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���� و��م، أھدي ��رة ��دي  ��� ��م �،و��ر ا��دى ھدى �	�دأ	�ن ا���م  �  

- � �� ا�	�!ة أ�� �ن %	ت $	�!#�! �ن أ��" و�و ��! ��! و �ت إ�&'� "&���!إ�� �ن   

.ا&! ���� أ�" ا�	$�$- ورا.'- ا�#" ھ" &ور ��&" أط!ل � *" ��رھ! و�(ظ�! �"   

� ا�درا�- أ$" ا�0!�" �$د ا�/!در إ�� �ن �!ن �$$! *"  -��و�ودي، و�	(زي و��1'" 
.اط!ل � ��ره  

� �4$" &ورة ا�� �ل �ن أ	$&" وإ	#ر -���&" دون �/!$ل ،وا�ص $!�ذ�ر أ�#!ي ا�0!��#�ن 
.و7��-  

.ا�� �ل أ*راد �!.�- ��!�" و*ورار �ل �8$�� -  

-  �إ�� �ل أ د4!." وز��." ا�ذ�ن را*/و&" *" �1واري ا��!�'" �ل $�8�� ،�! - إ�
.*" ا�'�ل "ز���  

$��#/$ل راقا�� �ل ا�9!#ذة ا�ذ�ن $ذ�وا ��دھم �ن أ�ل &�!	&!،و#ر�4&! �وا��- ا�	�!ة  -  

وا�� �!*- ط�$-  �&- �!&�- �!�#ر،�! - #� ص و�!.ل ا;��م .و$��!&- أ*%ل  
.وا���#�>  

.ا�� �ن 4!ل �" ا�$#" &(�ك *!���#/$ل ا�!�ك  -  

� �وا �- ا�درا�- -��.ا�� �ن & 	&" و�1'&"   

 

 

 



 ~ أ  ~

 

  : �ــــــــــــ�د�ـ�

  

