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  مـلخـص تـنـفيـذي
  

تقدم هذه الدراسة تقييما خمتصرا ملؤشرات العلم و التكنولوجيا للدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي مقارنة ببقية 
  .العامل مستخدمة البيانات املتاحة و اموعة من املصادر العاملية ذات الصلة

  
مصدرنا الرئيسي لبيانات ) اليونسكو(لذي تشكل فيه منظمة األمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة يف الوقت ا

االت العلمية و التقنية تأيت املنشورة يف قاالت بامل املتعلقةاملوارد البشرية و نفقات البحث و التنمية، فإنّ البيانات 
، دليل النشر (SCI-EXPANDED) دليل النشر العلمي املوسع من دليل النشر العلمي ملعهد املعلومات العلمية،

 و من الناحية .(A & HCI) و دليل النشر العلمي لآلداب و العلوم اإلنسانية (SSCI)العلمي للعلوم اإلجتماعية 
  فقد استقينا بيانات صادرات التكنولوجيا املتطورة من مؤشرات تنمية العامل بالبنك الدويل، و بيانات،األخرى

  .براءة اإلختراع من قاعدة بيانات إحصائيات امللكية الصناعية باملنظمة العاملية للملكية الفكرية
  

و واحدة من أهم النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة هو أنّ مؤشرات العلم و التكنولوجيا للدول األعضاء مبنظمة 
الوقت الذي تتلكأ فيه بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي، املؤمتر اإلسالمي تعكس تباينا عظيما بني أعضاء اموعة يف 

  .فرادى كانت أو جمموعة، خلف دول العامل املتقدمة مع إستثناءات قليلة
  

  . االت العلمية و التقنية تشكل واحدا من مؤشرات العلم و التكنولوجيا األكثر أمهيةاملنشورة بقاالت املإنّ 
   ١٩٩٦لتقنية بالدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترة من و يقف جمموع املنشورات العلمية و ا

 عدد املقاالت لكل مليون شخص يف هذه الدول بلغ، و )١اجلدول رقم (منشور  ٢٧٥,٩٩٩ عند ٢٠٠٥و حىت 
  ).٢اجلدول رقم ( ٢٠٠,٩خالل هذا العقد من الزمن 

  
 مقالة ٨٧,٦٢٩ يف الصومال إىل ١٦عشرة األخرية من و يتراوح العدد الكلي للمقاالت اليت نشرت يف السنوات ال

 مساشوسيتسو من اجلانب األخر، جند أنّ جامعتني مرموقتني بالواليات املتحدة األمريكية، و مها معهد . يف تركيا
و عند مقارنتنا موعات .  مقالة خالل نفس الفترة٩٩,٦٤٣ و جامعة استانفورد، نشرتا (MIT)للتكنولوجيا 

ؤمتر اإلسالمي اإلقليمية جند أنّ اموعة اآلسيوية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي حتتل املرتبة األويل بـ منظمة امل
 و من مث دول منظمة املؤمتر ١٠٥,٢١٨ مقالة، تليها دول منظمة املؤمتر اإلسالمي العربية بـ ١٤٧,٤٩٤

  . مقالة٤٨,٨٣٢ إنتقايل، نشرت قطرار لوحدها، كيف حني أنّ .  مقالة٢٣,٢٨٧اإلسالمي اإلفريقية بـ 
  

و هنا حتتل دولة ). ٢( يف اجلدول رقم لألقطارستوى الفردي املقورن عدد املقاالت لكل مليون شخص على 
 و تركيا يف املرتبة الثالثة بـ ٢,٠٣٣,١ مقالة، تليها لبنان يف املرتبة الثانية بـ ٢,٣٧٩الكويت املرتبة األويل بـ 



 ٢ 

و ذا املؤشر جند أنّ متوسط .  مقالة٢,٥ الذي حتتل فيه أفغانستان املرتبة األخرية بـ  مقالة يف الوقت١,٢٣٩,٣
، يف الوقت الذي يشري فيه متوسطي دول منظمة املؤمتر ٣٤٥,١دول منظمة املؤمتر اإلسالمي العربية يشري إىل 

 نشرت در ذكره هنا، أنّ فنلنداالشيء الذي جيو .  على التوايل٨١,٤ و ١٩٥,٥اإلسالمي اآلسيوية و اإلفريقية إىل 
  . خالل ذات الفترة مقالة لكل مليون شخص١٤,٩٢٨,٣  ندال و نشرت اير١٦,٥٥٩,٨

  
.  تلك املقاالتنوعيةمؤشر مهم للعلم و التكنولوجيا، إال أنه من الواجب النظر إىل يعترب و برغم أنّ عدد املقاالت 

هو دليل هريش جلودة النشر العلمي ستخدم بشكل واسع يف هذا اخلصوصو املعيار الذي ي (h-index) ،  
يبني جمموع نقاط ) ٣(و اجلدول رقم . قالة مامبو الذي يستند على عدد املرات اليت استشهد ا علماء آخرون 

، حيث جند أنّ لبنان حتتل املرتبة ٢٠٠٥ و حىت ١٩٩٦دليل هريش لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترة من 
  .  نقطة٦٢ جموع و من مث اململكة العربية السعودية مب٩٢ تليها تركيا بـ ،٩٤ع األوىل مبجمو

  ، ٥، و ٣و نالحظ أنّ جزر القمر، و جيبويت، و املالديف، الصومال، و طاجكستان حتتل ذيل القائمة بـ 
ستانفورد وصل نقاط دليل هريش جلامعة اجمموع  فإنّ ،و باملقارنة.  نقاط لكل منها على التوايل٦، و ٦، و ٦و 

  . نقطة١٣٧يف الوقت الذي حصلت فيه ار، و هو بلد نامي يف مرحلة النقلة، على نقطة  ٢٩٥إىل 
  

) ٢٠٠٥أي عام (من هذا العقد و عندما ننظر إىل العدد الكلي للمقاالت العلمية و التقنية يف السنة األخرية 
 هو مقالة، و ٤٥,٤٢٥اإلسالمي نشرت ما جمموعه ، جند أنّ الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر )٤(باجلدول رقم 

نشرت دول منظمة املؤمتر ).  مقالة٥٢,٥٦٠(منشورات والية نيويورك لوحدها جمموع  جمموع جاء بأقل من
لدول كما أنّ ، و ) من جمموع مقاالت منظمة املؤمتر اإلسالمي٪٦٣,٦متثل ( مقالة ٢٨,٨٩٢اإلسالمي اآلسيوية 

 مقالة نشرت على ٣,٠٨٩ و ١٣,٤٤٤ العربية و دول منظمة املؤمتر اإلسالمي اإلفريقية منظمة املؤمتر اإلسالمي
  . مقالة يف ذات السنة١٥,٤٥٥ و من الناحية األخرى نشرت جامعة هارفارد لوحدها .٢٠٠٥التوايل يف العام 

  
، اهلند )٨٠,٢٨٢(صني و عند مقارنتنا لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي ببعض الدول النامية املختارة جند أنّ ال

