
 

 

 
 

 ملخص البحث
 

ىرتقُح حتصُو اىتالٍُذ اىذراسٍ فُها  (AIR)تعيٌُ اىرتامُة تاستخذاً اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح :  رفقً ٍُالًّ احلسين

 (شُثريو تاّذوّجاىعاىُح اإلسالٍُح  اىزشُذَح)دراسح جتزَثُح عيً تالٍُذ اىفصو احلادي عشز يف ٍذرسح 
 

 مىُ ح حتتاج إىل حيها وهٍٍشنيح أساسُ اىزشُذَح اىعاىُح اإلسالٍُح شُثريو تاّذوّجيف ٍذرسح أصثح ٍِ اىىاضح أُ 

املذرص تزمُش  . وَغية عيً اىظِ أُ اىعىاٍو اىيت تسثة إىُها هٍااىرتامُة اىعزتُح ٍنخفض فً درصاىتالٍُذ اىذراسٍ حتصُو 

املناسة ىيحصىه  نَىدجوحيتاج تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح إىل اىو اىىسائو و اساىُثها املتنىّعح.  اىتعيٌُ نَىدجإىل متاب ٍعني ال َهتٌ ت

 اىزشُذَح اىعاىُح اإلسالٍُح شُثريو تاّذوّجيف اىفصو احلادي عشز مبذرسح اىثاحث استخذً عيً أغزاضه املزجىج. فثذاىل، 

حتصُو اىتالٍُذ اىذراسٍ عيً استُعاب اىتعيٌُ َساعذهٌ يف تزقُح دج  منىا وهبذ  (AIR)اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح َقىً 

 اىذراسٍ هٌحتصُي ٍعزفح هٍ اىثحث هذا ٍِ واألغزاضة اىعزتُح.ُاىرتام

 يف تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح  (AIR)اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح استخذاً أُ  اىتفنريأساص  عيً اىثحث هذا َعتَذ

حتصُو اىتالٍُذ اىذراسٍ يف تعيٌُ  هناك تزقُح أُ املقزرج اىفزضُح اىناتة عزضُف. ااىتالٍُذ اىذراسٍ فُهرتقٍ حتصُو ت

  تاستخذاً وسُيح فزاسج اىثطاقاخ. اىرتامُة اىعزتُح

.وأٍا أساىُثها اىثعذٌاالختثار  -اىقثيً اىطزَقح اىتجزَثُح تتصٌَُ جمَىعح واحذج االختثار هٍ  املستخذٍح واىطزَقح

 .ودراسح اىنتة هٍ املالحظح واملقاتيح واالختثار

اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح استخذاً قثو   حتصُو اىتالٍُذ اىذراسٍأُ  هٍ اىثحث هذا ٍِ احملصىىح اىنتائج وٍِ

(AIR)  يف ٍعاَز  022-02وهٍ تقع تني  65,56فإُ قَُح املتىسط عيً قذر  ٍقثىىحعيً درجح يف تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح

تذه عيً درجح يف تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح   (AIR)اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح استخذاً تعذ   اىذراسٍهٌ حتصُي اىتفسري.و

 حتصُو اىتالٍُذ اىذراسٍ و هناك تزقُح يف ٍعاَز اىتفسري. 022-72وهٍ تقع تني  37,65 ، فإُ قَُح املتىسط عيً قذرجُذج

قَُح "خ" احلساتُح أمرب ٍِ قَُح "خ" اجلذوىُح ألُ (AIR)اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح تاستخذاً عيً 

٪ .  60أو  2،60د" َعين  -ُ" ّتُجح. وأٍا تزقُح تني االختثار اىقثيٍ واالختثار اىثعذٌ فتذه عيُه 0،25<  6،60َعين 

عيً  (AIR)اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىرتدَذَح تاستخذاً تعيٌُ اىرتامُة اىعزتُح  يفٍُذ اىذراسٍ حتصُو اىتالواملعنً أُ تزقُح 

 .درجح ٍعتذه

  


