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 و انُشش انًيثبق األخاللً نهبحث انعهًً

 دنيم أعضبء هيئة انتذسيس 

في١ّٓ ٠ّخسضيٗ و ٚؾٍيٝ حٌزخ يغ      شِٓ حٌمي١ُ ٚحٌّزيخ ة ح٤قيل١ي    ش٠ظطٍذ حٌزحغ حٌؿٍّٟ طٛحفر ِـّٛؾ
ٓ ٚ ٌذٌه  ٠ٙدف ح١ٌّؼخق اٌٟ اوطخد  رظٍه حٌّؿخ١٠ر ٚحٌم١ُو ًخأْ ٠ىْٛ ٍِّ ِؿيخسف ِٚٙيخسحص    حٌزيخ ؼ١

 ٚحطـخ٘خص ح٠ـخر١ش ٔحٛ  أقيل١خص حٌزحغ ٚحٌزخ غ حٌؿٍّٟ ٌٕرطمٟ رخٌزحغ حٌؿٍّٟو

 استهذف انذنيم انً تحميك األهذاف انتبنية :

 ٌظؿرف ؾٍٟ أقيل١خص ٚل١ُ حٌزحغ حٌؿٍّٟح 

 ٌظؿرف ؾٍٟ أقيل١خص حٌزخ غ حٌؿٍّٟح 

 حٌزحغ  ْٚ حٌظؿخسع ِؽ ح٤قيقك ِٕٙـ١ش ١طزط 

 ٌظؿرف ؾٍٟ حٌّطج١ٌٛش حالؿظّخؾ١ش ٌٍزحغ حٌؿٍّٟح 

 ٓحطـخ٘خ ح٠ـخر١خ ٔحٛ أ١ّ٘ش حالٌظسحَ رؤقيق حٌزحغ حٌؿٍّٟ طى٠ٛ 

 يحبوس انذنيم انًيثبلً :

 ٍّٟحٌّحٛس حالٚي: أقيل١خص حٌزخ غ حٌؿ 

 ٍّٟحٌّحٛس حٌؼخٟٔ: أقيل١خص ٚل١ُ حٌزحغ حٌؿ 

  :اسشخ حص ِٚؿخ١٠ر حٌطيِش حٌؿخِشحٌّحٛس حٌرحرؽ 

 ٍّٟحٌّحٛس حٌؼخٌغ: آ١ٌخص ِرحلزش أقيل١خص حٌزحغ حٌؿ 
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  انًحىس االول: أخالليبت انببحث انعهًيانًحىس االول: أخالليبت انببحث انعهًي

أقيل١خص حٌزخ غ حٌؿٍّٟ ٟ٘ أقيق ٚل١ُ ح٦ٔطخْ ٚحٌفؼخثً ح٦ٔطخ١ٔش حٌظٟ ٠ـذ أْ ٠ظحٍٝ رٙخ: حٌظدق ، ح٤ِخٔش ،  
 ٚ طظؿٍك ٘ذٖ حالقيق ٚ حٌم١ُ رخٌّرح ً حٌزحؼ١ش حالط١ش: -حٌؿطخءحٌؿدحٌش ، حٌؿفش ، 

 نتخطيط انبحث : ةانًصبحب ةانًببدئ األخاللي -1

٠زدأ حٌزخ غ فٟ حٌظفى١ر فٟ ِشىٍش حٌزحغ ٚفٟ اؾدح  طظ١ُّ رحؼٟ ٠ـ١ذ رٗ ؾٓ حٌظطخإالص حٌّطرٚ ٗ فٟ حٌّشىٍٗ  ؾٕدِخ
 فبٔٗ ٠ـذ أْ ٠فىر فٟ أِر٠ٓ ٘خ١١ِٓ :

  أال ٠ىْٛ قطش رحؼٗ رّؼخرش ٔطخٗ ِىرسٖ طزك ح٤طً ِٓ  سحضٗ أقرٞ ضيخرمٗ رخٌشيىً حٌيذٞ ٠ٍميٟ      :األيش األول
ٚ٘ذح ال ٠ّٕؽ ِٓ أْ ٠فىر حٌزخ غ فٟ اؿرحء  سحضش ِٕخغرٖ ٌدسحضيٗ   غيال ِٓ حٌشه ؾٍٝ أِخٔش حٌزخ غ حٌؿ١ٍّٗ و

٦شييخسٖ حٌٛحػييحٗ اٌييٝ  أؿر٠ييض فييٟ ر١جييٗ أقييرٜ اال أْ أٌييه ٠ـييذ أْ ٠ىييْٛ ِحىِٛييخ رييزؿغ حٌؼييٛحر  ِٕٙييخ : ح    
 حٌدسحضش ح٤ط١ٍش ٚٚؿٛ  أٚ فخثدٖ ؾ١ٍّٗ طزرس طىر٠ر  سحضش ضزك اؿرحإ٘خ فٟ ر١جٗ أقرٜ و