نشرت ) ١٦,٤٧٠(سرائيل إ، و )١٧،٠١١(، بولندا )٢٠,٦٦٩(، الربازيل )٢٨,٠٧٣(، روسيا )٢٩,٠٤٧(
  ).١٧,٧١٧(مقاالت بأكثر من أي بلد من بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي، عدا تركيا 

  
ي لألقطار يف اجلدول رقم  على املستوى الفرد٢٠٠٥لكل مليون شخص يف عام اليت نشرت م عدد املقاالت دقُ
املرتبة الثانية بـ يف الكويت تليه دولة  مقالة، ٣٤٧لبنان حتتل املرتبة األوىل بـ يف هذا اجلدول أنّ  يالحظو  ).٥(

يف الوقت جييء هذا و  .على التوايللكل منهما  مقالة ٢٢٦ و ٢٥٠تركيا و دولة قطر بـو من مثَّ تأيت  ٢٦٧
لكل مليون شخص يف اليت نشرت كان عدد املقاالت .  مقالة٠,٣ى ذيل القائمة بـ الذي تتربع فيه الصومال عل



 ٣ 

 ، يف حني أنّ سويسرا نشرت)٥اجلدول رقم  (٢٠٠٥ يف عام ٣٣,٨الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 
  . مقالة لكل مليون شخص يف نفس العام٢,٩٨٣,٨ مبفردها

  
نتجت مقاالت لكل أ) ١٠,٨(و اإلفريقية ) ٣٨,٣(، و اآلسيوية )٤٤,١(دول منظمة املؤمتر اإلسالمي العربية 

، روسيا )٤٤١(، بولندا )٦٤٠(، ار )٦١,١(و حتديدا الصني (مليون شخص بأقل من الدول النامية املختارة 
و الربازيل ) ١٦١,٦(، األرجنتني )١٣٨,٥(، مجهورية جنوب إفريقيا )٢,٥٩٣,٧(، إسرائيل )١٩٦,٥(
)١٠٩,٩.(  
  

   للعلم ا كافيمتويالختصص م الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، و خاصة األقل منوا منها، مل تستطع أن معظ
أنّ جمموع إمجايل النفقات على البحث و التنمية تتراوح كنسبة من ) ٦( يف اجلدول رقم لحظو ن. و التكنولوجيا

  إن متوسط حصة نفقات البحث .  يف اوغندا٪٠,٨١ىل  يف بروناي دار السالم إ٪٠,٠٣إمجايل اإلنتاج احمللى من 
، و اليت تقف بعيدا بأقل من ٪٠,٣٨و التنمية بإمجايل اإلنتاج احمللي للدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي هي 

إنّ متوسط الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي أقل حىت من . ٪٢,٢٨ نسبة الذي يشكلاملتوسط العاملي، و 
و متوسطات دول ). ٪٠,٨٥و هو (و متوسط الدول متوسطة الدخل ) ٪٠,٧٣و هو (ط الدول األقل دخال متوس

أقل من جتيء ب يف جمملها) ٪٠,٣٣(، و اآلسيوية )٪٠,٥٢(، و اإلفريقية )٪٠,٤٠(منظمة املؤمتر اإلسالمي العربية 
، الصني )٪٢,٦٧(ة األمريكية حصة البحث و التنمية يف العديد من الدول األخرى، مثل الواليات املتحد

  ).٪٤,٧٢(و إسرائيل ) ٪٢,٦٤(، كوريا اجلنوبية )٪١,٣١(
  

   أيضا يف عدد الباحثني يظهر و أداء البحث و التنمية غري الكايف يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 
أكثر بثمانية مرات يف الواليات ن يف جمال البحث و التنمية وفهنالك تقريبا عامل). ٧(و الفنيني يف اجلدول رقم 

إنّ متوسط عدد ). ٥٢٥(عن متوسط الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ) ٤,٦٠٥(املتحدة األمريكية 
أقل من متوسط الدول ) ١٣١(و اإلفريقية ) ٥٢٧(الباحثني و الفنيني لكل مليون شخص بدول املنظمة اآلسيوية 

 باحث و فين لكل ٣,٧٨١ألخرى، حتوز الدول ذات الدخل املرتفع على و من الناحية ا). ٧٢٥(متوسطة الدخل 
 دولة األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي توظف ٥٧ دول من الـ ٤مليون مواطن، يف الوقت الذي جند فيه فقط 

 باحث و فين ٧٠٨توظف ختاما، فالصني و . أكثر من ألف شخص يف جمال البحث و التنمية لكل مليون مواطن
  .باحث و فين لكل مليون شخص١١٩ند كما توظف اهلليون شخص و لكل م

  
 إمجايل من) ٨اجلدول رقم (إنّ حصة الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف صادرات التكنولوجيا املتقدمة 

ية قيمة و حتتل ماليزيا املرتبة احلادية عشر يف العامل، من ناح.  فقط٪٤,١صادرات التكنولوجيا املتقدمة بالعامل 
 و كيفما، فإنه ليس من املمكن اإلدعاء بأنّ جناح ماليزيا قد شوطر من قبل أعضاء .صادرات التكنولوجيا املتقدمة



 ٤ 

 من جممل صادرات التكنولوجيا املتقدمة للدول األعضاء باملنظمة ٪٩٧منظمة املؤمتر اإلسالمي األخرين، طاملا أنّ 
 ٥,٨٠٩(، اندونيسيا ) مليون دوالر أمريكي٥٢,٨٦٨( هي، ماليزيا حتديدا ثالثة بلدان فقط؛ و أمينهاتتقوم ب

صادرات دول منظمة املؤمتر قيمة و بلغت ).  مليون دوالر أمريكي١,٠٦٤(، و تركيا )مليون دوالر أمريكي
 مليون دوالر أمريكي، يف الوقت الذي صدرت فيه دول منظمة ٦٠,١٨٨اإلسالمي اآلسيوية للتكنولوجيا املتقدمة 

كمية )  مليون دوالر أمريكي٧٨(و دول املنظمة اإلفريقية )  مليون دوالر أمريكي١,٤٥٩(متر اإلسالمي العربية املؤ
ة منتجات تكنولوجيقامت بتصدير من اجلانب االخر، جند أنّ الصني و . قليلة من منتجات التكنولوجيا املتقدمة

أنّ الواليات املتحدة ا يف الوقت الذي نلحظ فيه هذ، ) من إمجايل العامل٪١١ ( مليون دوالر١٦١,٦٠٣متقدمة بـ
  ). من إمجايل العامل٪١٥( مليون دوالر ٢١٦,٠١٦ هو بقيمةما قامت بتصدير األمريكية 

  
 منيقدم حصة صادرات التكنولوجيا املتقدمة ) ٩(، فإنّ اجلدول رقم )٨(يف اجلدول رقم املقدمة و مقارنة بالنتائج 

أعلى من ب أي، ٪٥٥ل ماليزيا املرتبة األوىل يف جمموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي بنسبة و حتت. جممل صادرات التصنيع
  ، )٪٥,٨( ذلك، فأنّ متوسط منظمة املؤمتر اإلسالمي عالوة علىو .  اليت متثل املتوسط العاملي٪٢١نسبة الـ 

