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انًهخص
خهفُت انذساست :جذع اندياغ ٔاحد يٍ اْى اجساء اندياغ انًسؤنٌ عٍ ُحٕٚر االنى انغرض يٍ ْذا انيحث ْوٕ نِمًو ٍٛلود ً
ُحفٛسجذع اندياغ ىٕاسطّ يؤثر حرا ٘ ٔاطٙء انًسِٕٖ يٕضوٕع عهوٗ اندهود اكا واٌ لواى عهوٗ اعطواء ظرٚطوّ ٔ ٛفٛوّ
ٔاضوحّ نهًُواطك انبيووي ّٛانِو ٙسووٕ ُِفبوم يوٍ ىٕاسووطٌ انِيوٕٚر ىووانرَ ٍٛانًغُاطٛسو ٙانوٕ ٛف ٙيما َووّ يو اند اسوواٍ
انًحدٔدً انساىمّ انِ ٙاسِمديَ يحفساٍ انى عان ّٛانشدً.
انهذف ين انذساست :نِمٛٛى جدٖٔ ٔنرسى ظرٚطٌ انُشاط انبيي ٙف ٙانودياغ انيشور٘ يو انورَ ٍٛانًغُاطٛسو ٙانوٕ ٛف ٙيوٍ
ظ ل ثافٌ يِسأ ٌٚعهٗ يسِٕٖ يُمفض يٍ انًحفساٍ انحرا  ٌٚعهٗ أجٓسً اسِشبا انطرف ٌٛيٍ اندهد.
انًشضً وانطشائق  :انًبهًاٍ انًبًِدً فْ ٙذِ اند اسٌ ُضًَُ جٓاز َ ٍٛيغُاطٛسٛ ٔ ٙف ٙيِمدو ي يدال يغُاطٛسوٙ
ث ثّ ُس ُى َمم انًبهٕياٍ ىٕاسطّ اثُاٌ ٔث ثٌٕ لُاً اسُٔ ٌٛى ُحهٛم انًبهٕياٍ االنكِرَٔٛوّ اعًِوادا عهوٗ يٕدٚوم ثاىوَ
عاو اعًِادا عهٗ شدً االشا ً يٍ ُغٛراٍ انفسوٕٛنٕج ّٛانًيواحيّ نهِدوا هْ .وذِ انًسوِٕٚاٍ ُوى اعوادً ديدٓوٍ يو انيوٕ
االٔن ّٛىًيدا انٕحدً انحدً ّٛىانًما َّ عهٗ اطانس ُشرٚح.ّٛ
اننتائج :انُِائج أضحَ عهٗ اٌ انًحفساٍ انًؤنًّ ٔانغٛر يؤنًٌ اٚضا لاد ً عهٗ اعطاء ظا طّ ٔاضوحّ نويبض يُواطك
جذع اندياغ اندياغ االٔسظ ٔاندسر ٔانُماع انًسوِطٛم يشواىّ كنول ند اسواٍ انسواىمّ يو االنوى ٔىبوض انُِوائج االظورٖ
اَووَ افضووم حِووٗ فووْ ٙووذِ اند اسووٌ االٔنٛووّ يو انكٕٚووم انراسووًُ ٙوواطك انِشووكٛم انشوويك ٔ ٙانسَِٕٚووّ ٔانشوويكّ انُماعٛووّ
ٔانسووٕٚماٍ انًمٛمٛووّ ٔحيووهُاعهٗ أدنووٌ ُووٕطُٔ ٍٛفبٛووم يُوواطك َٕٚوواٍ انِانٛووٌ ىاسووِمداو ْذااألسووهٕه عهووٗ انُحٕانِووان:ٙ
األَشطٌ انرئٛس ٌٛف ٙاألجساءاألياي ٌٛانسفه ٌٛنهدسرُٔماط ي انُماع ٔانًمٛماٍ ٔاالجساء انًُما  ّٚيٍ انُماع ٔ انسٕٚمّ
(انس ٔ َِّٕٚانٓرو ) .ي اشا اٍ ىا زِ ف ٙيُاطك ىرٔدياٌ اندياغ )2ٔ 5( ّٛانُِ ٙمص يُاطك انهًوس ٔىشوبٕ ىود جاٍ
انحوورا ً ي و انًووؤثر انغٛوور يووؤنى .ايووا ي و انًووؤنى فِضووًٍ انُِشووٛظ فوو ٙانداَووو االٚسوور يووٍ انُموواع (انسَِٕٚووّ ٔ انٓوورو )
ٔعهىانداَياألٚسرنهدسرٔيُاندياغانًِٕسووظم يوو اشووا اٍ ىوووا زً فوو ٙيُوواطك ىرٔديووواٌ اندياغٛووّ ( )5ٔ7انماصووّ ىشوووبٕ
ىد جاٍ انحرا ً ي االنى.
االستنتاجاثْ :ذِ اند اسٌ االٔنُ ٌٛمدو دنُٔ ٛيٕ ا يفٛدا نِفاعم َماع اندياغ ي انًحفساًُؤنًٌٔغٛريؤنًٌ انِوُُِ ٙمهيوٍٛ
اندٓازانبيووي ٙانًحٛطوؤ ٙاندٓازانبيووي ٙانًر ووس ٚهوودىا نًشووا  ٍٛاألصووحاءْٔ .ووذا ٕٚض و أٚضووا ٛفٛووّ ُفاعووم ي و ْووذِ
انًوؤثراٍ ٚووؤد٘ انىِغٛٛووراٍ فسووٕٛنٕج ّٛفووَ ٙموواع انوودياغ انًسووؤل عووٍ ُحووٕٚر االنووى يو ا َِمووال انشووبٕ ىووانحرا ً انًؤنًووٌ
ٔغٛرانًؤنًٌ.
انكهًاث انًفتاحُت :صٕ انرَ ٍٛانًغُاطٛس ٙانٕ ٛفٙم األنىم َماع اندياغم اندياغ انًِٕسظم يُما ٘ انُماع ىطُو ٙنَسوٙم
ىَٕس.
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ه ٌٛانيحٌ ٔانِمُٛاٍ انطي –ٌٛاندايبٌ انِمُ ٌٛانٕسطٗ  -ىغداد – انبراق.
 2انًد سٌ انطي – ٌٛجايبٌ سَٕسا –ٔٚهس – انًًهكٌ انًِحدً.
 3انًد سٌ انُٓدس - ٌٛجايبٌ سَٕسا –ٔٚهس – انًًهكٌ انًِحدً.
 4انًد سٌ االحٛائ - ٌٛجايبٌ سَٕسا –ٔٚهس – انًًهكٌ انًِحدً.
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