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  ( Research Ethics )أخالقيات البحث العلمي 
  

ى مجال         مجال ين تقدم الدول فإ دا ف ى قطعت شوطا بعي ك الت العلم والمعرفة وتل
ا فاستطاعت    لتي إتخذتادول الالتقدم والتنمية هى  البحث العلمى اسلوبا ووسيلة ومنهاج

ق  شخصان ت ل تحقي ن اج ا م ة و ان تطوع امكانته كالتها المختلف ة  مش دم والتنمي التق
ار لشعوبها   ر رصيدا      هعلي و . والرفاهية واالزده ان البحث العلمى يعتب روة    ف ا وث قومي

ًا ان  آم، الوسائل وآافة الطرق بكلوطنية يجب تشجيعه ودعمه   ا يجب ان يكون معلوم
وليات ياتو أص ا  اساس دة مهم ى واح ث العلم ت  البح اتاختلف ق التخصص   والطرائ

  .اختلفت المسميات جوهر البحث العلمى واحد مهماف بالتاليو
 

ي  وافر مجموعه   شتي   يتطلب البحث العلمي ف ه      المجاالت ت ادئ األخالقي يم والمب من الق
ارس يمن يم ى.  البحث العلمي ف يم  وعل ايير والق ك المع ا بتل ي الباحث أن يكون ملم حت

ويخطئ من     .وصيانتها من آل ضرر ظاهر أو متحمل    يستطيع ان يحافظ علي حقوقه
ه ال   ه البحثي ى          يتصور أن العملي م مجموعه من األسس واإلجراءات الت دو مجرد فه تع

اإلحصائي مع    البحثي وتجميع البيانات والتعامل  تتصل بتحديد المشكله وإعداد التصميم
ارير البحث ة تق ات وآتاب ك البيان ى  تل ه الت ايير األخالقي اك مجموعه من المع ا هن وإنم

  .لك المراحلتتصاحب آل مرحله من 
 

ه   يعتبرالبحث العلمى عليه فو ه أخالقي ه  عملي ى اآتساب       مع آون ؤدى إل ه ت ه منهجي عملي
ه  العوحل ما يواجهنا من مشكالت في مجاالت   المزيد من المعرفه وم المختلف ذا  ل إن   ول ف

ع     ل ب م ى جن ا إل ا جنب لحا به ون متس ه يجب أن يك فات أخالقي ى مواص  لباحث العلم
ه  ذه المواصفات األخالقي ه ومن ه ه والمنهجي ه والصدق: المواصفات المعرفي  األمان

 .والموضوعي
 

رامتهم، سواء        آما  م وآ وق اآلخرين وآرائه رام حق تقتضي أخالقيات البحث العلمي احت
وا من الزمالء الباحثين، أم من المشارآين في البحث أم من المستهدفين من البحث،    أآان

ي      ة قيمت ي عام ات البحث العلم ادئ أخالقي ى مب ابي " وتتبن ل اإليج ب " و " العم تجن
ا " الضرر  ة    ، وهاتان القيمتان يجب أن تكونا رآيزتي االعتب ة خالل عملي رات األخالقي
  .البحث 
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  ق؟؟؟بداية ما هي األخال
 نساني يقوم على ضبط وتنظيم سلوكاإلالوعي األخالق هي شكل من أشكال  •

 المنزلفي : اإلنسان في آافة مجاالت الحياة االجتماعية و العلمية بدون استثناء
 .األمكنة العامةوفي  العلم، في  العمل، في التعامل مع الناسوفي  األسرةمع 

ا، ومبادئ تعتز بها، وتعمل على فمنذ القدم تسعى آل أمة ألن تكون لها قيم •
استمرارها، وتعديلها بما يوافق المستجدات، ويتم تلقينها وتدريسها، وتعليمها، 

 .وينبغي عرفيا، وقانونيا عدم تجاوزها، أو اختراقها
  :ولالخالق مصادر متعددة أهمها  •

الذي وضع أساسا لتنظيم حياة اإلنسان وعالقته مع الناس، وعالقته  الدين •
  ...سه،وإخالصه في عملةمع نف

القواعد العامة التي يستوحيها اإلنسان من خالل تاريخ اإلرث اإلنساني و   •
 .االجتماعي بشكل عام و من القاعدة العامة التي يستوحيها الفاعل األخالقي

