
 

 

  

  حًةحًةاالفتتااالفتتا
  

 بكًِ                            

 ْديظْديظز٥ٝظ داَع١ األز٥ٝظ داَع١ األ--ز٥ٝظ ايتشسٜسز٥ٝظ ايتشسٜس                                                                              
 

إٕ إصدازْا هلرا ايعدد ٜـتتٞ ٚٚطٓٓـا ايـُٝين ٜػـٗد َـتػ رات ٖاَـ١ ربـِٝ عًـ٢ زبٛعـ٘          

املتعـــدد٠، ٚالضـــُٝا عًـــ٢ َطـــت٣ٛ ايطـــاس١ ايطٝاضـــ١ٝ، ٚتًـــو املـــتػ رات ٜتٛقــــ عـــٔ َـــا   

ضتطؿس نج ر َـٔ ايتشـٛالت يف صبتُعٓـا احملًـٞ ضـٛا٤ يف اضـتكسازٙ األَـين أٚ يف ضـًُ٘         

 ٞ ، ٚنـٌ َـا ٜٓػـدٙ املٛاطٓـٕٛ ايبطـطا٤ ٖـٛ اضـتكساز        األًٖٞ  أٚ يف تٓاَٞ ْػاط٘ اجملتُعـ

األدٛا٤ ايطٝاض١ٝ ْٚكا٥ٗا َٔ االضطسابات ايؿذا١ٝ٥ نٞ ٜتؿسؽ نٌ ؾسد َِٓٗ سبٝاتـ٘  

 ايع١ًُٝ ْٚػاط٘ االدتُاعٞ .

َٚــٔ بــني ٖــؤال٤ املــٛاطٓني طــايبٛ ايعًــِ ٚأضــاتر٠ ازباَعــات ٚضــا٥س املعًُــني ٚاملــسبني    

ٚاألدا٠ ايعًُٝــ١ ٚاملٛدــ٘ األَــني  ًكــا ايعكــٌ املؿهــسٚايبــاسجني نهــٌ، ٖٚــؤال٤ ٖــِ ٜعــدٕٚ س

ٚاملــالذ اآلَــٔ إلعــاد٠ دزاضــ١ ٚذبًٝــٌ نــٌ املػــهالت ايــيت ٜٛادٗٗــا ايــٛطٔ يف طبتًــــ           

األصــعد٠، ثــِ اشبــسٚز بسؤٜــ١ عًُٝــ١ ٚعًُٝــ١ سبًــٗا مبــا ةكــل أٖــداف ايتُٓٝــ١ ٚةكــل      

 ايسؾا١ٖٝ يإلْطإ باعتبازٙ أدا٠ ايت١ُٝٓ ٚغاٜتٗا.

ا داَع١ األْديظ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٚاسد٠ َٔ تًـو األٚعٝـ١ ايعًُٝـ١ ايـيت     إٕ داَعتٓ

ذبُــٌ عًــ٢ ناًٖــٗا َجــٌ ٖــرٙ ايكــِٝ ٚاملعــاْٞ ايٓبًٝــ١، ٖٚــٞ َــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٞ   

ٚايبشجـــٞ )صبًـــ١ األْـــديظ يًعًـــّٛ اإلْطـــا١ْٝ ٚاالدتُاعٝـــ١( تطـــع٢ إ ى تٛضـــٝع ؾسصـــ١   

 ّ ايٓػـس اإليهرتْٚـٞ املّٛضـع يإلصـدازات      قسا٤تٗا ٚتداٍٚ ضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعـا

ــادميٝني ٚمجٝـــع          ــٌٗ عًـــ٢ األنـ ــٞ ٜطـ ــٞ يًذاَعـــ١ ، يهـ ــ٢ املٛقـــع اإليهرتْٚـ ــ١ عًـ املتتايٝـ

املٗــتُني باجملــاٍ ايبشجــٞ َتابعــ١ ددٜــد األحبــاخ املٓػــٛز٠ عــرب ٖــرٙ ايٓاؾــر٠، ٚقــد دــس٣   

