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 األمراض النباتیة تدریس مادة  أو كتابة البحوث عندأخطاء متداولة 
                                              
  محمد عبد الخالق الحمداني. د

  تخصص أمراض نبات/ رئیس باحثین متقاعد
  

ائمین عل        اتذة الق ة أو األس األمراض النباتی املین ب احثین الع ن الب د م دریس یستخدم العدی ى ت
ي  ة ف وص الخاطئ ض النص ا بع ات العلی ة الدراس ة أو لطلب موضوع األمراض النباتیة لطلبة الكلی

وحتى الیكون الموضوع المطروق في . التعبیر عن حالة أخرى لیست لھا عالقة بالنص الخاطئ
لنصوص ما تقصده المقالة  تقدیم األدلة على بطالن إستخدام تلك اھذه المقالة یشمل الجمیع ، فإن 

اد . الخاطئة للتعبیر عن ما یقصدونھ اء یك ذه األخط وحتى أكون منصفا مع الجمیع ، فإن بعض ھ
  : بسبب عدم الدقة في الترجمة عن الغة األنكلیزیة أن یقتصر على األخوة العرب

  
لوك :أوال یة أو الس ر عن اإلستجابة المرض  اإلستخدام الخاطيء لمصطلح الحساسیة في التعبی

  عناوین البحوث واألطاریح الجامعیةالمرضي في 
   : یالحظ كثیرا ورود عناوین دراسات أو بحوث تكتب على األشكال التالیة 

  .أو..... ..... دراسة حساسیة أصناف .  1
  .....   ...... تقییم حساسیة أصناف. 2
  .......... مسح أولي لحساسیة أصناف من . 3
  

طلحات  ابیر أو المص ذه التع تخدام ھ أن إن إس ین ب ق الیق رف ح ث یع أن الباح ھ ب د ب الیقص
ذه  ل ھ م أو نق ن تعل ن أی اره والادري م أصنافھ حساسة ولكنھ یطلق كلمة الحساسیة على إختب

فھناك فرق كبیر بین الحساسیة وبین السلوك أو اإلستجابة فقد تكون ... الترجمة أو المصطلح
و ة أو تك ابة عالی واع إص ي أن نعكس ف ة ت ي عدم اإلستجابة إیجابی نعكس ف لبیة ت ن إستجابة س

ابة  ن اإلص ن .. وجود أي أثر لإلصابة أو وجود انواع واطئة م ر السلوك المرضي  ع ویعب
ولن نذھب بعیدا عندما نتسائل عن سلوك فرد تجاه حالة معینة أو فرد آخر ، ...نفس المفاھیم 

ة لذلك أدعو األخوة الباحثین وطلبة الدراسات العلیا وكل الذین یتعامل ون مع األمراض النباتی
  : أن یستخدمو  العناوین التالیة 

ة اإلستجابة المرضیة... دراسة سلوك  ل..... أو دراس ل العائ یم تفاع ث  ..... أو تقی ألن الباح
د  العلمي یھدف ببحثھ  تحدید األصناف الحساسة واألصناف المقاومة ده وق ھ أو بل ي منطقت ف

ة ة تقویمی ة أول دراس ذه الدراس ون ھ ناف تك ك األص لوكھا أو ....  لتل رف س ھ الیع أي إن
  ..... إستجاباتھا تجاه المسبب الممرض

  
  ... إستخدام مصطلح المقاومة خطأ بدال من المكافحة: ثانیا

یستخدم البعض من العاملین باألمراض النباتیة  كلمة  المقاومة عندما یكتب معلومة عن أحد  
ة : المقاومة: ن الثانویة األمراض النباتیة ، فیجعل أحد العناوی الیب المقاوم طیر أس ثم یبدا بتس

  :ویذكر منھا على سبیل المثال
  تقلیل میاه الري .1
 تقلیل التسمید الفوسفاتي .2
 التخلص من بقایا  نباتات الموسم الماضي  .3
 زراعة أصناف مقاومة .4
 من الزراعة ....... في اإلسبوع .... إستخدام رشات وقائیة من المبید .5
 معاملة بمبید فطري زراعة بذور  .6

  .... وغیرھا من األسالیب التي قد تقلل أضرار الممرض
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وھو ما ذا نقصد ... ونسأل السؤال المھم ... ولندقق النظر في األسالیب المذكورة في القائمة 
ة ... (Resistant Varieties)زراعة أصناف مقاومة ... باإلسلوب الرابع ا كلم ي لن ماذا تعن

ات ولعلمنا بأن ا ... ھنا  (Resistance)المقاومة ي النب ة ف لمقاومة ھي أحد الصفات الموروث
  .... أما المكافحة فھو فعل أو نشاط قد یطبقھ مزارع محدد ویرفضھ مزارع آخر .... 

