


يعتربرباملوقع ربربلملووني أليربربؤملسةملحكومربرب ملييعحرربرب ملحلربربؤملوقربربشاطملولكركرربرب ملن  ربرب  مل  ربرب ململ•
ردملوقكوم ملألون  طقملونشمسؤملونعيردملهل ملألي ك ملونعصرب ملنيربأملوقأل رب ملوقكومرب ملألوقمربت ملململململ

.حنمليت ج  ه ملحت نيعره 
 أليرب ململحلعملون(ملك ر ملونع عمملحث اًل)حنملوحلدوفملوقعو لملووني ألير ملن مكوم تملونتعر مر مل•

ن م ربربربت ملونع مربربربؤملن ي رربربرب ملياربربربشوملألون  ربربرب ط تملونع مرربربرب ملن تدقيمربربربرأملألون  ربربرب ط تململ
.ونعمشوير ملألغريحل ملوظه قملوني ر ملنيعجهه ملوق شقملن مجتمل

بملونعصربعلململأليهدفملويض ملوقع لملإىلملمتيأملوقتا حأملحنملولاعلملع ىملوقع عح تملوقط ع•
.إنره ملنيي ملوهعن ملألنيأكثشملحنملطشيك ملألحنملوكثشملحنملحي نملدوخ ملص ح تملوقع ل

.يتمرزملوقع لملنيبم طتهملأل امرمملفينملحتمرز•
.ن مع لملووني أليؤمليفملوني ر ملك دقملفينملحتمرز•
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وجل يبملوودوقة
ألعم دطملوني ر 



 رب ءململونتع ألنملونيبريملنعم دطملوني ر ملحلملإدوقطملوقع لملألونتعوص ملوندوئممليفملوةملأل تملوعوءملوث•
.وندألومملونشمسؤملوألملونتعوص ملووني أليؤملنيعدملوندألومملونشمسؤ

 رزيربرب مل ربربعفريملكربرب دقملكربرب يفملودوقطملوقعو ربربلملووني أليرربرب ملن ي رربرب ملنيربرب ن غتأملونعشنيرربرب ملألوويي•
.ألحع لملوجمل  

خب ق،ملوس) ع ألنملح تميبملوقع لملنير همملألختارصملك ملح همملع ىملعم ملحعأمليفملوقع لمل•
.ونتامرمملون ينمل،ملونا ح تملوندوخ ر مل،ملقفلملوق   تملألغريحل 

 عربرب ألنمل دقيمربربؤملألحعظ ربرب ملحربربنملوني رربرب ملنغربربشرمل ششربرب ملوسخبربرب قملألي ربربشحل ملع ربربىملوقع ربربلمل•
.وويي رزة

ونتعجرربربهملحربربنمل بربرب ملونمربربردملونعمرربربدملن م تمربرببأملني نتعربرب ألنملحربربلملوقع ربربلملألقفربربد ملنيي فربرب ململململململ•
.ون   ط تملوأللملنيأألل



وجل يبملووعالحؤ
ألقفلملوسخب ق



. ع ألنملشعب ملووعالمملحلملوقع لملأل زأليد ملني سخب قملونرعحر •
.إختر قملوناعقملوق  وب ملن خاملألذوتملد  ملع نر •
.حتشيشملوسخب قملني ي ملجردملجدو•
.ختارصملويدملح تميبملووعالمملنريعنملي ك ملألص ملنيأملشعب ملووعالمملألوقع ل•
قفلملوسخب قمليفملوأل  تملخمت   ملألخ ص مليفملوأل  تملونذقألطملألعدمملإ تا قحل ملع ىملوأل رب تململ•

.وندألومملونشمسؤ
. عزيلملوسخب قملونعوقدطملحنملووعالمملع ىملوي مملوسوبععملونمبع •
ي شملوسخب قملع ىملحعو لملونتعوص ملووجتمرب عؤملنيطشيكرب مل ضربمنملدخربعلملوقتارب  ملنييرب ملململململململ•

.وهعن ملن ا ح ملوألملوخلاملوقط عني 
.نيإي وفر ملنبعضملوسخب قملألووعالي ت امرمملصعقمل•



 ا حرمملوسخب قملململململململململململململململململململململململململململململململململوسخب قملع ىملحعو لملونتعوص ملووجتم عؤ



املعربددململن مع ربلملأل مربجر ملوكربملململني ي ملح عقملنتثريملفضعلملوقتا  ملن دخعلملع عي ملوخلامل•
.ممينملحنملونزي قوتملأل شوءوتملوخلا

ونع حرب ملونربختملختربصملونط برب ملحربنملحع ربلملململململململوسخب قملحعو لملونعزوقطملألوجل حع ملن  شملحت نيع مل•
.ألوجل حع ونعزوقطمل





