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  )ةئيبلا ةسدنه :هاروتكدلا دعب ام( ؛)ةئيبلا ةسدنه /ةيندم
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 ةمدخلا تاونس
 لصوملا ةعماج سيئر .و نالا دحل ١/٢٠١٩
٦/٢٠١٨ -
١/٢٠١٩ 

 لصوملا ةعماج / نيدعتلاو طفنلا ةسدنه ةيلك ديمع .و

٦/٢٠١٣ – 
٦/٢٠١٨ 

 لصوملا ةعماج /اهتاناقتو ةئيبلا مولع ةيلك ديمع
 لصوملا ةعماج / نيدعتلاو طفنلا ةسدنه ةيلك ةدامع ىلع فرشم

٧/٢٠١١ - 
٦/٢٠١٣ 

 لصوملا ةعماج - ةسدنهلا ةيلك / ةئيبلا ةسدنه مسق سيئر
 هايملا مادختسا ةداعاو ريودت ،)ريتسجام( ةيندملا تاحورطملا هايم ةجلاعم :ةيلاتلا داوملا سيردتب مايقلا
 )سويرولاكب( ةئيبلا ةسدنه ،)يلاع مولبد( ةئيبلا ةسدنه ،)ريتسجام( يعانصلا ثولتلا ةجلاعم ،)ريتسجام(

٧/٢٠١٠ – 
٧/٢٠١١ 

 لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك – ةيندملا ةسدنهلا مسق يف دعاسم ذاتسأ
 مادختسا ةداعاو ريودت ،)ريتسجام( ةيندملا تاحورطملا هايم ةجلاعم :ةيلاتلا داوملا سيردتب عالطضالا
 )سويرولاكب( ةئيبلا ةسدنه ،)ريتسجام( يعانصلا ثولتلا ةجلاعم ،)ريتسجام( هايملا

٩/٢٠٠٩ – 
٧/٢٠١٠ 

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - نوتند / ساسكت ثرون ةعماج يف هاروتكدلا دعب ام ةسارد
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - نوتند / ساسكت ثرون ةعماج - ةيقيبطتلا مولعلا مسق يف رئاز ذاتسأ

١٠/٢٠٠٧ – 
٩/٢٠٠٩ 

 لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك – ةيندملا ةسدنهلا مسق يف دعاسم ذاتسأ
 مادختسا ةداعاو ريودت ،)ريتسجام( تاحورطملا هايم ةجلاعم ةسدنه :ةيلاتلا داوملا سيردتب عالطضالا
 )سويرولاكب( ةئيبلا ةسدنه ،)ريتسجام( يعانصلا ثولتلا ةجلاعم ،)ريتسجام( هايملا

٥/٢٠٠٤ – 
١٠/٢٠٠٧ 

 .لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك ،ةيندملا ةسدنهلا مسق يف سردم
 هايملا مادختسا ةداعاو ريودت ،)ريتسجام( ةيندملا تاحورطملا هايم ةجلاعم :ةيلاتلا داوملا سيردتب مايقلا
 فرصلاو ةلاسإلا ةسدنه ،)ريتسجام( ءاوهلا ثولت ،)ريتسجام( يعانصلا ثولتلا ةجلاعم ،)ريتسجام(
 )سويرولاكب( ةئيبلا ةسدنه ،)سويرولاكب(

١٢/١٩٩٩ - 
٤/٢٠٠٤ 

 .ةيداحتالا ايسور – غروبسرطب تناس /ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماج يف هاروتكدلا ةسارد

١٢/١٩٩٥ - 
١٢/١٩٩٩ 

  لصوملا ةعماج/ ةيندملا ةسدنهلا مسق يف دعاسم سردم
 )سويرولاكب( يندملاو يئاشنإلا مسرلا ،)سويرولاكب( تالضفلا هايم ةجلاعم :ةيلاتلا داوملا سيردت

١٠/١٩٩٣ - 
١٢/١٩٩٥  

 لصوملا ةعماج /ةسدنهلا ةيلك – ةيندملا ةسدنهلا مسق يف ريتسجاملا ةسارد



 ٢ 

٣/١٩٩٢ - 
١٠/١٩٩٣ 

  لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك /ةيندملا ةسدنهلا مسق يف ديعم

 )يلاعلا مولبدلاو ريتسجاملاو هاروتكدلا( ايلعلا تاساردلا ةبلط ىلع فارشإلا
 ٢٠١٩ ريتسجام ةلاسر ،تالاصتالا جاربال ةيئيبلا راثالا مييقت .١
 ٢٠١٩ ريتسجام ةلاسر ،اهيلع نزخلا ريثأتو ةأبعملا هايملا ةيعون مييقت .٢
 ٢٠١٩ ريتسجام ةلاسر ،ةراضلا تاثاعبنالا ديدحتل ةيفارغجلا تامولعملا مظن مادختسا .٣
 ٢٠١٨ ريتسجام ةلاسر ،ةيجولويبلا ةجلاعملا ةدحو نم تاثولملا ةلازإ ةءافك ىلع يلخادلا ريودتلا ةبسن ريثأت .٤
 ٢٠١٨ ،يلاع مولبد عورشم ،حبسم ىلع يوتحي قباوطلا ددعتم يحايس قدنفل هايملا يراجمو ةلاسالا ةكبش ميمصت .٥
 ريتسجام ةلاسر ،لصوملا ةنيدمل نميالا بناجلا يف ةمدهملا ةينبألا ضاقنأ ةرادإل ةيفارغجلا تامولعملا مظن مادختسا .٦

