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اإلالخظ:
ؤزبدــذ الٗضًــض مــً ألابدــار ؤن ال٨بؿــىالث الخاوٍــت ٖلــى ُٞخــامحن ً Eمخلــ ٪جــإزحراث ٖالحُــت مًــاصة لأل٦ؿــضة حؿــاهم فــي جسُٟــ ٠ألاٖـغاى ؤو فــي مداعبــت
الؿــغَاهاث ممــا صٞــ٘ الٗضًــض مــً الىــاؽ بلــى جىــاو ٫هــظه ال٨بؿــىالث بُٛــت الخهــىٖ ٫لــى هــظا الخــإزحر مــً هىــا جبــرػ يــغوعة مخابٗــت ألابدــار فــي هــظا اإلافجــا٫
إلاٗغٞت جإزحر هظا الُٟخامحن وهل ًهلح خ٣ا ٦مًاص ؤ٦ؿضة في مىاحهت الؿغَان ؤو جفجىب ؤلانابت به ؤم ؤجلا ال ًخٗضي ٧ىهه ٖالحا ملُٟا.
الجدوى الاكخطادًت:
ً٣ــضم البدــث نــىعة ٖلمُــت ٖــً ٦بؿــىالث ُٞخــامحن  Eالزــي جهــى٘ بكــ٩ل ٦بحــر فــي بلــضها لــظلٞ ٪ــةن صعاؾــت الٟىائــض الٗالحُــت لُٟخــامحن  Eزانــت اإلاًــاصة
لأل٦ؿضة ًدُذ مفجاالث ؤوؾ٘ الؾخسضام هظا الُٟخامحن والاؾخٟاصة مىه في مفجاالث صوائُت ٖالحُت.
الجدوى العلمُت:
ج٨م ــً الج ــضوي الٗلمُ ــت ف ــي صعاؾ ــت ج ــإزحر الٟٗالُ ــت اإلاً ــاصة لأل٦ؿ ــضة لُٟخ ــامحن  Eب ــالٗىصة للمغاح ــ٘ الٗاإلاُ ــت ومٗغ ٞــت آلالُ ــت الز ــي ً ــخم ل ــا الخ ــإزحر اإلاً ــاص
لأل٦ؿضة لُٟخامحن  Eوصوعه في مىاحهت الؿغَان.
الجدوى الاجخماعُت:
مـً الكــائ٘ امـخال ٥جــإزحر مًـاص لأل٦ؿــضة لُٟخــامحن  Eول٣ـي عواحــا فـي الؿــىىاث ألازحــرة هٓـغا لش٣ــت اإلاغضـ ى بٗــضم وحــىص جـإزحراث حاهبُــت لـظلٞ ٪ــةن البدــث
ً٨كـٖ ٠ـً خ٣ُ٣ـت اؾـخسضام ُٞخـامحن ٦ Eمًـاص لأل٦ؿـضة الـظي ًلٗـب صوع فـي م٩اٞدـت ؤلانـابت الؿـغَان او مؿـاهم فـي جلُُـ ٠ألاٖـغاى لـضي ؤلانــابت
لظا اإلاغى الخُحر إلاٗغٞت مضي حضوي هظا الٗالج ومضي صخت هظا الاؾخسضام الكائ٘ لُٟخامحن  Eوحب مخابٗت البدث في هظا اإلاىيىٕ.
الجدوى الخعلُمُت:
ً ٣ــضم البد ــث للُال ــب الخٗام ــل م ــ٘ مٟه ــىم الخ ــإزحر اإلاً ــاص لأل٦ؿ ــضة ال ــظي ً ٣ــىم ب ــه ُٞخــامحن  Eوالخٗ ــغٖ ٝل ــى الُ ــغ ١الخدلُلُ ـت اإلاؿ ــخسضمت ٦م ــا ٌٗ ــغٝ
الُالب والباخث ٖلى مضي هفجاٖت هظا الُٟخامحن في م٩اٞدت الؿغَان.
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