتتادج ظبُف

 .واإلاُاروبُىلىجُة

 

 ( جلظةةةةةة علميةةةةةة بعنةةةةةةوا   الخةةةةةدما  والجةةةةةودة ، وأد15الجلظةةةةةة ) ازهةةةةةةا د. ييرةةةةة  ا يةةةةةث ا  ةةةةةةي

 )جامعة طي ة(.

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " ر  تتتتت مات اإلااحبتتتتتات الرقزُتتتتتتة "" بف تتتتتىاي حضتتتتتت  الصتتتتتب ب   ئ تتتتترا ُم/ د . دراصتتتتتة ثعتتتتتتٍى

تتة متتق ئشتتارج  ا تتة للرؤٍتتة الصتتِ ُة  ".إلاىاجهتتة البُانتتات الضتتخزة: دراصتتة لتالتتىل الا حكاٍر

ئلتتى ئ تتراز  نتتىاؿ مصتتادر البُانتتات الضتتخزة التتتي ًزاتت  للزاحبتتات الرقزُتتة  تت  د ال راصتتة 

مكانات تتا اتتب ـصتتر البُانتتات ئوئماظتتة اللثتتام ـتت  مملتتا ت اإلااحبتتات الرقزُتتة  و  .اصتتحخ امها

. وزٍتتتتادج التتتى ب  أ زُتتتتة الضتتتخزة متتت  حُتتتتث البُانتتتات والحق ُتتتتات وا ختتت مات واإلاضتتتحلُ ً 

ر اإلااحبة ال  كفز ـلى العابق الةخصالي للزضحلُ ً    اللي ٌملك  الفىام  املاركة لحعٍى

ر  تتتتتتت مات  تتتتتتتة لحعتتتتتتتٍى الرقزُتتتتتتة اتتتتتتتب ـصتتتتتتتر البُانتتتتتتات الضتتتتتتتخزة. واكخملتتتتتتتا  ا التتتتتتىل الا حكاٍر

 اإلااحبات الرقزُة إلاىاجهة البُانات الضخزة.

 " تتتتتتتادج ف تتتتتتتىاي "" بجتتتتتتتى ري  اإلافبتتتتتتتىد ـتتتتتتتسج  تتتتتتتاروم ـبتتتتتتت  .د/ دراصتتتتتتتة ُتتتتتتتة والٍر اإلااحبتتتتتتتات ال ـى

  تتتت  د ."وجتتتتىدج ا اُتتتتاج الا حكتتتتار الاجحزتتتتا ب ملهتتتتىم امل حزفُتتتتة: رؤٍتتتتة اجراةُتتتتة اتتتتب "تتتتىء 

تتادج امل حزفُتتة بملتتك  ـتتام  ومتت  رتتم ملهىمتته اتتب ال راصتتة ئلتتى ؤلاصتتهام اتتب ـتتر   ملهتتىم الٍر

لعتر   دوار ج ًت ج   زُحه اب الحخعتُغ الاصت  اثُجب اللفتال مجال اإلااحبات واإلافلىمات و 

للزاحبات. وئـت اد ثصتىر الصت  اثُجُة ـزت   حسمتة  دوار ثخبفهتا اإلااحبتات اتب كا تة  نىاـهتا 

    ا تتهاإلاف تتي اتتب "تتىء  مضتتحلُ ًهكتت   ُزتتا ًحتتى ر ل ًتته متت  ئمكانتتات ومفعُتتات   زهتتىر 

تتتتادج امل حزفُتتتتة والا حكتتتتار الاجحزتتتتا ب وملهتتتتىم  اإلارجتتتتىج متتتت   تتتت ل: الحفتتتتر  ـلتتتتى ملهتتتتىم الٍر

تتتتتادج امل حزفُتتتتتتة دج ا اُتتتتتاج ومقىماثتتتتته  جتتتتتى  وظتتتتتر  رؤٍتتتتتة لتتتتتت ور اإلااحبتتتتتات لتتتتت ـم ملهتتتتتىم الٍر

ر  لت هىد وألاظرا  التي ًجب  ي جملارك اب دـم  والا حكار الاجحزا ب وجىدج ا اُاج  ـو