٢٠١٨ 
 ٢٠١٨ ،ريتسجام ةلاسر ،ةرايقلاو لصوملا دس نيب ام ةعقاولا ةقطنملا يف ةلجد رهن تاثولم ضعب مييقت .٧
 ٢٠١٧ ،ريتسجام ةلاسر ،ةليقثلا رصانعلا نم ةعومجمب قرطلا فاوح ثولت .٨
 ةلاسر ،ةروكعلا ةلازا يف لقثملا يسيطانغملا ديبلتلا ةينقت مادختسا ةءافك ىلع ةيليغشتلا فورظلا ضعب ريغت ريثأت .٩

 ٢٠١٧ ،ريتسجام
 ٢٠١٦ ،ريتسجام ةلاسر ،ةيوهتلاب تالضفلا هايمل ةقبسملا ةجلاعملا .١٠
 ٢٠١٦ ،ريتسجام ةلاسر ،قارعلا يف ةمدختسملا ةيئاشنالا داوملا نم ةعومجمل توصلا لزع ةيلباق .١١
 ٢٠١٤ ،ريتسجام ةلاسر ،تنمسلا ةعانص نع ةجتانلا ةيئاوهلا تاثولملا راشتنا مييقت .١٢
 ٢٠١٤ ،هاروتكد ةحورطأ ،جزملا ةمات تالعافملا يف تاثولملا ةلازإل يئابرهكلا ريثختلا ةقيرط مادختسا .١٣
 ٢٠١٤ ،يلاع مولبد عورشم ،قباوطلا ددعتم ىنبمل ةيئاملا تاسيسأتلا ةموظنم ميمصت .١٤
 ةلاسر ،عطقتملاو رمتسملا يدادسلا نايرجلا تاذ ةطشنملا ةأمحلا ةيرارقتسا ىلع يوضعلا لمحلاو ةيذغتلا ةقيرط ريثأت .١٥

 ٢٠١٤ ،ريتسجام
 ةلاسر ،يعاطقلا نايرجلا تاذ ةطشنملا ةأمحلا تادحو ءادا ةءافك ىلع نيعتطقتملا ةيوهتلاو ةيذغتلا نم لك رييغت ريثأت .١٦

 ٢٠١٣ ،ريتسجام
 ٢٠١٣ ،يلاع مولبد عورشم ،ةينكس ةقطنمل يراجمو ةلاسإ ةكبش ميمصت .١٧
 ةلاسر ،يكيتسالبلا طسولا يذ يويحلا حشرملا ةءافك ىلع ةقلاعلا داوملا لمحو يوضعلا لمحلاو ريودتلا ةبسن ريثأت .١٨

 ٢٠١٣ ،ريتسجام
  تادحو ءادأ ةءافك ىلع ةيئاوهلا ىلإ ةيئاوهاللا ةقطنملل ةيمجحلا ةبسنلاو يكيلورديهلا ثوكملا تقو نم لك ريغت ريثأت .١٩
 ٢٠١٢ ،ريتسجام ةلاسر ،وفندراب ماظنب ةروطملا ةطشنملا ةامحلا .٢٠
 ةيوضعلا تاثولملا ةلازإ ةءافك ىلع ءاملا ةرارح ةجردو طلسملا لمحلا ،يكيلورديهلا ثوكملا تقو نم لك ريثأت .٢١

 ٢٠١٢ ،ريتسجام ةلاسر ،ءاملا سدع تاتابنب ةاطغملا ةدسكألا كرب يف روفسفلاو نيجورتنلاو
 ٢٠١٢ ،يلاع مولبد عورشم ،ةمسن )٦٠,٠٠٠( ةينكس ةقطنمل ةلاسإ ةطحم ميمصت .٢٢
 ضاوحأ يف جزملا ةبسنو بيسرتلا ةءافك ىلع لخادلا ءاملاو ضوحلا يف ءاملا يترارح ةجرد نيب قرفلا ريثأت .٢٣

  بيسرتلا
 ٢٠١١ ،ريتسجام ةلاسر ،لكشلا ةليطتسملا

 ،ريتسجام ةلاسر ،نايرجلا ةرمتسملا ةطشنملا ةامحلا ةمظنأ ةءافك ىلع ةيئاوهاللا ةيئاقتنالا ضاوحألا مادختسا ريثأت .٢٤
٢٠١٠ 

 نايرجلا تاذ ةشنملا ةامحلا ةمظنأ ةيرارمتساو ةءافك يف ةعطقتملا ةيوهتلاو ةرمتسملا ةيوهتلا يبولسأ نيب ةنراقم .٢٥



 ٣ 

 .٢٠١٠ ،ريتسجام ةلاسر ،رمتسملا
 ،نابلألا تالضف هايم ةجلاعم يف ةرارحلل ةبحملاو ةلدتعملا ةرارحلا تاجرد تاذ ةطشنملا ةامحلا ةمظنأ ءادأ ةنراقم .٢٦

 ٢٠٠٩ ،ريتسجام ةلاسر
 ةلاسر ،ةيلزنملا ةيدامرلا هايملا ةجلاعم يف ىلعألا وحن نايرجلا تاذ ةيئاوهاللا ةيجولويبلا تاحشرملا مادختسا .٢٧

