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 منح دكتوراه من المجلس الوطني للبحوث العلمية لثمانية طالب من األميركية

ٕخ دوزٛساٖ ِٓ اٌّجٍظ اٌٛطًٕ ِٔبي صّبٍٔخ طالة دوزٛساٖ ِٓ اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد 

ِخزٍفخ. ٚرزشّوض  ٛس اٌعٍٍّخ فً ٌجٕبْ، ٌزّىٍُٕٙ ِٓ إجشاء األثذبس فً اخزظبطبد عٍٍّخٌٍجذ

األثذبس ٘زٖ اٌغٕخ دٛي ٕ٘ذعخ اٌىّجٍٛرش، ٚاٌىٙشثبء، ٚإٌٙذعخ اٌجٍئٍخ، ٚاٌّذٍٔخ، ٚاٌٍّىبٍٔىٍخ، 

 ٚاٌجٌٍٛٛجٍخ.

ي، ٚوًٍ اٌشؤْٚ األوبدٌٍّخ فً اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد، أْ اٌجبِعخ فً ٚلبي اٌذوزٛس أدّذ دال

ّٛق ِمذِخ اٌعبٌُ اٌعشثً فً األثذبس إٌّشٛسح ٌى ً أعزبر، ِٓ دٍش إٌٛعٍخ ٚاٌىٍّخ. ٚوضٍشًا ِب رزف

أْ ِعّذي ِب أٔفك عٍى إٌششاٌعًٍّ فً ، سغُ عٍى ٔظٍشارٙب ِٓ اٌجبِعبد األٚسٚثٍخ ٚاألٍِشوٍخ

فً اٌغٕٛاد اٌمٍٍٍخ اٌّبضٍخ ٘ٛ ألً ثضالس إٌى رغع ِشاد ِّب أٔفك فً اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد 

 خ.اٌجبِعبد األٍِشوٍخ اٌّّبصٍ

رششٌٓ اٌضبًٔ ٌزٛصٌع شٙبداد اٌزمذٌش عٍى  1ٚلذ جبء والَ اٌذوزٛس دالي فً ادزفبي ألٍُ اٌٍَٛ اٌجّعخ 

إٌى أْ ٘زا اإلٔجبص ٌّب وبْ ِّىًٕب ٌٛال اٌطالة  اٌذوزٛس  خٍضاٌطالة اٌفبئضٌٓ ثبٌّٕذخ.  ٚلذ 

عخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد. ٚلبي: اٌّّزبصٌٓ اٌزٌٓ ٌزٕبفغْٛ ٌالٌزذبق ثجشاِج اٌذساعبد اٌعٍٍب فً اٌجبِ

 "ٔذٓ ٔذزفً اٌٍَٛ ثٕجبح صّبٍٔخ طالة جذد".

ٚاٌطالة اٌضّبٍٔخ اٌزٌٓ فبصٚا ثّٕخ اٌذوزٛساٖ ِٓ اٌّجٍظ اٌٛطًٕ ٌٍجذٛس اٌعٍٍّخ ُ٘: ِذّذ أثٛ 

أششف  ؛شبٍ٘ٓ، ٚ٘الي اٌّغٍّبًٔ، ٚجٙبد فذض )دائشح ٕ٘ذعخ اٌىّجٍٛرش ٚإٌٙذعخ اٌىٙشٌبئٍخ(

أٌبد أٔٛس فٍظً  ؛اٌّذٍٔخ(ٔبِج ٕ٘ذعخ اٌّٛاسد اٌجٍئٍخ ٚاٌّبئٍخ فً دائشح إٌٙذعخ شّظ اٌذٌٓ )ثش

 ٌٍٚبي لّش اٌذٌٓ ٚفشح ٔظبس ٚدأب ثضعْٛ )دائشح اٌجٌٍٛٛجٍب(.  ؛)دائشح إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ(

أْ اٌّجٍظ لذ ، اٌٚطًٕ ٌٍجذٚس اٌعٍٍّخ ِجٍظأٍّْ عبَ اٌ، وعٍى حوشٍاٌذوزٛس ٚفً االدزفبي أٚضخ 

ضع ِزوشح رفبُ٘ ِع عذح جبِعبد فً ٌجٕبْ ٌزشجٍع اٌجذش اٌعًٍّ فً ٌجٕبْ ٚاجززاة عٍّبء شجبة ٚ

ٚاعذٌٓ ٌٍجمبء فً ٌجٕبْ ٚاٌّغبّ٘خ فً رطٌٛشٖ، ٚفً اٌٛلذ رارٗ سفع ِشرجخ ٌجٕبْ فً اٌذٚائش اٌجذضٍخ 

ّّزبصح، ٚأطبٌخ اٌعبٌٍّخ. ٚلبي اٌذوزٛس دّضٖ: "٘زٖ إٌّخ ُرعطى عٍى أعبط اٌّمذسح األوبدٌٍّخ اٌ

ُّمزشح اٌجذضً، ٚإٌضا٘خ، ٚاٌفضٛي اٌعًٍّ". ٚأضبف: "ُرعطى ٘زٖ إٌّخ ِع رٛلعبد أْ اٌجذبصخ  اٌ

اٌّخزبسٌٓ عٍغبّْ٘ٛ ثّب ٌزشن أصشًا ًِّٙب ٚدائًّب  فً األعشح اٌعٍٍّخ فً اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً 

 ثٍشٚد، ٚفً ٌجٕبْ وىً".

