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: ملدمة 

أدي  الخلدم الىبير في مجاٌ جىىىلىحُا  اإلاػلىماث والخاطباث والبرامج ذاث           

ل مصادز اإلاػلىماث الخللُدًت ئلى أخسي الىتروهُت أهثر  الىفاءة واإلالدزة الػالُت غلى جدٍى

جؼىزا  ما دفؼ الدٌو والخيىماث ئلى طسوزة غصسهت ئدازتها بما ًخماش ي مؼ الخؼىز خُث 

أصبذ لصاما الاهخمام بمىطىع غصسهت اإلاإطظاث الىزائلُت بخؼبُم  السكمىت أو الخدٌى 

ٌل  مسوهت وجدلُم الخيلفت وخفع الخخصاز الىكذ ادي  السكقي هبىا بت الختير   هرا  الخدى

ُمػالجت البُاهاث خُث ًصب مفهىم  فى هبيرة و كدزة ؤلاهخاحُت الػملُت فى أهثر وهفاءة أهبر

السكمىت غلى طسوزة الاهخلاٌ مً الخدمت والػمل ؤلادازي الخللُدي الى اطخخدام جلىُاث 

الخدٌى السكقي للمػلىماث   والاجصاالث   لخلدًم خدماث  أطسع والدخٌى للخيىمت 

.لالالىتروهُت 

    والجصائس لم جىً بمًء غً هرا الختير خُث جبيذ هظام السكمىت في مإطظتها 

الىزائلُت  بتُت جدلُم الىفاءة والفػالُت في وشاػاتها  مً حهت والدخٌى للخيىمت 

 والىطائل ألاطالیب اإلاػلىماث جلىیاث جىفير الالىتروهُت مً حهت اخسي مً خالٌ  

 زكمىت في اإلاػلىماث مإطظاث حظاغد التي

 .زكقي بشکل للمػلىماث وأوغیت مجمىغاث مً جدخىیه ما وئجاخت مصادزها،

  :ومما طبم ًمىً ػسح الظإاٌ ألاحي

 هيف  ساهمد الركمىة في ثجسيد الحىومةالالىتروهية ؟ 

 أسئلة الدراسة :  

بمشازیؼ  اللیام غىد اإلاػلىماث مإطظاث التي جدبػها الخؼؽ وما هي ؟لسكمىتال ما-1

  ؟الخدٌى السكقي

  ؟  ما الدوز الري جلػبه السكمىت في مإطظاث اإلاػلىماث-ل2ل

الى اي مدي طاهمذ السكمىت في حتُير الخدماث في اإلاإطظاث الىزائلُت بالجصائس  -لل3

وئدخالها في ما ٌظقي بالخيىمت الالىتروهُت؟ 



  أهمية الدراسة: 

  جأحي أهمُت الدزاطت مً خالٌ مػسفت مدي ئطهام السكمىت في غملُت حتُير      

والدخٌى للخيىمت الالىتروهُت ومدي ,الخدماث الخللُدًت، ئلى خدماث جىىىلىحُت

.للزفؼ هفاءة ألاداء مً خالٌ خؼؽ واطتراججُاث جدبجها اإلاإطظاث الىزائلُت 

  تهدف هره الدزاطت الى  :أهداف الدراسة: 

مػسفت الدوز الري جلػبه السكمىت في الدخٌى للخيىمت الالىتروهُت   .1

 . الخؼؽ والاطتراجُجُاث لخبني هظام الخدٌى السكقي  .2

 مظایسة في هبيرة أهمیت مً له إلاا اإلاىهج هرا غلى الاغخماد جمل :مىهج الدراسة 

مً خالٌ مػسفت أهمُت السكمىت هبىابت للخيىمت  الخؼىزاث الختيراث و مخخلف

 .الالىتروهُت 

( 1)  جعريف الركمىة 1-1

 مً اإلاػلىماث مصادز جدىیل غملیت اإلاػلىماث مإطظاث في بالسكمىت یلصدللللللل

 ؤلاحساء هرا باجخاذ اإلاػلىماث مإطظاث وجلىم السكقي، الشکل الخللیدًالی شکلها

 حظاهم برلً هي و .للمظخفیدیً اإلاىاطبت اإلاػلىماث مصادزلمً كدز أکبر جىفير بهدف

ٌللإلادة اإلاػلىماث مصادز خفظ في  مً ممکً كدز أکبر ئلی ئیصالها وکرلً أػى

ٌل اإلاظخفیدیً .لالسكقي الشکل ئلی مجمىغاتها لخدىیللطػحها خالٌ مً .الػالم خى

 إلهخاج ئلىتروهُت غملُت غلى أنها والخىزُم للمػلىماث اإلاىطىعي اللامىض غسفها*ل

 خالٌ مً أو مادي، وش يء أي أو وزُلت خالٌ مً طىاء زكمُت، أو زمىش الىتروهُت

ت ئشازاث  (2)لالىتروهُت جىاظٍس

لل

 