 .٢٠٠٨ ،ريتسجام
 ٢٠٠٨ ،ريتسجام ةلاسر ،ةبلصلا ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعم يف ةفاجلا ةيئاوهاللا ةجلاعملا ةينقت مادختسا .٢٨
 ٢٠٠٧ ،ريتسجام ةلاسر ،ريتسجام ةلاسر ،لماكتملا تباثلا ومنلا ةينقت مادختساب ةطشنملا ةامحلا تادحو ءادأ ريوطت .٢٩

 ةروشنملا ةيملعلا ثوحبلا
 ةءاــفك يــف ريودتلا ةيسنو ةيرهجملا ءايحألا رمع ريثأت" :رضخ ضاير ىيحي ،سامجلا و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١

 ،١ ددــعلا ٧ دلجملا ، ،يخانملا ريغتلاو ةئيبلل ةيملاعلا ةلجملا ،"ةيويحلا ةجلاعملل وفندراب ةمظنأ مادختساب تايذغملا ةلازإ
٩٢٠١. 

 ةــلازإ ةءاــفك يف ريودتلاو عيجرلا يتبسن نم لك ريثأت" :رضخ ضاير ىيحي ،سامجلا و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢
 .٢٠١٨ ،٨ ددعلا ، ،ةيئيبلا مولعلل ةحورطالا ةلجم ،")وفندراب( ةيويحلا ةجلاعملا ماظن مادختساب تاثولملا

 لــصوملا يــف ناديملا ةقطنم ضاقنا عفرل لثمألا راسملا ديدحت" :ماغرض ةراس ،مساج و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣
 .٢٠١٨ ،٧ ددعلا ، ،ةيئيبلا مولعلل ةحورطالا ةلجم ،" ةيفارغجلا تامولعملا مظن مادختساب

 ةلجم ،" لصوملا ةنيدم ةئيب ىلع اهريثأتو ةلجد رهن تاثولم ليلقت " :سراف ةنمآ ،ناحرف و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٤
 .٢٠١٨ ،١ ددعلا ،٦ دلجملا ،ايجولنكتلاو ةسدنهلل ىنثملا

 ةــلجم ،" يتيركنوــكلا كولبلا عاونأ ضعبل يئاضوضلا لزعلا ةيلباق" :رضخ ىنثم ،دبع و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٥
 .٢٠١٧ ،٢ ددعلا ،٢٤ دلجملا ،ةيسدنهلا مولعلل تيركت

 يــف ةبلــصلا تايافنلا ةراصع ةجلاعمل ةقبسملا ةيوهتلا مادختسا " :دمحم ءارهز ،فسوي و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٦
 .٧٢٠١ ،)١( ددعلا )٢٤( دلجملا ،ةيسدنهلا مولعلل تيركت ةلجم ،"كوهد /يشاك ةقطنم

 ةــنيدم يــف ةيئيبلا اهتاريثأتو ةلجد رهن تاثولم نم ضعب ةسارد " :سراف ةنمآ ،ناحرف و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٧
 نيرــشت ٢٥-٢٣ ،ةــيبرعلا ردــصم ةيروهمج ،ةيئيبلا ةسدنهلاو تاءاشنالاو ةينبألل ثلاثلا يلودلا رمتؤملا ،"لصوملا
 .٧٢٠١ ،لوالا

 شوداب تنمس عنصم يف ةيئاوهلا قئاقدلاب ثولتلا تايوتسم مييقت " :نسحم نيسح ،ديبع و ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٨
 .٢٠١٥ ، ٣ ددعلا ،٢٣ دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،" قارعلا /ديدجلا

 يف روفسفلاو نيجورتنلا لامحأو ةيوضعلا لامحألا رييغت ريثأت " :رماع ةنيز ،يفيرشلاو و ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٩
 دــلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"ءاملا سدع تاتابنب ةاطغملا ةدسكألا كرب يف تايذغملاو ةيوضعلا تاثولملا ةلازإ ةءافك

 .٢٠١٥ ،١ ددعلا ،٢٣
 تاذ ةطشنملا ةأمحلا تادحو ءادا ةءافك يف ةعطقتملا ةيذغتلا ريثأت " :دمحأ سانيإ ،يئاطلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٠

 .٢٠١٥ ،١ ددعلا ،٢٣ دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،" ةريغتم ةيكيلورديه ثوكم تاقوأب ةلماعلا يعاطقلا جزملا
 ىلع ةعطقتملا ةيوهتلاو ةرمتسملا ةيوهتلا يبولسأ ريثأت ةنراقم" :هللا دبع رامع ،ناطلسلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١١

 رادصإلا ،٣٢ دلجملا ،ايجولنكتلاو ةسدنهلا ةلجم ،"رمتسملا نايرجلاو ةلوطملا ةيوهتلا تاذ ةطشنملا ةامحلا ةمظنأ ةءافك
)A( ٢٠١٤ ،١٣ ددعلا. 

