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 (ثىشح المذم ط خْاًت الزعلنرأثٍش هٌِح رعلٍوً ّفك همٍبس هصون للسٍبدح الذهبغٍخ فً رطٌْش ثع) : عنوان الرسالة

بغٍخ ثىشح المذم على اسبسخ ٌصٌف اشزولذ الشسبلخ على الومذهخ أُوٍخ الجحث فً رصوٍن همٍبس للسٍبدح الذه     

( ثبإلظبفخ الى اعذاد هٌِح رعلٍوً هعزوذ على هدوْعخ هي الزوشٌٌبد الخبصخ ّأٌسشالى ًوطٍي )اٌوي  ْىلالعج

اعذاد همٍبس للسٍبدح الذهبغٍخ لالعجً وشح المذم  ,ّلذ ُذف الجبحث الى . المذم لزطٌْش ثعط خْاًت الزعلن ثىشح

اعذاد هٌِح رعلٍوً على ّفك السٍبدح الذهبغٍخ )األٌوي ّاالٌسش( ّالزعشف على رأثٍشٍ فً رطٌْش , ّوزله للشجبة

هخ فً رطٌْش ثعط ءوثش هالالزعشف على أي الٌوطٍي )األٌوي( اّ )االٌسش( ا, ّوزله ثعط خْاًت الزعلن ثىشح المذم

ٌُبن رأثٍش للوٌِح الزعلٍوً الومزشذ فً رطٌْش ثعط خْاًت الزعلن  ّلزله افزشض الجبحث ,خْاًت الزعلن ثىشح المذم

ّاى هشىلخ الجحث للٌوػ االٌسش رأثٍش أوجش هي الٌوػ االٌوي فً رطٌْش ثعط خْاًت الزعلن ثىشح المذم.  ,ثىشح المذم

ٍت رعلن ّرذسٌت الوِبساد ال رأخز ثبلحسجبى الفشّق الفشدٌخ الوْخْدح ثٍي الالعجٍي سْاء فً اغلت اسبل فً اىالجحث 

لذسارِن الفىشٌخ ّاالدساوٍخ ّالٌفسٍخ هي هٌطلك االُذاف الجذًٍخ رغلت على ثمٍخ األُذاف إر ٌخعع ول هي الالعجٍي 

عجٍي على ّفك ًصف الذهب  السبدذ ّاعذاد الى رصٌٍف الال اللْحذاد الزعلٍوٍخ ّالزذسٌجٍخ ًفسِب, االهش الزي حذ

هٌِبج رعلٍوً ٌحزْي على اُذاف عذٌذح ّهٌسدوخ هع دهب  الالعت هوب لذ ٌسبعذ على صٌبدح دافعٍزِن ًحْ الزعلن 

اسزخذم الجبحث الوٌِح الزدشٌجً ثزصوٍن الودوْعبد الوزىبفئخ, ّرحذد هدزوع ّوزله رٌوٍخ لذسارِن الجذًٍخ ّالوِبسٌخ.

, اهب 6171 -6172سٌخ للوْسن الزذسٌجً  71 -71لالعجٍي الشجبة ثىشح المذم فً هحبفظخ الجصشح ثإعوبس الجحث ثب

الودوْعخ الزدشٌجٍخ  أظِشداى عٌٍخ الجحث الشدٍسٍخ فزوثلذ ثٌبدي الوٌٍبء الشٌبظً ثىشح المذم, ّلذ اسزٌزح الجبحث 

بً فً رطٌْش خْاًت الزعلن فً إٌدبثٍسش رأثٍشاً األٌالزً اسزخذهذ الجشًبهح الزعلٍوً ّفك السٍبدح الذهبغٍخ للفص  األّلى

الودوْعخ الزدشٌجٍخ الثبًٍخ الزً اسزخذهذ الجشًبهح الزعلٍوً ّفك السٍبدح الذهبغٍخ  أظِشدوشح المذم لٍذ الجحث, وزله 

رفْلذ الودوْعخ الزدشٌجٍخ  خْاًت الزعلن فً وشح المذم لٍذ الجحث, ّوزلهبً فً رطٌْش إٌدبثٍللفص االٌوي رأثٍشاً 

سش على الودوْعخ الزدشٌجٍخ الثبًٍخ الزً األٌالزً اسزخذهذ الجشًبهح الزعلٍوً ّفك السٍبدح الذهبغٍخ للفص  األّلى

 ثىشح المذم لٍذ الجحث. فً رطٌْش خْاًت الزعلن  األٌوياسزخذهذ الجشًبهح الزعلٍوً ّفك السٍبدح الذهبغٍخ للفص 

 