ألعمربرب ملك ق ربرب تملشخاربربر ملووجتمربرب عؤملون أليربرب ملن مع ربربلملعربربنملطشيربربقملحعو ربربلملونتعوصربرب ململ•
.وخل قجرأ تضمنملقونيطملوقع لملأليتممل عزيعه ملخاللملون دألوتملن زوئشينمل



  عر ملخدح ملوسخب قملونع ج  ملع ربىملوهلعو رباملوومعنرب ملألقنيطهرب ملنيرب قع لملووني أليربؤملململململململ•
نرا ملإشربع قملإىلملوهلرب  املني سخبرب قملوجلديربدطملألعربنملطشيكربهمليربتمملونربدخعلملإىلملوقع ربلململململململململململ

ق  حلدطمل   صر ملوخلا

نيعدملونتحعي ملإىلمل:ملحاليظ 
قملون ظ مملولديثملووب ملونتطبر

ونذةملمتملإي  ؤ ملحنمل ب مل
وقه دسملوألسملالمليعم ملنذوملجيب
حتديثهملع ىملون ظ مملوجلديدمل

.ن مع ل



وجل يبملونع مؤ
ألوس م مملونع مر 



ب قملي ربشململقفلملوقعوضرلملألوسخب قملونع مر ملكخالص تملقو ئ ملوق جمتريملنط ب ملك رت  ملألوخ•
ةملع ربىململونبحعثملونع مر ملن تدقيمرأمليفملوجملالتملونع قر ملألقفضملوسخب قملونربختملالملحتتربعململ

.ووتعىملونع مؤ



ن  ربربدألوتملونع مرربرب ملألونربربدألقوتململ(Presentations)قفربربلملونعربربشألرملونتكد رربرب ململ•
ونتدقيمر ملألول ك تملون ك شر 
.ألوو ضشوتملألونمم شوتملألغريحل 



ي ملون كرزملع ىملج يبملوقك التملونع مررب ملوقيتعنيرب ملحربنمل برب ملونتدقيمربرأملألعشضربه ملني ربملململململململ•
.نرتمملحتمر ه ملنيمهعن PDFحب ششملع ىملص ح ملوقع لملألكذن ملني ي ملح امل



ألعشضربربه ملPDFقفربربلملوو ضربربشوتملونع مرربرب ملنط بربرب ملوندقووربرب ملوسألنرربرب ملني ربربي ملح  ربرب تململململ•
.نيأييعي ملحب ششطملع ىملألوجه ملوقع لملنرمه ملحتمر ه ملحنمل ب ملونط ب 

وندخعلملحنملونا ح تملونث يعي ملن مع ل

وندخعلملحنملونا ح ملونشئرمر ملن مع ل





ىملحع لملإي  ءملحيتب ملإني ألير ملع ىملوقع لملحش بط ملمبيتب ملوجل حع ملووني ألير ملع •
ألنيإختا ص تملPDFوجل حع ملألحتمر ملكتبملألحا دقملحنملحيتب ملوني ر ملني ي ملح   تمل

.وني ر ملونمبع 



:منعذجملص ح ملونكممملوسك د ؤ•
 تضربربمنمليبربربذطملعربربنملونكمربربمملأل  مربرب هملململ
ألقؤوربربرب ءملونكمربربربمملونمربربرب نيكأملألحتمرربربرب مل
وو ضشوتملألح ربشدوتملوق رب حل ملألجربدوأللململململ
وو ضربربربربربربشوتملأل عصربربربربربربراملوقكربربربربربربشقوتمل
ألونبحربربربربربعثملوق  ربربربربربعقطملن تدقيمربربربربربرأملململ
ألح ربرب قيلملونتخربربشجملألخشجيربربؤملونكمربربمملململ
ألوندقووربرب تملونع رربرب ملألصربربعقملعربربنملونكمربربمملململ
ألألوربرب ئ ملوو اربرب لملني نكمربربمملفضربرباًلملعربربنململ

.ك ف ملوخب قملونكممملونع مر 



إي  ءملص ح تملخ ص ملن هرئ ملونتدقيمربر ملنيرب مل مربمملع ربىمليربدطمل ضربمملنكبربهملونع مربؤملململململململململ•
ألاخشملشه دطملي صرب ملع رهرب ملألونايربدملووني أليربؤملونشمسربؤملع ربىملوقع ربلملأليمرب نيهملع ربىململململململململململ

Google ScholarألملResearch Gate...
ألملعنمل ينملونعصعلملقع عح تملوهلرئ ملونتدقيمر ملعنملطشيقملونعصعلملإىلملونكممملوقعينملو•

.طشيقملونعوجه ملونشئرمر ملن مع ل





ألألفربقملمنربعذجملحعيربدململململPDFقفلملونمريطملونذو ر ملنتدقيمرؤملوني ر ملع ىملشربي ملح  رب تملململ•
.متملحتمر هملحنملوقع ل

إي  ءملص ح ملخ ص ملني •
 دقيمؤمل تضمنملوقعودملوندقوور 

ونختمليدقوه ملنط ب ملوندقوو ملوسألنر 
ألونع ر ملألألو ئ ملوو ا لملنيهملألونمريط

ونذو ر ملوخل ص ملنيهملني ي ملح ا
PDF.