فً ثٍشٚد ً٘ ِٓ اٌششوبء اٌٍّّضٌٓ ٌٍّجٍظ، فً  ٚأسدف اٌذوزٛس دّضٖ: "أٌجبِعخ األٍِشوٍخ

ٌجٕبْ".  ٚلبي أْ أوضش ِٓ خّغٍٓ ثبٌّئخ ِٓ ِشبسٌع األثذبس اٌزً ُلّذِذ اٌى اٌّجٍظ ِٓ ضّٓ 

ثشٔبِج إٌّخ اٌجذضٍخ أرذ ِٓ ثذبصخ فً اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد. ٚربثع: "٘زا ٌعٛد ِٓ دْٚ شه 

 بِعخ".إٌى إٌٛعٍخ اٌشفٍعخ ٌألثذبس فً اٌج



٘زا ٚوبٔذ اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد لذ ٚلّّعذ فً اٌعبَ اٌّبضً ارفبلٍخ ِع اٌّجٍظ اٌٛطًٕ 

ّٛ ي ٌٍجذٛس اٌعٍٍّخ ٌٍّغبعذح فً رًٌّٛ أثذبس طالة اٌذوزٛساٖ فً اٌجبِعخ. ٚثذغت ٘زا االرفبق ٌّ

اٌّجٍظ أثذبس صّبٍٔخ ِٓ طالة اٌذوزٛساٖ فً اٌجبِعخ ثّجٍغ عزخ آالف دٚالس فً اٌغٕخ ٌىً طبٌت. 

، ٌٌزٛلع أْ ٌىْٛ 5112-5112ٌّٚىٓ رجذٌذ إٌّذخ طٛاي صالس عٕٛاد. ٚثذٍٛي اٌعبَ األوبدًٌّ 

ّٛي  وبْ اٌّجٍظ طبٌجًب فً اٌغٕخ. ٚرّٕخ األٌٌٚٛخ ألطذبة األثذبس اٌعٍٍّخ. ٚ 52اٌّجٍظ لذ طبس ٌّ

ثأٚي صّبٍٔخ طالة فبصٚا ثّٕخ اٌذوزٛساٖ فً ٘زا  5115وبْٔٛ األٚي  1ٚاٌجبِعخ لذ ادزفال فً 

 اٌجشٔبِج .

ٌٚزٛجت عٍى اٌطبٌت اٌفبئض ثبٌّٕذخ أْ ٌىْٛ دبئضًا عٍى شٙبدح اٌّبجٍغزٍش ِع ِعّذي عالِبد 

اٌّبجٍغزٍش، عٍٍٗ أْ ٌىْٛ لذ  ، اٚ ِب ٌٛاصٌٗ. ٚارا ٌُ ٌىٓ اٌطبٌت دبئضًا عٍى111ٚ 52ٌزشاٚح ثٍٓ 

أِضى عبٍِٓ عٍى األلً فً اٌجبِعخ فً اٌذساعخ فً اخزظبص اٌذوزٛساٖ اٌزي اخزبسٖ، ششط 

. ٚرغّطً ِٕذخ اٌّجٍظ اٌغٕٛاد اٌضالس 111عٍى  52دظٌٛٗ عٍى ِعذي عالِبد ال ٌمً عٓ 

ً اٌغٕخ األٌٚى ِٓ عٕخ  ف 55األخٍشح ِٓ اٌذساعخ ٌٍذوزٛساٖ. ٌٚجت أْ ال ٌضٌذ عّش اٌطبٌت عٓ 

 إٌّذخ.

ثشٔبِج ِب جٍغزٍش ِٕٙب ثشاِج ِزعذدح اٌىٍٍبد ٚاالخزظبطبد. وّب رّٕخ  52ٚرّٛفش اٌجبِعخ دبٌٍب 

. ٚاٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد 5115اٌجبِعخ رغعخ ثشاِج ٌٍذوزٛساٖ  اٌزً ُأعٍذ اٌعًّ ثٙب فً اٌعبَ 

ًب ٚرعطً شٙبدح اٌذوزٛساٖ. ٚدبًٌٍب ٌجٍغ عذد طالة أٚي جبِعخ فً اٌعبٌُ اٌعشثً رذًّ اعزّبدًا أٍِشوٍ

ِٓ طالة اٌذساعبد اٌعٍٍب ٚرغعٍٓ ِٓ طالة  1111ثٍُٕٙ  5011اٌجبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد 

 اٌذوزٛساٖ.

 

 

اٌطالة اٌفبئضْٚ ٌمفْٛ ثبٌزشرٍت األثجذي. ٚال رظٙش اٌطبٌجخ دأب ثضعْٛ اٌزً  والَ اٌظٛسح:

 ّشع.ٌُ رزّّىٓ ِٓ اٌذضٛس ثغجت اٌ

 
  
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ّجعحود الٌظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسّت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ّالدبهعة ًُ  . كٌوْذج لفلسفحِب الحعلٍوٍة ّهعبٌٍسُب ّهوبزسبجِب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ّطبلبة   8000   حْالًهي    طالبًٍب   ّخسوًبأعضبء   600  يه سثكأ  جضن ٍُئة جعلٍوٍة هي 

ّالدكحْزاٍ    ّالدكحْزاٍ،   ّالوبخٍسحس،   ٌٌبُص هبئة بسًبهح للحصْل على البكبلْزٌْض،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍَ   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكصُب الطبً   فً   ّجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جّْفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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