، ٪٩,٢( و دوهلا العربية و كذلك متوسطات دول منظمة املؤمتر اإلسالمي اآلسيوية، و دول املنظمة اإلفريقية
  ).١٩(أقل بكثري عن متوسط كل الدول متوسطة الدخل جتيء مجيعها )  على التوايل٪٢,٥ و ٪٠,٦

  
 اإلختراع يف الدول األعضاء مبنظمة املقدمة للحصول على براءةيوضحان عدد الطلبات ) ١١(و ) ١٠(اجلدوالن 

  . البيانات املستقاة من املنظمة العاملية للملكية الفكريةعلى  إستنادااملؤمتر اإلسالمي و أجزاء خمتارة من العامل 
 اإلختراع من قبل املقيمني، لرباءةو للدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي حصة هامشية يف إمجايل الطلبات العاملية 

بلغ عدد الطلبات و  .، كما هو يف حاليت نشر املقاالت العلمية و صادرات التكنولوجيا املتقدمة)١٠اجلدول رقم (
  ، ٥,١٤٦من قبل مقيمي الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي للحصول على هذه الرباءة املقدمة 

و قدم مقيمي دول منظمة املؤمتر ).  ٩٨٦,٦٠٦( فقط من إمجايل الطلب العاملي ٪٠,٥و الذي ميثل نسبة 
أي طلب  يعثر فيه على  طلبا يف الوقت الذي مل٩٩١  طلبا ومقيمي دول املنظمة العربية٤,١٥٥اإلسالمي اآلسيوية 

املقدمة طلبات الاإلختراع اإلقليمية، فقد بلغت  براءة بتو إستثناءاً للطلبات املقدمة ملكا. املنظمة بلدول اإلفريقيةل
الدول متوسطة املقدمة من ، و ) من طلبات العامل٪٨٤,٦أي ( طلبا ٨٠٦,٠٦٢ املرتفع الدخلالدول ذات من 
 ٧,٥٤٨و بلغت طلبات الدول ذات الدخل املنخفض )  من طلبات العامل٪١٤,٦أي ( طلبا ١٣٩,٤١٨خل الد
 ٪٣٧,٧ طلب تعادل نسبة ٣٥٩,٣٨٢ذه الفئة بـ اليابان هي البلد الرائدة ).  من طلبات العامل٪٠,٣٧,٧أي (

  .من جممل طلبات العامل
  



 ٥ 

ع من قبل غري املقيمني يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر  اإلخترااملقدمة للحصول على براءةطلبات اليشكل عدد 
فيه طلبات يوجد  اليف الوقت الذي و ). ٦٣٥,٤٥٧( من اإلمجايل العاملي ٪١,٩نسبة أي  ،)١٢,٣٥٦(اإلسالمي 

ظمة  اإلختراع من جانب اموعة اإلفريقية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، ميثل عدد طلبات غري املقيمني يف دول منلرباءة
جزءا صغريا من طلبات الدول )  على التوايل٣,٨٢٥ و ٨,٥٣١(املؤمتر اإلسالمي اآلسيوية و دول املنظمة العربية 

و جيب ). ١١اجلدول رقم انظر ) (١٤٧,٣١٣(و الدول ذات الدخل املتوسط ) ١٣,٢٥١(ذات الدخل املنخفض 
من قبل غري املقيمني أعلى من املقدمة من  اإلختراع براءةأن يالحظ أنّ عدد الطلبات املقدمة للحصول على 

 .املقيمني
 

 اإلختراع  اليت منحت ملقيمني و غري مقيمني لفترة طويلة براءات املنظمة العاملية للملكية الفكرية بيانات حول تقدم
  بلد منة فهنالك فقط إثنا عشر٢٠٠٥ و حىت ٢٠٠٠و بإعتبار الفترة من سنة . م١٨٨٣من الزمن، تعود إىل عام 

اإلختراع اليت لرباءات البلدان و العدد الكلي ف.  هذهبياناتاليف قاعدة امسائها بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي وردت 
، كزاخستان )٦,٢٢٨(تركيا : منحت للمقيمني و غري املقيمني خالل فترة هذه السنوات الستة هي كاأليت

، )٥٥٦(، املغرب )٦٥٧(، اجلزائر )٧٧٠(، إيران )٢,٢٢٩(، اوزبكستان )٢,٢٦٧(، مـصر )٤,٠٦٣(
  ، )٧٥(، سوريا )١٠٩(، طاجكستان )٣٣٢(، كرغزستان )٤٤٨(باكستان 

و هذه ). ١٧,٧٧٧(إمجايل منظمة املؤمتر اإلسالمي بدورها ، و اليت تشكل )٤٣(و اململكة العربية السعودية 
، )٩٦٤,١٨٤(ات املتحدة األمريكية  الوالي؛)٣,٢٩٩,٥٢٠(األرقام صغرية جدا أيضا مقارنة باإلمجايل العاملي 

ختراع إ براءات و كذلك اهلند و ار فقد حازتا أيضا على ). ٢٠٢,٩٣٠(و الصني ) ٢٨١,٤٣٥(كوريا اجلنوبية 
  ). على التوايل٧,٨٥٢ و ٨,١٩٥(بأكثر من الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 

  
كنولوجيا أنْ خنلص بسهولة إىل أنّ الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر و ميكننا على ضوء هذا التقييم ملؤشرات العلم و الت

اإلسالمي تساهم بقدر ضئيل للغاية يف العلم و التكنولوجيا يف العامل احلديث مع إعتبار إمكانياا العالية إىل جانب 
  .إرثها الثقايف الثري و تقليدها العالمي الرحب

  
للعلم و التكنولوجيا، و تشجيع برامج البحث و التنمية، و تأهيل املؤسسات ففي هذا املضمار، فإنّ إعطاء األولوية 

 من أجل جودة التعليم اليت تطور عملية اإلبداع، و ربط الدراسات فوق اجلامعية خبطط التنمية السعيالتعليمية، و 
ات األكادميية يف الدول الشاملة للعامل اإلسالمي، و كذلك تسهيل التفاعل األكادميي و تبادل املعرفة بني املؤسس

األعضاء متثل مجيعها حتركات سياسية مهمة يطلب حتقيقها من أجل التقدم العلمي و التكنولوجي، كما أشري إليها ت
  . صائب يف برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالميلبشك

  

  



 ٦ 

  
  )٢٠٠٥ – ١٩٩٦( 0' ا��8ت ا/���� و ا�#+�� ا�' %=!تا�#�>ت : ١ا8�ول ر�. 