البحث عن هو في األساس باحث يتحرى الدقة ووبما أن عضو هيئة التدريس  •
فلزامًا عليه التمسك بالسلوك اإلنساني .... ة األسس العلمية للمشكالت المختلف

شخصية اعتبارية متكاملة ألنه آل ال و ،و تكون له مصداقية يعتد بها. ..الراقي 
  يتجزأ

من اآبر األخطاء الشائعة في تعليم األخالقيات و السلوآيات هي الفصل بين العقائد  •
و فالبعد الديني .... اإلنسانيالدينية و الممارسات اإلنسانية لهذه الفروع من النهج 

  .تقبله لهذه الفضائل أآثر من المناهج األخرىالعقائدي يزيد من تمسك الفرد و
ان ق بواسطة اإلنسآما يجب التسليم بان األخالق و السلوآيات طبائع و لم و لن تخل •

لذلك البد من القناعة ! ليس المنطق أو العقلالرغبات وو تخضع للهوي و
 .الشخصية للنجاحالعقائدية و 

 :أهم األخطاء الشائعة في السلوآيات و األخالق الجامعية •
 الاللتزام فقط بالقواعد و القوانين المنظمة للعمل •
و هنا قال رسول اإلسالم ...  هالسلوآيات مسألة بين العبد و رب األخالق و •

 ....آذبوا لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل): صلي اللة علية و سلم(
و السلوآيات تقررهما الجامعة بقوانينها و قواعدها و ليس الفرد األخالق  •

 !رادهأي أنه مسلوب اإل..  هيئة التدريساو عضو 
  
ذ       وهناك بعض االعتبارات بالنسبة للسلوك األخالقي     ام بتنفي دريس للقي ة الت لعضو هيئ

  : تتضمن اآلتي  مشاريع األبحاث العلميه داخل آلية علوم المنصورة و
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عدم التدخل الكليه او : ) Intellectual Freedom( الفكريه و العلميهالحريه 
الجامعه  في اختيار الباحث للموضوعات البحثيه المناسبه و التي يري انها تخدم و تحل 

آما ان له الحريه العلمية في النقد الموضوعي لما سبق نشره من ... قضايا المجتمع
 .ابحاث في مجاله التخصصي

 

حيث يجب ان .يجب أن يتصف مشروعك باإلبداع واألصالة  : )ativityCre( اإلبداع
ذآاؤك اإلبداعي في مقدرتك على توليد أفكار جديدة ، وحل يكون معلومًا لديك أن 

و  .تميز عن اآلخرينمالمشكالت بطريقة جذرية   وسلوآياتك ، وقدرتك على اإلنتاج  ال
قت و توافر العلومات و القدرة التحليلية في هذا السياق البد من األعتماد علي عامل الو

  .و األستقرائية
  

يجب أن تكون نتائج بحثك صادقة، وأن تكون أمينا : ( Truthfulness )المصداقية 
في  جمعها و تدوينها دون زيادة أو نقصان،  وأال تكمل أية معلومات ناقصة أو غير 

دا على نتائج النظريات ، أو آاملة معتمدا على الظن  ، وال تحاول إدخال بيانات معتم
  .أبحاث اآلخرين 

  
يجب أن يكون العمل الذي تقوم به في البحث مناسبًا لمستوى  :( Expertise )الخبرة 

خبرتك وتدريبك ، أوال أعد العمل المبدئي ثم حاول فهم النظرية بدقة  قبل أن تطبق 
ير مساعد لك في المفاهيم أو اإلجراءات ، وسيكون الشخص الخبير في مجال بحثك خ

  . اختيار األشياء التي ينبغي عليك النظر فيها 
  

 اتيإلحتياطخذ اأال تعّرض نفسك لخطر جسدي أو أخالقي ، و :   ( Safety )السالمة
، آما أن سالمة  تحت آل الظروف و البيئاتالتجارب آلها ، إجراء عند واجبةال

  .بحثك أثناء تنفيذهم للخطر البحث مهمة أيضا ، فال تحرجهم أو تعرض في المشارآين
  
حاول بناء عالقة ثقة مع الذين تعمل معهم ، حتى تحصل على  : ( Trust )الثقة  
  . عاون أآبر منهم ونتائج أآثر أدقةت
  

تأآد دائما من :   and Withdrawal (Consent(  و حق االنسحاب الموافقة
ترة البحث ، فعدم التخطيط حصولك على موافقة سابقة من الذين تود العمل معهم خالل ف