ادج امل حزفُة  .الٍر
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 " ةُتتة ؤلا" " بف تتىاي والد حضتتُ ي ًىصتت  . دراصتتة ر  اتتبلا  ونُتتة ودور تتا البتت امج الح ٍر ثعتتٍى

ت 2030اإلااحبتات الفتر     صتات اإلااحبتات الفامتة: دراصتة  رنتامج   الىرقتةحاولتد  ".انزى ج 

ر اإلااحبتتتتتات الفامتتتتتة ـبتتتتت  دراصتتتتتة  رنتتتتتامج  ةُتتتتتة ؤلالا  ونُتتتتتة اتتتتتب ثعتتتتٍى ئ تتتتراز دور البتتتتت امج الح ٍر

و رتتره ـلتتى اإلااحبتتات الفامتتة اتتب ؤلاقلتتُم الفراتت   متت   تت ل  2030  صتتات  اإلااحبتتات الفتتر  

  أراق  ل اي ـربُة )ا  ساةر  اإلاغر   مصر  لب اي  الضىداي(.احبات نزا   إلا
 

 ( جلظةةة علميةةة بعنةةوا   16الجلظةةة )جامعةةة  د. دزيةةا دمحم ع ةةي ، وأدازهةةا امل ت ةةا  الخاةةسار(

 (.أم دزما  دطجمية

 شه ت  له ا  لضة ئلقاء ـ ج دراصات ـلزُة ثزثلد اب:

 " اإلااحبتتتات ا خضتتتتراء ودور تتتا اتتتتب مىاجهتتتة ثحتتتت ًات " بف تتتتىاي "مهتتتا   لتتتتإي حتتتاثمد. دراصتتتة

مقىمتات الاصتح امة  قامتد ال راصتة  اصتحقراء ."الاصح امة البُئُة: دراصة ثحلُلُة مقارنتة

ـلى مخحل    ات اإلااحبات  وم ي قت رج اإلااحبتات ـلتى ثلبُتة  ثعبُقها البُئُة  ومحعلبات

 ى ون اًتتتتتتتتة  ا ختتتتتتتت مات بثلتتتتتتتتب اإلاحعلبتتتتتتتتات  ومىاجهتتتتتتتتة ثلتتتتتتتتب الححتتتتتتتت ًات ا ا ًثتتتتتتتتة   اًتتتتتتتتة  تتتتتتتتاإلا

ا  اإدارج والحجهفزات واإلاقحنُات والفزلُات الل ُة والخضٍى      .مرور 

 " ا التتتتىل اإلابحاتتتتترج " بف تتتتىاي " .   تتتتُلة اله تتتتات " " وا  تتتتا ري  تتتت  ـبتتتت  هللا  صتتتتُ د. دراصتتتتة

ات ا زاحبة   حثد ". كلُة الاقحصاد والفلىم الضُاصُة إلاىاجهة ثح ًات اصحخ ام مجزـى

ال راصة ا الىل اإلابحارج التي  ت  ت ماحبتة كلُتة الاقحصتاد والفلتىم الضُاصتُة اتب ثعبُقهتا 

ق   الضلعاي قا ىش  مة للباحثفي وألاكادًزُفي والع    جامفة  م    ل ربغ اإلاملتاَر

و"تتق كلزتتات ملحاحُتتة ثلصتتُلُة  تت ل البحثُتتة واإلاقتتررات ال راصتتُة  زصتتادر اإلااحبتتة متت  

ق البحثُتتتتتتة ال قُقتتتتتتتة وا خعتتتتتتغ ال راصتتتتتتُة   زُتتتتتتتق  ثتتتتتتربغ  تتتتتتفي اللهتتتتتترش ومىا"تتتتتتتُق اإلاملتتتتتتاَر

 ألاقضام.