 ةقلاعلا ةبلصلا داوملا لمحو يوضعلا لمحلاو ريودتلا ةبسن ريثأت " :ريمس سانيإ ،غابدلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٢
 .٢٠١٤ ،٣ ددعلا ،٢٢ دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"يكيتسالبلا طسولا يذ يويحلا حشرملا ةءافك ىلع

 مادختــساب برــشلا هاــيم نم ديرولفلا ةلازإل ىلثملا طورشلا ديدحت " :يلع بنيز ،دانزو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٣



 ٤ 

 .٢٠١٤ ،٢ ددعلا ،٢٢ دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،")بيسرتلاو ريثختلا( ادنوكلان ةقيرط

 ةــقطنملل ةيمجحلا ةبسنلاو يكيلورديهلا ثوكملا تقو ريغت ريثأت " :بلاط ريبع ،يلدبعلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٤
 دــلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،")وفندراب( ماظنب ةروطملا ةطشنملا ةأمحلا تادحو ءادأ ةءافك يف ةيئاوهلا ىلإ ةيئاوهاللا

 .٢٠١٤ ،١ ددعلا ،٢٢

 ةأــمحلا ةمظنأ ىلع يوضعلا لمحلاو ةيذغتلا ةقيرط ريثأت " :دامح دمحأ ،يميلدلا و ،ديلو ،هبر دبعلا ،يصق ،يدمحألا  .١٥
 تاــساردلا ةلجم ،")٣NO( تارتنلاو )٤PO( تافسوفلاو ،ةيوضعلا تابكرملا ةلازإ يف يعاطقلا نايرجلا تاذ ةطشنملا
 .٢٠١٣ ،١٢ دلجملا ،ةيئيبلا

 يــف ءاملا ةرارح ةجردو يكيلورديهلا ثوكملا تقو رييغت ريثأت " :رماع ةنيز ،يفيرشلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٦
 تاــتابنب ةاطغملا ةدسكألا كرب يف باذملا نيجسكوألا زيكرتو ينيجورديهلا مقرلا ةميقو ةيوضعلا تاثولملا ةلازإ ةءافك
 .٢٠١٣ ،لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك / يناثلا نيرشت ٢١-١٩ ،يناثلا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا ،"ءاملا سدع

 يف ريودتلا ةبسنو روفسفلاو ةينيجورتينلا داوملا لمح ريغت ريثأت " :ريمس سانيإ ،غابدلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٧
 نيرــشت ٢١-١٩ ،يناثلا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا ،" تايذغملا ةلازإب يكيتسالبلا طسولا تاذ ةيويحلا تاحشرملا ةءافك
 .٢٠١٣ ،لصوملا ةعماج / ةسدنهلا ةيلك / يناثلا

 ةــمظنأ ةءافك ىلع ةيئاوهاللا ةيئاقتنالا ضاوحألا مادختسا ريثأت " :يقح نانح ،ليعامسإو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٨
 .٢٠١٣ ،٦ ددعلا ،٢١ دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"نايرجلا ةرمتسملا ةطشنملا ةامحلا

 يــف ءاملا ةرارح ةجردو يكيلورديهلا ثوكملا تقو رييغت ريثأت" :رماع ةنيز ،يفيرشلاو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .١٩
 دــلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"ءاملا سدع تاتابنب ةاطغملا ةدسكألا كرب يف تايذغملاو ةيوضعلا تاثولملا ةلازإ ةءافك

 .٢٠١٣ ،٥ ددعلا ،٢١
 ةــبحملاو ةلدتعملا ةرارحلا تاذ ةطشنملا ةامحلا ةمظنأ ءادأ ةنراقم" :ريمس دمحم ،مناغو ،نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٠

 .٢٠١٣ ،٢ ددعلا ،٣١ دلجملا ،ايجولنكتلاو ةسدنهلا ةلجم ،"نابلألا هايم تاحورطم ةجلاعم يف ةرارحلل
 ةءافك ىلع ءاملا قمعو تابنلا رمع ،قيوعتلا تاقوأ نم لك ريثأت " :نفيك ستنفيتسو  ماس نوسنكتا ،يصق ،يدمحألا .٢١

 دــلجملا ،ةــيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ،ةئيبلا ةسدنه ةلجم ،"ءاملا سدع تابنب ةاطغملا ةيجولويبلا ةجلاعملا ةمظنأ ءادأ
 .٢٠١٣ ،٢ ددعلا ،١٣٩

 ةــعباتتملا ةعرجلاب ليغشتلا وذو رمتسملا نايرجلا وذ ةطشنملا ةأمحلا يماظن نيب ةنراقم" :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٢
 .٢٠١٢ ،)١( ددعلا )١٥( دلجملا ،كوهد ةعماج ةلجم ،" ةأمحلا صئاصخو جتانلا ءاملا ةيعون ثيح نم

 يــف نيجــسكوألا كالهتسا ةعرس ىلع تالضفلا عون ريثأت " :يرخف ةنيز ،يمشاهلا و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا  .٢٣
 .٢٠١٢ ،)١( ددعلا )١٥( دلجملا ،كوهد ةعماج ةلجم ،"يعرجلا ليغشتلا تاذ ةيجولويبلا ةجلاعملا تالعافم

 ةــلازإلا ةءاــفك ىــلع ليغــشتلا ةرارح ةجردو جزملا ةبسن ريثأت" :رفظم ىؤر ،سنوي و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٤
 تايافنلا ةجلاعم يف ةمدختسملا )DRANCO( ةفاجلا ةيئاوهاللا ةيجولويبلا ةجلاعملا تالعافم يف زاغلا جاتنإ ىوتسمو
 .٢٠١١ ،)٢( ددعلا )٢٠( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"ةبلصلا ةيلزنملا

 تاــساردلا ةــلجم ،"لصوملا ةنيدم يف هايملل يلزنملا كالهتسالا لماعم ةجذمنو باسح " :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٥
 .٢٠١١ ،)٥( ددعلا )٦( دلجملا ،ةيئيبلا

