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 االنتاج العلمي 
ــت     -1 ــ  ق ــ ــم    وــ ــق  الق قــ ــيي القصــ ــم ونــ ــمايا  لوقملــ ــلق النــ التأصــ

ــم   ــي  النمايالـــ ــم  يال وـــ ــمايل ل و اةـــ ــم النـــ ــ  قن ـــ ــي  لـــ ــم    –قا ـــ ك لـــ
 نمق م ذ  قم  . –النمايل  

ــوا    -2 ــمايل القـ ــ  النـ ــم لـ ــم قنم اـ ــ  يو اةـ ــ  القلـ ــ غل ق ـ ــم لـ ــ  النمايالـ االطـ
قن ــــم الفاــــيل ل  ــــي  االو   يالفنــــس االةــــ ق  ر وــــ  قافــــ و قا ــــي  لــــ   
 ياالاةمالم  االنتقمع ،ك لم االقم ا  ل   ي  الت  يلم . 

إةــــمست اةــــت قمق الوــــر االن ااــــ  يو اةــــم قنم اــــم لــــ  النــــمايل القــــوا    -3
ــي    ــم ل   ــ ــم الويللــ ــ  القن ــ ــي  لــ ــ و قا ــ ــ  قافــ ــ ق ر  وــ ــس االةــ يالفنــ
ــمالم   ــي  االاةـــ ــم ال  ـــ ــل ك لـــ ــو  لـــ ــ  تصـــ ــم التـــ ــمالم ياالنتقمللـــ االاةـــ

 نتقمللم ل   ل ي . ياال 
ت  لـــر ل ــــم قـــ ا  قوكقــــم التقللــــع   ـــأل ال ــــك لم لـــ  لنــــو القةــــمطوم   -4

ــم    ــمل ل و اةــ ــم قلةــ ــ  قن ــ ــي  لــ ــ و قا ــ ــ  قافــ ــم ر  وــ ــم قنم اــ يو اةــ
 النمايالم القنم ام . 

ــت     -5 ــ  ق ــ ــي  ، وــ ــم القك ــ ــو  ل ــ ــمو الةــ ــ   اللتقــ ــةيللم القصــ قةــ
 لم . قا ي  ل  قن م ك لم النمايل ل و اةم  يال وي  النمايا 

التأصـــــلق النـــــمايا  لقةـــــةيللم القصـــــ   تنـــــم  طملـــــ  قـــــا  االلتقـــــمو   -6
ــم   ــيي ،ك لـ ــملم الونـ ــم  ةـ ــ  قن ـ ــ  لـ ــيق ل ا ـ ــت   قن ـ ــ  ق ـ ــتاو  ، وـ القةـ

 نمق م ك   س. –النمايل  
ــ    -7 ــتاو  ، وــ ــمو القةــ ــا  االلتقــ ــ  قــ ــم  طملــ ــ   تنــ ــعا  القصــ ــم التــ ذاتلــ

ــمايل   ــم النـ ــيي ،ك لـ ــملم الونـ ــم  ةـ ــ  قن ـ ــ  لـ ــيق ل ا ـ ــت   قن ـ ــم  –ق ـ نمق ـ
 ك   س. 

ــمو القةـــتاو  ، وـــ    -8 ــ  قـــا  االلتقـ ــ   تنـــم  طملـ ــمي قةـــةيللم القصـ اطـ
ــمايل   ــم النـ ــيي ،ك لـ ــملم الونـ ــم  ةـ ــ  قن ـ ــ  لـ ــيق ل ا ـ ــت   قن ـ ــم  –ق ـ نمق ـ

 ك   س. 
 


