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اإلالخظ.:
ٌٗخبر اإلااء هى الخُاة وٍخم اؾهلال٦ه مً ٢بل حمُـ٘ ال٩ائىـاث الخُـت .جىحـض قـىاعص الىترًـذ فـي التربـت  ،وفـي اإلاُـاه  ،وفـي مهـاع ٝاإلاُـاه ومفجـاعي اإلاـضن ؤمـالح
الىترًذ لها مٟٗى ٫ؾام٦ .ما ؤن الىترًذ ًخٟاٖل مً البروجِىاث في الجؿم م٩ىها ماصة الىتروػامحن الزي جدؿبب في وكإة مغى الؿغَان.
ً٣ضم هظا البدث نىعة قاملت ًٖ جىاحض الىترًذ في اإلااء والخض ألاٖلى الالػم جىٞغه في مُاه الكغب والخإزحراث الخُحرة الىاجفجت ًٖ جغا٦حزه اإلاغجٟٗت.
الجدوى الاكخطادًت:
ً٣ضم البدث نىعة ٖلمُت ًٖ الخإزحر الس يء لترا٦حز الىترًذ اإلاغجٟٗت في اإلااء وٍبحن الكغوٍ الُ٣اؾُت اإلادلُت الزي جدـض مـً مسـاَغ هـظه الكـاعصة فـي اإلاـاء
اإلاخىاحض في اإلاُاه اإلاٗلبت مما ًىٗ٨ـ بًفجابا ٖلى صخت ؤلاوؿان واػصهاع ٖمله في اإلاىُ٣ت
الجدوى العلمُت:
جخٟاٖل م٘ ألا٦سجحن في ؤهؼٍماث جدخىي ٖلى الخضًض في الخالًا ٦ما جخٟاٖل م٘ الهُمىحلىبحن في الضم  .جٟاٖل الىترًـذ مـ٘ الهُمىحلـىبحن ًا٦ؿـضه وٍيـخج
منلم ــا مُهلُمىحل ــىبحن " ب ــظل ٣ًٟ ٪ــض ال ــضم ال ٣ــضعة ٖل ــى ه ٣ــل ألا٦س ــجحن ف ــي الجؿ ــم ٦ .م ــا ؤن الىترً ــذ ًخٟاٖ ــل م ــً البروجِى ــاث ف ــي الجؿ ــم م٩ىه ــا م ــاصة
الىتروػامحن الزي جدؿبب في وكإة مغى الؿغَان .بالخالي وحب الخدغي ًٖ جغا٦حز هظه الكاعصة في اإلااء.
الجدوى الاجخماعُت:
ٌٗخبر اإلااء هى الخُاة وٍخم اؾهلال٦ه مً ٢بل حمُ٘ ال٩ائىاث الخُت ؾِخم حؿلُِ الًىء ٖلى الخإزحراث الصـخُت الخُحـرة لترا٦حـز اإلاغجٟٗـت للىترًـذ فـي مـاء
الكغب وٍ٩ىن مؿاهمت في الخىُٖت الصخُت باجفجاه الخض مً جلىر مُاه الكغب.
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 ماء آمً ونخي للمىاَىحن.
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