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 املستخلص
السهيررررطال  رررم  ضررراام واررريرم العىامرررا المررررحرة اررري ك رررا ة ا  رررترجا  اآللررري  

م)أ روحررت دكتررىرابغم د ررذاد م اليامعررت ارري المكتبرراث اليامعيررت العراقيت للمعلىمرراث

 م 3002المستنصريت ال 

عةةا اميبَوةةلً  اميَةةٔعشى املنيتةةي دساسةةي املينتةةلً امو فتةةي عةةا بٔانةةذ اموتلٍةةلً 

تي منبشة  نةٌ  املٔاىةل امية فشى عةا  اةلتى اعسةَشجل  ٓدسجةي ٍة فتش امجلىلتي املشاب

ٍ سةتٌ ددات املينتةلً امو فتةي هيةل    ة   ى لٓمةيٓ  ل ىَْل ننى ٍَلئج املينتي امو فتي.

ىةة  إمةةى دبصةةى مةةذ ىيبةةٌ ىصةةن ي اميسةةَاتذ عةةا ام صةةٔا ننةةى ٍَةةلئج ه ةة  ىَٔاع ةةي 

 فتةي عةا بٔانةذ اموتلٍةلً ننةى ٍٔجتةِ املينتةلً اموٓ امليل ننى  امئضٔنتي . ىطلموِ

مْةةزُ  اميلد ةةي األبةةشاا اميذىجةةي اعٍجةةلُ امصةة تي عةةا ٍ  تةة  امَةةٔاصً هةةتٌ امبنةة 

 . ٌ نٌ امََلئج امَا   صنًٔ ننتْلامخذىلً ٓسضل اميسَاتذ

 ٓننى دسلط خصٔصتي امَجشهي املشابتي عا ٍ ذ و ّزا امَةٔ  ىةٌ امخةذىلً    

المسررت يذوم مرر  ى ةةلٓس سئتسةةي ّةةا   سهةة دبلىةةٌ امذساسةةي هَجيتةة  ٍنةةل املٔاىةةل عةةا 

وضظرررم ا رررترجا  المعلىمررراث    والى ررر ا  العررراملي  دلرررل دمرررذيم الخذمرررت الخذمرررت

ٓمنَ    ىةٌ  .ل اث ا ترجا  المعلىماث  ٓ المستخذمت اي ا تيىاب قىادذ البياضاث

عشضةةتلً امذساسةةي ٍةةو إجةةشات ىجئنةةي ىةةٌ امَجةةلسم امَةةا ٍةةشٍو  هيَ تةةشاً ّةةزُ 

ط ّةزُ اميَ تةشاً هلملٔاىةل امية فشى عةا  اةلتى اعسةَشجل  امَةا ٍةو اماشضتلً ٓاسٍوةل

 امبش  نَْل. ٍٓٔصنٌ امذساسي إمى ىجئني ىٌ امََلئج  لً ىٌ دّيْل :

دفوَةةةٌ امذساسةةةي إً بةةةذسى اميسةةةَاتذ ننةةةى ٍ ذ ةةةذ ملجلٍةةةِ امئضةةةٔنتي هذبةةةي    م أ

ٓامَلوتةةةش نَْةةةل هيصةةةطن لً ىٔضةةةٔنتي ىَلسةةةوي   ٓعْيةةةِ  متةةةي نيةةةل ٍ ةةةو 

اميلنٔىلً ٓاعسَخذاه األىفةل ألدٓاً امةشه  هةتٌ اميصةطن لً ٍلةذ  اسَشجل 

ىٌ دّو املٔاىل راً امصني هذٓس اميسَاتذ هلملينتةي امو فتةي ٓامَةا ٍة در دٓسا 

 ىْيل عا ٍ ستٌ  التى اعسَشجل  ا ما منيلنٔىلً .

دفوٌَ امذساسي ىةٌ إً بةذسى امٔسةت  ننةى ٍشجيةي اسَاسةلساً اميسةَاتذ ٌ إمةى  م ب

ٔضةةةٔنتي ىَلسةةةوي   ٓاعسةةةَخذاه األىفةةةل ألدٓاً امةةةشه  هةةةتٌ ىصةةةطن لً ى



اميصطن لً   ٓامةَيبٌ ىةٌ ٓئةلئ  ٍ ةله اسةَشجل  اميلنٔىةلً   ٍ سةٌ ىةٌ 

 . ٍَلئج املينتلً امو فتي   ٍٓض ذ ىٌ  التى اعسَشجل 

ّٔ ىٌ د فش امةَ و علننتةي ٓىشٍٓةي  WinSPIRS شاٌ امذساسي ىٌ إً ٍ له  م ث

ٓ َيَ  ه ذسى ا وش ننى ٍيبتٌ امٔسةت  دٓ اميسةَاتذ  عا ٍَاتز املينتلً امو فتي  

عةةا ٍ  تةة  ٍَةةلئج ه ةة  جتةةذى   ٓرمةةل مسةةْٔمي امَلةةشا ننةةى ٓئةةلئ  امَ ةةله   