 �ن ا	�د�د ا	�	�� ا	���وى ��� ا	������� ا���ق أھم ا	ذي ��د �ن ا	���� ا	����م ���د   

و  ��,�رات �وا��� ��� +درة أ*%ر �( ) &�� ،و�&د�%$ 	�طو�ره ا	�دة ا	� درات

ت�*���0ق  إ	� ا	� درات ھذه ���� &�ث ،وا	�*�و	و��� وا	��ر-�� ا	����� ا	�(ر د��

	����� ر ط$ 20ل �ن ا	�	� 	�����م �د�دة (ورة  ��� ا	�	� وا3+�(د��، وا	����م ا��3�

ت ا	�� �&دث �ھ� إ3 د	�ل ��� ذ	ك  �&دث   ��د �� 	�س  	�زا4ر&8(2- ��	و�ن �

 �ن 20ل إ�داد +وى  �ر��  ،�&و	� �;ر�ب ھذه ا	�ؤ��� ا	�������  	�ؤ��ت ا�0رى ���

 ��ط� $ ا	وا+>� <� ��، ا8+�(دي �ؤھ�� �ن طر�ق �*و��ت ���0=� و��0((� ���

� وا��أ����  درا���و��ھ?   را�? إ	� &�� -� �ن ا	�*و�ن ا	���� ا	��ء ا	ذي ��ل

 �0دم  �&�وى �42�� 	 را�? أن �&@روا ا	��ز ھذا ��� ا	;4��ن ��� *ن 	ذ	ك ،و���و��

  . د+� و ا	�ر�وم ا	�&دد ا	�و�$ �*رس �در���� طرا4ق و ا	�0(ص

*ذ	ك �*ون +وى  �ر�� -� �دة �0((ت و�ن  ��� وأھ�� ھ�  وا	���� ا	�زا4ر��   

ا	��ظو�� ا	�������  �د ����� �د و�زر  ا	ذي أد0ل إ	� ،ا	�*و�ن -� ��ل ا2�8م وا�3(ل

�� -� ھ�*ل ا	دو	� ��& 3، ھذا ا	�وع �ن ا	�*و�ن أ�دت �ن أ��$  را�? و��ھ?  ره ��

ن�در���� �@	 ��	 �*و���� و�D��ن �ودة �م إ�دادھ  طر�;� ����� ��� أ�دي ذو *=ءة �

رف �ده �ن 20ل ،�ط	ب	  �داEو��� �را-;���	ا	������ �ن طر�ق  وا�دوات ��ا	@رور  

 ا	ذي ا	�*و�ن ���ك ا��0ر �ن ا	��*ون ھذا +(د ��*ن ،و���0=� أ�	�ب ��;���� �&�ر-�

ا	�*�� �  ا	*=ءة وا	��رة �و+> �ن ا	���� ��رو�$  �ء %م و�ن ،و+درا�$ ����ب  � �رEب

  .�ن 20ل -�رة �*و��$

��� ا	�� �;وم �(ل ��ل �ن  �ن ا	�وا�ل ا����د ��ھ? ا	�در�س -� ��وم ا2�8م وا3   

وذ	ك �ن 20ل ا���ج ا	طرق وا��	�ب  ،���� ا	�*و�ن ا	���� ا	=�ل -� ھذا ا	�0(ص

إ@-� إ	� 	��@��ن ا2�8��� ا	�ظر�� وا	��دا��� ���، ا	&د�%� -� ����� ��;�ن ا	ط	ب 

���� -� ا	����� ا	�*و���� *ل ھذه ا	�;ط ، وا���ذ� ا	�� د	�  �ن ا	ط	ب ا	�2+� ا	 �داEو��

  	ن �*ون إ3  ا	�*و�ن ا	=�ل	ذ	ك -	��رف ���  ����زا، � ا��0ر �*و��� أ*د������ ��*ل -

  وا	��+�� وا	�;د  	�طرق 	�ذه ا	��ھ? ا	�� �درس  � -� ھذا ا	&;ل �ن 20ل ا	�&��ل



 ~ ب  ~

 

  .ا	�و@و��

 ودورھ -� �*و�ن ��ھ? ا	�در�س ا2�8���وھ� ن ��,�ر� ل&و ��(ب -درا��� و��$   

��ر -� ��وم ا2�8م وا�3(ل� ��� ا	�ر�وة ا�ھداف إ	� ا	و(ول أ�لو�ن  ط� � ا	��� ا	%

  .-(ول  ��� �ن و ـإ	�   ا	درا�� +��ت ا	��ل ھذا �ن

  :�@�ن  و 
�درا�� ا
�ظري ��ص 
����ب : ا�ول ا
	�ب

 ا��0ر أ� ب ، ا	درا�� -ر@�ت ، ا	�و@وع إ�*	�� طرح 20	$ �ن �م :  ا�ول ا
��ل

 ،و ا	درا�ت 	درا�� ا	����;� ا	�(ط�&ت �&د�د و أھدا-� ، ا	درا�� أھ��� ، ا	�و@وع

�;  �ن %2%�  �&��ل +�� &�ث ���ددة، زوا� �ن ا	���� ا	�*و�ن �و@وع ��و	ت ا	�� ا	�

  درا���  �و@وع �2+� 	� ا	�� ا	درا�ت

���� ا
��ل
�=�و�$ وأ�وا�$ ووظ4=$ وأھدا-$ و ا	����  دأ  ا	�*و�ن �ن ا	&د�ث -�$ *ن :  ا

(ر ا	����� ا	�*و���� ، ��ط� ت و-�	�� ا	�*و�ن ا	���� -� ظل ا	��,�رات وأ�0را ��

$�  . �طر+� إ	� �;��م  را�? ا	�*و�ن ا	���� و��و+


ث ��
إ	� �ودة  ا	�در�س ا	���� �ن 20ل ا	�طرق 	��ھ? وطرق0((�ه : ا
��ل ا

ا	�;��س وا	طرق ا	&د�%� -� ا	�در�س %م إ	� ا	�2+� ا	 �داEو���  �ن ا	ط	ب وا���ذ و*ذ	ك 