 : أال ٠ىْٛ ٕ٘خن ح ظّخي رؤْ طيئ ٜ حٌدسحضيٗ حٌّسِيؽ اؿرحإ٘يخ اٌيٝ اٌحيخق ػيرس غيخ٘ر أٚ ِحظّيً           األيش انثبَي
ص آقير٠ٓ ،فيبْ حٌزخ يغ ٠ـيذ أْ ٠ٍـيؤ      رؤشخخص آقر٠ٓ و ٚفٟ  خٌش ح ظّخ١ٌٗ ٚلٛؼ ػرس أٚ اٌحخق أأٞ رؤشخخ

اٌٝ ِٓ ٠طظط١ؽ طمد٠ُ ِشٛسٖ طخ لٗ ف١ّخ ٠ظظً رى١ف١ش اؿرحء حٌدسحضٗ ٌفخثدطٙخ حٌؿ١ٍّيٗ ِيؽ طـٕيذ اِىخ١ٔيش اٌحيخق      
 أأٞ رخٌّشخسو١ٓ فٟ حٌدسحضٗ و

 نعًهية جًع انبيبَبت : ةانًصبحب ةانًببدئ األخاللي -2

طٕشؤ ِؿػُ حٌّشىيص ح٤قيل١ٗ فٟ حٌفظرٖ حٌظٝ ٠مدَ ف١ٙخ حٌزخ غ ؾٍٝ طـ١ّؽ ر١خٔخطٗ ِٓ حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌدسحضٗ فظٍه 
حٌّر ٍٗ رّؼخرش ِٛلف طؿذ ٠حظخؽ ف١ٗ حٌزخ غ اٌٝ أْ ٠ٛحزْ ر١ٓ حٌؿد٠د ِٓ حٌمرحسحص حٌظٝ طزدٚ ِظؿخسػٗ ِؽ رؿؼٙخ 

، وّخ ٠ٕزغٟ ٌٍزخ غ حٌذٞ ٠ٕظّٟ ٥ٌفرح  حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌدسحضٗ  ٚقظٛطخ طٍه حٌظٝ طظظً رخ٤ػرحس حٌّحظًّ  دٚػٙخ
ٌفر٠ك ِشرٚؼ رحؼٟ ِّٛي أال ٠مدَ ؾٍٝ حضظخدحَ أٞ ر١خٔخص أٚ ِؿٍِٛخص طُ حٌحظٛي ؾ١ٍٙخ ِٓ قيي حٌّشرٚؼ ضٛحء 

 فٟ سضخٌظٗ أٚ ٔشر رحغ ؾٍّٟ اال رؿد ِٛحفمش وظخر١ش ِٓ حٌزخ غ حٌرث١طٟ ٌٍّشرٚؼو

 نعًهية انتعبيم يع انبيبَبت : ةًصبحبان ةانًببدئ األخاللي -3

و ٚال ٠ٕزغٟ  شرىً ِشخسن ِٓ حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌدسحض شٚطظّؼً طٍه حٌظفخص فٟ  رص حٌزخ غ ؾٍٝ ضر٠ش حٌز١خٔخص حٌخخط
حٌزخ غ أْ ٠طظغً طٍه ح٤ضرحس فٟ حٌظش١ٙر رخ٤شخخص حٌذ٠ٓ حثظّٕٖٛ ؾ١ٍٙخ أٚ فٟ حرظسحزُ٘ ِٚخ ٠ظدق ؾٍٝ حٌظؿخًِ ِؽ 

رذحطٙخ قظٛطخ اأح ِخ وخْ  شِؿ١ٕ شرخ٤فرح  ٠ظدق أ٠ؼخ ؾٕد حٌظؿخًِ ِؽ حٌز١خٔخص حٌظٝ طش١ر اٌٝ ِئضط شٌخخطحٌز١خٔخص ح
 ِخ ٠طت اٌٝ طٍه حٌّئضطٗ ؾٍٝ ٚؿٗ حٌظحد٠د و سظٍه ح٦شخسر

 نعًهية إعذاد انتمشيش انبحثي :ة انًصبحب ةانًببدئ األخاللي -4

ٚ ٠ظٕخٚي حٌّحٛس حٌؼخٟٔ ؾٕدِخ ٠زدأ حٌزخ غ فٟ اؾدح  طمر٠رٖ حٌزحؼٟ فبٔٗ ٠ـذ أْ ٠ظظف رخٌظفخص حٌطخرك ح٦شخسٖ ا١ٌٙخ 
 ( شر ٙخ رخٌظفظ١ًو أقيل١خص ٚل١ُ حٌزحغ حٌؿٍّٟ) 
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  انًحىس انثبَي: أخالليبت وليى انبحث انعهًيانًحىس انثبَي: أخالليبت وليى انبحث انعهًي

 أخالليبت انبحث انعهًي

 ( حٌدلشAccuracy ) 

 ( حٌّطج١ٌٛشResponsibility ) 

 ( ح٤ِخٔش حٌؿ١ٍّشIntegrity   ) 

 ( ْٚحٌظؿخCollaboration ) 

 (  ضر٠ش حٌّؿٍِٛخصAnonymity) 

 ( حٌّٛػٛؾ١شObjectivity) 

 انبحث انعهًي بألخالليبتباالنتزاو  عٍ ًسئىنةان االطشاف

 ٠ظحًّ حٌّطج١ٌٛش حٌىخٍِشو انببحث: -1
طـرٜ رٙخ ٚالرد ِٓ ٚؿٛ  ٌـخْ أقيل١خص رٙخ ِطجٌٛش ؾٓ حٌزحٛع حٌظٟ يؤسسبت انبحث انعهًي:  -2