الناس لديهم الحق لالنسحاب من  . يسبب مشاآل غير متوقعهالمبدئي والجيد لبحثك قد 
  الدراسة في أي وقت 
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ة للمشارآين     إذا آ:  ( Feedback )التغذية الراجعة  ة راجع دورك إعطاء تغذي  ان بمق
كم التقر   ب ع ارآين ب د المش دورك تزوي ون بمق د ال يك ل ، ق ك فافع ن بحث امال ، ولك ير آ

الغرض           ديهم وتفي ب ة ل د تكون مهم ارات والتوصيات ق إعطائهم ملخصا أو بعض العب
  .المطلوب ، تأآد دائما من أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر 

  
اذب  / األمل المزيف   دون   للمشارآين معك بحثك   ال تجعل  : ( False Hope )الك يعتق

ه، وال  بأن األمور سوف تتغير  تفسيراتك من خالل بسبب بحثك أو مشروعك الذي تجري
  . تعِط وعوًدا خارج نطاق بحثك أو سلطتك أو مرآزك أو تأثيرك

  
اة مشاعر اآلخرين    د يكون بعض    :   )  ( Vulnerabilityمراع للمشارآين معك   ق

ة أو االستسالم بسبب عامل السن أو المرض أو        بحثك أآثر عرضة للشعور باالنهزامي
  .أو التعبير؛ فيجب عليك مراعاة مشاعرهم عدم القدرة على الفهم

  
ا     ):  Exploitation( استغالل المواقف  ك؛ فال تفسر م ال تستغل المواقف لصالح بحث

ك    دم بحث ى تخ ر حت ر مباش كل غي رون بش ه اآلخ ا يقول ه أو م   .  تالحظ
  

ائج   ):Conflict of Interest(  تعارض المصالح يجب علي الباحث عدم عرض النت
ا  ي        بو تطويعه ذ ف ث او األخ ادي للبح دعم الم ه لل ه المانح ة الجه ع رغب ب م ا يتناس م

ه مع البحث العلمي و      ... األعتبار اية ظروف سياسيه ه تام التعامل بتجرد آامل و حيادي
   . نتائجه

  
ة   : ( Anonymity )سرية المعلومات  ه و نتائجك     عليك حماي اليبك البحثي بحثك و اس

ا       ، افهاو تحقيق أهدانتهاء الدراسة  حتي راع او يترتب عليه راءة أخت ي ب ودك ال فربما تق
  .حقوق ملكيه فكريه

  
يجب التمسك بها عند هناك اعتبارات أخالقية :  ( Animal Rights )حقوق الحيوان 

ي اجراء البحوث    وان    استخدام الحيوانات ف ة الحي ه   برفق  ؛ إذ يجب عليك معامل ورعايت
 التجريبيه نتيجة تعرضه للمعامالتدم الراحة  الرعاية الالئقة واإلحساس بمدى األلم وع

ه ا ، المختلف ن   آم يحة م ن النص تاذيجب أن تبحث ع ر  األس رف والشخص الخبي  المش
ات ئون الحيوان دء  بش ل الب ات المختصه قب ن الجه ه م ات الالزم ذ الموافق  بالبحث و أخ

  .بالكليه اذا تطلب اآلمر
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لباحث انة محترف لمهنة البحث يجب ان يعلم ا  :)  ( Professionalismحترافالا
العلمي و يتعامل معه علي هذا األساس من حيث اعطائه الوقت و المجهود و التفرغ 

آما يجب عليه االلمام التام بموقومات البحث من حيث المادة العلميه و ... طيلة الوقت
  .الطرائق و االمانه في جمع و تحليل و عرض النتائج

  
مع الحقائق و يجب علي الباحث ان يتعاملو هنا  ):partialityIm( عدم التحيزالعدل و

او نظرية النتائج العلمية بامانة آاملة و مصداقية دون تغليب اية وجهة نظر شخصيه 
  .صل عليها و فقطمتحالنتائج العلي آخري اال ما يتماشي مع علميه 

  
لي الباحث يجب ان يتح  ):    Discretion(  الدقيقالتعقل و القدرة علي التميز 

بالقدرة علي وزن ما يعرض علية او يتعرض له من من افكار او ابحاث او مواقف اثناء 
يستطيع التفرقه بين آل ما يعرض عليه دون التعريض  آما يجب ان .العمليه الباحثيه

