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 . عىىان اإلاؽشوع 1

ت للبذو الشحـل في هُيلت البىاء الّعىظُىجلافي والاكخصادي". ُّ ت  - "ئظهاماث الهجـشة اإلاىظم ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ بالجهت الجىىب

اث ًّ ٌ -لىالًت ظطُف، بلذ
ّ
ت  -كّجاٌ -كال

ّ
 -همىرحا  -بئر العشػ -باصس ظىشة -الخل

خ اهطالق اإلاؽشوع          2  . جاٍس

01/01/2012  

 . جشهُبت فشكت البحث3

 أ. سئِغ اإلاؽشوع

الشجبت و  اإلاإظعت

 الىظُفت

 الاظم  الللب  الخخصص

دّباغين  حامعت محّمذ إلاين

 -2-ظطُف

 هىسالّذًً وىظت أهثروبىلىحُا -أ-أظخار محاضش

 ب. أعضاء الفٍشم

الشجبت و  اإلاإظعت

 الىظُفت

 الاظم الللب الخخصص

حامعت محّمذ إلاين دّباغين 

 -2-ظطُف

خ -أ-أظخار محاضش  فاسط هعىان حذًث ومعاصش جاٍس

حامعت محّمذ إلاين دّباغين 

 -2-ظطُف

 فشوق ٌعلى الاحخماع الحضشي علم  -ب-أظخار محاضش

حامعت محّمذ إلاين دّباغين 

 -2-ظطُف

ت والبحث  -أ-أظخار معاعذ ُّ الخعلُم

 الجغشافي

ت ظفُان ُّ  بً صف

 . الذوافع العلمُت للمىضىع أو لإلؼيالُت:4

عـذ  -
ُ
تالهجشة ح ُّ ت لىالًت ظطُفللبذو الشحل هحى  اإلاىظم ُّ شك

ّ
ت الؽ ُّ ؽاس ئلُه ضمً الجهت الجىىب

ُ
، وبمجاٌ الّذساظت اإلا

تالعىىان، مً  ُّ ان مىاطم الجىىب على ُمماسظتها بؽى ضمً الهجشاث الّذاخل
ّ
ل دوسي ومىخظم مىـز أصمىـت ـالتي دأب ظي

لت ومخعاكبت، حُث فشضت طبُعت اكخصادهم الّشعىي هزا الّىمط مً الهجشة بحثا عً مىاطً اإلااء والىأل ضمً  طٍى

ابت، والجذًش باإلؼاسة ضمً هزا الّعُاق أّن هزا الّىمط مً 
ّ

عشف مً كبل بعض الجغشافُين بحشهت العؽ ٌُ ظُاق ما 

ت ُّ ت -الهجشة اإلاىظم ُّ لت الفض جأجيراث واهت له -الزي عشفخه وحعشفه معظم البلذان اإلاغاسب
ّ
اء على اإلاىاطم التي مث

ت، ومً بُنها  ُّ ت لىالًت ظطُف.اإلاياوي لخلً الهجشاث اإلاىظم ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ   الجهت الجىىب

ت حملت مـً     ُّ بؽىـل  الخغّيراث التي المعت البىاء الّعىظُىجلافي والاكخصاديحُث أفشصث جلً الهجشاث اإلاىظم

جي، مً خالٌ بىاء  ت جذٍس ُّ م ؼبىت مً العالكاث الاحخماع لت أحذ اإلاذاخل  ،اإلاصاهشاثعً طٍش
ّ
هزه ألاخيرة التي مث

ت لضمان  ُّ ً الفضاء اإلاياويألاظاظ
ُ
ا مع مشوس الّضمً ئلى اظخلشاس بعض مجمىعاث البذو  جمل ُّ ج والزي أفض ى جذٍس

ت بين همطين مخباًىين مً  ُّ ل الزي فشضخه هزه الهجشاث اإلاىظم ٍى
ّ
الشحل، ومً حهت أخشي فلذ أفـشص الاحخيان الط

 صساعي معخلـش وآلاخش سعىي مخىّلل، ئلى مُالد همط اكخصادي حذًذ صاوج بين هزًً الّىمطين، هما  الاكخصاد احذهما