ٖـ      رٙ ايٓاؾـر٠،  اعتُاد اي١ٝ ايتٛاصٌ باجملاٍ ايبشجٞ َتابع١ ددٜـد األحبـاخ املٓػـٛز٠ عـرب 

ــط          ــا ٜبطـ ــًا مبـ ــاخ إيهرتْٚٝـ ــِٝ األحبـ ــٌ ٚذبهـ ــٌ ٚايرتاضـ ــ١ ايتٛاصـ ــاد ايٝـ ــس٣ اعتُـ ــد دـ ٚقـ

ــاخ      اإلدـــسا٤ات ٚخيتصـــس ايـــصَٔ َـــٔ أدـــٌ إتاســـ١ ايؿسصـــ١ يٓػـــس أنـــرب قـــدز َـــٔ األحبـ

 ٚايدزاضات ايع١ًُٝ .

 
 

 
  نهعهىو اإلنسبنية واالجتمبعية

 و5615  ينبيز ( 9( انمجهذ )5انعذد )

 

 االفتتاحًة
p-ISSN : 2410-1818 

e-ISSN : 2410-521X 

5 



 

 

 

 

 اجمل١ًتطذٌٝ  ٚقد متهٓت ازباَع١ َؤخّسا َٔ إدخاٍ تطٛز تكين َِٗ ددٜد، ٖٛ

ّٝا إ ى إظباش ٖرا  ،ملعاٜ ر ايٓػس ايعامل١ٝ ٞيف ايسقِ ايتطًطً ا١ُ٥بصٛز٠ د ْٚطع٢ ساي

ّٝا يف ْعسٜتٗا )صب١ً األْديظ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ(، ٚإذا ذبكل ذيو قسّٜبا  األَس ؾعً

 ،ٚعًًُٝا ضبًًٝا ٚايٓاغسٜٔ املؤيؿني سكٛم محا١ٜ عد٠، يعٌ أبسشٖا ؾٛا٥د ؾطتذين اجمل١ً

 املعٝازٟ ايتطًطًٞ ايسقِ طسٜل عٔ َٓٗا ايٓكٌ عٓد إيٝٗا صٚٚايع اجمل١ً طًب ضٗٛي١ٚ

  .ٚعاملًٝا عسبًٝا ٚاملؤيؿني بايٓاغسٜٔ ايتعسٜـٚ ،ايدٚيٞ

ــات        ــ١ ٚايدزاضــ ــٛخ ايعًُٝــ ــ١ ٚايبشــ ــاٜا اسبٜٝٛــ ــٔ ايكطــ ــ١ َــ ــدد باقــ ــرا ايعــ ــٌُ ٖــ ٜٚػــ

املتخصص١ يف اجملاٍ اإلْطاْٞ ٚاالدتُاعٞ، ٚازباَع١ َٔ خـالٍ صبًتٗـا ٖـرٙ يتشـسص     

عًــ٢ اضــتكطاب ايدازضــني ازبــادٜٔ ٚايبــاسجني املتُٝــصٜٔ، ٚتــٛؾ ر َٓــرب عًُــٞ هلــِ     دَٚــًا

ــسات         ــد٣ املؤغـــ ــازٙ إســـ ــٞ باعتبـــ ــٞ ٚايبشجـــ ــاز ايعًُـــ ــٔ اإلْتـــ ــد َـــ ــ٢ املصٜـــ ــذعِٗ عًـــ ٜػـــ

 االضرتاتٝذ١ٝ يٓٗط١ األ١َ ٚتكدَٗا .

ــتٍ         ــادٟ ايــيت مل ت ٚال ٜطــعٓا يف ختــاّ نًُتٓــا إال إٔ ْػــهس نــٌ تًــو األقــالّ ٚاألٜ

 ظٗس ٖرا ايعدد إ ى ايٓٛز . دٗدًا ست٢

 

ــا٤      ــٔ ايعطـ ــدًا َـ ــ١ َصٜـ ــا ايبشجٝـ ــ١ َٚسانصْـ ــاتٓا ايتعًُٝٝـ ــا ٚيهـــٌ َؤضطـ َتُـــٓني يٛطٓٓـ

 ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز .
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