  .باآلخرين
 

الشفافية الكامله من تعامل  ):  TransparencyOpenness and(  لشفافيةا
الباحث مع آل اجزاء البحث العلمي سواء في اختيار الموضوع او اجراء التجارب او 

 و األنفتاح الشفافيه.... تحليل النتائج او عرض النتائج او تفسير النتائج او نشر البحث
النقد و  مع تقبل ...مع الزمالء بالقسم و الكليه مع المؤتمرات العلميه مع و رش العمل

  التعديل المقترح 
  
 عدم التعرض او التعريض باآلخرينو الباحث تكامل شخصيةحترام الذات وإ
) Integrity (:  احترام الباحث لذاتة و احترام اآلخرين له من الشروط األساسيه لنجاح

آما يجب علي الباحث ، نجاح الباحث و تصرفاتهمما يعكس ‘ مسعاه البحثيالباحث في 
سبب في اضرار لالخرين بل التعاون مع الزمالء في شتي المجاالت من اهم عدم الت

   .عوامل النجاح الجماعي للباحثين و العملية البحثيه آكل
  
في جمع المادة العلميه و االلمام المعرفي  :) Autonomy(عتماد علي الذات اإل
  .هذا المجال تحليل النتائج في ضوء اخر ما تم التوصل اليه من حقائق علميه فيو
  
خلق مطلق ال يحتمل التأويل هي قيمه وو ):  Scientific Honesty(مانة العلميه األ

او حذف او اضافة األبتعاد عن سلق او اختراع او تزوير او القسمه علي اثنان آما انها 
  !!!بأنها علميه و األدعاءاو التمثيل الخاطىء للنتائج  نتائج 
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في تحديد الموضوع البحثي و تصميم التجارب  ): essCarefuln(العناية الفائقه 
  ظه اثناء التجريب و جمع النتائج اجراء التجارب و المالحو
  ....تحليل النتائج و آتابتها و عرضها و نشرها و
 

 
يجب األدراك بان آلية علوم  ): public responsibility(المسئولية المجتمعيه 

العمل من هذا  ملكها المجتمع و علي الباحثينالمنصورة مؤسسه عامه و ليست خاصة ي
المنطلق و ان ابحاثهم يجب ان توجه للحل مشاآل المجتمع و المجتمع يأتمنهم علي هذه 

الدقه و المصداقيه في آل مسعاهم ، فالمسئوليه المجتمعه  الجزئيه، لذا يجب ان يتحروا
تي يجب ان يتحلي بها و األستعداد للمحاسبه عن افعاله و اقواله من اعظم الخلق ال

  .الباحث بكلية علوم المنصورةو هذا ال يتأتي اال بفهم عميق لواجابته الوظيفيه بالكليه
  

عند األقتباس العلمي يجب : ) reditPlagiarism and C(اعطاء آل ذي حق حقه 
ينسب قول او جملة او فكر لغير صاحبه األصلي الن ان يأخذ آًال حقه آما يجب و اال 

  .لوب يتنافي مع ابسط قواعد األخالق العامة او الخاصهذلك اس
 

يجب علي  : )  Legal Knowled( وعي الباحث بالقوانين العامة و الخاصه  
الباحث االلمام بالقونين العامه و قانون تنظيم الجامعات بصورة خاصه و آذلك آل ما 

يئة التدريس م عمل عضو هيصدر من تعديالت لهذه القوانين و اللوائح التي تنظ
آما يجب التفرقه بين التعامل  .بالجامعه و الكليه و تنظم خاصه منظومة البحث العلمي
  .الحرفي بالقوانين و مذآرتها التفسيريه و روح القوانين

 Intellectual Property( ختراعات حقوق الملكيه الفكريه و براءة االب لماماإل
Patents)Rights and  :ق يؤدي الي نتائج يمكن ان يترتب البحث العلمي الحاذ

فيجب علي الباحث ... و هناك قوانين تنظم ذلك  عليها حقوق للباحث و الكليه و الجامعه
  .االلمام بها حتي يتسني لها األستفاده منها

 :Identifying a theme   تحديد المجال

نقطة فيه  اختيار الموضوع يعتبر الخطوة األولى من أي مشروع بحثي وربما يعتبر أهم
ألنك إن تعرفت على المنطقة العامة التي سيتم عمل البحث حولها فإنك سوف تكون 

