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 السرحيي عواد بن حسن .د .أ
 

و افت  ػ ام و  وا   د يخخلف ازجا  حوم  هميت الخأهي  العلمي املعسلي وامل ازاحي

الخأهي  لخمي  املخخصص لي  ي فن من الفجو  ل  و م جت من امل نة ولما    ا خراة واملعسفت 

جسا ميت فا  الخجسلت والدزاطت  الم الظجي  ججع  من املخخصص  و املنهق   ثا  ضوا حى  

الجصيب  يص  ملسحلت ا خبياة ول را  ا  ل طاجرة وا خرااء و صحاب الظبق لي الخجازب

  را من الاطدؼازاث والدوز السااد لي الخو يف وزطم املظياة والراوشة وهرا يظو عبئا 

اطافيا ومظؤوليت ع   هؤدء  طاجرة وهو القياه  هره امل اه وجوفيا ا خرااث ملن يحخا  ا 

ولي الوقذ  فظف   ر ميد الؼباب د دظاب ا خرااث وحشويع م ع   الامدا  ليكو وا 

 س فعالت لي الخخصصةعجاص

ا  مظؤوليت  طاجرة وا خرااء مخصوص الؼباب هو دعم املخمير ين مرنهم و  رر ميرد 

مرررن حظرررخحق الررردعم وفرررخح  مرررواب امرررام م وجرررو اه م حيررر  يمخلكرررو  ا حمررراض والسوبرررت ع ررر  

الع رراء وا و ررد الررالشه للمخا عررت والخجفيرررة فررال يجررب ع رر  القيرراداث لرري مؤطظرراث املعلومرراث 

برراث ومسا ررص املعلومرراث اوررال   مررواب  مرراه امررداعاث الؼررباب وقخل ررا و  مررا اطرردكمازها  املكخ

وفررررخح آفررررا   ديرررردة  مام ررررا ممررررا يدرررريح املجررررام د دؼرررراف مبرررردعي  عررررسب لرررري هرررررا الخخصررررصة 

وا حرام  فظررف لرري املجرام   رراديمي وهجررا مظرؤوليت  طرراجرة الخو يررف والدشرويو محيرر  يخجررف 

وعاث ا وديرررررردة ولمجهويرررررراث ويررررررا مظررررررقهلكت وا خررررررسوج عررررررن الؼرررررراب للبحرررررر  ودزاطررررررت املوطرررررر

الجم يررت والخكررساز لرري البحرر  العلمرري وامليرر   حررو الامخ رراز و مرردا  والتا يرر  ع رر  صررجاعت الاطررم 

ووطررررررو البصررررررمت و صررررررساز ع رررررر  ا  يكررررررو  الانظررررررا  مبرررررردعا وزقمررررررا ذا قيمررررررت لرررررري الخخصررررررص 

د قيمررررت ل ررررا  و   ررررا يو  مررررن فاد خ اطرررراث والظررررعف يررررأحي مررررو  ولئرررر،  صررررحاب  زقرررراه الىررررق 

  طاجرة الرين يسيدو   طواء واملجد ل م وي ظو   وهم وززت    ياء ودوزهم هو  ػسف 

 

 الشباب ودورهم في تطور التخصص والمهنة

 التحرير رئيس كلمة
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دوز ع ررر  الاارررال  حيجمرررا يخلصرررو  الجوايرررا ويقومرررو  مخلرررق   يرررام مرررن البررراحكي  والدازطررري 

الرين يواصلو  املظياة و ؼاز وهم الججاحاث 

    يرررامة ا  ع ررر   طرررخاذ ا  حعلرررم ويررردزب زرررم يو رررف و ؼررراز  وجخواصررر  حلقررراث الامررردا  مررري

جالميرره ليصرقل م ويوصرل م اور  ا حرد الرري ي مرا  فيرف ا  هجرا  ا يراد ا رسل مرن  طرراجرة 

 طخواص  مظياجفة

 مرا الؼرباب ف رم ال اقرت والع راء ولكررن علراهم الايمرا  مرأ  الججاحراث جخحقرق مالصرررا 

ملعسلرررري والخأهيررر  امل رررازي و د يجررررب   رررر  مررروز  عجفرررروا  واملكرررامسة ومرررن قبرررر  ذلررر، الخأهيررر  ا

الؼررررباب  و اليررررسوز مررررالجفع و  مررررا محكمررررت االررررب العلررررم واملعسفررررت الصرررراد   مرررري  املخواطررررو 

للمعسفرت واملرؤمن مأهميرت املرجهج العلمري و ما رت املظرؤوليت وزقرت القرادز وزوبرت الع راء والخميرر 

قررررت ج امليررررت مرررري  الؼررررباب و طرررراجرة جبررررد  وجررررس  مصررررمت وعجداررررر طيصرررر  الؼررررباب ة اوهررررا عال

وحظرررخمس  مخلقررري املعرررازف وجخ ررروز للمعاو رررت واملظررراعدة قبررر  املؼررراز ت زرررم الصمالرررت وقرررد يخفرررو  

الخلميررر ع ررر   طررخاذه وهجرررا يحررق ل طرررخاذ ا  يكرررو    ثررا طرررعادةة ويجررب ا  حعتررراف الؼرررباب 

ا خلفجا مع م فبرأدب العلرم محكمت وم ا ت  طاجرتهم فجحن قوه  قدز علمااجا و حتام م وا  

و  القياجررف وملصررلحخف فقررط وهرررا د يررجقص مررن احتررااه وجقررديس  طرراجرججا فررجحن قرروه  حترراه 

و جرر  علمااجررا واملبرردعي  والكبرراز لرري  ي مجررام ولكججررا د  قرردض ال ؼررس  عررد    يرراء امررردا و د 

وي خهررق ومحدداجررف   وفلجرا العقرر  واملررجهج العلمرري و عيرد الخأ يررد هجررا ا  الجقرراغ العلمري يبررد 

 القواعد العلميت دااماة

ا  ع ررررررر  الؼرررررررباب العمررررررر  وعرررررررده الاطرررررررخ وام وع ررررررر  القيررررررراداث فرررررررخح املجرررررررام  مامرررررررف 

واطخجداء اف ازهم وحشويع ا وجكسيم املخمي  مرنهم و ػرسا  م لري فرس  العمر  والفرس  البحكيرت 

لخمظر، والدؼر   ليخدز وا لي الخ وز ل وفخح ماب  مام م للوصوم للمسا رص القياديرت وعرده ا

ماأل ررررا املقيخررررت  و املجاصررررب القياديررررتة فمررررن الوا ررررب فررررخح املجررررام امررررام م ليكو رررروا مظرررراعدين 

لفتااث حى  يكدظبوا ا خراة والدزايت ومن زم جردويس املسا رص القياديرت ميرنهم مرو وطرو حرد ادنري 

لرري مررن املخ لبرراث ل رر  مس ررص وحررد  ع رر  دطررخمساز  فررع الفكررس او الشررخص لرري  فررع امل ررا ة و

 ا رررب املؼررراز و و عمرررام فيجرررب دعرررم املؼررراز و و ف ررراز الامداعيرررت للؼرررباب وتهرررري ها وحخمرررا 

طخأحي  ف از ويخواص  الججاحة