 تاذ ةــجلاعملا ةمظنأ يف يلتكلا نيجسكوألا لاقتنا لماعم باسحل يضاير ليدوم قاقتشا " :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٦
 .٢٠١١ ،)٤( ددعلا )١٩( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"طوغضملا ءاوهلاب ةيوهتلا

 ةدــحاولا ةلحرملا وذ يئاوهاللا يجولويبلا حشرملا مادختسا ةءافك " :مارفأ ةيدان ،بوقعي و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٧
 .٢٠١١ ،)٥( ددعلا )١٩( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"ةيلزنملا ةيدامرلا هايملا ةجلاعم يف نيتلحرملا وذ حشرملاو

 ةاــمحلا ضاوــحأ لــخاد جمدملا قصتلملا ومنلا ةمظنأ مادختسا" :نيساي دمحأ ،باهش و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٨



 ٥ 

 موــلعلل تــيركت ةلجم ، "ةطشنملا ةامحلا تادحو يف بيسرتلا صئاصخ نيسحتو ةيكيلورديهلا لامحألا ةدايزل ةطشنملا
 .٢٠١١ )١( ددعلا )١٨( دلجملا ،ةيسدنهلا

 رمتؤملا "ةلقنتملا تادلوملا نع جتانلا ءاضوضلا ىلع ةرطيسلاو ليلحت" :رماث رامع دمح و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٢٩
 .٢٠٠٧ ،٦-٥ ناريزح ،ثولتلا ىلع ةرطيسلاو ةئيبلا ثوحب زكرمل لوألا يملعلا

 رمتؤملا "تابتكملا لخاد ءاضوضلاب ثولتلا مييقتو ليلحت" :بعصم ،رمتلا و ثيل ،زانعلا و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣٠
 .٢٠٠٧ ،٦-٥ ناريزح ،ثولتلا ىلع ةرطيسلاو ةئيبلا ثوحب زكرمل لوألا يملعلا

 ،نيدــفارلا ةــسدنه ةــلجم ،"نيجسكوألا لقن يف ةيحطسلا ريغ ةيوهتلا ةزهجأ ءادأ ليلحت" :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣١
 .٢٠٠٦ ،)٣( ددعلا )١٤( دلجملا

 تنمــس عنصم نع ةجتانلا هايملا ريودت ةداعإ ةيناكمإو ةيعانصلا تالضفلا ةعيبط ةسارد" :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣٢
 .٢٠٠٦ ،)٤( ددعلا )١٤( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم "ديدجلا ليلعلا مامح

 ثوحبل ةيملاعلا ةلجملا ،"ةيحطسلا تحت ةيوهتلا ةمظنا يف نيجسكوالا لاقتنا كولس ليلحت" :نيدــلا لامك يصق ،يدمحألا .٣٣
 .٢٠٠٦ ،)٣( ددعلا ،)٣( دلجملا ،ارسيوس ،ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا

 يــف باذــملا نيجسكوألا لاقتنا ةءافك ىلع تارشانلا رامغناو ءاوهلا فيرصت ةدايز ريثأت" :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣٤
 .٢٠٠٦ ، )١( ددعلا )١٤( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ، "طوغضملا ءاوهلاب ةيوهتلا تاذ ةطشنملا ةامحلا تادحو

 مادختــساب ةــيجولويبلا ةــجلاعملا ةــمظنأ ةيرارقتسا ىلع ةيوضعلا لامحألا ةدايز ريثأت" :نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٣٥
 .٢٠٠٥ ،)٣( ددعلا ،)٢( دلجملا ،ارسيوس ،ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا ثوحبل ةيملاعلا ةلجملا "ةراودلا تالدابملا

 ةــعماجل نوتــسلاو يداحلا يملعلا رمتؤملا "ةراودلا ةيجولويبلا تاسمالملا ريوطت" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٣٦
 .٢٠٠٤ ،ايسور  ، ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس

 تادــحو مادختــساب تالــضفلا هايم ةجلاعم ةيلمع ليثمتل يضاير ليدوم قاقتشا" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٣٧
  ، ةراــمعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوتسلا يملعلا رمتؤملا "ةراودلا ةيجولويبلا تاسمالملا
 .٢٠٠٣ ،ايسور

 ةــيجولويبلا تاــسمالملا مادختساب ةيندملا تالضفلا هايم ةجلاعم تاقوعمو لكاشم" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٣٨
 .٢٠٠٣ ،ايسور ،بابشلا ءاملعلل نوسمخلاو سداسلا ينقتلا يملاعلا يملعلا رمتؤملا "ةراودلا

 تالــضفلا هايم ةجلاعم يف ةراودلا ةيجولويبلا تاسمالملا مادختسا ةلماكمو ريوطت" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٣٩
 .٢٠٠٣ ،ايسور ،غربسرطب تناس ةنيدم رامعإ ةداعإل يملاعلا يملعلا رمتؤملا ،"ةيندملا

 رمتؤــملا ،"ةراودــلا ةــيجولويبلا تاسمالملا تادحو يف نيجسكوألا لاقتنا ةءافك" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٤٠
 ،ايــسور ،غربــسرطب تناــس ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوسمخلاو عساتلا يملعلا

٢٠٠٢. 
 ،" تالــضفلا هايم ةجلاعم يف ةراودلا ةيجولويبلا ةسمالملا تادحو مادختسا قرط" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٤١