فالفكرة . بحاجة إلى الترآيز بعد ذلك على هذه المنطقة التي ستصبح نطاق تخصصك 
من ث في ترتيب األفكار االبح و هذا سوف يساعدتبلور لتصل إلى موضوع بحثي ت

 المبادئب ر يتذآالوبالتالي يجب . المطلوب أخذ الشكل  وزاوية خاصة للعرض 
 :همانمان أمرو هما األخالقيه المصاحبه لتخطيط البحث
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ابقه ب    طبق األصلو بحث نسخه مكرره الكون خطة تأال  .١ ة من دراسه أخري س  طريق
يك كشت ه  األ ف ة العلمي ثلمان   .لباح

ه أخرى إ         ي بيئ اظره لدراسه أجريت ف ك  وهذا ال يمنع من إجراء دراسة من ال أن ذل
ه   بيكون محكوما  يجب أن ده علمي  اإلشاره الواضحه إلى الدراسة األصلية ووجود فائ
  .هدراسالر اتبرر تكر واضحه

احتمال بأن تؤدى الدراسه المزمع إجراؤها إلى إلحاق ضرر ظاهر  أال يكون هناك .٢
مشوره صادقه فيما يتصل  و هنا يجب البحث عن، خريناآل الباحثينأو محتمل ب

 .آلخرينالعلميه مع تجنب إمكانية إلحاق أذي با ية إجراء الدراسه لفائدتهابكيف
 آما ان هناك خمس عوامل يجب علي الباحث مراعتها عند اختيار المشكله البحثيه

  :وهي
 اختر مادة تثير اهتمامك  .١
  لتخصصك و خبرتكاختر مجاال مناسبا   .٢
 اختر موضوعا يمكن البحث فيه  .٣
  ل على األفكار المالئمة للبحثحدد من أين يمكن أن تحص .٤
 لمساعدتك على الترآيز في عملك   ضع عبارة أو اثنتين .٥
 .تقييد حجم موضوع و تحديد جدول زمني للتنفيذ .٦

  
 ): Potential Problem Analysis(المتوقعة  تحليل المشاآل

  
ازة لمشروعك، وتخطيطك      ا      بعد إعدادك لخطة بحث ممت ذلك خطوة بخطوة، وآتابته ل

د   ستقول لنفسك ميزمبتفصيل  ذلك     ق يس آ ذ أل ل  ؟ آلحان وقت التنفي ام يجب عليك    ب  القي
ي البحث   قد التي المحتمل حدوثها و  توقعةتحليل المشاآل المب دم ف ذا . ،تعطل التق يجب   ل

ام داد القي ة  بإع كلة محتمل ة مش ع حدوث أي ة لمن ة سوف  .إجراءات وقائي ذه الطريق وبه
ردة  ن تمكت تحمي خطتك و ام ب ة  المشاآل   حدثت  فعل سريعة إذا    من القي ي  المتوقع والت

  .تنبأت بها فعال بشكل حاسم
  

خطوات 
 الخطة

اآل  المش
ةتوقعالم

دى االحتماالت م
تأثيرال

إجراءت األولوية
 المنع

ط األعراض خط
الطوارئ
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  ):Steps in Potential Problem Analysis(ة توقعخطوات تحليل المشاآل الم

  
  .    خطوات خطتك في  العمود األول أدرج آل  -١
د يحدث من أخطاء وأدرج المش       -٢ ا ق ي   قم بعملية العصف الذهني لم ة ف كالت المتوقع

  .العمود الثاني
كلة  -٣ ل مش ة آ دة احتمالي دى ش ع م اٍل ، متوسط ، ضعي(توّق ي ) ف ع ك ف ّجل ذل و س

  .العمود الثالث
ى        -٤ ة عل أثير آل مشكلة متوقع ع مدى ت اٍل، متوسط،  : استخدم (شروع  سير المتوّق ع

  .ضعيف
ي           -٥ أثير وضعها ف االت ومدى الت دة االحتم ى للكلمات من أعم استخدم الحروف األول

دة   : العمود الخامس لتحديد درجة الخطورة وبالتالي ترتيب األولويات ، مثال إذا آانت ش
في هذا " ع ع "فيجب أن تحصل على" عاٍل"ومدى تأثيرها " عالية "المشكلة المتوقعة  

