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 المستخلص

خالةةةةةد  ع ةةةةةد ع ةةةةةد آلي  آللنتةةةةةام آللفكةةةةةرا آلل رآلقةةةةةا يةةةةةا مجةةةةةا  آللتةةةةةرآل  آلل ةةةةة  ا  درآل ةةةةةة 
   2006،         غدآلد آللجام ة آللم تنصرية –تحميمية  أطروحة   دكتورآله  

تيةةةةةةةدس آللدرآل ةةةةةةةة إلةةةةةةةى آللت ريةةةةةةةس  النتةةةةةةةام آللفكةةةةةةةرا آلل رآلقةةةةةةةا يةةةةةةةا مو ةةةةةةةوعا        
ميا ، وآللت ةةةةةةرس عمةةةةةةى آلل ةةةةةةاح يط و آللتةةةةةةرآل  آلل ةةةةةة  ا، وتحميمةةةةةةو مو ةةةةةةوعيا  وزمنيةةةةةةا  و ةةةةةةك

نتاجةةةةةةةةاتيم آللفكريةةةةةةةةة، وآل ةةةةةةةةتخدم  آلل اح ةةةةةةةةة آللمةةةةةةةةني  آللو ةةةةةةةةا  ا يةةةةةةةةا م ةةةةةةةة  وتحميةةةةةةةة  
آللم مومةةةةةةا  و نةةةةةةان قاعةةةةةةد  م مومةةةةةةا  لمصةةةةةةادر آللنتةةةةةةام آللفكةةةةةةرا مري ةةةةةةة  ا طروحةةةةةةة 
يةةةةةةةةا  ةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةا  ر ي ةةةةةةةةة آلل ا ةةةةةةةةة آل  ا ةةةةةةةةية لمن ةةةةةةةةام، و ل حةةةةةةةةو  آللةةةةةةةةدوريا ، 

آللم دمةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةى آللمةةةةةةةةة تمرآل  وآللحم ةةةةةةةةةا  وآللكتةةةةةةةةة ، وآللر ةةةةةةةةةا   آللجام يةةةةةةةةةة، وآلل حةةةةةةةةةو  
 آللدرآل ية، ولمدورية آللكاممة 

 مط آللنتا   منيا  آل  أ ير  آللدرآل ة عدد    

مةةادةة ةة   1842يةةا مةةجا ةة آلةةلةةترآلةة ةة آلةةلةة   ا  ةة  آلةةلةة رآلةةقةةا  ةةمم مةةجم  آلةةلةةنتامةة آلةةلةةفكراةة  1
  يا م تمر حي  ا   ح  38ر الة جام ية و 42  و  ا  كتا  529 ح ا  و 1233منيا 

مييا آلةةلةةكت ،ةة  ةةم آلةةلةةر ا ةة  آلةةلةةجامةة ية وةة كم  تةة  لةةمصادةةرةة إةةنةةتاجةةا  آلةة كةةانةة  آلةةلةة حو ةة أةةكةة ر
 آلل حو  آللم دمة إلى آللم تمرآل  آلق  آللموآلد إنتاجا        

%  55  مةةةةةاد ،  ن ةةةةةة ة  1027ح  ةةةةة  مجمةةةةةةة آللتةةةةةرآل  آلل ةةةةةة  ا إنتاجيةةةةةة  مغةةةةةة     2
 مط مجم  آللنتام 

ح ةةةةةى أعمةةةةةى إنتاجيةةةةةة  ،إط آللتةةةةةاليس آللمنفةةةةةرد ىةةةةةو آلل ةةةةةا د يةةةةةا  يانةةةةةا  آللم ةةةةة ولية  3
 %  مط إجمالا آللنتام 95  ماد   ن  ة  1746درىا  وق

  مةةةةةةةةاد  975إذ  مغةةةةةةةة   1982-1963أعمةةةةةةةةى إنتاجيةةةةةةةةة أنجةةةةةةةةز  مةةةةةةةةا يط عةةةةةةةةاما  4
%  مةةةةةةط مجمةةةةةة  آللنتةةةةةةام آللفكةةةةةةرا، و م ةةةةةةد  عةةةةةةام ل نتاجيةةةةةةة ي ةةةةةةر  مةةةةةةط 53 ن ةةةةةة ة  

   ماد  يا آلل نة  49 

 مةةةةةةاد  عمةةةةةةى  ةةةةةةك  1233صةةةةةةدر آللجةةةةةةزن آل ك ةةةةةةر مةةةةةةط آللنتةةةةةةام آللفكةةةةةةرا، آلل ةةةةةةالم   5
 %  مط مجم  آللنتام آللفكرا 67 حو  يا دوريا ،  ن  ة 