ین ط ب ا أن النخل ب علین ین لذلك یج ل أو ب ام والخاص  الصفة والفع ن  ... الع تكلم ع دما ن فعن
  :الفالني بأسالیب عدیدة منھا على سبیل المثالنقول یكافح المرض ... مرض معین 

  إستخدام األصناف المقاومة
  إستخدام المبیدات الفطریة المناسبة  

  التسمید المعتدل 
  مكافحة األدغال 

  تقلیل فرص اإلجھاد البیئي على النباتات 
  مكافحة الحشرات 

  زیادة التسمید البوتاسي 
  ..... وغیرھا من أسالیب المكافحة

ة لذلك ال رق مجال لحشر مصطلح مصطلح المقاوم اك ف ث ھن طلح المكافحة حی دیل لمص كب
  كبیر ما بین 

  Disease Resistance  وDisease Control    
  
 (Percentage of Disease Index) الخلط مابین النسب المئویة لمعامل المرض : الثثا

  ... Disease Severity)( وشدة اإلصابة أو شدة المرض
 (Disease Index) ید من اإلخوة الباحثین إلى إستخدام مفھوم معامل المرضیلجأ العد

حیث یطلق علیھ بالنسب المئویة لشدة  (Disease Severityكبدیل عن  شدة المرض 
 Disease)المرض مستخدما المعادلة الخاصة بحساب النسب المئویة لمعامل المرض 

Index (DI)...ولكي نثبت خطأ ھذا ......  1923ام المكتشفة من قبل العالم ماكیني ع
نستعرض المثال ) المرض(أإلستخدام ونتفھم الفرق بین شدة اإلصابة وبین دلیل اإلصابة 

  : التالي 
المطلوب تقییم شدة اإلصابة على جذور تلك النباتات ... لدینا أربعة اصناف محصول معین  

  ..رض محددعتھا بتربة ملوثة بممبعد مرور فترة زمنیة محددة من زرا
  .... الممرض یحدث أعراض تعفن الجذور :  مالحظة

  :وكاآلتي)4-0(لشدة اإلصابة مؤلف من خمسة صفوف   (Scale)إستخدم مدرج 
  التوجد أیھ أعراض مرضیة على المجموع الجذري: 0
  تعفن بعض الجذور الثانویة : 1
  تعفن أغلب الجذور الثانویة : 2
  جذر الرئیسيللتعفن وصول ال: 3
 . تعفن كامل للمجموع الجذري وموت النبات :4

ھا أعداد النباتات من كل صنف مدون فی ) أربع مكررات( نبات 100في الجدول التالي نتائج 
  :صف من صفوف المدرج وكما یلي  المصابة أزاء كل 

یتم قلع النباتات بشكل .. یذكرھا الباحث في المواد وطرق العمل كما ذكرت بعد فترة محددة* 
  ..... فظ على المجموع الجذري یحا
على مواقع صفوف )  نبات للمكرر الواحد 25بواقع / أربع مكررات ( 100توزع النباتات الـ* 

یتم تقییم المجموع الجذري لكل نبات لكي یوضع في الصف المناسب .... المدرج الخمسة 
  ... المالحظ على الجذور) التعفن(لمستوى اإلصابة 

  ...على سبیل المثال 1في الجدول  وكما مذكور...لنتائج من اضیعمل جدول یت* 
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بعد شھرین من زراعتھا في تربة ...... تقییم شدة اإلصابة في نباتات أربع أصناف  : 1جدول 
  1...............ـبملوثة 

  
 مدرج  صفوف

شدة اإلصابة 
  2على الجذور

  3أعداد النباتات المصابة في األصناف
  4 صنف  3صنف   2صنف   1صنف 

0 10  5  20 40  
1  20  5  50  50  
2  40  20 20  10  
3  25  30  5  0  
4  5  40  5  0  

  مجموع النباتات
  

100  100  100  100  

المجموع الكلي 
لحاصل ضرب 
كل صف مع 

  تكراره

195  295  125  70  

القیم الصحیحة 
  لشدة اإلصابة 
أو ما یعرف 
   بشدة المرض

195÷100 
1.95  
  

295÷100   
2.95  

125 ÷100  
1.25  

70÷100  
0.70 

  معامل المرض
Disease 
Index4 

 
  

48.75%  73.75%  31.12%  17.50%  

ثم یضرب الحاصل  4أعلى قیمة للمدرج أي  Xفي كال الحالتین یقسم المجموع على عدد النباتات 
X  100  ......  