ة     ع "العمود ، وبعد انتهائك من  تسجيل الحروف لكل مشكلة  تعامل مع المشاآل من فئ
ل   " ع  رى مث كالت األخ م المش ذلك     " م ع"أو" ع م"أوًال ث ت ل ديك الوق ون ل دما يك عن

  ".ع ع " وهكذا فإنه يجب عليك الترآيز في البداية على مشاآل الفئة 
ر  -٦ ذهني  للتفكي ف ال ة العص م بعملي كالت ذات ق دوث المش ع ح راءات لمن ي إج ف

  .األولوية آلها
ي يمكنك استخدامها         -٧ اليب الت ذهني  لألس ة العصف ال إذا فشلت هذه العملية  قم بعملي

  . الآتشاف المشكلة مبكرا قبل أن تؤثر على مشروعك 
ة     -٨ ي حال ذها ف ك تنفي ي يمكن وارئ الت ذهني لخطط الط ة العصف ال م بعملي را ق وأخي

  .شكلة على الرغم من حرصك الشديد وعملك الحذر حدوث الم
  

هي مقياس لعدد من الضوابط و األجراءات التي يجب علي عضو هيئة  :المصداقية
  .اقرب مقياس للحقيقة و ليست الحقيقة المطلقة التدريس التمسك بها  و هي

و هذا  ...تزداد المصداقية بقدر الثقة التي تترسخ في قلب و وجدان عضو هيئة التدريس 
و من اهم .... يتطلب قدرًا آبيرًا من التعاون األداري و األستقرار المالي و المعنوى 

مظاهر هذة الثقة هي اشعار عضو هيئة التدريس بانة مرآز األهتمام من جميع النواحي 
  ....و ليس مجرد مؤدي في العملية الجامعية.... 

اما غير ذلك فمردودة ... لعطاء تتزايدو الرغبة في ا... و ثقة ... هنا يكون األداء بحب
  ....آما هو واقع الحال الذي نعيشة و نحاول تغيرة

... لكي يكون هناك مصداقية الية نظام البد من وضع الئحه حوافز و جزاءات •
البد من تنفيذ عقوبات رادعة عند التصرف ... آما يحب ان يجني عند األجادة 
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هذة العقوبات يجب ان ... لقول و العملاو فقدان المصداقية في ا.. الالخالقي
 ....و اآاديمية نفسية و معنوية الى مادية  تتنوع من آونها

  
الذي ) ١٩٦٤(رؤية الزعيم الهندي نهرو  إنلدينا  في النهاية يجب ان يكون معلوما

هو القادر على حل مشكالت الفقر والجوع والجهل  -وحده  –العلم " آان يرى أن 
والعادات والتقاليد البالية والثروات الهائلة اآليلة إلى النضوب ، والمرض والخرافات 

 ..." والبلدان الغنية التي تتضور شعوبها جوعا 
نجاح البحث العلمي و منظومته مقومات تمامًا آالمعادلة الرياضية او ل هنأب يمانآذلك اإل

ل علي امثل يتساوى الطرف األيمن مع األيسر للحصو: الكيمائية حيث يتساوى الطرفان
اما لو بغى احدهما علي األخر فال تستقيم المعادله و تحدث التجاوزات ....النتائج 
آما ان تهيئة الظروف التي يعمل بها الباحث من اهم شروط النجاح للعملية ... الضارة

  .البحثية و الحصول علي افضل النتائج التي يمكن ان تقود لتقدم األمه
    

الكبار، الصغار و طيبا يحتذي به و خاصة امام تالميذته فالباحث يجب ان يكون مثًال
هاديا له نبراسًا و القواعد األخالقية التي يجب ان يتمسك بها  الباحثيجب ان تكون و
الدائم  هاستعدادلحديثه المستمر مع اآلخرين، فيجب ان يظهر تحمله للمسئوليه ولغيرة وو

بتعاد عن الغش التام لواجباته الوظيفيه و االللمحاسبه عن ابحاثه و قدرته علي الفهم 
اعطاء آل ذي حق حقة و العناية الفائقه بكل تفاصيل العمليه التدليس ووير والتزو

اخذ آل العوامل المؤثره في األعتبار فكل ذلك يؤدى للنجاح ليس فقط للعمليه البحثيه و
  .بل الباحث آذلك العلميه

  
  ‘‘‘بالتوفيق             

 
 