.PDFقفلملألصاملوقكشقملوندقووؤملني مل ممملع مؤملألني ملح دطملألني ي ملح   تمل•



. إي  ءملص ح ملخ ص ملنيبحعثملونتدقيمرأملوق  عقطمليفملوجملالتملونع قر ملألوو ر•





.قفلملح  قيلملختشجملونط ب ملحلملوخلالص ت•



ألحع ربلململ Google Scholarع ىملحع ربلململيم ني تمل ر مملونتدقيمرأملنيإي  ءمل•
Research Gateوقع ربلملنيربشونيطمليمرب ني  همملألقنيطهرب ملنيارب ح  همململململململ زأليربدململ

.وقع لع ىمل



ني ر ملونع عمملحع لملإني أليؤملخرب  ملن تكربديمملهلعيرب تملونط برب مليربتمملونربدخعلملنربهملعربنملململململململململ•
.طشيقملوييعي ملحعجعدطملع ىملص ح تملوقع لملونشمسؤملن ي ر 



وجل يبملون ين
ألإحي ير تملوقع ل



وجلديربدملني قشأليرب ملألفرربهملنيعربضملووحي يررب تملوجلرربدطملألوجلديربدطململململململململAMAيتمرزمليظ ممل•
ىملع ربمل(ملوسييعيرب تمل)ألونير يرب تململ(ملوسخبرب قمل)ونختمل ينملوووت  دطملح ه ملنعشرملوقعوضربرلململ

(.وقبدع)ونعيسملحنملون ظ مملونم نيقمل
 قمليتمرزملحع لملك ر ملونع ربعمملنيبمرب ط ملونتاربمرمملألونعضربعمملألإحي يررب ملونعصربعلملن خبربملململململململ•

ألوقع عحربرب تملوقط عنيربرب ملنييربرب ملوربربهعلملألنيربربأكثشملحربربنملحيربرب نمليفملوناربرب ح ملونشئرمربربر ملألدوخربرب ملململململ
.ونا ح تملونث يعي 

وربربت ملع ربربشملصربرب   ملخمت  ربرب مل(مل16)خربرباملإىلمل1680متمل اربرب راملوخبربرب قملوقع ربربلملألونب نغربرب مل•
 ملحبمبملص  ملنيعضه ملنيبعضملع ىملورببر ملوقثرب لملون ربدألوتملألونربدألقوتملألول كرب تملون ك شربرململململململ

ألون   ط تملوندألنر ملألح     تملوندقوو تملألي شملونبحعثملألونزيرب قوتملنع مررب ملألزيرب قوتململململ
.ونعفعدملن ي ر ملألنعي ملووعالي تملألغريحل ملألعشضه ملني ي ملحب ششملع ىملألوجه ملوقع ل









إغ  ءملوقع ربلملمبع عحرب تملك فررب ملعربنملوني ررب ملأل أورمربه ملألح جزو هرب ملأل  ربسملألعمرب دطململململململململململ•
وني ر ملألوس م مملونع مر ملألك ف ملون عبملألونعيدوتملأليظ مملوندقوو ملألوندقوورب تملونع ررب ململ

ألوخلدح تملونع مر 
.ألح ملخيصملشكألنملونط ب 



 ينملونعصعلملإىلملوةملصرب ح ملحعر رب ملحربنملوكثربشملحربنملحيرب نملفع ربىملورببر ملوقثرب لملنيشيرب ح ململململململململململ•
حت نيعربرب ملونغر نيربرب تمل يربربنملونربربذحل بملإنرربربهملعربربنملطشيربربقملونعوجهربرب ملونشئرمربربر ملوألملوناربرب ح ململململ

.ألغريحل ألوقك التملونع مر ملوسوبععر ملونط ب ملألكذن ملحم ضشوتملونث يعي مل،مل



حيتعةملع ىملنيعضملوخلربدح تملونربختمليعفشحلرب ملوقع ربلملن م تمرببأملململململ:ملحل حشملوألملوو  ملوقع ل•
 تملألونط ب ملك ف ملأل عتاملنيعضملونشألونيطملوقعجعدطملفرهملطشيك ملوخشىملن عصربعلملإىلملصرب حململ
.حهم ملألث نيت ملألحرز همليبكىملث نيت ملع ىملونا ح ملونشئرمر ملألونا ح تملوندوخ ر 