!F#  ��د ا�#�>ت  ا#F!  ��د ا�#�>ت  ا
٦٢٩`٨٧  ��آ�  �G٥٩٠  ا���  
�,�  ٢٣٧`٢٧  �U��  ٥٨٦  
�7  ٥٩٦`٢١  ا(�انU٤٥٦  ا�  

���� ا���!�� ا���Vد(��  ٤٢٢  ��^�  ٨٣٠`١٦  ا�
)2���  ٨٩٤`١٠  a�U�٤١٦  ��ز  

�بd���2ن  ٠٣٥`١٠  ا�^�  ٤٠٧  آ
ن�U�  ١٤٩`٩  T�  ٣٩٦  ا��

)��G�7  ي  ٧٧٤`٨�و7!  ٣٧٥  
ن�Vآ!  ٨٤٤`٧  T�eV��  ٢٦٣  

f7��  ن  ٤٥٣`٧�V��]  ١٧٦  
و  ٥١٣`٦  اJردنV�! ���^  ١٧٥  

E)ا��� �٩٠٠`٥  دو�  7)�^  ١٥١  
�V�7٠٨٧`٥  ا7'و  �7  ١٣٨  ��ر(�
�د  ٩٨٤`٤  ا�2Gا.I�  ١١١  

g)د�d�!  ا���ن  ٦٨٦`٤���  ١٠٨  
ن�V�!ن  ٧٢٥`٣  اوز�V��٩٤  ��آ  

ن�$ ��e��  نا�  ٣٩٩`٢�V7d  ٥٩  
�ون��  ٣٨  ��ر(�م  ٣٥١`٢  ا��
ن�V\٢٤٢`٢  آ2ا  h)'��  ٢٥  ا�

  ٢٣  �����U  ٠٢٥`٢  او^�'ا
نG�!٠١٠`٢  ازر  ��  ١٨  �2ر ا�6

لd�Vل  ٠٠٤`٢  ا�  ١٦  ا�,��
 ��!�رات ا���Jا �٩٦١`١  دو�      

      ٣٢٤`١  ��ر(
T��!  ٢٦٣`١  ��*+�  ٢٧٥I٩٩٩  ��8,ع �#�>ت  ا
��8,ع �#�>ت ا�ول   ١٠٧`١  ^���

 ��*+���  ا>��,�� 
١٤٧I٤٩٤  

��8,ع �#�>ت ا�ول   ٠٧٠`١  ا��Vدان
��*+��� ���!/  ا

١٠٥I٢١٨  

��,ع �#�>ت ا�ول   ٠١٥`١  �/N ا��ج�
��*+���  ا>0!�#�� 

٢٣I٢٨٧  

���       ٩٧٠  !�رآ��
T)�1U'ا  ٨٤٠  ا���٦٠٨`٨٦  ��  
  ١٠٧`٦٥  ا���7ن  ٧٧٢  ا���اق
�U����'اا(  ٧٤٥  ^  ٦٠٩`٦٠  

�e- �٧٣٦  دو�  �G�  ٨٣٢`٤٨  ا�
!�نdرد  ٦١٩  ا������	ا ����  ٩٠٥`٥٩  

���  ٥٩٢   ������	���� 

�����������  
٧٣٨`٣٩  

6Jت : ا���ر�ء $�l ا��7�E�7، و ا��ي (6'م آN ا�,/m� ا�'و�� 'F����-Z ا�! �����7ت ا�$'ة !�-  
            �� ����I�� ا�� ا�Iا�� Nد��Z����� ا�� )SCI-EXPANDEDم ، (����� ��� ا���Iا�� Nو د��  
            ��$��7� و د��(SSCI) ،N ا���V7م ا���داب و ا��n� ��� ا���I) ا��A & HCI(.  

  

  



 ٧ 

  
-O ���,ن 67M ا��8ت ا/���� و ا�#+��ا�' %=!ت 0' �#�>ت ��د ا: ٢ا8�ول ر�.  )٢٠٠٥ – ١٩٩٦(  

!F#  ��د ا�#�>ت  ا#F!  ت��د ا�#�>  ا
E)ا��� �٠`٣٧٩`٢  دو�  h)'��  ١`٧٨  ا�

ن�U�  ١`٠٣٣`٢    ٤`٧٥  ��ر(
٣`٢٣٩`١  ��آ�  T�eV��  ٣`٧٢  

T)�1U٣`٢٣٥`١  ا�  )��G�7  ٨`٧٠  
٩`٥٩  �/N ا��ج  ٩`٢٠٣`١  اJردن  

�e- �ن  ٦`٢٠٦`١  دو��Vآ!  ١`٥٣  
�و7ي!  ٤`٠٧١`١  �7  ٣`٤٩  ��ر(�

ن�$ ��e��  ا���  ٨`٨٤١�G  ٣`٤٩  
f7��  ٢`٧٥٨  ���  ٥`٤٥  

���� ا���!�� ا���Vد(��  ٩`٣٥  �����U  ٩`٦٩٤  ا�
�U�^  ٤`٥٢٨  g)د�d�!  ١`٣٥  

��!�رات ا���Jا �دان  ٤`٤٨٥  دو��V٨`٣١  ا�  
!�نdاق  ٢`٤٧٦  ا��  ٣`٢٩  ا��
)2��ن  ٣`٤٣٩  ��V��]  ١`٢٧  
�,�  ٥`٤٠٠  ��  ٧`٢٤  �2ر ا�6

�بd�  ٦`٣٣٣  ا��V�7٤`٢٣  ا7'و  
  ١`٢٢  ��ز�a�U  ٨`٣٢٤  ا(�ان

نG�!ا���ن  ١`٢٤٥  ازر���  ٧`٢١  
7)�^  ٧`١٩٨  T�  ٨`١٩  ا��

لd�Vن  ٦`١٩٨  ا��V��٢`١٩  ��آ  
T��!  د  ٤`١٨٧I�  ٧`١٢  

�ن  ٥`١٥٦  ا�2Gا.�V7d٥`٢  ا�  
ن�V\ل  ٥`١٥٠  آ2ا  ٧`١  ا�,��
�ون��      ٠`١٤٦  ا��
ن�V�!٥`١٤٥  اوز      

���^  ١`١٤٠  ��*+�  ٢٠٠I٩  ��,�P ا
وV�! ���^  ٦`١٣٤   ���!/��,�P ا�ول ا

��*+���  
٣٤٥I١  

�7Uول ا>��,��   ٣`١٣٣  ا����,�P ا
��*+���  

١٩٥I٥  

�U��  ٥`١٠٦   ��#�!0<ول ا���,�P ا
��*+���  

٨١I٤  

      ٤`٨٦  ��ر(�م
  ٨`٥٥٩`١٦  ����'ا  ١`٨٦  ��^�

��2ن^�  ٣`٩٢٨`١٤  ا(���'ا  ٢`٨١  آ
��� ٢`٠٩٦`٦  7نا���  ٢`٨٠  !�رآ��  

�  ٤`٧٨  او^�'اG�  ٠`٨٩٣`٤  ا�
6Jت: ا���ر�ء $�l ا��7�E�7، و ا��ي (6'م آN ا�,/m� ا�'و�� 'F����-Z ا�! �����7ت ا�$'ة !�-  ����I�  ا�

             Z���� ا����� ا�Iا�� N)�� د��SCI-EXPANDED( ��$�� ا����� �����م ا���Iا�� N)، و د��SSCI( ،  
             ��7V7م ا���داب و ا��n� ��� ا���Iا�� N)و د��A & HCIت . (7$'ة !�- T� ن ا\�ت�Vت ا�7�!  