 ٌٍّرحلزشو
 الرد ِٓ أْ ٠رفك رخٌزحغ ِٛحفمش ٌـٕش ح٤قيل١خص رخٌّئضطخص حٌؿ١ٍّشو يحشسو انًجالت انعهًية: -3
 في ٠ـذ حٌظ٠ًّٛ حال رؿد طمد٠ُ ػّخٔخص ِرحلزش حٌّزخ ٜء ح٤قيل١ش ٌٍزحغو وكبالت انتًىيم وانًُظًبت: -4

ح٤ضظخأ حٌـخِؿٟ رؿد  ِٓ حٌّطج١ٌٛخص حٌرث١ط١ش فٟ حٌزحغ ٚحٌظؤ١ٌف حٌؿٍّٟ  ٛحء وخْ طخٌذ أٚحٌزخ غ ض ٠ـذ أْ ٠ٍظسَ
 ٌؿً ِٓ أّ٘ٙخ: فٟ  خٌش وخْ أضظخأ ؿخِؿٟ ٚح٦شرحف ؾٍٝ حٌرضخثً حٌؿ١ٍّش

 انبحث وانتأنيف انعهًي    -1

    أْ ٠ىييْٛ ِمييدحس ح٤ِخٔييش حٌؿ١ٍّييش فييٟ طٕف١ييذ رحٛػييٗ ِٚئٌفخطييٗ فييي ٠ٕطييذ ٌٕفطييٗ اال فىييرٖ ٚؾٍّييٗ فميي ، ٠ٚـييذ
 حالضظفخ س ِٓ ح٢قر٠ٓ ِؿرٚفًخ ِٚحد ًحو

    ٠ـييذ طييٛقٟ حٌدلييش ؾٕييد طٍخيي١ض ٚؿٙييخص حٌٕػيير حٌؿ١ٍّييش ٣ٌقيير٠ٓ  ْٚ حٌظح١ييس حالٔظمييخثٟ فييٟ حٌؿييرع ٚفييك
 حٌٜٙٛ أٚ ح١ٌّٛيو

 طٛؿ١ٗ رحٛػٗ ٌّخ ٠ف١د حٌّؿرفش ٚحٌّـظّؽ ٚح٦ٔطخ١ٔش وخٌظسحَ أقيلٟ أضخضٟ رحىُ ٚغ١فظٗو 

 ٌّئٌفخص اٌٝ طخ زٙخ ٚال ١ٍ٠ك أقيل١ًخ طزخ ي ح٤ضّخء ؾٍيٝ حٌّرحؿيؽ حرظغيخء ِىخضيذ ِخ١ٌيش      ٠رحؾٟ أْ طٕطذ ح
 أٚ ؿخ٘ٗ ؾ١ٍّشو

 ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِمدحس حاللظزخش ِٓ حٌّظدس ِحد ًح ٚٚحػحًخ ِٚفًِٙٛخ ردْٚ أٞ ٌزص أٚ غّٛعو 

         حِٙخ اال رخؾظزخس٘يخ  طذور حٌّرحؿؽ رؤِخٔش طخِش ٚردلش طّىٓ ِيٓ حٌرؿيٛؼ ا١ٌٙيخ ٚال طيذور ِرحؿيؽ ٌيُ ٠يظُ حضيظخد
 لخثّش لرحءس اػخف١شو

 ِيٓ حٌزخ يغ حٌرث١طيٟ ٌٍّشيرٚؼ ؾٍيٟ ٔشير        شطير٠ح  شِٛحفمي  طيظُ رؿيد   شِيٓ ِشيخس٠ؽ رحؼ١ي    سرحخع حٌّٕشيٛس ح٤
 وحٌزحغ

 ٠ـذ طٛػ١ح أ ٚحس حٌّشظرو١ٓ ردلش فٟ حٌزحٛع حٌّشظروش ٚحالرظؿخ  ؾٓ ٚػؽ ح٤ضّخء ٌٍّـخٍِشو 

  طخ زٙخ ضٛحء وخْ أٌه رمظد أٚ رغ١ر لظدوؾدَ رظر حٌٕظٛص حٌّٕمٌٛش رّخ ٠خً رمظد 

 حٌّحخفػش ؾٍٝ حٌز١خٔخص ٚحؿزش، قظٛطًخ اأح طؿٍك ح٤ِر رؤِٛس شخظ١ش أٚ رّطخثً ِخ١ٌش أٚ ضٍٛو١شو 