مىً حعمُخه مً اإلاىظىس  ًُ ت أًضا ما  ُّ ، مً خالٌ اإلاضاوحت بين ألاهثروبىلىجي بالّخثاكفأجمشث جلً الهجشاث اإلاىظم

ان ألاصلُين، خاصّ 
ّ
ت لفئاث البذو الشحل والعي ُّ لاف

ّ
فىي وبعض اإلاماسظاث العىاصش الث

ّ
راث الؽ

ّ
ت على معخىي الت



ت.   ُّ  الاحخفال

تومً هىا ًأحي هزا اإلاؽشوع إلاىاكؽت     ُّ اث اإلاشجبطت بخلً الهجـشة اإلاىظم ُّ ؽاس ئليها آهفا، مً خالٌ  ؤلاؼيال
ُ
ُمعاءلت اإلا

ت -في عىاملها الّعىظُى ُّ ُاتها جلاف
ّ
الىكت الّشاهً على معخىي  في كشاءة في هخائجها، مً خالٌ وسصـذ أبعادها وججل

ت لىالًت ظطُف  الاكخصاديو -البىاء الّعىظُىجلافي ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ هىمىرج، محاولين ضمً هزا الّعُاق للجهت الجىىب

لت أحذ 
ّ
ت وجذاعُاتها، بحىم أّن هزه الهجشاث ؼي ُّ الىكىف على بعض الّشؤي التي هاكؽت هخائج هزه الهجشاث اإلاىظم

ت التي  ُّ ت للمىاطم العىامل ألاظاظ ًّ ت والاكخصاد ُّ ت على معخىي اإلاىظىمت الاحخماع بت عنها هُيلت جياد جيىن حزسٍّ
ّ
جشج

ت اإلاىخظمت  ُّ ل الفضاء اإلاياوي الزي جترّد علُه مجمىعاث البذو الشحل خالٌ  حشهت الهجشة اإلاىظم
ّ
التي واهت جمث

 واإلاخىّشسة باظخمشاس.

عخبر مىضىع اإلاؽشوع حذًذا، حُث ؼاسن في وض   ؽاس ئليهم، لىحىد خُط هاظم َو
ُ
م البحث اإلا خه أعضاء فٍش ُّ ع ئؼيال

في بيُت هزا اإلاؽشوع وهُيلخه، بما ًيسجم وجشهُبت أعضاء اإلاؽشوع وجىّحهاتهم في مجاٌ البحث،  وهى بهزا ًلع على 

ت ُمؽترهت بين عذد مً الخخّصصاث، هـ" ُّ خ وعلم الاحخماع والجغشافُاأسض ومً حهت أخشي "، ألاهثروبىلىحُا والّخاٍس

ت، أي ضمً ظُاق البحث  ُّ يل اليافي، خاّصت مً الّىاحُت ألاوادًم
ّ

ه مً البحث بالؽ
ّ
فاّن هزا اإلاىضىع لم ًىل حظ

 شق خاضعت ألبجذًاث البحث العلمي.بط

 

 

 

 . جىصَع اإلاحاوس حعب ول باحث5

 باحثال  عىىان اإلاحىس 

ت لىالًت  - ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ ظطُف مً حُث خصائصها الفضاء الجغشافي للجهت الجىىب

ت ًّ ت والاكخصاد ُّ بُع
ّ
 الط

ت ظفُان ُّ   بً صف

اوي  -
ّ
ت إلاحّذداث الّخىصَع العي ُّ ت والاحخماع ُّ خ اث الّخاٍس ُّ ت الخلف ُّ في الجهت الجىىب

ت لىالًت ظطُف ُّ شك
ّ

 الؽ

ت ئلى اإلاىطلت - ُّ  ُمعاءلت في مىضىع البذو الشّحل وهجشاتهم اإلاىظم

 هعىان فاسط

حّذداث  -
ُ
ت للبذو الّشحل ئلى الجهت اإلا ُّ ت التي جحىم كىاهين الهجشة اإلاىظم ُّ الّخىظُم

ت لىالًت ظطُف ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ  .الجىىب

 ٌعلى فشوق

ت للبذو الّشحل على  - ُّ ت لىالًت جأجيراث الهجشة اإلاىظم ُّ شك
ّ

ت الؽ ُّ الجهت الجىىب

 .ظطُف

 وىظت هىسالّذًً

 