             ��V�.�د(� ا�,�-Jو ا ��$���Jات ا�L���ات ا������ (BASEIND)ا�L��7ت ا�p�U ا�'و�� �   و -$'ة !�
            ��  .  ��(WDI) ا��

  
  
  



 ٨ 

  ٭)٢٠٠٥ – ١٩٩٦(�O ه�!ش ��#�>ت ا�' %=!ت 0' ا��8ت ا/���� و ا�#+�� د: ٣ا8�ول ر�. 
!F#  د�O ه�!ش  ا#F!  د�O ه�!ش  ا
ن�U�  و  ٩٤V�! ���^  ٢٢  
ن  ٩٢  ��آ�G�!٢١  ازر  

���� ا���!�� ا���Vد(��  ٢١  ��ز�a�U  ٦٢  ا�
�,�  ٢١  ��^�  ٦٠  

�و7ي  ٥٩  اJردن!  ٢٠  
�7  ٥٣  ا(�انU١٧  ا�  

V�7ا7'و�  ٥٢  T)�1U١٧  ا�  
)2����2ن  ٥١  �^�  ١٥  آ
  ١٥  ا���T  ٥١  او^�'ا

�بd�د  ٥٠  ا�I�  ١٤  
لd�Vاق  ٤٨  ا��  ١٤  ا��

g)د�d�!  ٤٥  �U��  ١٤  
�U�^  ٤٥  �7  ١٤  ��ر(�

)��G�7  ٤٤  �e- �١٤  دو�  
ن�Vآ!  ٤٤  7)�^  ١٣  

f7��  ا���ن  ٤٣���  ١٢  
�  ١١  ��T�eV  ٤٢  ا�2Gا.

�ون��م��ر(�  ٤٢  ا��  ١١  
!�نdن  ٤٠  ا��V7d٨  ا�  

E)ا��� �ن  ٤٠  دو��V��٨  ��آ  
���^  ٣٩  h)'��  ٦  ا�

���   ٦  ا�,��ل  ٣١  !�رآ��
��!�رات ا���Jا �ن  ٣٠  دو��V���]  ٦  

٢٩  �/N ا��ج  ���U��  ٥  
ن�$ ��e��  ٢٨  ��  ٣  �2ر ا�6

ن�V�!٢٨  اوز      
T��!  'ا  ٢٧��٢٠٦  -�  
��  ١٦٨  ا(���'ا  ٢٧  �
V٢٧  �دانا�  �G�  ١٣٧  ا�

  ١٢٧  ا���7ن  ٢٧  ��ر(ا
ن�V\��7رد  ٢٦  آ2ا٢٩٥  ���� ا��  

�G٢٥  ا���   ������	���� 

�����������  
٢٧٦  

6Jت: ا���ر�ء $�l ا��7�E�7، و ا��ي (6'م آN ا�,/m� ا�'و�� 'F����-Z ا�! �����7ت ا�$'ة !�-  ����I�  ا�
             ��� ا���Iا�� Nد�� ��Z���� ا����� �����م، (SCI-EXPANDED) ا�Iا�� Nو د��  ��$�  ا���
           (SSCI)،  ��7V7م ا���داب و ا��n� ��� ا���Iا�� N)و د��A & HCI(.  

م ٭$ �� ��� آ����ر�7� T� ش�ء٢٠٠٥ د��N ه��ش ه� د��N ا-��/r (�رق ه������ ����7��� ا���Jا ���  .  ��1'(' آ
 (V1) و  T��� W/ ���Iرات !F��$ زتدات ا��� /FI��Jر اI�7ا l�$ دا�� د��N . "ه�ا ا�'��N ا������h   اذا �

داتN ا��.' ا�l $'د اورا-h  r  آن  FIا�� F� h  ى�\Jو ��وراق ا ،N-Jا l�$ F�� وا/'ة N�� (N-h)وا/'ة N��   
 Nد�� F��  h�XآJا l�$ ".  

  

  

  

  

  



 ٩ 

  �٢٠٠٥#�>ت ا�' %=!ت 0' ا��8ت ا/���� و ا�#+�� 0' ��م ا: ٤ا8�ول ر�. 
!F#  ��د ا�#�>ت  ا#F!  ��د ا�#�>ت  ا
٤٦  ��^�  ٧١٧`١٧  ��آ�  
�و7ي  ٥٧٨`٥  ا(�ان!  ٤١  
�ن  ٤٥٩`٣  �,�V��]  ٣٧  

)2���  ٨٠٦`١  7)�^  ٢٧  
���� ا���!�� ا���Vد(����2ن  ٧٥١`١  ا�^�  ٢٥  آ

ن�U�  د  ٥٦٣`١I�  ٢٣  
�f7�  و  ٤٣٧`١V�! ���^  ٢٣  

ن�Vآن  ٢٦٤`١  !�V7d٢١  ا�  
�بd��7  ١٧٦`١  ا�  ٢١  ��ر(�
)��G�7  ا���ن  ٠٩٧`١���  ٧  
�  ٩٥٩  اJردن�  ٦  �2ر ا�6

�ن  ٨٦٢  ا�2Gا.�V��٦  ��آ  
�V�7م  ٧٠٣  ا7'و  ٥  ��ر(�

E)ا��� �٦٦٨  دو�  ���U��  ٤  
g)د�d�!  ل  ٦٤٩  ٣  ا�,��

ن�V�!٣٩٧  اوز  h)'��  ١  ا�
�ون��      ٣٥٤  ا��

      ٣٤١  او^�'ا
ن�$ ��e��  ٣٣٤   ��*+���  ٤٥I٤٢٥  ا��8,ع 

نG�!٢٨١  ازر   ��*+�ا��8,ع ��ول ا
  ا>��,��

٢٨I٨٩٢  

��!�رات ا���Jا �٢٦٥  دو�   ��*+�ا��8,ع ��ول ا
���!/  ا

١٣I٤٤٤  

ن�V\٢٦١  آ2ا   ��*+�ا��8,ع ��ول ا
  ا>0!�#��

٣I٠٨٩  

لd�V٢٥٢  ا�      
ن  ٢٢٤  (��ر!  ٢٢٤`٩٥  ا��
T��!  ١٦٤  T�,٢٨٢`٨٠  ا�  

  ١٤٧  ا��VدانV7��  ٢٦٩`٦٩  
  ٥٦٠`٥٢  ��7(�رك  ١٤٥  �/N ا��ج

�e- �١٣٨  دو�  ��!��Gا�   ٥٦٥`٣١  آ�ر(
���   ٠٤٧`٢٩  ا��F'  ١٣٣  !�رآ��

T)�1U١٢٩  ا�    ٠٧٣`٢٨  رو��
�ا  ١٠٤  ^���V)��  ٤٣٨`٢٢  

�از(N  ١٠٠  ا���اقU٦٦٩`٢٠  ا�  
��  ٠١١`١٧  !���'ا  ٩٢  �

�U�^  ٨٧  N�.ا�  ٤٧٠`١٦  ا�
!�نd'ا  ٨٤  ا���٣٣٨`١٠  ��  

�U��  ن  ٨١  ٠٩٩`١٠  ا���7
�7U٧٣  ا�  p���Fو ا� r���U١٤١  ا�  

�G٦٩  ا���      
a�U�رد  ٦٨  ��ز٤٥٥`١٥  ���� هر�  
T�eV��  ��7رد  ٦٣٨٣٣`٧  ���� ا��  

T�١٥٠`٦  ���� (�N  ٥٤  ا��  
7ت ا��: ا���ر$'ة !�- ����I�6Jت ا��ء $�l ا��7�E�7، و ا��ي (6'م آN ا�,/m� ا�'و�� 'F����-Z ا�! ����  

Z���� ا����� ا�Iا�� N)             �� د��SCI-EXPANDEDم، (����� ��� ا���Iا�� Nو د��  ��$�  ا���
             (SSCI) ��7V7م ا���داب و ا��n� ��� ا���Iا�� N)، و د��A & HCI(.  