          أْ ٠ٍظسَ ؾؼٛ ١٘جش حٌظدس٠ص رمخْٔٛ حٌٍّى١ش حٌفىر٠ش ٠ٚظحّيً حٌّطيج١ٌٛش طـيخٖ أٌيه، ٠ٕٚزغيٟ ريذي ويً حٌـٙيد
 لدس ِٓ حٌدلش  ظٝ طحمك أ٘دحفُٙ ح٤وخ ١ّ٠شو  ظٝ طمدَ ٌٍطيد ِؿٍِٛخص ؾٍٝ أوزر
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        ٠ـذ ؾٍٝ ح٤ضخطذس ٚحٌّظخظظ١ٓ أْ ٠ظظفٛح رخٌدلش ٚحٌٕسح٘يش ٚأْ ٠ىٛٔيٛح  يذس٠ٓ فيٟ اطيدحس ح٤ ىيخَ ٚال
 ٠حدػٛح أٚ طش٠ٛٙخ فٟ حٌّؿٍِٛخص ٚحٌز١خٔخص ٚٔظخثؾ حٌزحٛع حٌّظحظً ؾ١ٍٙخو

 ٠رحؾٟ طحد٠غ حٌز١خٔخص فٟ حٌّئٌفخص حٌّمرسس ؾٍٝ حٌطيدو 

 اإلششاف عهً انشسبئم انعهًية: -2

   ْٛطمد٠ُ حٌّؿٛٔش حٌؿ١ٍّش حٌّمٕٕش ٌٍطخٌذ ٚحٌظٟ ال طىْٛ أوؼر ِّخ ٠ـذ في ٠ظحًّ حٌطخٌذ ِطج١ٌٛظٗ، ٚال طىي
 ألً ِّخ ٠ـذ في ٠طظف١د حٌطخٌذ ِٓ أضظخأٖو

 حٌظؤود ِٓ لدسس حٌزخ غ ؾٍٝ حٌم١خَ رزحؼٗ طحض اشرحف ح٤ضظخأو 

 قظ١خس ٚحلرحس ِٛػٛؼ حٌزحغوحٌظٛؿ١ٗ حٌّخٍض ٚح١ِ٤ٓ فٟ ح 

 حٌظؤو١د حٌّطظّر ؾٍٝ ح٤ِخٔش حٌؿ١ٍّش ٚحٌطر٠شو 

 طؤ١ً٘ حٌطخٌذ ؾٍٝ طحًّ ِطج١ٌٛش رحؼٗ ٚطح١ٍيطٗ ٚٔظخثـٗ ٚحالضظؿدح  ٌٍدفخؼ ؾٕٙخو 

 طدس٠ذ حٌطخٌذ ؾٍٝ حٌظم١١ُ حٌّطظمً ٚحالقظ١خس حٌحر أػٕخء طٕف١ذ حٌزحغ ؾٍٝ أْ ٠حظًّ ٔظ١ـش لرحسٖو 

 ٚ حٌؿخ ي ٌٍزحٛع ضٛحء حٌظٟ ٠شرف ؾ١ٍٙخ أٚ حٌظٟ ٠دؾٟ ٌيشظرحن فٟ حٌحىُ ؾ١ٍٙخوحٌظم١١ُ حٌدل١ك 

   ٟؾييدَ حالٔييسالق اٌييٝ ضييٍٛو١خص حرظييسحز أٚ اأالي أٚ ا٘خٔييش ٌٍطخٌييذ ٚططييف١ٗ لدسحطييٗ ضييٛحء أػٕييخء حٌزحييغ أٚ فيي
ٟ ؿٍطييخص حٌّٕخلشييش حٌؿ١ٍٕييش ٌٍرضييخثً، رطر٠مييش طخييً رّطييج١ٌٛظٗ حٌخٍم١ييش ازحء حٌّطييخّ٘ش فييٟ حٌّٕييٛحٌّؿرف          

 ٚحٌخٍمٟ حٌط١ٍُ ٌٍطخٌذو

            ٍٟحالقظ١خس حٌّظٛحزْ ٌٍـخْ حٌّٕخلشيش ٚحٌحىيُ ؾٍيٝ حٌرضيخثً حٌـخِؿ١يش ٚأ٠ؼيخ ؾٕيد طشيى١ً حالِظحيخْ حٌظيؤ١٘
  ْٚ حقظ١خس لخثُ ؾٍٝ ِؿخ١٠ر غ١ر ؾ١ٍّش ٚغ١ر طخظظ١شو   

        ُغؼخػيش  حٌظر ١ذ رخضظفخ س حٌطخٌذ ٚح ظىخوٗ حٌؿٍّٟ ِؽ وخفش ح٤ضيخطذس رخٌمطيُ حٌؿٍّيٟ ٚقيخسؽ حٌمطي ْٚ
 أٚ  طخض١ش ِٓ ح٤ضخطذس حٌّشرف١ٓ ؾٍٝ حٌطخٌذو

 ؾدَ لزٛي ح٦شرحف ؾٍٝ اؾدح  ِٓ حٌطيد طفٛق لدسس ح٤ضظخأ حٌـخِؿٟ ؾٍٝ ِظخرؿظُٙ رشىً ؿد٠دو 

 انًببدئ انخبصة ببنبحث انعهًي وانعًم انًيذاَي: -3

 حٌؿًّ ٚفمخ ٌٍمٛح١ٔٓ ٚحٌظشر٠ؿخص حٌّح١ٍش ٚحٌؿخ١ٌّش 

 يل١ش ٚأال ٠مَٛ رؤٞ ؾًّ ِٓ شؤٔٗ ح٦ػرحس رطّؿش حٌى١ٍش ٚحضّٙخو٠ظظرف حٌزخ غ رطر٠مش أق 

  ظؿخْٚ ِؽ حٌى١ٍش رؤٞ طٛسس ِٓ حٌظٛسوط ظٟحٌ رخالفرح  حٚ حٌّئضطخصحٌحرص ؾٍٝ ؾدَ ح٦ػرحس  