ونا ح ملوندوخ ر ملن مع لملألحلؤملخماا ملنعشرملوسخبرب قملألونارب ح تملوقخت  رب ملأليربتمململململ•
.إعدودحل مليمبملإدوقطملوقع ل

فع ىملوبر ملوقث لمليظهش
حم ي ملوخلاملوقط عب

ألجب يبهملنيعضملووعالي ت
ونختمل تط بملحدطملزح ر 
حعر  مللأملإيته ءملحدط
ووعالنملوقط عني ملأليتم
.يذفملووعالنملنيعدملذن 



.طشقملوخشىملنعشرملووعالي تملوقهم ملألوسخب قملونع ج  •

يتمرزملنيأيهمليبكىملحتحشكملإىلملوسع ىملألوسو  ملع ىملطعلملص حختملوقع ل•
.ونشئرمر ملألوندوخ ر ملألحيتعةملع ىملقونيطملووعالنملوقط عب



نملحهمرب ملكرب ململ(مليبكربىمليفملو اربىملوسورب  ملململ)ششيطملوسخب قملونع ج  مليفملوو  ملص ح ملوقع لمل•
يتممل ع رتهملني نربد  ئقملنرخت ربؤملع ربدملونع ربتملووربددملأليتمرربزملنيأيربهململململململململ(ملوق   عملون  ش 

حش بطملخبدح ملووي يربتملحب شربشطملف ربؤمليرب لملإيكطرب عملووي يربتملخيت ربؤمل  ك ئررب ملدألنملململململململململ
ناربربرب ح ملوقع ربربربلملأليظهربربربشملني ناربربرب ح تملونشئرمربربربر ململRefreshول جربربرب ملإىلملعمربربرب مل
.ألوندوخ ر ملن مع ل



حربربنملوخلربربدح تملوسخربربشىملونربربختمليكربربدحه ملإدوقطملوقع ربربلملدوخربرب ملوناربرب ح ملونث يعيربرب ملقألونيربربطملململململ•
.نتمهر ملونعصعلملإىلملص ح تمليدخ ملإنره ملونط نبملوألملونتدقيمؤملني ي مليعحؤ



(ملوخبرب قملذوتملصرب  ململ)ألكذن مل(ملونت نؤملألونم نيق)يكدمملوقع لملخدح ملونت ك ملنيأملوسخب قمل•
.نر تك ملإىلملك ف ملوسخب قملوقعجعدطملضمنملونا املونعويدملوقعجعدملفرهملوخلاملول نؤ



كر نملك ح ملن خب قملدوخ ملونا ح ملوندوخ ر مليضمملاخربشملع ربشطملوخبرب قملنيرب ملصرب املحربنملململململململ•
.وسص  فملونمت ملع شملنمهعن ملونت ك ملنيأملوسخب ق



وخب قيرب ملع ربىملململ)يكدمملوقع لملخدح ملحت نيع ملوخبرب قملوني ررب ملع ربىملك فرب ملألورب ئ ملووعربالمملململململململ•
حع لملونعزوقطمل،ملوناحاملونشمسر ملوقعتمربدطمل،ملألكرب التملوسيبرب ءملك نعشو ررب ملألونمربعحشي ململململململ

.أل   طملوجل حعر ملألغريحل 



.حعو لملحهم ملحيت جه ملوقتا  ملكمعو لملونعزوقطملألدألوئشحل ملألحعو لملوجل حع ملألك ر  ه •
حعو لملك ر تملونع عممليفملوجل حع تملونعشو ر ملك ف مليتمملونعصعلملإنره ملعربنملطشيربقملكررب نملململ•

خماصملهل مليفملوجل يب
وسيمشملحنملونا ح 

.وندوخ ر 



 لمليتر ملوقع لملإي  ءملإوتم قوتملإني ألير مليربتمملإوربتخدوحه ملسغربشورملخمت  رب ملكإقوربملململململ•
 ملمتملإوتخدوحه ملحنمل ب ملحع ع  ملنغشرملإي  ءملإوتبر نمليعلملنيشي ح...ملنير ي تملحعر  مل

عنيرب ململألكذن ملمتملإوتخدوحه ملنغشرملولاعلملع ىملوقع عح تملوقط .مليدألوتملو  حتهملوني ر 
.ألنيشي ح ملحت نيع ملخشجيؤملوني ر .ملQSيفملأل تملوعؤملوجل حع ملن دخعلمليفمل ا رامل







(وكولملألجعوب)ألخدح مل(ملإ ا ملني  )ونتعوص ملحلملونط ب ملألوق تمبأملعاملص ح مل•