ل



:  الركمىة أهمية 1-2

 التي ألاهداف بمجمىغت وؤلاخاػت السكمىت غملُت أهمُت ئلى الخػسف طسوزة   ئنللللللللل

 مإطظاث مً الػدًد اججاه طبب واطدُػاب فهم جمىىىا مً جدلُلها ًمىً

 أصبدذ مبادزة السكمىت   حػد.اإلاصادز اإلاػلىماجُت مً اتهامجمىغا زكمىت ئلى اإلاػلىماث

 بأهمُت جخمخؼلنهاأ هما أهىاغها، اخخالف غلى اإلاػلىماث إلاإطظاث متزاًدة كُمت لها

 زكمُت مىخبت حشُِد ٌظخلصم خُث اإلاػلىماث، واخخصاصيي اإلاىخبُين أوطاغ بين هبيرة

ا أن جيىنل  مً الىثير وهىان ئلىترووي، شيل في مخاخت اإلاػلىماث مصادز مً تهامدخٍى

ٌل التي اإلابادزاث ؼ الؼٍسم مفهىم جدوز خى  هدى الدافؼ أغؼذ والتي للمػلىماث الظَس

ل  غلى مخاخت مجمىغاث ئلى الخللُدي الشيل اإلاػلىماث مً مصادز مً الىثير جدٍى

 (3ل).زكمُت وطائؽ

ل(4) : أهداف ثبطي الركمىة 1-3

 مصادز لخفظ فاغلت وطُلت السكمىت  جمثل:والىادرة ألاصليةإلاجموعات ا حماًة 

 ٌظمذ ال وبالخالي هشت اإلاادًت خالتها جيىنل التي جلً أو واللدًمت، الىادزة اإلاػلىماث