 ٜوؾدَ حضظخدحَ حٌز١خٔخص ٚحٌّؿٍِٛخص ٤ٞ أغرحع أقر 

    ؾٕٙيخ رظيٛسس  ل١ميٗ ٚرّٛػيٛؾ١ٗ      ٠ظؤود حٌزخ غ ِٓ أْ ح٤ٔشطش ٚحٌّؿٍِٛخص ض١ظُ طٛػ١مٙيخ ٚٚػيؽ طميخس٠ر
 ٚشفخف١ش رطر٠مٗ ِيثّشو

  : إسشبدات ويعبييش انسالية انعبية: إسشبدات ويعبييش انسالية انعبيةثبنث ثبنث انًحىس انانًحىس ان

 خطىات انسالية انعبية :

  َأػٕخء حٌؿًّ ٚؾدَ حالضظٙخٔش رؤ١ّ٘ظٙخو ِؿدحص حٌٛلخ٠ش ٚحٌطيِش حٌشخظ١شػرٚسس حضظخدح 

    ػرٚسس طٛف١ر طٕدٚق اضؿخفخص أ١ٌٚش فٟ ِٛحلؽ حٌؿًّ ِٓ حؿً حٌظؿخًِ ِؽ ح٦طخرخص حٌزطي١طش ٚرظيٛسس
 ضر٠ؿشو

          ػرٚسس  فع حٌّٛح  حٌى١ّخ٠ٚش ٚحٌّٛح  حٌمخرٍش ٌيشيظؿخي رؿ١يدًح ؾيٓ أِيخوٓ طـّيؽ حٌؿّيخي رخؾظزخس٘يخ ِظيدس
 قطر  م١مٟ ؾٍٝ حٌّظخٔؽ ٚحٌّٕشآص ٚحٌؿخ١ٍِٓ ف١ٙخو

     َٛحٌطيييِش ح١ٌّٕٙيش  حقيً حٌّظييخٔؽ ٚحٌّٕشيآص ٚأٌيه رب٠ـييخ  ِشيرف ٌٍطييِش ح١ٌّٕٙييش       ػيرٚسس طفؿ١يً ِفٙي
 رح١غ ٠مَٛ رّظخرؿش ِظطٍزخص حٌطيِش حٌظٟ ِٓ شؤٔٙخ أْ طحد حٌىؼ١ر ِٓ حٌحٛح عو
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         ٓػرٚسس حٌظرو١س ؾٍٝ سفؽ ِدٜ ؿخ٘س٠ش حٌؿخ١ٍِٓ فٟ حٌّظيخٔؽ ٚحٌّٕشيآص ٚأٌيه رظٕف١يذ حٌظّيخس٠ٓ حٌظيٟ ِي
 ص حٌىخف١ش رى١ف١ش ح٦قيء ٚحٌظؿخًِ ِؽ حٌحٛح ع  خي ٚلٛؾٙخوشؤٔٙخ اوطخرُٙ حٌخزرح

     ػرٚسس ا حِش حٌظٕط١ك ر١ٓ أطحخد حٌّظخٔؽ أٚ حٌمخث١ّٓ ؾ١ٍٙخ ِؽ ؿٙخز حٌدفخؼ حٌّيدٟٔ ٌٍطييِش ٚحٌظيحش
ح١ٌّٕٙش ٚحٌـٙخص حٌّؿ١ٕش رٙذح حٌشخْ ٚأٌيه رؿميد  ٚسحص ٌٍّشيرف١ٓ ؾٍيٝ حٌؿّيً ٚحٌؿيخ١ٍِٓ حٌظيٟ طٙيدف اٌيٝ          

 ًّ إِٓش ٌٍـ١ّؽوطٛف١ر ر١جش ؾ

           ٟػرٚسس حٌؿًّ ؾٍيٝ اطيدحس حٌّط٠ٛيخص ٚحٌزٛضيظرحص ٚحٌٍّظيمخص رشيىً  ٚسٞ ِٚٛحوزيش حٌظطيٛسحص حٌظي
ططييرأ ؾٍييٝ ر١جييش حٌؿّييً فييٟ ِـييخي حٌطيييِش حٌؿخِييش  ١ييغ طؿظزيير ٘ييذٖ حٌّٕشييٛسحص ِييٓ ح٤ِييٛس حٌؼييرٚس٠ش    

 رخص فٟ ر١جش حٌؿًّٚحٌّّٙش ٌظؼم١ف حٌؿخ١ٍِٓ ٚسفؽ حٌحص حٌظٛؾٛٞ ٌد٠ُٙ ٚرخٌظخٌٟ حٌحد ِٓ ح٦طخ

 األهذاف انعبية انتي تسعً انسالية وانصحة انًهُية إنً تحميمهب

   ّخ٠ييش حٌؿٕظيير حٌزشييرٞ ِييٓ ح٦طييخرخص حٌٕخؿّييش ؾييٓ ِخييخطر ر١جييش حٌؿّييً ٚأٌييه رّٕييؽ طؿرػييُٙ ٌٍحييٛح ع 
 ٚح٦طخرخص ٚح٤ِرحع ح١ٌّٕٙشو