 ،غربــسرطب تناــس ،ةراــمعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوسمخلاو عساتلا يملعلا رمتؤملا
 .٢٠٠٢ ،ايسور

 نوــسمخلاو نماــثلا يــملعلا رمتؤملا "قارعلا يف ةيندملا تالضفلا هايم ةجلاعم" :يروي ،فونافيف و يصق ،يدمحألا .٤٢
 .٢٠٠١ ،ايسور ،غربسرطب تناس ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل

 رمتؤــملا عئاــقو ،"ةيعانصلا تاحورطملا ةجلاعم يف ةدسكألا تاونق مادختسا" :قطان يشاب باصق و يصق ،يدمحألا .٤٣
 .١٩٩٦ قارعلا – دادغب يرلل لوألا

 يــف يلخادلا قيورتلا تادحو تاذ ةدسكألا تاونق ءادأ ةءافك مييقت" :قطاــن يشاب باصق و نيدلا لامك يصق ،يدمحألا .٤٤
 .١٩٩٦ ،)٤( ددعلا )٣( دلجملا ،نيدفارلا ةسدنه ةلجم ،"نابلألا لمعم تاحورطم ةجلاعم



 ٦ 

 اهب كراشملا ةيملعلا تارمتؤملا
 .قارعلا ،ليبرا ،٢٠١٤ ،٥-٣ طابش ،يميداكألا يملعلا ثحبلا ريوطتل يلودلا رمتؤملا .١
 .قارعلا ،لصوملا ،٢٠١٣ ،٢٤ راذآ ،ثولتلا نم ةلجد رهن ةيامحل لوالا رمتؤملا .٢
 .قارعلا ،ليبرا ،٢٠١٣ ،٣٠-٢٨ يناثلا نوناك ،يعماجلا ميلعتلا ريوطتو ةثيدحلا ميلعتلا قرطل يلودلا رمتؤملا .٣
 ةيروهمج ،ةرهاقلا ،٢٠١٣ ،١٦-١٣ يناثلا نوناك ،يبرعلا نطولا يف يسدنهلا نواعتلاو ءادالا ريوطتل يلودلا رمتؤملا .٤

 .ةيبرعلا رصم
 ناريزح ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو قارعلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملا نيب يميداكألا نواعتلا ريوطت يلودلا رمتؤملا .٥

 .قارعلا ،ليبرا ،٢٠١٢ ،٢٩  - ٢٧
 ،٢٠١٢ ،طابش ١ – يناثلا نوناك ٢٩ ،يلاعلا ميلعلا تاسسؤم يف مييقتلاو ةدوجلا ماظنو ريياعملا يلودلا رمتؤملا .٦

 قارعلا ،ليبرا
 .قارعلا ،لصوملا ،٢٠١١ ،٢٩-٢٨ يناثلا نيرشت ،ثولتلا ىلع ةرطيسلاو ةئيبلا ثوحب زكرمل يناثلا رمتؤملا .٧
 .قارعلا ،ليبرا ،٢٠١١ ،٢٤-٢٢ ناريزح ،ثيدحلا يلاعلا ميلعتلا تاهجوتو جذامنل يلودلا رمتؤملا .٨
 ةدحتملا تايالولا ،ساسكت ،سالاد ،٢٠١٠ ،١٤-١٣ رايأ ،ءارضخلا ةيتحتلا ةينبلاو هايملا ةيعونل يميلقالا رمتؤملا .٩

 .ةيكيرمألا
 ةدحتملا تايالولا ،ساسكت ،نوتند ،٢٠١٠ ،٥-٣ راذآ ،ةئيبلاو هايملا رمتؤم ،لويسلاو هايملا قرطل يملاعلا رمتؤملا .١٠

 .ةيكيرمألا
 نيرشت ،ةجلاعملاب ةصاخلا تاعقنتسملا ءاملع ةيعمج ،ةيرضحلا قطانملا يف ةجلاعملا تاعقنتسم عم لماعتلاو ءاشنإ .١١

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ساسكت ،نوتند ،٢٠٠٩ ،٢٤-٢٢ لوألا
 ٣٠ راذآ لصوملا ةعماج ،ةيلبقتسملا تاعلطتلاو يئيبلا عقاولا ،اهتاناقتو ةئيبلا مولع ةيلكل لوألا يئيبلا يملعلا رمتؤملا .١٢

  .قارعلا ،٢٠٠٩ ،٣١ –
 ،٦-٥ ناريزح ةئيبلا ثوحب زكرم/لصوملا ةعماج ،ثولتلا ىلع ةرطيسلاو ةئيبلا ثوحب زكرمل لوألا يملعلا رمتؤملا .١٣

 .قارعلا ،لصوملا ،٢٠٠٧
 ٢٥ – ٢٤ زومت ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا رداصم مادختسال ةيلودلا لمعلا ةشرو .١٤

 .ندرألا ،نامع ،ةدحتملا ممألل ةيلودلا ةدايقلا رقم ،٢٠٠٦ /
 ،ثاحبألل ةيكيرمألا ةسسؤملا لبق نم ماقملاو ةئيبلاو هايملا ةجلاعم يف ةمدقتملا تاينقتلل يملاعلا يملعلا رمتؤملا .١٥