آلد، و  مةةةةةةةةة503ح  ةةةةةةةةة  مو ةةةةةةةةةوعا  آل د  آلك ةةةةةةةةةر حجةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةط آل نتاجيةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةم   6
 %  مط مجم  آللنتام    28 ن  ة 

ا  م ةةةةةةةةدآلره  ةةةةةةةةآلن كةةةةةةةةاس تةةةةةةةةا ير آللحةةةةةةةةرو  عمةةةةةةةةى آللنتةةةةةةةةام آللفكةةةةةةةةرا إذ  ةةةةةةةةيد آلنخفا  7
% مةةةةةةط إجمةةةةةةالا 19  مةةةةةةاد  يةةةةةةا آلل ةةةةةةنة، و ن ةةةةةة ة 18 مةةةةةةاد   متو ةةةةةةط قةةةةةةدره  353 

    آللنتام آللفكرا

  مةةةةةةاد ، 44ح ةةةةةةى آلل احةةةةةة   ا ةةةةةةم ع ةةةةةةد آللحميةةةةةةد حمةةةةةةودا أك ةةةةةةر إنتاجيةةةةةةة  ن ةةةةةةر    8
  مةةةةةةةاد ، وحةةةةةةة   ال ةةةةةةةا  آلل احةةةةةةة  كةةةةةةةا م  ةةةةةةة د 36وآلل احةةةةةةة  جةةةةةةةا  آللحنفةةةةةةةا   نتةةةةةةةام  

   ماد  31آللديط   نتام  

 ط آللم ترحا  منيا وخرج  آللدرآل ة   دد م      
آلالىتمةةةةةةام  مجمةةةةةةة آللتةةةةةةرآل  آلل ةةةةةة  ا كرآل ةةةةةةد  آللمجةةةةةةا  آللمتخصصةةةةةةة  ن ةةةةةةر مةةةةةةوآلد   1

آللتةةةةةرآل  آلل ةةةةة  ا لةةةةةيس يةةةةةا آلل ةةةةةرآلى وآللةةةةةوطط آلل ر ةةةةةا يح ةةةةة ،  ةةةةة  و منط ةةةةةة آلل ةةةةةرى 
وذلةةةةةل  ج ميةةةةةا مجمةةةةةة عمميةةةةةة محكمةةةةةة وزيةةةةةاد  إصةةةةةدآلرآلتيا  ج ميةةةةةا  ةةةةةيرية أو ،عامةةةةةة

  إصدآلرىا ك   يريط مر   د  مط كونيا يصمية

  ريس مةةةةةةةةةةوآلد آللتةةةةةةةةةةرآل  آلل ةةةةةةةةةة  ا يةةةةةةةةةةا آللجام ةةةةةةةةةةا  آلل رآلقيةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةى م ةةةةةةةةةةتو تةةةةةةةةةةد  2
  آلل كالوريوس أو آللدرآل ا  آلل ميا

آلال ةةةةةةةةةترآلل    ةةةةةةةةةوية آللجم يةةةةةةةةةا  آلل الميةةةةةةةةةة، وآل قميميةةةةةةةةةة آللمتخصصةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةالترآل    3
كمجمةةةةةةةس آللحةةةةةةةرس آلل ةةةةةةةالما آللتةةةةةةةا ر لمن مةةةةةةةة آلليون ةةةةةةةكو، ومركةةةةةةةز آللتةةةةةةةرآل   آلل ةةةةةةة  ا

 آلل   ا لدو  آللخمي  وآللجزير  آلل ر ية  

لممجمةةةةةةةة وموآلقةةةةةةةر   آلالنترنةةةةةةة  آلل الميةةةةةةةة  آللم مومةةةةةةةا  موقةةةةةةةر عمةةةةةةةى  ةةةةةةة كة نإن ةةةةةةةا  4
جةةةةةةةةةةةرا إدآلمتيةةةةةةةةةةةةا  ا ةةةةةةةةةةةتمرآلر مةةةةةةةةةةةةط ق ةةةةةةةةةةة  آلل ةةةةةةةةةةةةاح يط تلمتةةةةةةةةةةةرآل  آلل ةةةةةةةةةةة  ا آلل رآلقةةةةةةةةةةةةا 

 آللمتخصصيط 

درآل ةةةةةةةةةةا  تحميميةةةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةةر  تخةةةةةةةةةةت   جانةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةط جوآلنةةةةةةةةةة  آللتةةةةةةةةةةرآل   إجةةةةةةةةةةرآلن  5
نتاجيتو، أو  احد  اح يو آللرّوآلد   آلل   ا،أو  فتر  زمنية محدد  ل ياس نموه وآل 

 

  