         ٓ أؿٙيسس ِٚؿيدحص ِيٓ حٌظٍيف      حٌحفخظ ؾٍٝ ِمـِٛخص حٌؿٕظير حٌّيخ ٞ حٌّظّؼيً فيٟ حٌّٕشيآص ِٚيخ طحظ٠ٛيٗ ِي
 ٚحٌؼ١خؼ ٔظ١ـش ٌٍحٛح عو

       ٓطييٛف١ر ٚطٕف١ييذ وخفييش حشييظرحطخص حٌطيييِش ٚحٌظييحش ح١ٌّٕٙييش حٌظييٟ طىفييً طييٛف١ر ر١جييش إِٓييش طحمييك حٌٛلخ٠ييش ِيي
 حٌّخخطر ٌٍؿٕظر٠ٓ حٌزشرٞ ٚحٌّخ ٞو

      ٓأػٕيخء ل١يخُِٙ   ططظٙدف حٌطيِش ٚحٌظحش ح١ٌّٕٙش وّٕٙؾ ؾٍّٟ طؼز١ض ح٢ِخْ ٚحٌطّؤ١ٕٔيش فيٟ لٍيٛد حٌؿيخ١ٍِ
رؤؾّخٌُٙ ٚحٌحـد ِٓ ٔٛرخص حٌمٍك ٚحٌفسؼ حٌذٞ ٠ٕظيخرُٙ ٚ٘يُ ٠ظؿخ٠شيْٛ رحىيُ ػيرٚس٠خص حٌح١يخس ِيؽ أ ٚحص        
ِٚٛح  ٚآالص ٠ىّٓ ر١ٓ ػٕخ٠خ٘خ حٌخطر حٌذٞ ٠ظٙـد   ١خطُٙ ٚطحض غرٚف غ١ر ِؤِٛٔش طؿرع  ١يخطُٙ ري١ٓ   

 ٚلض ٚآقر ٤قطخس فخ  ش ٚ٘ىذح طىْٛ حٌطيِش و

 اف انسببك ركشهب البذ يٍ تىافش انًمىيبت انتبنية: ونكي تتحمك األهذ

 حٌظخط١  حٌفٕٟ حٌط١ٍُ ٚحٌٙخ ف ٤ضص حٌٛلخ٠ش فٟ حٌّٕشآصو -1

 حٌظشر٠ؽ حٌٕخرؽ ِٓ حٌحخؿش اٌٝ طٕف١ذ ٘ذح حٌظخط١  حٌفٕٟو -2

ظش ٌؼّخْ حٌظٕف١ذ حٌّزٕٝ ؾٍٝ ح٤ضص حٌؿ١ٍّش حٌط١ٍّش ؾٕد ؾ١ٍّخص ح٦ٔشخء ِؽ طٛف١ر ح٤ؿٙسس حٌف١ٕش حٌّظخظ -3
 حضظّرحس طٕف١ذ قدِخص حٌطيِش ٚحٌظحش ح١ٌّٕٙشو

  : آنيبت يشالبة أخالليبت انبحث انعهًي: آنيبت يشالبة أخالليبت انبحث انعهًيشابع شابع انًحىس انانًحىس ان

 انية يشالبة انبحث انعهًً وانًحبفظة عهً حمىق انًهكية انفكشية.

 ١٘جيش   طزخؼ حالؿرحءحص حٌمخ١ٔٛٔش ٌحّخ٠يش  ميٛق حٌٍّى١يش حٌفىر٠يش حٌخخطيش رخٌّئٌفيخص حٌؿ١ٍّيش ٌٍطيخ س حؾؼيخء         ح
 22حٌظيخ س رخٌميخْٔٛ سليُ     طزمخ حٌٝ ٔيض ِيخ ط١ٓ ِيٓ ليخْٔٛ  ّخ٠يش حٌٍّى١يش حٌفىر٠يش        ‘ ِٚؿخ١ُٔٚٙ حٌظدس٠ص
   2002ٌطٕش 

       : ِرحؿؿييش  ٚس٠ييش ؾٍييٝ حٌىّز١ييٛطر ِييٓ لزييً ٌـٕييش        ػيير حضييظخدحَ حٌزييرحِؾ حٌغ١يير ِرقظييش ِييٓ قيييي
 ِظخظظش ، ٚلٛؼ حٌؿمٛرخص ٚحٌّخخٌفخص ٌىً ِٓ حقً رخٌمخْٔٛو

 ّٛؾش ِٓ ٚسظ حٌؿًّ  رخٌظؿخْٚ ِؽ حٌى١ٍخص حٌّؿ١ٕش حالقيرٜ ٌٍظيدس٠ذ ؾٍيٝ ٔػيُ  ّخ٠يش حٌٍّى١يش       طٕػ١ُ ِـ
حٌفىر٠ش ٚطفؿ١ً حٌزحغ حٌؿٍّٝ  ٚحٌؿًّ حٌّشظرن ٚحٌٕدٚحص حٌؿ١ٍّش ر١ٓ ح١ٌٙجخص أحص حٌظً حٌٛػ١ميش رخٌٍّى١يش   