  
  
  



 ١٠ 

-O ���,ن ٢٠٠٥67Mا�#�>ت ا�' %=!ت 0' ا��8ت ا/���� و ا�#+�� 0' ��م : ٥ا8�ول ر�.    
!F#-O ���,ن 67M  ا ��#�  !F#-O ���,ن 67M  ا ��#�  

ن�U�  ٣`٣٤٧  �7  ٥`٧  ��ر(�
E)ا��� �٢`٢٦٧  دو�  ���  ١`٧  

٦`٢٥٠  ��آ�  ���U��  ٣`٦  
�e- �٢`٢٢٦  دو�  �G٨`٥  ا���  
T)�1Uن  ٧`١٨٩  ا��V��]  ٧`٥  
��2ن  ٣`١٧٧  اJردن^�  ٠`٥  آ
f7��  ٢`١٤٦  g)د�d�!  ٩`٤  

ن�$ ��e��  دان  ٢`١١٧�V٤`٤  ا�  
  ٨`٣  ا���اق  ١`١١٧  !�و7ي

  ٦`٣  ��ز�a�U  ٩`٨٣  ا(�ان
)2���  ٨`٧٢  �V�7٢`٣  ا7'و  

���� ا���!�� ا���Vد(���'(h  ٣`٧٢  ا��  ١`٣  ا�
��!�رات ا���Jا �٣`٦٦  دو�  T�  ٧`٢  ا��

!�نdد  ٦`٦٤  ا�I�  ٦`٢  
�U�٤`١  ���ا���ن  ٧`٦١  ^  
�ن  ٩`٥٠  �,�V��٢`١  ��آ  

�بd�ن  ١`٣٩  ا��V7d٩`٠  ا�  
7  ٣`٠  ا�,��ل  ٥`٣٥  ^�(

نG�!٣`٣٤  ازر      
�      ١`٢٧  ا�2Gا.
لd�V٠`٢٥  ا�   ��*+�  ٣٣I٨  ��,�P ا

T��!  ٣`٢٤   ���!/��,�P ا�ول ا
��*+���  

٤٤I١  

�ون����,�P ا�ول ا>��,��   ٠`٢٢  ا��
��*+���  

٣٨I٣  

�7Uول ا>0!�#��   ٣`٢١  ا����,�P ا
��*+���  

١٠I٨  

وV�! ���^  ٧`١٧      
ن�V\ا  ٥`١٧  آ2ا�V)��  ٨`٩٨٣`٢  

T�eV��  ٣`١٧  N�.ا�  ٧`٥٩٣`٢  ا�
ن�V�!٥`١٥  اوز  ')�V٧`٤٤٤`٢  ا�  

�U��  ا  ٧`١٤'���  ٢`٠٥١`٢  ا(
ن  ٢`١٣  ^���!  ١`٧٤٧  ا��
�  ٢`١٣  'ااو^�G�  ٠`٦٤٠  ا�

  ٥`٤٤١  !���'ا  ٨`١٢  ��ر(
  ٥`١٩٦  رو��  ٤`١١  ��ر(�م

���   ٦`١٦١  اJر����T  ٠`١١  !�رآ��
�^��  ٤`٩  �6)�٥`١٣٨  ���Fر(� ���ب ا�  

)��G�7  ٨`٨  N)از�U٩`١٠٩  ا�  
٦`٨  �/N ا��ج  T�,١`٦١  ا�  

ن�Vآ!  ٦`٨  p���Fو ا� r���U٤`٣١  ا�  
��  ٥`٢٦  ا��F'  ٢`٨  �2ر ا�6

� ا����� : ا���رIا�� Nد�� �� ����I�6Jت ا��ء $�l ا��7�E�7، و ا��ي (6'م آN ا�,/m� ا�'و�� 'F����-Z ا�! �����7ت ا�$'ة !�-  
 Z���$�� (SCI-EXPANDED)             ا��� ا����� �����م ا���Iا�� N)، و د��SSCIم (��داب و ا��n� ��� ا���Iا�� Nو د�� ،  

      ��7V7ا�       (A & HCI) . ��V�.�د(� ا�,�-Jو ا ��$���Jات ا�L��7ت ا�$'ة !�- T� ن ا\�ت�Vت ا�7�!(BASEIND)   
 ���ات ا������ �� ا��L��7ت ا�p�U ا�'و�� �    . (WDI)            و -$'ة !�

  
  
  



 ١١ 

�Z و ا�+��� آ+W� �XY إ���' ا+�)U ا: ٦ا8�ول ر�. X٢٠٠٣ – ١٩٩٦(���' %5#�ت ا(*  
!F#�Z و ا�+���  اX�Z و ا�+���  ا#�XY%  !F اX  %�XY ا

  ٠I٣٨  ��,�P ا�+*��  ٨١`٠  او^�'ا
)2���  ٦٩`٠   ���!/��,�P ا�ول ا

��*+���  
٠I٤٠  

��,�P ا�ول ا>0!�#��   ٦٦`٠  ��آ�
��*+���  

٠I٥٢  

f7��  ول ا>��,��   ٦٣`٠���,�P ا
��*+���  

٠I٣٣  

      ٦٢`٠  �d�!gد(
�بd�.  ٦٢`٠  ا��/  ٢I٢٨  ا

a�U�٥٩`٠  ��ز  w�
��  ٧٣`٠  ا�'\N ا�
  ٨٥`٠  ا�'\N ا�����x  ٣٤`٠  ا��Vدان

نG�!٣٠`٠  ازر  Z����  ٤٥`٢  ا�'\N ا�
ن�Vآ!  ٢٢`٠      

ن�V\٢٢`٠  آ2ا  p����Uو ا� ��y ق�L  ٢٣`١  
��2ن^� ا���le  ٢٠`٠  آ��y و   ٩٨`٠  اور!