 اإلاصادز غلى الاػالع ئلتاء أو جللُص غلى حػمل هما غلحها، للمظخفُدًً باإلػالع

  .ألاصلُت

 مً السكقي اإلاصدز اطخخدام ئمياهُت جمثل : واإلاجموعات اإلاصادر في الخشارن 

 مً الاغخباز بػين ًإخر أن ًيبغي اججاها هفظه، الىكذ في مظخفُدًً غدة حاهب

 .اإلاجمىغاث الخللُدًت  مً اإلاددودة مشيلت اليسخ غلى اللظاء أحل

 غدم الاػالع غلى الىزُلت الاصلُت لىً جدُذ السكمىت :الىصوص على الاوالع

 ؤلامياهُاث بػع جىفس هما ألاصلي، الىص ًدُدها التي جلً مً أفظل كساءة

 أو الىص جىبير ئحساء مثل الىص كساءة حظهل أن شأنها التي مً والخدماث

.للجصتيره



 اإلاػلىماث مصادز مً اللصىيل الاطخفادة فسصت السكمىت جمثل : الىصوص ثثمين 

مىً .واطؼ هؼاق غلى ميشىزة غير أخُاها جيىنل أن ًمىً والتي والىادزة، اللُمت  ٍو

 اإلاصادز هره ئجاخت ئغادة مً خالٌ ذلً جدلُم

 بػد غً اإلاػلىماث مصادز وجبادٌ ئجاخت ًمثل:ل الشبيات عبر اإلاصادر إثاحة 

  .السكمُت اإلاجمىغاث بها جخميز التي الظماث ألاطاطُت ئخدي

 (5ل) :إلاجموعاتها الركمي الححویل إلی اإلاعلومات مؤسسات لجوء  أسباب1-4

 ئلی الخللیدي شکلها مً مجمىغاتها جدىیل ئلی اإلاػلىماث مإطظاث مً کثير    لجأث

:للمجها  کثيرة ألطباب الشکل السكقي

ل یىفس اإلاػلىماث إلاصادز السكقي الخدىیل أن-ل
ًا
ل زافدا

ًا
ل مً هائل لکم مهما

ًا
 اإلاػلىماث بدال

 ؤلاجاخت أوغیت مفهىم ظهس هىا ومً .زكمیت وطائؽ غلی اإلاخاخت Access جملً مً

الخللیدیت  اإلاػلىماث مإطظاث في اإلاػلىماث

 .الخلف مً ألاصلي اإلاػلىمت مصدز خفظ -

 .حدیدة وػسقل بىطائل اإلاػلىماث واطترحاع السكمیت اإلاجمىغاث في البدث طهىلت -

 مإطظاث مؼ ملازهت السكمیت، اإلاػلىماث إلاإطظاث الدشتیلیت الخکلفت اهخفاض -

 .الخللیدیت اإلاػلىماث

 والخدمت .للمػلىماث الاهخلائي کالبث حدیدة، بخلىیاث مػلىماجیت خدماث جىفير -

 جظهس أن یمکً التي آلالیت الخدماث مً وغيرها آلالیت والترحمت السكمیت، اإلاسحػیت

 .السكمىت مجاٌ في اإلاخالخلت للخؼىزاث هدیجت

 مً خالٌ اإلاظخفیدیً مً أکبر لػدد ئجاختها مؼ الىادزة اإلاػلىماث مىاد غلی اإلادافظت-ل

ٌل یخم زكمیت مىاد ئلی جدىیلها ل.بػد غً ئلحها الىصى

 جصل أن ئلی ألاولیت مصادزها مً اإلاػلىمت حظختسكها الري الصمىیت اإلادة جللیص -

 .للمظخفیدیً

 .اإلاظخفیدیً مً اکبر لػدد اإلاسكمىت ألاصلیت اإلاػلىماث ئجاخت -ل



 .السكمیت اإلاجمىغاث جددیث طهىلت - .

.لاإلالدمت اإلاػلىماث بخدماث الازجلاء خالٌ مً الػلقي البدث بمظخىيل الازجلاء -

  : الركمي الححویل مشاریع وشوء علی ساعدت التي العوامل5- 1 

ل ؤلاهترهذ أطافذ خیث جلدمها، التي والخدماث الهائلت وئمکاهیاتها ؤلاهترهذ -
ًا
 زافدا

 آخس

ل جدیذ التي اإلاىاكؼ مً الکثير وظهس اإلاػلىماث، مصادز زوافد مً
ًا
ل کما

ًا
 مً هائال

ل کاهذ طىاء اإلاػلىماث،
ًا
ل هصا

ًا
 .مخخصساث أو ببلیىحسافیت بیاهاث مجسد أو کامال

 مػها، والخػامل للمظخفیدیً، جىفسها وطسوزة السكمیت، اإلاػلىماث أهمیت أدزان -ل

 .مجها والاطخفادة

ل الخلىیت الخؼىزاث -ل
ًا
 غً والاجصاٌ اإلاػلىماث وهظم الخاطب مجاٌ في وخصىصا

 بػد،

 حػل في کبير بشکل طاهمذ اإلاجاٌ هرا في خصلذ التي الخؼىزاث ئن خیث

 .جمخلکها التي اإلاػلىماث إلاصادز السكقي الخدىیل في جفکس اإلاػلىماث مإطظاث

 خدماث جلدم التي والػامت، الخاصت اإلاػلىماث مإطظاث مً الکثير ظهىزل -ل

 مػلىماجیت

  .مخؼىزة

 الصیادة ئن خیث اإلاػلىماث، مإطظاث جىاحه التي الخددیاث مً مجمىغت ظهىزل -ل

 اإلاىظفين وحىد وكلت اإلاػلىماث غلی الؼلب وجىامي الباخثين غدد في الکبيرة

 اإلاػلىماث مإطظاث أمام الخددیاث مً مجمىغت ظهىزل ئلی کله ذلً أدي اإلاإهلين

ٌل إلیجاد والظعي مػها الخػامل غلحها یجب  الخجازب ظهىزل في یکىنل وكد لها، خلى

ل.لها خل السكمیت واإلاشازیؼ .