 .ندرألا ،نامع ،٢٠٠٦ / ٢٩ – ٢٤ ناريزح
 ةدحتملا تايالولا – كرويوين /كورب ينوتس ةعماج لبق نم ماقملاو قارعلا يف ةحصلاو ةئيبلل يملاعلا رمتؤملا .١٦

 .٢٠٠٥ / ٢٢ – ٢٠ لوليأ ،ةيكيرمألا
 .ندرألا ،نامع ،٢٠٠٥ / ٢٠ – ١٨ لوليأ ،قارعلا رامعإ ةداعإ يف نيينقتلاو ءاملعلل ثلاثلا يملاعلا رمتؤملا .١٧
 .ندرألا ،نامع ،٢٠٠٥ / ١٨ – ١٦ رايأ ،قارعلا رامعإ ةداعإ يف نيينقتلاو ءاملعلل يناثلا يملاعلا رمتؤملا .١٨
 .ندرألا ،نامع ،٢٠٠٥ / ٤ – ٢ رايأ ،ةيدامرلا هايملا مادختسا ةداعإل ىلوألا ةيلودلا لمعلا ةشرو .١٩
 تايالولا /زنايلروا وين ،٢٠٠٤ / ٦ – ٢ لوألا نيرشت ،ةجلاعملا يف ةمدختسملا تاينقتلاو هايملل يملاعلا رمتؤملا .٢٠

 .ةيكيرمألا ةدحتملا
 ةدحتملا تايالولا /نوسكاج ،٢٠٠٤ /٢٢ – ١٩ لوليأ ،ةحصلاو ةئيبلا يف ةروطتملا تاينقتلل لوألا يملاعلا رمتؤملا .٢١

 .ةيكيرمألا
 طابش ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوتسلا دحاولا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا .٢٢

 .ايسور /غربسرطب تناس ،٢٠٠٤ /٥– ٣



 ٧ 

 تناس ،٢٠٠٣/رايأ ،غربسرطب تناس ةنيدم رامعإ يف ةمدختسملا ةيسدنهلا تاقيبطتلل يملاعلا يلمعلا رمتؤملا .٢٣
 .ايسور /غربسرطب

 يناثلا نوناك ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوتسلا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا .٢٤
 .ايسور /غربسرطب تناس ،٢٠٠٣ /٣١– ٢٨

 ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غروبسرطب تناس ةعماج يف دقعنملا نوسمخلاو عساتلا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا .٢٥
 .ايسور /غربسرطب تناس ،٢٠٠٢ /٣١– ٢٨ يناثلا نوناك

 رايأ ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماج يف دقعنملا سماخلا يملعلا يملاعلا رمتؤملا .٢٦
 .ايسور /غربسرطب تناس ،٢٠٠٢ /٢٠ – ١٨

 يناثلا نوناك ،ةرامعلاو ةيندملا ةسدنهلل ةيموكحلا غربسرطب تناس ةعماجل نوسمخلاو نماثلا يسدنهلا يملعلا رمتؤملا .٢٧
 .ايسور /غربسرطب تناس ،٢٠٠١ / ٣٠ – ٢٨

 .قارعلا /دادغب ،٣٠/١٩٩٦-٢٨ ناريزح ،ةيئاملا دراوملاو يرلا ةسدنهل لوألا يملاعلا رمتؤملا .٢٨

 ةيلمعلا ةربخلا
 .قارعلا يف ةفلتخملا ةيعانص عيراشمل يئيبلا رثألا مييقت ةسارد )٢٠٠( نم رثكأ دادعإ .١
 ٢٠١٥ ،كوكرك يف واروش ةقطنم يف ةيندملا تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ليغشت ىلع فارشالا .٢
 ٢٠١٤ ،لصوملا يف ةزهاجلا ةسبلألل ةماعلا ةكرشلا ةجلاعم ةطحم ذيفنت ىلع فارشالاو ميمصت .٣
 ٢٠١٤ ،ماعلا ةرايكلا ىفشتسم ةجلاعم ةطحم ذيفنت ىلع فارشالاو ميمصت .٤
 ٢٠١٤ ،ةريزجلا ءام عورشمل برشلا هايم ةطحم ميمصت .٥
 ٢٠١٣ – ٢٠١١ ،ةعيبر ،ةكبيد ،رضحلا ،جاعبلا ،ةلطرب لثم ةفلتخم ندم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم تاطحم ميمصت .٦
 ٢٠١٠ ،يجرغاصلا ةغبدمو لامك ةغبدم نع ةجتانلا هايملا ةجلاعم ةطحم ميمصت .٧
 ٢٠٠٨ ،لصوملا ةنيدم يف يقودنصلا ىرجملل ىربكلا ةيسيئرلا خضلا ةطحم ميمصت .٨
 ٢٠٠٨ ،لصوملا يف ماعلا مالسلا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ميمصت .٩