النسبة المئویة 
لما یعرف بشدة 

  اإلصابة
% Disease 
Severity !!5 

48.75 73.75  31.12 17.50  

  ...... / وبواقع ...... تركیز .... إلى التربة الملوثة بمعلق الفطر... قلت شتالت بعمرن .1
في جذور النباتات ) المرض(لتقییم شدة اإلصابة ) 4-0(أستخد مدرج من خمسة صفوف  .2

تعفن بعض الجذور الثانویة =  1عدم وجود إصابة في الجذور، = 0: وكما یلي
.................................................................. 

  یوم من زراعة الشتالت في تربة ملوثة زز ..... حسبت أعداد النباتات المصابة بعد  .3
  في حساب معامل المرض في كل صنف....... (..... ) أستخدمت معادلة ماكیني .4
  .... القیم الخاطئة المستخدمة كتعبیر عن النسب المئویة لشدة اإلصابة أو المرض .5
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  :كیفیة حساب شدة اإلصابة 

  : وكما یلي 4حتى  0جمع حاصل ضرب كل صف من المدرج مع تكرار حصولھ بدأ من 
فر ابة  Xص ر مص ات الغی داد النبات دة  X 1+ أع ابة بش ات المص داد النبات داد   X 2 + 1أع أع

ابة بشدة  ات المص دة  X 3 +   2النبات ابة بش ات المص داد    X 4+    3أعداد النبات ات أع النبات
م    ......4المصابة بشدة  رة  ث ات المختب ي للنبات دد الكل ى الع ي عل وع الكل م المجم  )100(یقس

 ......  
إن  ذلك ف لة ل ة  أي نتیجة متحص ذه المعادل ل س  من ھ ن قب درج المستخدم م دى الم من م تقع ض

حة عن أي قیمة ستتولد لدیھ صورة واضوبذلك فإن القارئ ...  ولیس قبلھ أو بعده  ) 4ـ0(الباحث
ة أحد األصناف ... ألنھ یعرف مواصفات كل صف من صفوف المدرج  ت قیم ا  3فلو كان لعرفن

و  ي وھ ى الجذر الرئیس د وصل إل ذا الصنف ق ات ھ ي  نبات تعفن ف أن ال وبسرعة وبدون تفكیر ب
ن .... صورة واضحة لنوع إصابة عالي ل م ت النتیجة أق ا لوكان وح  1أم ك یؤشر وبوض إن ذل ف

  .......  بعض الجذور الثانویة وھو ما یعكس وجود تفاعل واطيء في نباتات ذلك الصنف تعفن 
ھي التمثل ذلك بل النسب المئویة لشدة اإلصابة فالحقیقة  القیم التي یحسبھا البعض بأنھا  أما   

عام   H.H. McKinneyالباحث  معامل المرض وھي فكرة طرحھا ل ھي قیم النسب المئویة 
ا درس تأثیر كل من درجة حرارة ورطوبة التربة على إصابة بادرات الحنطة  عندم 1923

  .   Helminthosporium sativumبالفطر 
∑nk/NK X100                           =  Disease IndexPercentage of   

  ونسأل أنفسنا بتجرد كامل : لنعود إلى الجدول 
یفترض بنا أن ننقل الصورة  ...ع الصنف الرابع لو أردنا أن نوصف الصنف الثاني ونقارنھ م

فنقول لھ ... بشكل واضح للقارئ الذي إستوعب حدود اإلصابة في كل صف من صفوف المدرج
التتجاوز اإلصابة في مصابة بالتعفن بینما  في نباتات الصنف الثاني بأن معظم الجذور الرئیسیة

  ..... أطراف بعض الجذور الثانویة لنباتات الصنف الرابع
أم نقول لھ بأن الصنف الرابع أفضل من الصنف الثاني ألن النسبة المئویة لشدة اإلصابة      