 

 



:  اإلاعلومات  مؤسسات في الركمىة عملیة إیجابیات 1-6

ٌل  غىدما   للل  للمظخفید یمکً فاهه السكقي للشکل اإلاػلىماث ومصادز اإلاجمىغاث جدى

ل في اطترحاغها  مً ذاجه اإلاػلىمت مصدز غلی الاػالع ئمکاهیت یدیذ أهه کما .مػدودة زىانٍن

 جلدیم في اإلاػلىماث مإطظاث یظاغد وهرا هفظه، الىكذ في اإلاظخفیدیً مالیين كبل

 .للمظخفیدیً غالیت حىدة ذاث خدماث

، جبادلها وطهىلت اإلاػلىماث جلاطم ئمکاهیت -للل
ًا
 غلی أو ألاشخاص بين طىاء زكمیا

اإلاػلىماث  مإطظاث بين الخػاونل غملیت مً یػصشل كد وهرا اإلاإطظاث، مظخىيل

 .اإلاػلىماث إلاصادز الدائمت ؤلاجاخت-ل

 ألاخسي الصىث، الىطائؽ مؼ الخکامل ئمکاهیت جدیذ اإلاػلىماث إلاصادز السكمىت غملیت -

 .مؼبىع بشکل کاهذ لى مً أکبر كیمت اإلاػلىمت یػؼي مما وهرا (والفیدیى والصىزة،

 .وبثها واطترحاغها وجىظیمها اإلاػلىماث خفظ مجاٌ في الخاصلت الخؼىزاث  مىاکبت -ل

ل اإلاػلىماث مإطظاث داخل اإلاکاوي الخيز مشکلت خل -
ًا
 وجىىع جضخم مؼ خصىصا

 .الػلقي وئهخاحهم الباخثين وکثرة اإلاػلىماث، مصادز

 .اإلاؼبىع الشکل غير شکل، مً بأکثر اإلاػلىماث مصادز خفظ -

 (6) : محطلبات الححويل الركمي1-7

 ئلی جدخاج وئهما فسدیت، بجهىد جخم ال السكمىت غملیت ئن : اإلاؤهلة البشریة اللوو  1-

 مإطظاث داخل اإلاظإولين ألاشخاص الجهىد،مً مخخلف مً الکثير جکازف

 اإلاىظفىنل کان داخل اإلاإطظاث وکلما ألاكظام مخخلف مىظفي وکرٌ اإلاػلىماث،

 غالیت مهازاث وکفاءاث ویمخلکىنل مإهلين السكمىت بػملیت جلىم التي اإلاإطظت داخل

ل ذلً کان
ًا
ل غامال

ًا
 .غالیت بجىدة السكمىت مشازیؼ ئجمام في مظاغدا

 

ل



ل جدخاج السكمىت مشسوغاث ئن: اإلاالیة  اإلاوارد 2-
ًا
ل مىزدا

ًا
 السكمیت اإلاػداث لشساء مالیا

ل.السكمىت مشسوع یخؼلبه ما وحمیؼ اإلاػداث، هره السكمىت، وصیاهت لػملیت الالشمت

 وألاجهزة اإلاعدات- 3

ل البدیهي مً      
ًا
 هي السكمىت إلاشسوغاث ألاطاطیت اإلاخؼلباث أهم مً یکىنل أن حدا

ل:یلي ما وألاحهصة اإلاػداث هره ومً السكمىت، بػملیت لللیام الالشمت وألاحهصة اإلاػداث

 :الضوئیة  اإلااسحات- أ

 اإلاػداث أخد وهى السكمىت، في غملیت ألاطاض الظىئي هى اإلااسح حهاش یػخبر       

 واإلاؼبىغت، اإلاػلىماث اإلاکخىبت، أهىاع مخخلف بفدص یلىم ئذ بالخاطىب، اإلالخلت

 في أو ذاکسة الخاطىب، ئلی وئدخالها الىزیلت، في واإلاخؼىػت واإلاسطىمت، واإلاصىزة،

 ئلی بالخػسف خاص، بسهامج اطخخدام ػسیم غً وذلً أخسي، ئلکتروهیت وطائؽ

ل.ocrالخسوف ئلی الظىئي الخػسف ببرهامج یػسف الخؼىغ،

 آلالیة الحاسبات- ب

 مىاصفاث ذاث آلي خاطب أحهصة وحىد بدونل السكمىت غملیت جخم أن یمکً ال       

 اإلاهام غلی شساؤها اإلاؼلىب آلالیت الخاطباث هىع ویخىكف السكمىت، لػملیت مالئمت

 .الخاطباث جلً باطخخدام ئهجاشها، اإلاؼلىب

 البرمجیات-  ج.