E)ا��� �٢٠`٠  دو�   �)�ا������� و ا�
�U)ر  ا��

٥٦`٠  

�,�  ١٩`٠  ��y ٧٣`٠  ���ب  
���       ١٧`٠  !�رآ��

�V�7٠٥`٠  ا7'و  N�.ا�  ٧٢`٤  ا�
ت ا���1'ة   ٠٣`٠  !�و7ي دار ا��Vم)Jا��

���)��Jا  
٦٧`٢  

    ��!��Gا�   ٦٤`٢  آ�ر(
    T�,٣١`١  ا�  
    '�F٨٥`٠  ا�  

�ات ا����: ا���رL��7ت ا�p�U ا�'و�� �$'ة !�- ��  . �(WDI)� �� ا��
            * T� ت7�Uةا���\Jا T��Vا� �� �/��   .ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢ 

�Z و ا�+��� :٧ا8�ول ر�. X  *)٢٠٠٤ – ١٩٩٦( ا��X\,ن و ا5+�,ن ا�7�Y��,ن 0' ا
!F#�Z و ا�+���  اX�Z و ا�+���  ا#�XY%  !F اX  %�XY ا

  ٥٤  ��ر(  ٦٣٦`٢  اJردن
نG�!٣٧  او^�'ا  ٤٣١`١  ازر  

��  ٢٧٩`١  ا(�ان�   ٣٣  !�رآ��
f7��  ٠٤٧`١      

�U��  ٨٥٤      
�بd�  ٥٢٥  ��,�P ا�+*��  ٧٨٢  ا�

ن�V\ول ا>��,��   ٧٢١  آ2ا���,�P ا
��*+���  

٥٢٧  

��2ن^����   ٤٥٧  آ!/��,�P ا�ول ا
��*+���  

٧٦٩  

��,�P ا� ول ا>0!�#��   ٣٩٤  ا��Vدان
��*+���  

١٣١  

٣٧٨  ��آ�      
)2���  ٣٥٦  x����  ٧٢٥  ا�'\N ا�

���^  ٣٤٢  Z����  ٧٨١`٣  ا�'\N ا�
�و7ي دار ا��Vم!  ٢٧٤      

E)ا��� �٢٤٢  دو�  leا��� ��y و   ٩٩٣`١  اور!
�V�7٢٠٧  ا7'و  p����Uو ا� ��y ق�L  ٧٠٨  

���� ا���!�� ا���Vد(��  ١٤٠  ا���y ١١٩  ���ب  
a�U�١٣٢  ��ز      

!�نd١٠٩  ا�  �ت ا�)J٦٠٥`٤  �1'ة ا��  
ن�Vآ!  ٨٦  '�F١١٩  ا�  

g)د�d�!  ٧٧  T�,٧٠٨  ا�  
  . ��F' ا�/,ء ا��!� Z�����V7: ا���ر

�ة*           �\Jام ا�$Jا �� �/��7ت �T ا��Uا�.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣ 

,��� ا��#��� : ٨ا8�ول ر�. ,+-�  )٢٠٠٤([�درات ا
!F#  >ر ا�!�-'���,ن دو  ا#F!  ���,ن دو>ر ا�!�-'  ا

)2���  ٨١`٨٦٧`٥٢  h)'��  ٤٦`٠  ا�
�V�7٥٤`٨٠٨`٥  ا7'و  7)�^  ٤٤`٠  

٠٥`٠  ��^�  ٦٥`٠٦٣`١  ��آ�  
�بd�  ٥٨`٦٩٥  ا��U�^  ٠٣`٠  

f7��  ٢٤`٣٧٠  T��!  ٠١`٠  
ن�Vآ!  ٣٦`١٥٠      
      ٧٠`١٤٦  اJردن

���� ا���!�� ا���Vد(����+*��  ٦٨`١١٢  ا� '�-  ٦١I٦٣١I٨٥  ا��8,ع ا
��ول   ٣١`٩٨  انا( '�-ا��8,ع ا

  ا�+*�� ا^��,��
٦٠I١٨٨I٢٥  

ن�V\ول   ٩١`٧١  آ2ا� '�-ا��8,ع ا
���!/  ا�+*�� ا

١I٤٥٨I٦٠  

لd�Vول   ٨٥`٣٢  ا�� '�-ا��8,ع ا
  ا�+*�� ا>0!�#��

٧٧I٤٩  

!�نd٢٠`٢٨  ا�      
ن�U�  ٢٢`٢٦  .�/  ١I٤٨٩I١٩٦I٧٠  ا

ن�$ ��e��  ٠٩`٢٢  x����  ٥٦`٤٨٢`٣٣٢  ا�'\N ا�
T)�1U٢٨`٢١  ا�  Z����  ١٤`٧١٤`١٥٦`١  ا�'\N ا�

��2ن^�      ٥١`١٨  آ
�e- �٤٠`١٨  دو�   �ا������ �)�  ا�

�U)ر  و ا��
٧٨`٨٧٨`٤٠  

T�  ١٠`٠٠٧`٣٤  اور! و ا�� ا���le  ٠٠`١٧  ا��
�,�  ٤٦`١٥  L و xو�Jق ا�Iا��ل 

�6)�  ا�
٥٥`٤٠٤`١  

      ١١،٥٨  او^�'ا
نG�!ت   ٨٠`٧  ازر)J1'ة ا����ا�

���)��Jا  
١٦`٠١٦`٢١٦  

�  ٣٢`٦٠٣`١٦١  ا�,�T  ٧٢`٦  ا�2Gا.
ن  ٢٣`٦  ��ر(!  ٩٦`٠٤٤`١٢٤  ا��
�7U٣٩`٥  ا�  ��!��Gا�   ٢٤`٧٤٢`٧٥  آ�ر(

���   ٠٤`٣  !�رآ��V7��  ١٢`٨٧١`٦٤  
g)د�d�!  ٥٨`٢  N�.ا�  ٩٧`٨٦٠`٦  ا�
�ون��  ٢٥`٨٤٠`٢  ا��F'  ٧٣`١  ا��

7ت ا�p�U : ا���ر$'ة !�- ���ات ا������ �� ا��L��  . (WDI)ا�'و�� �
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤ 

,��� ا��#��� �W ��8,ع [�درات ا��+�_ :٩ا8�ول ر�. ,+-�  ) ٢٠٠٤(��� [�درات ا
!F#,���   ا,+-���� [�درات ا

 ���#��  )٪(ا
!F#,���   ا,+-���� [�درات ا

 ���#��  )٪(ا

)2���  ٣٦`٥٥  �U�^  ٣٧`٠  
�V�7١٣`١٦  ا7'و  ^7)�  ٣٣`٠  
!�نd٥١`١٤  ا�  g)د�d�!  ٠٥`٠  
  ٠٤`٠  !��T  ١١`١٣  او^�'ا
T�  ٠٣`٠  ��^�  ٩٧`١٢  ا��

