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مشسوع اإلالالت زكم ()70
جددًد طوٍاث اإلاواد الحافظت في أغرًت السغع اإلاخوفسة في الظوق اإلادلُت
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ًاعا ٢اؾم ؽ1

اإلالخظ.:
٦كــٟذ الضعاؾــاث وألابدــار الٗلمُــت زُــىعة ػٍــاصة مٗــض ٫اؾــهلال ٥اإلاــىاص الخآٞــت ٖلــى ألاَٟــا ،٫و٢ــض خــظعث الضعاؾــاث مــً ػٍــاصة اؾــهلال ٥ؤلايــاٞاث
الٛظائُ ــت اإلاؿ ــخسضمت ف ــي الٗضً ــض م ــً ألاَٗم ــت واإلاك ــغوباث اإلاسهه ــت لألَ ٟــا ٫وؤ ٦ــضث ؤجل ــا حؿ ــبب بن ــابهلم بخ٣لب ــاث مؼاحُ ــت وهىب ــاث  ًٚــب وحٛح ـراث
ؾلىُ٦ت خاصة.
ً٣ضم هظا البدث نىعة قاملت ًٖ جغا٦حز اإلاىاص الخآٞت في ؤٚظًت الغي٘ زم جُُ٣م الخإزحر ٖلى حؿم ؤلاوؿان.
الجدوى الاكخطادًت:
ً٣ــضم البدــث نــىعة ٖلمُــت ٖــً جىاحــض اإلاــىاص الخآٞــت فــي ؤٚظًــت الغيــ٘ وجغ٦حزهــا وبب ـغاػ جإزحرهــا ٖلــى صــخت ؤلاوؿــان بالخــالي ًبــحن اإلاســاَغ اإلاؿــببت ٖلهــا
جفجٗل الكغ٧اث ج٣لل مً جغا٦حز هظه اإلاىاص وجفجٗلها مُاب٣ت للمىانٟاث ها ما ًىٗ٨ـ بًفجابا ٖلى صخت ألاَٟا ٫وَصج٘ ألاهالي ٖلى قغائلا.
الجدوى العلمُت:
بما ؤهه جم بزباث الخإزحر الهخي الخُحر الظي ج٣ىم بـه مشـل هـظه اإلاـىاص ٖلـى صـخت الُٟـل وحـب جدضًـض جغ٦حزهـا فـي ؤٚظًـت الغيـ٘ وحٗمـُم الىخـائج الزـي جـم
الخهىٖ ٫ليلا ٖله ٌؿاٖض البٌٗ في الامخىإ ًٖ جهيُٗها يمً هظه الترا٦حز.
الجدوى الاجخماعُت:
الجضًغ بالظ٦غ ّؤن حٛظًت ّ
الغي٘ ونٛاع ألاَٟا ٫مً اإلافجاالث الغئِؿُت لخدؿحن ب٣اء ألاَٟا ٫وحٗؼٍؼ همى ألاَٟا ٫وهمائلم بك٩ل نـخي وٍ٨دؿـب الٗامـان
ّ
ّ
ألاوالن مــً خُــاة الُٟــل ؤهمُــت زانــت ،خُــث جم٨ــً الخٛظًــت اإلاشالُــت ؤزىــاء جلــ ٪الٟتــرة مــً زٟــٌ مٗــضالث اإلاــغى والىٞــاة ،والخـ ّـض مــً مســاَغ ؤلانــابت
با مغاى اإلاؼمىت ،وجدؿحن همى الُٟل ٖمىما مما ًض ٘ٞألاهالي لكغاء هظه ألاٚظًت َٟالهم ٚاٞلحن ًٖ ٨ٞغة وحىص مىاص خآٞت وجإزحرها الخُحر.
الجدوى الخعلُمُت:
ً٣ضم البدث للُالب الخٗامل م٘ مٟاهُم الخىُٖت الٛظائُت الصخُت وحىصة ألاٚظًت والخٗغٖ ٝلى الُغ ١الخدلُلُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل الٛظائي ٦ما
ٌٗغ ٝالُالب والباخث ٖلى الكغوٍ الزي جخًمنلا اإلاىانٟاث اإلادلُت الزي جخًمً جىاٞغ ٚظاء آمً ونخي للمىاَىحن.
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