 ٢٠٠٨ ،لصوملا يف لافطألل ريثألا نبا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ميمصت .١٠
 ٢٠٠٨ ،لصوملا يف تايمحلل ءافشلا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ميمصت .١١
 ٢٠٠٨ ،لصوملا يف ءاسنخلا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ميمصت .١٢
 ٢٠٠٨ ،ماعلا لصوملا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ميمصت .١٣
 ٢٠٠٧ ،ةيلامشلا ةيطفنلا طوطخلا ةكرش يف هايملا ةجلاعم ةطحم ميمصت .١٤
 ٢٠٠٧ ،ةيطفنلا طوطخلا ةكرش يف هايملا زيهجت ةكبشو لقانلا طخلا ميمصت .١٥
 ٢٠٠٧ ،ةمخب دس )Downstream( لفسأ ةقطنم يف هايملا زيهجت ةكبشو ذخآم ذيفنت ىلع فارشإلاو ميمصت .١٦
 ٢٠٠٦ ،ةمخب دس عورشم يف هايملا ديمخت ضاوحأ ميمصت .١٧
 ٢٠٠٦ ،لصوملا جيسن عنصم نع ةجتانلا ةيعانصلا هايملا ةجلاعم تادحو ميمصت .١٨
 ٢٠٠٥ ،سويسولوبلاو ٣ شوداب تنمس عناصم يف ةيعانصلا هايملا مادختسا ةداعإو ةجلاعم تادحو ميمصت .١٩
 ٢٠٠٥ ،ديدجلاو ميدقلا ليلعلا مامح تنمس عناصم يف ةيعانصلا هايملا مادختسا ةداعإو ةجلاعم تادحو ميمصت .٢٠
 ٢٠٠٤ ،يلودلا يوربوا ىونين قدنف يف ةلئاسلا ةيندملا تاحورطملا ةجلاعم ةطحم ليهأت .٢١
 ٢٠٠٤ ،لصوملا ةنيدم يف ةيزاغلا تابورشملا جاتنإل عناصم )٤( ـل تاحورطملا هايم ةجلاعم تاطحم ميمصت .٢٢
 ٢٠٠٤ ،اهجراخو لصوملا ةنيدم يف نجاودلا رزجلا عناصم )٧( ـل ةمزاللا ةجلاعملا تاطحم ميمصت .٢٣
 ١٩٩٩ ،لصوملا يف مالسلا ىفشتسم يف تاحورطملا هايم ةلجاعم ةطحم ليهأت ةداعإ ىلع فارشإلاو ميمصت .٢٤



 ٨ 

 ةعانص لثم اهجراخو لصوملا ةنيدم يف ةيئاذغلا تاعانصلا نم ديدعلل ةرغصم تالضف هايم ةجلاعم تادحو ميمصت .٢٥
 ١٩٩٩ ،اهريغو تايولحلاو يشارلا

 ،ةيرارحلا يجيب ءابرهك ةطحم يف ةيئابرهكلا تادلوملا ديربت يف ةمدختسملا هايملا ةجلاعمل ةمزاللا تادحولا ميمصت .٢٦
١٩٩٩ 

 ١٩٩٩ ،ةيئاذغلا داوملا جاتنإل ىونين ةكرش نع ةجتانلا ةيندملاو ةيعانصلا تاحورطملا هايم ةطحم ميمصت .٢٧
 ١٩٩٨ ،ءارماس ةيودأ عنصم يف ةيعانصلا تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ذيفنت ىلع فارشإلاو ميمصت .٢٨
 ةطحم يف ةيعانصلاو ةيندملا تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ليهأت ةداعإ ىلع فارشإلا عم ةمزاللا تادحولا ميمصت .٢٩

 ١٩٩٨ ،لصوملا دس ءابرهك
 ١٩٩٧ ،ىونين ةيودأ عنصمل ةيندملاو ةيعانصلا تاحورطملا هايم ةجلاعم ةطحم ذيفنت ىلع فارشإلاو ميمصت .٣٠

 

 ةيلحملاو ةيلودلا ةيملعلا تايعمجلا ةيوضع يف ةكراشملا
 .ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ،ةبطرلا يضارألا ءاملع ةيعمج وضع .١
 .قارعلا ،نييقارعلا نيسدنهملا ةباقن وضع .٢
 .برعلا نيسدنهملا داحتا وضع .٣
 .ةيبرعلا لودلا ةعماج يف يسدنه يلود ميكحت راشتسم .٤
 .ندرألا ،ةيندرألا ةئيبلا ةيعمج وضع .٥

 تآفاكملاو ركشلا
 .ريدقتو ركش باتك )٥٩( ىلع لصاح .١
 Mississippi Consortium( ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يلودلا ريوطتلل يبيسيسيملا داحتا ةزئاج ىلع لصاح .٢

for International Development – MCID - USA (، ٢٠٠٤ ،لوليأ. 
 )International Foundation for Science - IFS( ديوسلا يف مولعلل ةيملاعلا ةسسؤملا ةزئاج ىلع لصاح .٣

 .٢٠٠٦ ،يناثلا نيرشت ،تاحورطملا هايمو هايملا ةجلاعم عوضوم نع ةيملعلا ثاحبألا ليومتب ةصاخلاو
 - The Scholar Rescue Fund( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نيثحابلا معد ةسسؤم ةزئاجو ةحنم ىلع لصاح .٤

SRF( ٢٠٠٨ ،زومت . 
 - The Scholar Rescue Fund( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نيثحابلا معد ةسسؤم ةزئاجو ةحنم ىلع لصاح .٥

SRF( ٢٠١٠ ،زومت . 
 - The Scholar Rescue Fund( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نيثحابلا معد ةسسؤم ةزئاجو ةحنم ىلع لصاح .٦

SRF( ٢٠١٤ ،زومت. 
 ،)ASCE( نييندملا نيسدنهملل ةيكيرمالا ةيعمجلا لبق نم ٢٠١٧ ماعلل يملاع يملع ميقم لضفا بقل ىلع لصاح .٧

 ٢٠١٨ ،رايأ
 