وقد یقوم ... ثم ماعالقة ھذه النسب المئویة بشدة اإلصابة %. 73.75بالمقارنة مع  17.5كانت 
الباحث بوضع حدود أو مدیات محددة تعكس حساسیة أو مقاومة األصناف المذكورة بالتقییم كأن 

تكون حساسة و عندما تكون % 50التي تملك معامل دلیل المرض اكثر من  األصناف یقول بأن
ا عندما بینم.... بدون معرفة  العوامل التي حددت ذلك .... فھذا یدل على المقاومة  25القیم تحت 

وھو إن معدل شدة ... فلدینا الدلیل... نقول بأن الصنف الثاني حساس جدا للمسبب الممرض 
  ..............أي إن التعفن قد وصل إلى الجذر الرئیسي  3اإلصابة في جذور نباتاتھ 

أقترحا  حساب قیمة دلیل  1981عام   (Datar&Mayee) الباحثین ومن الجدیر ذكره بأن      
  :من خالل المعادلة التالیة  Coefficient of Disease Indexالمرض  معامل

  100 / (Disease Index)دلیل المرض   Xالنسبة المئویة لإلصابة 
وقد أشار ... وقد ذكرا بأن قیم دلیل معامل المرض یمكن أن تعطي لنا فكرة عن الخسارة المتوقعة

  ... المرضالباحثین  إلى مصدر ماكیني عند إشارتھما لمعامل 
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 Multiple Cycle) إقحام النسب المئویة لإلصابة في أمراض الدورات المضاعفة: رابعا
Diseases) كاألصداء والتبقعات واللفحات والبیاض الدقیقي والبیاض الزغبي ....  

الفطر             ابة ب ة لإلص ي النسب المئوی زال ف فمن غیر المناسب أن تتحدث عن حدوث إخت
ب دا المس دقیقي أو الص اض ال رض البی ینب لم د مع تخدام مبی ة إلس تجابة  نتیج یم اإلس د تقی أو عن

وذلك ألن ھذه اللغة خاطئة جدا والیجوز التحدث ..... المرضیة لعدد من أصناف محصول معین 
ات ...بھا  ع أوراق النبات فالوحدات اللقاحیة لمسببات أمراض الصدا مثال تتساقط على سطوح جمی

  ... نت األوراق لعائل ذلك الفطر أو غیر عائلسواء أكا
... سواء على الصنف الحساس ام الصنف المقاوم %  100إذن فإن نسبة اإلصابة عادة ما تكون 

ولكن الفرق بین الصنفین ھو ما نراه ... ألن جمیع األوراق أستلمت وحدات لقاحیة للفطر المسبب 
  .... أو عدم وجود مناطق میتة حولھاوجود ... حجم البثرات... على مواقع اإلصابة 

  ... لذلك یتطلب من األخوة الباحثین الركون لقیاس شدة اإلصابة  عند التعامل مع تلك األمراض
یم  إن ما دفعني إلضافة ھذه الفقرة ما أطلعت علیھ في أحد األیام من أن أحد الباحثین المكلفین بتقی

ة ذك... كفاءة مبید في مكافحة البیاض الدقیقي  ر في تقریره بأن أحد المبیدات أختزل النسبة المئوی
  .....وال أدري كیف حسب ذلك% 20ى إل% 76لإلصابة من 

  
  

في التجارب  Duncan Multiple Range Test (DMRT)عدم إستخدام تحلیل : خامسا 
ا ي لھ املتین الت ن مع ل  أكثر م ن تحلی دال م ة ب  Least Significantللمقارن

Difference(LSD) :  
  

ار  تخدام إختب احثین إس ن الب ر م أ الكثی امالت  LSDیلج ین المع ة ب روق المعنوی ارة للف ي اإلش ف
ط  املین فق ین ع یس العدیدة على الرغم من إن ھذا اإلختبار غالبا ما یكون مخصصا للمقارنة ب ول

دة  امالت عدی ین مع ذا الین. ب ي ھ ى تإن كالم ار إل ل أن یص ن األفض ل ولك ذا العم ن ھ قص م
ھ توضیف  ق علی ا یطل اعفة وم دود المض ان ذو الح ار دنك  Duncan Multiple Rangeإختب

Test (DMRT) لألسباب التالیة:  
  .... بإعتباره إنھ یعكس الفرق المعنوي بین قیمتین LSD إختبار ما نعرفھ من .1
یم  .2 ة ألن  الق امالت المدروس ین المع ة ب روق المعنوی اع الف ل وإتس ة التحلی ي دق ادة ف زی

ي  .إعتمادا على عدد المعامالت LSDقیمة ستزداد عن  ة ف ل قیم أن أق روف ب ن المع وم
DMRT  ھي قیمة الفرق المعنوي بین معاملتین متجاورتین في المعدالت .... . 

