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 ((انغُٕيت )) أعخًاسة انخطت انخذسيغيت 
 

 انخذسيغي: اعى و.د. عبذ انكشيى عبذ انجباس يحًذ ععيذأ.

Kareemmohammad56@yahoo.com انبشيذ االنكخشَٔي: 

 اعى انًادة: 2ضيُت انَباحاث 

 :يقشسانفصم انشبيعيانفصم 

طررشا اكراسْررا ٔكالررت انعًهيرراث  اَررٕاو ٔيجرراييع َباحرراث انضيُررت انًخخهفررت ٔانخررذسيب عهررى عهررىانخعررش  

 انضساعيت لي حشبيت ٔحقهيى ٔحغًيذ ٔيكالحت ٔحذٔيش ٔحعشيب .
 ة:اْذا  انًاد

عهى انضيُت، حقغيًاث َباحاث انضيُرت، االصْراس ٔإَاعٓرا، نرٕا ٔدايرش االصْراس، انعٕايرم انبيديرت ٔانذا هيرت 

ْررى انحٕنيرراث انشررخٕيت، شررشا الْررى انًررؤةشة لرري َباحرراث انضيُررت يرررم انحررشاسة ٔانشطٕبررت... انرر ، شررشا ال

االصْاس انًحٕنت ٔانًعًشة، ششا الْى انحٕنياث انصريفيت، انُباحراث انطبيرت ٔانعطشيرت، انرٕسد انشرجيش ، 

 انقشَفم، انذأد .

 ة:انخفاصيم االعاعيّ نهًاد

داس انجايعررراث  –نهرررذكخٕس يحًرررذ يغرررش  انغيطررراَي  1791انضْرررٕس َٔباحررراث انضيُرررت ٔحُغررريق انحرررذائق/ 

نهذكخٕس عانى يحًذ انغهطاٌ، د. طالل انجهبري، د. يحًرذ انصرٕا   1772انضيُت/ االعكُذسيت. –نًصشيت ا

 انًٕصم.  –داس انكخب نهطباعت ٔانُشش  –

 ت:انكخب انًُٓجي

 ت:يانًصادس انخاسج َباحاث انضيُت نهذكخٕس احًذ يحًذ يٕعى طٕاجٍ، َباحاث انضيُت ٔحُغيق انحذائق نهذكخٕسة لاحُت انشايب.

 انفصم انذساعي انفصم االٔل انفصم انراَي انًخخبشاث االيخحاٌ انُٓائي

60% 14% 13% 13% 
 االٔل

 انراَي
 

 :حقذيشاث انفصم

%100انخقذيش انُٓائي   :تيعهٕياث اضالي 
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تانًادِ انُظشي تيهانًادِ انعً انًالحظاث  انخاسي  

ال
ا
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ٕ
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 حطٕسِ ٔأًْيخّ -عهى انضيُت  حعشيف

عهى األصْاس انحٕنيت انصيفيت ٔدساعخٓا/ األعرًا   انخعش 

 انعهًيت
 

1 

 
  . عهى اكراس بعض َباحاث انضيُت انخذسيب عهى انضيُت َٔباحاث انضيُت حقغيًاث

2 

انعٕايرم انبيديرت انخري حرؤةش عهرى ًَرٕ ٔحضْيرش  دساعرت 

 . انحشاسة ٔانشطٕبت سجتَباحاث انضيُت يرم انضٕ  ٔد
  بزٔس األصْاس انشخٕيت صساعت

3 

بعررض انعٕايررم انذا هيرت انخرري حرؤةش عهررى ًَررٕ  دساعرت 

إنرررى  ٔحضْيرررش َباحررراث انضيُرررت يررررم َغررربت انكررراسبٌٕ

 انُخشٔجيٍ ،انٓشيَٕاث ، طٕس انغكٌٕ

انرذأد  ٔ ذيخرّ ٔحغرُيذِ / حضْيرش  شيفري ر َٓراس  دساعت

 قصيش
 

4 

نذا هيرت انخرري حرؤةش عهررى ًَررٕ بعررض انعٕايررم ا دساعرت 

إنرررى  ٔحضْيرررش َباحررراث انضيُرررت يررررم َغررربت انكررراسبٌٕ

 انُخشٔجيٍ ،انٓشيَٕاث ، طٕس انغكٌٕ

  .انشٔص انخشيفي ر دساعت شايهت ألصٕل انشٔص حقهيى
5 

انرررٕسد انشرررجيش (، دساعرررت شرررايهت ألَرررٕاو  (انرررشٔص 

 ...... انشٔص ٔأصُا  انشٔص انُاجحت لي انعشاا، حقهيى
  ...إكراسِ -طشا حشبيخّ -صُا  انشٔص ٔأ إَٔاو

6 

انرررٕسد انشرررجيش (، دساعرررت شرررايهت ألَرررٕاو  (انرررشٔص 

 ...... انشٔص ٔأصُا  انشٔص انُاجحت لي انعشاا، حقهيى

 ر انخعش  عهيٓا ٔصساعت بعرض األبصرال انشرخٕيت األبصال

 ٔإكراس انبعض األ ش
 

7 

 
  .نبعض األصْاس انًعًشة ٔانًحٕنت دساعت  ٔغيشْا (انخشبيت انخاصت) انذأد  ٔانقشَفم َباحاث

8 

انًضْررشة يرررم انُررشجظ، اايررشط، انخيٕنررب  األبصررال 

 ......ٔانشقائق ٔ انكشيُى

شايهت ألَٕاو يخخهفت يٍ َباحاث انخُغريق انرذا هي،  دساعت

 .........انعُايت بٓأ أعًا ْا انعهًيت، إكراسْا
 

9 

ٕنررب انًضْررشة يرررم انُررشجظ، اايررشط، انخي األبصررال 

 ......ٔانشقائق ٔ انكشيُى

شايهت ألَٕاو يخخهفت يٍ َباحاث انخُغريق انرذا هي،  دساعت

 .........انعُايت بٓا أعًا ْا انعهًيت، إكراسِ
 

11 

حقغيًٓا، دساعت اإلصْاس انحٕنيرت انصريفيت  -انحٕنياث 

 ٔانشخٕيت
  ...انخذيت يٍ حعشيب ،س  ، حغًيذ  عًهياث أجشا 

11 

ًٓا، دساعت اإلصْاس انحٕنيرت انصريفيت حقغي -انحٕنياث 

 ٔانشخٕيت

بعرض َباحراث انظرم ٔاألصْراس انًعًرشة بطشيقرت انعقرم  اكراس

 انغضت ٔانُصف  شبيت ٔانخشقيذ
 

12 

انعشرربيت انًعًررشة يرررم انجيشبررشا، انبُفغررج،  األصْرراس 

 ......انغهفيا
  عهى بعض إَٔاو أصْاس انقطف انخعش 

13 

 -انغرربٕساث  -الجُغرري ان -انخكرراةش .. انجُغرري  طررشا 

 صساعت األَغجت
  عهى بزٔس بعض اإلصْاس انحٕنيت ٔانًعًشة انخعش 

14 

انظررررشٔ   -إَٔاعٓررررا  -انخُغرررريق انررررذا هي  َباحرررراث 

انعٕايرم انخري  - إكراسْرا -َباحراث االصر   -انًالئًرت 

 حغاعذ عهى َجاا انظهياث لي انًُاصل ٔانًكاحب

  انًعًشةعهى بزٔس بعض اإلصْاس انحٕنيت ٔ انخعش 
15 

    16 

 عطهت َصف انغُت
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