 حٌفىر٠ش  
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          َرحميٛق حٌٍّى١يش حٌفىر٠يش ٚحٔشيخء      طؿ١ٓ ِٕطيك ٌحّخ٠يش  ميٛق حٌٍّى١يش حٌفىر٠يش ٠ٙيظُ رٕشير حؿيرحءحص حالٌظيسح
 ٚ فع حٌطـيص حٌظٝ طرطد طط٠ٛر حالٌظسحَ رحمٛق حٌٍّى١ش حٌفىر٠ش فٝ حٌظخ١ٌف ٚحٌٕشرو

 ططـ١ً  مٛق حٌٍّى١ش حٌفىر٠ش ِٓ قيي ررحءس حالقظرحؼ ططـ١ً  مٛق حٌظخ١ٌف ٚحٌٕشر ٚحالقظرحؾخصو 

 حٌؿ١ٍّش ر١ٓ ح١ٌٙجخص أحص حٌظيٍش رخٌٍّى١يش    حٌؿًّ ؾٍٝ طفؿ١ً ٔظخثؾ حٌزحغ حٌؿٍّٝ ٚحٌؿًّ حٌّشظرن ٚحٌٕدٚحص
 حٌفىر٠شو

 فً حبنة وجىد اي يخبنفبت خبصة بحمىق انًهكية انفكشية وانُشش تتبع انخطىات انتبنية : 

               ( ٠ظمدَ ؾؼٛ ١٘جيش حٌظيدس٠ص حٌّؼيخس رشيىٜٛ حٌيٝ ؾ١ّيد حٌى١ٍيش ِرفيك رٙيخ حٌـيسء حٌخيخص ريش ِٚرؿؿ١ظيش
 ِٕشوحٌىظخد حٚ حٌدسحضش ( ٚحٌـسء حٌّطرٚق 

                ٝ٠شىً ؾ١ّيد حٌى١ٍيش ٌـٕيش ؾ١ٍّيش ِظخظظيش ٌدسحضيش حٌشيىٜٛ ٚوظخريش طمر٠ير ٠ٛػيح ريش ِيدٜ حٌظؿيدٜ ؾٍي
 ٠َٛ وِٓ طخس٠خ طى١ٍف حٌٍـٕش   15 مٛق ٍِى١ش حٌشخوٝ ِٓ ؾدِش فٝ ِٛؾد غخ٠ظش 

   ٠مَٛ ؾ١ّد حٌى١ٍش رخالطيؼ ؾٍٝ حٌظمر٠ر الطخخأ لرحس فٝ حٌشىٜٛ فٝ حٌحخي 

خبنفة لبَىَية عهًية فً انتعذي عهً حمىق يهكية انشبكً يتى اعالٌ انشبكً بُتيجةة  اوال : فً حبنة عذو وجىد ي
 انتمشيش وحيثيبتة يع عذو حجب حمة فً انتظهى يٍ انتمشيش  

          فٝ  خٌش حٌظػٍُ ِٓ حٌظمر٠ر ٠ؿخ  ؾرع حٌّٛػٛؼ ِرس حقيرٜ ؾٍيٝ ٌـٕيش ِظخظظيش ِحخ٠يدس ِيٓ قيخسؽ
 حٌٝ حٌؿ١ّد و حٌى١ٍش الؾدح  طمر٠ر  ٛي ِٛػٛؼ حٌشىٜٛ ٠ٚطٍُ

        ٠مَٛ ؾ١ّد حٌى١ٍش رخؾيْ ٔظ١ـش طمر٠ر حٌٍـٕش ِؽ ؾدَ  ـذ  ك حٌشخوٝ فيٝ حٌٍـيٛء حٌيٝ حٌمؼيخء فيٝ  خٌيش
 حالؾظرحع ؾٍٝ ٔظ١ـش حٌظمر٠ر و

 ثبَيب : فً حبنة انتبكذ يٍ يصذالية انشكىي انًمذية :

  ٌمطيخؼ ) حٌظرل١يخص ( ٌٍٕػير فيٝ     ٓ حٌٍـٕيش حٌّشيىٍش حٌيٝ ٌـٕيش ح    ِي ٠مَٛ حٌؿ١ّد ررفؽ حٌشىٜٛ ٚحٌظمر٠ر حٌّؿظّد
 حالؿرحء حٌّظزؽ ح حس٠خ ٚلخ١ٔٛٔخ  ِؽ ح ظفخظ حٌؿؼٛ حٌّشىٛ فٝ  مش رخٌظػٍُ ِٓ ٔظ١ـش حٌظمر٠رو

       طؿٍٓ ٔظ١ـش ٚسحٜ ٌـٕش حٌمطخؼ ) حٌظرل١خص ( ؾٍٝ حٌؿؼٛ حٌشخوٝ ٚحٌّشىٛ فيٝ  ميش ٘يذس حالؿيرحءحص لخرٍيش
 وٚحالل١ّ١ٍش ٚحٌد١ٌٚشٌٍظط٠ٛر رّخ ٠ظفك ِؽ حٌّظغ١رحص حٌّح١ٍش 

 

 