لیرید خلق فروق بین المعامالت التصح عند تطبیق  LSDلذلك یلجأ بعض الباحثین إستخدام 
   DMRTإختبار 

تخد .3 ن إس احثین م ض الب أ بع د یلج ار  ام ق ن  LSDإختب ر م ة أكث د لدی دما توج  10عن
 . معامالت أو أكثر 
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  .  عدم اإلھتمام بالجداول عند كتابة البحوث واألطاریح: سادسا 

  
ى  اك درس یعط إن أول مقولة تقرأ على طلبة الدراسات العلیا في درس الكتابة العلمیة إن كان ھن

ذلك ...ن الجدول یجب أن یكون كامال وكأنھ بحث كاملوإ ...الجدول ھو قلب البحث... لھم ھي  ل
ل   Self Explanationفإن أھم صفات الجدول في أي بحث أن یكون  أي  أن یكون موضحا لك

فإن صلح الجدول  حصالإ المرفوع  شعاراللذلك یجب أن یكون . أرقامھ وكبف جاءت أو حسبت 
دول ... صلح البحث الجدول فقد  ات.. .والمقصود بصالح الج ة من معلوم ا یحتوی ام بم .. األھتم

ن  الزلت أذكر قول من درسني الكتابة العلمیة في جامعة كنساس الرسمیة في الوالیات المتحدة ع
  ... الجدول

ھ ... قال بأنك لو عثرت على ورقة بھا جدول لنتائج معینة تمكن ..  فبأس الباحث الذي كتب م ت إن ل
رض وموض أنت من معرفة كل شي عن التجربة ثال وإسم المسبب المم ول م وعھا وإسم المحص

  ...  والموسم الذي جرت بھ التجربة والحسابات التي أخذت وغیرھا من المعلومات
رح نفسھ      ھ یش ب البحث وإن ار الجدول قل ي إعتب دأ ف ذا المب ق ھ ام ... ولكي نحق ا باإلھتم علین

ـ  رف ب ا یع ي أو م ى أي ...  Foot notes بالحواش بخس عل ات ال ت دول بالمالحظ   ... ج
  ,,,, إن جدوال ببحث أو أطروحة خالي من المالحظات لیس لھ قیمة علمیة 

ھناك اسالیب لتأشیر المالحظات أسفل الجدول كإستخدام األرقام داخل الجدول وأزاء الموقع الذي 
  ... ترید توضیحھ للقراء 

دول  ام بالج ھ اإلھتم ن أوج ا إن م ح ومعب.. كم وان واض ار عن تخدام أي .. راختی دم إس ع ع م
امال  F.solani أو  R.solaniملخصات في العناوین كأن نكتب  ر ك ا .... بل یكتب إسم الفط كم

إن من غیر المعقول أن نرى جدوال لقراءات عن حاصل بفعل أربع أو خمس معامالت تسمید أو 
ى البطاطا وال أو جدول  لنتائج مرض ما عل.... مبیدات أو غیر ذلك وال نعرف ماھو المحصول 

العروة ھ ب ق علی ا یطل م أو م ي أي موس ة ف ات المعامل ت النبات م إن كان ة أم ... نعل روة الخریفی الع
ي أو ... العروة الربیعیة  ة حواش ن كتاب اعس ع ة وال نتق ة عالی ولي الجداول أھمی لذلك علینا أن ن

داول ي ج ابق أم ف ي الجدول الس ة ف ت مكتوب ر إن كان ض النظ ابقة  حافات الجدول بغ ل ... س فك
  .... جدول مستقل بما یحتویھ 

  : مبدأ األرض المحروقة أو حرق المراحل: سابعا 
ي داء العلم ل اإلعت اف ب واع اإلجح ى أن احثین أقس ض الب رف بع دما  یقت ل عن رواد األوائ ى ال عل

ھ وأل ... یتغافلون عمدا أم جھال بأعمالھم ألنھ  یرید أن یظن الناس بأنھ أول من فكر بالموضوع ن
ن  یرید أن  ن م یعتبر عملھ وكأنھ األول في بلده أو منطقتھ من خالل عدم تكلیف نفسھ بالبحث ع