�بd�      ١٧`١٠  ا�
��2ن^�  ٥I٧٥  ��,�P ا�+*��  ٩٩`٩  آ

��� ���   ٧٦`٩  !�رآ��!/��,�P ا�ول ا
��*+���  

٢I٤٥  

لd�Vول ا>0!�#��   ٤٧`٦  ا� ���,�P ا
��*+���  

٠I٥٦  

,�P ا�ول ا>��,�� ��  ٣٢`٥  اJردن
��*+���  

٩I٢١  

f7��  ٩٣`٤      
T)�1U٧٣`٢  ا�  .�/  ٢١I٣٣  ا

  ٣٣`١٩  ا�'\N ا�����x  ٥٩`٢  ا(�ان
ن�U�  ٤٠`٢  Z����  ٣٥`٢٢  ا�'\N ا�

ن�V\٣٥`٢  آ2ا      
نG�!٠٦`٢  ازر  p����Uو ا� ��y ق�L  ٤٢`٣٣  

 ا�������   ٩٩`١  ��آ��)�  ا�
�U)ر  و ا��

١٢`١٣  

�ون��  ٦٨`٨  اور! و ا�� ا���le  ٣٣`١  ا��
ن�Vآ!  ٣٢`١  ��y ١١`٤  ���ب  

ن�$ ��e��  ل   ٢٧`١�L و xو�Jق ا�Iا�
�6)�  ا�

١٦`٣  

�7U١١`١  ا�      
h)'��  ٧٦`٣٢  آ�ر( ا���G!��  ٠٦`١  ا�
�ت ا���1'ة   ٠٥`١  ا�2Gا.)Jا��

���)��Jا  
٢٩`٣٢  

  ٨١`٢٩  ا�,�T  ٠٢`١  ��ر(
���� ا���!�� ا���Vد(��ن  ٨٢`٠  ا�!  ٦٨`٢٣  ا��

�e- �٧٤`٠  دو�  N�.ا�  ٨٢`١٨  ا�
�,�  ٦٤`٠  '�F٨٨`٤  ا�  

�ات ا������ �� ا���� : ا���رL��7ت ا�p�U ا�'و�� �$'ة !�-)WDI( .  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥ 

  *)٢٠٠٥ – ١٩٩٧(ا�#��� �OX� W ا�#����X�b : Wت �!اءة ا>�a!اع -O �-��: ١٠ا8�ول ر�. 
!F#  �د ا�X�Fت�  ا#F!  ��د ا�X�Fت  ا

ن�V\٦٩٦`١  آ2ا  .�/�� '�-  ٩٨٦I٦٠٦  ا��8,ع ا
      ٦٩١  ا(�ان
٤٦٥  ��آ�   a/ داتFL (���

�����-Jاع ا��\Jا  
٥٧٨`٣٣  

�,�  ٤٢٨      
نG�!٢٨١  ازر  p����Uو ا� ��y ق�L  ١٤٢`٥٨٧  

ن�V�!٢٦٤  اوز  ����Iا� �)�  ٧٠٥`٢٠٦  ا�
  ٢١٠`١٤٣  اور! و ا�� ا���le  ٢٤٩  ��ر(

�V�7٢٣٤  ا7'و    ٩٨٠`٦  ���ب ا��
��2ن^� ا�������   ١٧٩  آ�)�  ا�

�U)ر  و ا��
٩٠٢`٥  

)2��ل   ١٧٩  ��L و xو�Jق ا�Iا�
�6)�  ا�

٠٣٣`٣  

�بd��6 ���ب ا�,1�اء  ١٣٩  ا�)�  ٥٦  ا�
���� ا���!�� ا���Vد(��      ٦١  ا�

����Z  ٥٨  ا�2Gا.�  ٠٦٢`٨٠٦  ا�'\N ا�
ن�VآU٥٨  ا�  x����  ٤١٨`١٣٩  ا�'\N ا�

f7��  ٥٦  w�
��  ٥٤٨`٧  ا�'\N ا�
ن�V��٤٤  ��آ      
g)د�d�!  ن  ٣٢!  ٣٨٢`٣٥٩  ا��

ن�V��ت ا���1'ة   ٣٢  [)Jا��
���)��Jا  

٧٧٦`٢٠٢  

    ��!��Gا�   ٩٤٢`١٢١  آ�ر(
��*+�  ١٧٢`٩٣  ا�,�T  ٥I١٤٦  ��8,ع ا

��ول  '�-ا��8,ع ا
  ا�+*�� ا^��,��

٤I١٥٥  '�F٧٩٥`٦  ا�  

-��ول ا��8,ع ا '�
���!/  ا�+*�� ا

٩٩١  N�.ا�  ٣٢٩`١  ا�

����� ا����(�:ا���ر�� ������ ا�� ��ت ا������ ا�,�$��، ا��.   إ/,
* T�! �/��ت ا������� ا�\y T� ة6�V� ت7�U٢٠٠٥ و ١٩٩٧ ا�.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦ 

  *)٢٠٠٥-١٩٩٧(ا�#��� ��c W! ا�#����X�b : Wت �!اءة ا>�a!اع -O �-��: ١١ا8�ول ر�. 
!F#  ��د ا�X�Fت  ا#F!  ��د ا�X�Fت  ا

)2���  ٢٧٢`٦  .�/�� '�-  ٦٣٥I٤٥٧  ا��8,ع ا
�,�  ٠١٦`٢      

ن�Vآ!  ٠٨١`١   a/ داتFL (���
�����-Jاع ا��\Jا  

٠٨٥`٦٧  

���� ا���!�� ا���Vد(��      ٥٥٢  ا�
�V�7٥٣٣  ا7'و  p����Uو ا� ��y ق�L  ٣٧٧`٢٣٨  
�بd�  ٥٢٠  ا��)����ا��I١٦٤`٢١٦   ا�  
�  ٦٣١`٥٨  اور! و ا�� ا���le  ٤٥٥  ا�2Gا.

 ا�������   ٣٤٩  ��آ��)�  ا�
�U)ر  و ا��

٠٠٨`٣٠  

f7��  ل   ٢٨٢�L و xو�Jق ا�Iا�
�6)�  ا�

٢٢٥`١٣  

ن�V�!١٨٠  اوز    ٥٥٧`١١  ���ب ا��
ن�V\اء  ١٠٢  آ2ا��6 ���ب ا�,1)�  ٤١٠  ا�
نG�!٦  ازر      

ن�V�����Zا�'\N ا�  ٥  ��آ�  ٨٠٨`٤٠٧  
ن�V��]  ٢  x����  ٣١٣`١٤٧  ا�'\N ا�
��2ن^�
�w  ١  آ��  ٢٥١`١٣  ا�'\N ا�

        
 '�-ا��8,ع ا

��*+���  
١٢I1'ة   ٣٥٦��ت ا�)Jا��

���)��Jا  
٨٦٦`١٨٢  

��ول  '�-ا��8,ع ا
  ا�+*�� ا^��,��

٨I٥٣١  T�,٨٤٢`٧٩  ا�  

��ول  '�-ا��8,ع ا
���!/  ا�+*�� ا

٣I٨٢٥  !  ١١٨`٥٩  نا��

    ��!��Gا�   ٧٣٣`٣٨  آ�ر(
    '�F٢٨٧`١٠  ا�  
    N�.ا�  ٩٢٩`٨  ا�

����� ا����(�:ا���ر�� ������ ا�� ��ت ا������ ا�,�$��، ا��.   إ/,
* T�! �/��ت ا������� ا�\y T� ة6�V� ت7�U٢٠٠٥ و ١٩٩٧ ا�.  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

��ث ا������  ��� و ا�����د�� و ا�������� و ا��ر�� ��ول ا�������!آ� ا
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