 المراجع:ح

 و١ٍش حٌظرر١ش حٌر٠خػ١ش رٕخص ؿخِؿش حالضىٕدس٠ش  -ح١ٌّؼخق ح٤قيلٟ ٌٍزحغ حٌؿٍّٟ  و1
 و١ٍش حٌحخضزخص ٚحٌّؿٍِٛخص ؿخِؿش حٌسلخز٠كو -١ٌّؼخق حالقيلٟ ٌٍزحغ حٌؿٍّٟ  و2
ط١ّٕش لدسحص أؾؼخء ١٘جش طد٠ك ِحّد ؾف١فٟ: أقيل١خص ٚآ حد حٌّٕٙش فٟ حٌـخِؿخص ) ١ًٌ حٌّظدسد(، ِشرٚؼ  و3

 حٌظدس٠ص ٚحٌم١خ حص ، ٚ دس ا حسس ِشرٚؾخص طط٠ٛر حٌظؿ١ٍُ حٌؿخٌٟ، ٚزحسس حٌظؿ١ٍُ حٌؿخٌٟو
 2002َحقيل١خص حٌزحغ حٌؿٍّٝ : حٌّروس حٌمِٛٝ ٌظ١ّٕش لدسحص حؾؼخء ١٘جش حٌظدس٠ص ٚحٌم١خ حص   و4
 ح٤س ١ٔش خِؿشحٌـ -و١ٍش حٌدسحضخص حٌؿ١ٍخ  -حٌزحؼ١ش  ٥ٌٔشطش ح٤قيل١ش حٌّٛحفمش و5
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 ًَىرج انحصىل عهً انًىافمة األخاللية نألَشطة انبحثية:  1يهحك 

 يعبأ هزا انًُىرج يٍ لبم انطبنب

 

طمظؼٟ أقيل١خص حٌزحغ حٌؿٍّٟ ح ظرحَ  مٛق ح٢قر٠ٓ ٚآسحثُٙ ٚورحِظُٙ، ضٛحء وخٔٛح ِٓ حٌسِيء حٌزخ ؼ١ٓ، أَ ِٓ 
حٌزحغ، ٚطظزٕٝ ِزخ ة أقيل١خص حٌزحغ حٌؿٍّٟ ؾخِش ل١ّظٟ "حٌؿًّ حٌّشخسو١ٓ فٟ حٌزحغ أَ ِٓ حٌّطظٙدف١ٓ ِٓ 

ح٠٦ـخرٟ" ٚ "طـٕذ حٌؼرس"، ٚ٘خطخْ حٌم١ّظخْ ٠ـذ أْ طىٛٔخ سو١سطٟ حالؾظزخسحص ح٤قيل١ش قيي ؾ١ٍّش حٌزحغ ، 
ؾدَ طٛغ١ف حٌّظدحل١ش ٚحٌخزرس ٚحٌطيِش ٚحٌؼمش ٚ : ٕٚ٘خن رؿغ حالؾظزخسحص رخٌٕطزش ٌٍطٍٛن ح٤قيلٟ طظؼّٓ ح٢طٟ

 حٌّؿٍِٛخص ٌغ١ر ح٤٘دحف حٌظٟ ٚؿدص ِٓ أؿٍٙخ، ٚضر٠ش حٌّؿٍِٛخص ٚ ّخ٠ش حٌز١جشو

 

 ال       ٔؿُ                          ِخ ؿخء أؾيٖ  وً ٚحفك ؾٍٝح

 ال       ٔؿُ حغ حٌؿٍّٟ حٌخخص رخٌى١ٍشزحٌ ٚ ١ِؼخق ؾٍٝ ِزخ ة أقيل١خص لد حطٍؿض

 ال        ٔؿُ حٌزخ غ حٌؿٍّٟ قيل١خصرؤأٚحفك ؾٍٝ حالٌظسحَ 

 ال       ٔؿُ قيل١خص ٚل١ُ حٌزحغ حٌؿٍّٟرؤأٚحفك ؾٍٝ حالٌظسحَ 

 ال        ٔؿُ بسشخ حص ِٚؿخ١٠ر حٌطيِش حٌؿخِشرأٚحفك ؾٍٝ حالٌظسحَ 

 

 ٟٕٔح٤قيل١ش ح٢ػخس ؿ١ّؽطز١ٕض ٌٟ ٚ حٌخخص رخٌزخ غ قيلٟ ٌٍزحغ حٌؿٍّٟص رٕٛ  ح١ٌّؼخق ح٤ألد لر ألر رؤ 
 ِخخٌف ١ٌٍّؼخق شحٌزحؼ١ شٔشطرخ٠٤ظؿٍك   اؿرحءٚأؾًّ  أٞطـٕذ أٔٗ ٠ـذ  ًخٚأطفُٙ طّخِ، حٌّظرطزش ؾٍٝ  سحضظٟ

ٚؾٍٝ لزٌٟٛ ١ٌ٢خص ِرحلزش أقيل١خص حٌزحغ حٌؿٍّٟ حٌّؿظّدس  ٘ذح حٌّٕٛأؽ رٕٛ  ؾٍٝ وً شلر رّٛحفمظٟ حٌظخِأٚ
 ورخٌى١ٍش
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