
 

 كفاح يفهمه طالب الدراسات العليا
نقطة حتول يف حيايت الشخخخخخخخخعلخخخخخخخخية يلال برية يلاو كتور يف يف ختصص النكهو اط يف  لخخخخخخخخ  ا  ااص يل     ١٤٣٣كان عام 

تن يس ال ايضخخخخخياع  اص ة قم الق ك تت ك ك صن كا قن اكيال كطالو اكهو اط ليلخخخخخك الخخخخخصبة يلاا ليتصصا يل خخخخخ و  ا ال  
 .. هرب شعلي 

  ..كانك جت يفة صثريل يلحمفزل تت فصرك ص صا قهنا  حبة صبيئة  للخخخخخخخخخخخخخخخ وا يلااتو  تت يليف ال صاية يلحن  ص  الخخخخخخخخخخخخخخخ كوم  ا
قث ع اذط الهج يفة يف ذايت ايتكااميية يلع فك ص  خالاا ذايت غري ايتكااميية تت ص حبة النكهو اط الخخخخخخخخخخخخاعنتء كثريا يف يف ا  

تت يقول عامل ال فس يوليوس الخخخخخخخخخخخخخخخياال تت انم ع ن ال ظ     صا يلخخخخخخخخخخخخخخخاعن   غم كل الهحنايع نظاصي التحثي اخلاص يب
الطالب عبى الهابو عبى اللخخخخخخخ و ع تت او يل وا شخخخخخخخع  يهرهو  لش يزصا تت يلاو شخخخخخخخع  تلخخخخخخخهجرو ص م القول تت 

تت قيفبغ يل ف   صش يف تت الذ  االهوعتء  ل عاية ايتكااميية يلالتحثيةاهنا حالة ص طتقة عبى يلاتضح ر ص  خالل جت يف  
 ذايت الط يق لفصم ز ا ص  الوالخخخخخخخخخخ. ا كاامييتت يل  لهبك ا  حبة قين ت برك كيف تلخخخخخخخخخخ و عقبية التاحك ن يلكيف اكون

  ..ايتكااميية

 : صخخخخخخخخخخخخخخخ  قاخخخخخخخخخخخخخخخم الخخخخخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخخخخخ ثخخخخخخخخخخخخخخخرياع الخخخخخخخخخخخخخخخ  عخخخخخخخخخخخخخخخشلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخخخخا تخخخخخخخخخخخخخخخبخخخخخخخخخخخخخخخك الخخخخخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخخخخخجخخخخخخخخخخخخخخخ يفخخخخخخخخخخخخخخخة اخخخخخخخخخخخخخخخي
ال  كنصك يفط   خمهبفة يلاخل يلج تهتو ا حباث ص  خالل  هشخخخشلالتحثية ت ااويةن يلقن  احملافظة عبى حالة الهقنم ا   يف 

يلاذا ل  يهم ايلن اجياا   ايتالخخهر ا  يلالثتاع يف تقنا ا حباث يف ن  مام النكهو اطن   ص  نلخخق تقالين ا يلالخخا  ايتكااميية
 ن ا   فة اله ايلنية  توالخخيو شخختشاع الهوا خخل صو زصال  اكقلن الهوازن يفني حيايت ايت هراعية يلال برية يلال ربيةحالة ص  

 كاا ل عبى  قل ايتنهاج الفش   

نلخخخخيح  لطالب الن االخخخخاع ال بيا ان يلخخخخ  وا قنظرهصم اخلا خخخخة يف تطوي  ص  فهصم التحثية اعهرااا عبى يلضخخخخو التحك 
  لخخخخخخخخخخخخخخخهر  ل ظ يخخخخة ا رخخخخا الخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة التحثيخخخخة الخخخخخخخخخخخخخخخوا  ف ايخخخخة قيل  خخخخاعيخخخخة تال بري يف ا خخخخا  ال ظ يخخخخة ال قخخخخنيخخخخة ن يلالهطوي  ا

يل   بريةن شلخخخخخخخخخخك عبى حيايت الشخخخخخخخخخخعلخخخخخخخخخخية يلالص  جت يفة حف ع صشهلخخخخخخخخخختا ا يف ااخبي يلا يلليس كال   ا   اتم  ز صا الخخخخخخخخخخ
 ..ايت هراعية
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