 ختی واطخخدامها جىفسها یيبغي التي اإلاهمت البرمجیاث لبػع السكمىت غملیت جدخاج

ل:مایلي البرمجیاث هره أهم ومً السكمىت، غملیت جخم

لل: HTMALبرمجة 

لبسمجت بها حػمل حشبهالؼسیلتالتي بؼسیلت البرمجت هره وحػمل

 : - XML برمجة 

 .الترميز غملیاث خالٌ وحظاغد



 باوشاء حظمذ البرمجیاث وهره :والکلماث الىصىص بمػالجت الخاصت البرمجیاث -

 .وجدسیسه وصیاغخهلالىص

 غلی والػسض الخفظ ألغساض وجدسیسها الصىزل باهخاج حظاغد جلىم التي البرمجیاث -

 .ؤلاهترهذ

 ئلی الصىزل جدىیل غىد حظخخدم التي وهي :للخسوف الظىئي الخػسف بسمجیاث -

 .هصىص

 اإلالفاث هلل بسمجیاث - (FTP): اإلالفاث جدمیل حظخخدم التي البرمجیاث وهي

 .للػسض ؤلاهترهذ غلی واإلاشسوع

 ئوشاء في البرمجیاث هره وجفید وجصمیمحها، الصفداث جخؼیؽ بسمجیاث -

 اإلاؼبىغاث،

 .ؤلاهترهذ شبکت غلی اإلاىكؼ وشس غىد حظخخدم أنها کما

 بسمجیاث - PDF: .ألاشخاص بين اإلاػلىماث بدبادٌ حظمذ التي البرمجیاث وهي

غملیت  غً الىاججت الصىزل طتؽ في  وجفید: الصىزل طتؽ بسمجیاث:

 .کبيرة مظاخت حشتل فال الصىزل حجم جصتير ئلی یإدي مما السكمىت،

 مً اإلاػلىماث اطترحاع في البرمجیاث هره وحظاغد الاطترحاع بسمجیاث -

 .زكمخجها جمذلالتي الىزائم

 في حظخخدم الىطائؽ وهره الىطائؽ غلی اإلاسكمىت الىزائم وسخ بسمجیاث -

 الاخخیاػیتلاليسخ ئغداد
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تؤلادا الخدماث وجسشُد طاهمذ السكمىت بخدظينللللللللل  الػمل الػامت و ٍز

 الُىمُت الخػامالث وجسكُت ؤلادازة هفاءة مً مظخىيل للسفؼ وحدًت بجهد

 مشسوع جبني هدى الجصائس اججاه ًىً لم لرلًلاإلاىاػىين وبين بُجها والدوزٍت

 مظقی جدذ والخيىمت ؤلادازة زكمىت



با، " 2013 ؤلالىتروهُت الجصائس مشسوع  اإلاإطظاثلزبؽ هدى مبدئُا طػحها باغخباز غٍس

 خيىمُتلزكمُت بىابت بمثابت مجمىغها في جيىنل اجصاٌ بشبياث الدولت في ًت ؤلاداز

 الخىىىلىحُتلالىطائل باطخػماٌ الػمىمُت؛ الهُئاث ومؼ بُجها فُما بالخىاصل حظمذ

ٌل مخؼؼاث دفؼ أحل مً اإلاخؼىزة  أشياٌ هأخدلالػامت للخدمت ؤلالىترووي الخدى

م
ُ
ؤلالىترووي   الخى
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، مً هتيرها الجصائس لخىحه وانللللللللل لومجخمؼ السكمىت بػصس الالخداق هدى الدٌو

الخدمت  ومىظماث الخيىمُت اإلاإطظاث وظائف جسكُت مداولتها في دوزل اإلاػسفت،

جفػُل   بهدف وخدماث، هُاولها ؤلادازةو زكمىت غلى ًلىم همىذج هدى الخللُدًت

البِئت  في غلحها جترجب التي الػمُلت الختُيراث وججظُد ؤلالىتروهُت الثىزة ُمخسحاث

طمان  غلى الػمل صمُمها في جمع ألاخيرة هره أن خاصت وأطالُبها، ًت ؤلاداز

ت لإلدازة الظلُم الاهخلاٌ  اليشاغ ئدازة ئلى اإلاادي اليشاغ ئدازة  مً:الجصائٍس

 الهسمي الخىظُم ومً بػد، غً ؤلادازة ئلى لىحه وحهالاإلاباشسة ؤلادازة ومً الافتراض ي،

 اإلاسجىصة اللُادة ئلى واإلاىظفين اإلاهام غلى اإلاسجىصة اللُادةلومً الشبيي، الخىظُم ئلى