ٓخلصةةي ٓئةةلئ  ٍدةةت  دائةةشى امو ةة . ىةة  ّةةزا  صةةش ا نةةن امٔسةةطلت ننةةى 

. ٓدفوَةةٌ امذساسةةي إً امَةةذس ن اموسةةت  امةةزر مصةةل  SPIRSاسةةَخذاه ٍ ةةله 

ىٌ امز ٌ  يَنبًٔ خوةشى  WinSPIRSننى ٍ له ننتِ ىجئني ىٌ امٔسطلت 

  ىبَةةَْو ىةةٌ ٍ  تةة  ٍَةةلئج ه فتةةي ىبلع ةةي ٍ ش وةةل  SPIRSعةةا ٍشةة تل ٍ ةةله 

. ٓىةةٌ امي  ةةذ إً ٍَةةلئج املينتةةلً امو فتةةي مْةةو   SPIRSمََةةلئجْو ننةةى ٍ ةةله 

سََ سٌ عا اميسَ ول ى  ص لدى خوشٍْو عا ٍش تل امَ له ٓامَيبٌ ىةٌ ٓئلئاةِ 

 . لعي

وتلةةي ام ةةشى ّةةا امن ةةي امسةةلئذى عةةا املنيتةةلً امو فتةةي امَةةا ٍَجةةض عةةا امن ةةي امط م ث

ىشا ةةض ٍ ةةذ و امخذىةةي  ّٓةةزا امَادةةتل ٍةةلٍج نةةٌ ضةةل  ىلشعةةي اميسةةَاتذ ٌ 

هخصةةةةلئل امن ةةةةي امطوتلتةةةةي امي تةةةةذى دٓ عةةةةا  تاتةةةةي امٔصةةةةٔا إمةةةةى اميبَةةةةض 

 اميصطن لً امئضٔنتي اميشٍو  ه لنذى اموتلٍلً اميو ٔفي.

 ٔني ىٌ امَٔصتلً  لً ىٌ دّيْل :ٍٓ ذىٌ امذساسي هيجي

ٍٔصا امذساسي هدشٓسى امليل ننى هَةلت ٍ ةو اسةَشجل  ىلنٔىةلً خوتةشى دٓ  م أ

إىبلٍتلٍْل عا نينتةلً امو ة  هيةل  مَٔئت اعسَالدى ىٌ ىل ىٔجٔد ىَْل نلميتل 

      التى عا اعسَشجل  ه ض امَ ش نةٌ ىْةلساً اميسةَاتذ   ٓامَةا  يبةٌ 

دةةل  عةةا ٍ ةةو اسةةَشجل  اميلنٔىةةلً امَ نتذ ةةي  ىةةٌ خهمْةةل ٍجةةلٓص ٍ ةةلط ام

 ه ذساٍْل ننى اعسَََلج ٓاعسَذعا اميَط ا.    

ٍٔصةةةا امذساسةةةي املةةةلىنتٌ عةةةا ىجةةةلا امٔسةةةلطي ننةةةى ضةةةشٓسى ع ةةةل ٍ ةةةو  م ب

اسةةَشجل  اميلنٔىةةلً اميسةةَخذىي عةةا ىشا ةةضّو عسةةَجٔام بٔانةةذ اموتلٍةةلً   

امليةةةل ننةةةى  ٓامَلةةةشا ننةةةى خصلئصةةةْل اماَتةةةي  ٍٓ  تةةة  ٍةةةٔاصً عةةةا خوةةةشى



األٍ يي  لعي  ٓاسَفيلس ّزُ امخصلئل عا سع   التى ٍَلئج املينتلً امو فتي. 

 هلمشبل امزر      سضل اميسَاتذ ٌ.

ٍٔصا امذساسي إداساً اميبَولً امجلىلتي ننى ضشٓسى امَ ٔا إمةى اسةَخذاه  م ث

 .عا ٍَاتز املينتلً امو فتي  SPIRSهذع ىٌ ٍ له  WinSPIRSٍ له 

 

 