ة ... كتب بنفس الموضوع  ت نتائجھ مختلف و كان ى ل وع حت نفس الموض ر ب ال الغی ال أعم إن إغف
ا أن... تتحمل تفسیرین الثالث لھما وكل منھما أتعس من اآلخر د بھ ودة یری ة مقص  فإما ھي عملی

وھذه كارثة لیس لھا أول وال ... وإما إنھ لم یقرأ ما كتب عن الموضوع ... یقول للقارئ أنھ األول 
  ..... بأن یطلق علیھ باحث علمي ةألنھا التعكس أحقی... آخر
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  :المصادر العلمیة للبحوث المنشورة: ثامنا
میة إن وجدت في الجامعات العربیة ینتابك نوع من الحزن على أسالیب تدریس مادة الكتابة العل   
إستخدامات  المنشورة أو في األطاریح التي یكتبھا طلبة الدراسات العلیا  ألنك تطلع في البحوث.. 

ي  ا ف ات العلی ب الدراس ث أو طال ا الباح ھد بھ ي یستش ة الت ادر العلمی ة للمص اریح خاطئ  األط
ة  ة ...  الجامعی ادر ثانوی نھم بمص ر م ھد الكثی ث یستش رحی در  تذك ن المص ة م ا معلوم فیھ
دكتوراة تستخدم % 80فإن أكثر من .. وعلى سبیل المثال.. األساسي تیر وال اریح  الماجس من أط

ل ... خاشع الراوي عند ذكر التحلیل اإلحصائي الدكتور الجلیل  مصدر ومع إحترامي وتقدیري ب
ریم  ذا األستاذ الك ل .. نحن العلمیین في العراق نكن كل التقدیر لھ ھ عن التحلی لكن إستخدام مؤلف

ائز ر ج ائي غی یة... اإلحص ادر األساس ر المص ا ذك ل علین ریم ...ب تاذنا الك أن اس ة ب ى ثق ا عل وأن
  ... یوافقني الرأي

أن مسبب مرض  وجدنا  عندما 1984أذكر بھذه المناسبة حادثة حصلت معي عام  راق ب ي الع ف
ي الجت دقیقي ف اض ال و)الفصة(  Midicago sativaالبی ر ھ یس    spp. Leveillulaالفط ول

Erysiphi spp.  .  ة  Transaction of Britishكتبت بحثا قصیرا لمجلة الفطریات البریطانی
Mycologia Society   د ف جدی ھ كش ري .. .. ألن م الثم ة بالجس اد الخاص ى األبع اء عل وبن

ت الجنسي وعدد األكیاس وأقطار األكیاس واألبواغ الكیسیة وأطوال األبو د تطابق ة فق اغ الكونیدی
ع الفطر  رت    Leviellula leguminasarum forma medicaginisالمواصفات م وأش

ذكور  مل ي... صدر في اواسط الستینیات یتحدث عن الفطر الم ب من ین  طل ین أو المحكمی  المقیمی
دیل المصدر  ان بحتب ي وك در األساس ائي المص ل إعط م بالفع ي وت در األساس یس المص ھ ل ا ألن ث

ورا  و منش ر وھ م الفط ف إس اد   Golovin,P.N. 1960لمؤل ي األتح وم ف ة العل ي أكادیمی ف
ر  ...لینینغراد /  السوفیتي السابق  موسكو ان أول بحث ینش ومن الجدیر بالذكر بأن ھذا البحث ك

ومن غرائب إستخدام المصادر العلمیة اإلشارة إلى مصادر محلیة حدیثة ...... لي فتعلمت الدرس 
رى لت ري فت د فط ل مبی ا بفع رض م ة م اح مكافح ى نج ثال أو إل ى الفسفور م ات إل أكید حاجة النب

ة.الباحث یشیر إلى أطروحة زمیلھ  ذه المعلوم ت ھ ادر أساسیة أثبت د   بینما ھناك مص ل أن یول قب
  ... وھكذا... الباحث الشاب 

  
  .... جعة مرابحاجة إلى الاألخطاء الرئیسیة التي  بعض أرجو أن أكون قد أشرت

  
         Email: ma_alhamadany@yahoo.comالدكتور محمد عبد الخالق الحمداني 

  2012تموز 
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