 للمىظف الفػلي ألاداء ملازهت غلى جلىم زكابت ومًلواإلاخػامل، الخلىُت زىائُت غلى

ؼلالسكابت ئلى لإلدازة الػام باإلاخؼؽ /لخُث هجد غدًد ؤلادازاث التي ػبلذ مشاَز

 :ٌ رالسكمىت م

ل

ت صُتخحهما في الظفس وحىاش الىػىُت الخػٍسف بؼاكت ئػالق*ل  .وؤلالىتروهُت البُىمتًر

 زكم ، 12 زكم ، 13 زكم مُالد ومإمىت شهادة مسكمىت مُالد شهادة وسخب ئصداز *

.(12 Sل

,لالسمادًت البؼاكت وزائم زكمىت*

دًت، الصيىن وػلب السصُد غلى والاػالع السخب خدماث جىفير*ل  غً البًر



ل.ؤلالىترووي والشبان ؤلالىترووي السخب بؼاكت اطخخدام ػٍسم

 بالخػسف حظمذ التي الاحخماغُت، للخأمُىاث ؤلالىتروهُت الشفاء بؼاكت اطخددار*ل

ظاتهم  مظخدلاتهم دفؼ وحظهُل الخلىقل وذويل احخماغُا اإلاإمً هىٍت غلى وحػٍى

:  هحائج ركمىة الخدمات 1-9

جىصُل الخدماث للمظخفُدًً في ميان جىاحدهم بالشيل اإلاىاطب والاطلىب -ل1-

 اإلاىاطب 

.لجدظين الخدماث للمظخفدًً وججىب الاخؼاء التي ًمىً ان جلؼ بالُد -ل2

ت اإلاػامالث للمظخفدًً مً الخدماث  -ل3 جامين طٍس

 الػمل غلى جىفير اإلاػلىماث الخدًثت للمىاػُىين في الىكذ اإلاىاطب  4

 :الخاثمة 

 مدزطت وبىابت لػصسهت اإلاإطظاث الىزائلُت  أخدر السكمىت باغخبازها ئنللللللللل

 ؤلادازة همىذج غلى غدًدة وافسشث جأزيراث ؛خُث طاهمذ بسكمىت الخدماث 

ٌل اإلاظافاث، بفظلها خُث  جللصذ ووظائفها، شيلها غلى وبالخالي الخللُدًت،  واختز

لها غً ٌل ًُمىً ملخظُاتها فخؼبُم .الػامتلالخدمت مظخىيل وجؼىزل الصمً، ػٍس  الدو

 البيروكساػُت، الخيىمُت اإلاإطظاث مجهالحػاوي التي اإلاشاول مً الػدًد مػالجت مً

 واإلاساحػت الخيىمُت السكابت وهلص واإلااليلؤلادازيل للفظاد خصبت أزطا أصبدذ التي

ٌل الخفظُلُت اإلاػاملت جلدًم في طلؼتهملباطختالٌ  للمىظفين ٌظمذ بما الدوزٍت؛  وكبى

 غلى والخداًل الفظاد في اإلاشازهت غلى اإلاىاػًلًجبر و الخدماث، جأخير أو السشاويل

ؼ السكمىت وزبؼها  ومؼ بُجها فُما اللىاهين   خُث خاولذ الجصائس الاطخفادة مً مشاَز

لل:شبيي وختي ًيىن هجاخها الخام البد مً هظام طمً اإلاىاػً



ػاث اللىاهين وحػدًل جسشُد-ل ، للىزائم الالشمت الشسغُت إلطافت والدشَس  واللبٌى

ؤلادازي ؤلالىترووي  الػمل بِئت مؼ ًخالءم بما ؤلالىتروهُت ًت ؤلاداز واإلاػامالث

 الػدٌ وجدلُم اإلاخػاملين، حمهىزل لدي ؤلالىتروهُت اإلاػسفت اطدُػاب  حصجُؼ.-ل

ٌل في للجمُؼ واإلاظاواة .لالػامت خدماتها ئلى الىصى

 هظسوزة  ومؼلب جؼسح والتي والفىُت، الخلىُت الػاملت اللىيل هفاءة زفؼ طسوزة-ل

ٌل في أطاس ي ل.ؤلالىتروهُت ؤلادازة هدى الىاجح الخدى

ت خصىصُت غلى اإلادافظت الدولت غلى ًجب-ل .لاإلاػلىماث وطٍس

 اإلاىاػً زلت أن خُث مً اإلاػلىماث أمً خماًت غلى الدولت غمل طسوزة-ل

 للُامها مهما غىصسا ٌػخبر ؤلالىتروهُت باإلدازة
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