 :الجلظة الختامية 

تس للزاحبتات الىقلُت  . د/ حضت   ت   ة لقم صفادج ألامفي الفام اإلاكل  مل زق اإلالتب ـبت  الفٍس

 ـىاد الضٍر ب البُاي ا خحام  للزإثزر  واللي اشحز  ـلى الحى ُات الحالُة:

  تتتتتة  اإلاضتتتتتحقب  ثلاـلُتتتتتة ت تتتتتحم  حقتتتتت ًم ي ثكتتتتتىي ماحبتتتتتات الثقا تتتتتة واإلافر تتتتتة  أصتتتتتالُب ا حكاٍر

 .وئ  اـُة محج دج
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  تتتتتق تتتتت  اإلاتتتتت ي وثعَى ثب تتتتتي اإلااحبتتتتتات اصتتتتت  اثُجُات ماحىبتتتتتة ثإكتتتتت  ـلتتتتتى الفزتتتتت  اإلاإص تتتتتالي ظٍى

 .الحق ُات واإلافعُات ا   ً ج  خ مة    ا ها ومجحزفها

  للزاحبتتات ومإصضتتات اإلافلىمتتات  الا حزتتام  اإ تت اؿ والا حكتتار متت   جتت  الخملتتغُ  اللفتتال

 .وثحلفز اإلااحةُفي وا حصا يي اإلافلىمات ـلى ؤلا  اؿ اللاري 

  تة وئثاحت تا للفتتاملفي ئنملتاء قاـت ج  ُانتات لحقت ًم ألا كتتار وؤلانجتازات واإلاملتروـات الا حكاٍر

  .واإلاحخصصفي

 لحبتتتادل   ئنملتتتاء مىقتتتق للحىا تتت   تتتفي متتت ًري اإلااحبتتتات ومراكتتتس اإلافلىمتتتات اتتتب التتتب د الفربُتتتة

تتتتتتة واثختتتتتتا   ا خبتتتتتت ات والاصخملتتتتتتارات والحجتتتتتتار   ُزتتتتتتا ًحفلتتتتتت   ا  ىانتتتتتتب ؤلا  اـُتتتتتتة والا حكاٍر

 .القرارات

   تتتتتة "تتتتتزان ت ا متتتتتق ال  كفتتتتتز ـلتتتتتى قُتتتتتام اإلااحبتتتتتات  حقتتتتت ًم  نملتتتتتعة ا حكاٍر ا لىجىد تتتتتا واصتتتتتحزراٍر

  .ألانملعة امل حزفُة  الحفاوي مق محخصصفي م  مجاالت مخحللة

 تة اإلااحبتات لل تس جا ٍس فزت  اتب  ِ تة اإلات ي اللكُتة مت   ت ل ثعبُت  الحق ُتات ا   ًت ج جفٍس

ر   مات ا ودـم دور ا اب البحث الفلمي مث :  .ان  ند ألاشُاء  وثعٍى

  تتتة التتتتي ثتتتت ـم اإلااحبتتتات والفتتتاملفي  ا تتتتا اتتتب ئًجتتتاد ا التتتتىل الاصتتتحلادج متتت  الحىجهتتتتات اللاٍر

 .لُة امل حزفُةاإلابحارج واإلاضح امة لقضاًا الحزٍى  والخملغُ  ومن ا اإلاضإو 

 تتت
 
تتتالحأكُتتت  ـلتتتى الف اًتتتة  املخعىظتتتات الفربُتتتة حلؽ تتتا وث ؽُز  ر  ا وثرمُز  ا  والا حزتتتام ا وثصتتتٍى

 . ح َرط ـلم املخعىظات

  تتتتة للزتتتتإللفي وال اشتتتتٍر  التتتتتي ت تتتت د حتتتت اء ـلتتتتى حقتتتتىم اإلالاُتتتتة اللاٍر الحصتتتت ي لؽتتتتا رج الـا

  .  اـة اإلافلىمات اب الىظ  الفرا 

  إلاحابفتتتتة اإلاضتتتتحج ات وألا تتتتل   تتتتا والحفامتتتت  مفهتتتتا اتتتتب اإلااحبتتتتات  ي ٌفقتتتت  اإلاتتتتإثزر كتتتت  صتتتتنحفي

 .ومراكس اإلافلىمات الفربُة ـلى  ي ثكىي ال راصات والبحىذ اإلاق مة للزإثزر ثعبُقُة
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