����  ��ط� ت ا	�در�س ا	���� وأھ���$ و(و3 -� ا��0ر إ	� ��و+ت و&�ول ا	��ھ? ا	�

ا	�*و�ن -� ��وم  �ن � -�$�&د% ا	ذيا
��ل ا
را	�  ��D� ا�ول �=س ا	 ب �ن أ�0را و  

	�را&ل ا	�ر���0 	��وم ا2�8م وا�8(ل %م �طر+� إ	� ا	��ر �  دءا   ا2�8م وا�8(ل

  ا	�زا4ر�� -� ا	�*و�ن ا2�8�� وأ�0را ��3ت ا	�*و�ن ا2�8�� -� ا	�ظم ا	�د�د 

���� ا
	�ب أ�
ن ا*- �
   : �@�ن &�ث 
�درا�� ا
�!دا�� ط�ر

  ا	����;�  	درا��  دءا  	���? ا	��دا��� و ا	������ 	�Jراءات 0(ص: ا
���س  ا
��ل

 ، ا	 �ر�� و ا	�*��� و ا	ز���� ا	درا�� ��3ت �&د�د �> ، درا��� -� ا	�� >�*  �ر@�

ت ��> أدوات و ، ا	���� 	طر�;� ا��0ر�  .ا	 �

4? ا	��&(ل ���� وا	����;�  	=ر@�ت، وإ+�راح  �ض  �م -�$ �رض: ا
��دس  ا
��ل��

 .ا	&�ول
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  :ا������� 

�ل 
	�ء ���دة و�ر �ل ا!�م وا�!ر�  ھو �ذك 
	�ء أ�� ،�ر����ف �ن 
	�ء إ� أ�وا�د ا


��ث �ھ* وا�وا�د ا!��$  ا�( �	)� $	ط�قد�% ���$  ا�	و#أ�( �,�$د  ا%-��
وھذه ا�	�ھ*  ،أ

�/و/$  
$ن�
�$�� ��5 �ن از�ن ���ت دى ا�	ظر$ن ، ا�2رى ا!�وم #!��% $���ز 


��-$ن ا9�7م وا�8/�ل 	و�� �ن ا57طراب وا��5رب �(  ��وم�$دان �( ��/  و وا

  �ول 
��-% ا!��$ھذا ا!�م �( �,�$د أ :�	د ��$)��!ر�  ��ھ( ا�	�ھ* ا�( ��� $راء �ول ا2

  $��!�	#ده $, ،ا�8/�$ ا%<ر$ط   �د �ن ا!�وم ا�#�ورة �!�م ا	=س و��م ا8#���ع �	)#� 

 $  .أن $���<� �? �/و/$  أ
��-% ا�9�7$  وا�8/�

 أن �وھذا را#? إ ،	=:)� ���	  ���$  
$ن ا!�وم ا�2رىو#دت أ�9م وا�8/�ل ��وم ا7  


��-$ن ھ�م 
% :�س إ�)و �#�ل � ،�9مد #زء �	% $!$ش ا�8/�ل و$:�? ا7ا=را!���ء وا

�ر
و$  دى ادول � و#وده �د$-� �!�م $درس �( ا�	ظو�  ان، ا�2ر اذي أدى إا$$�9�8

�و
!د �د و#زر  ( �ؤ::��)� ا#��!$ ،ا���د�  ��/ ، وا#زاBر ھ( ا�2رى دو  أو#د�% 


��� أ/$: )�
E  �ط�:�)� ا�!�$�$  وأD :�ط  �ن :�ط�ت ادو  ا�د$-  أد���% / %�

���:% �ن �9ل ��و$ن اط�
  ��9$$ن $در:ون �( ا#��!�ت و	�ن �9ل إدراج إ ،إ�$�9 


  ا�9�8$  وإ����% ��رة أ�	�ؤ::�ت ا�9�8$ ��� أ$دي �ن ا�
���و  �	% إ��:�ب  �رى 

س ا�9�8$  $ل ا���$����ه �( ا#��!  �ن �9� #�	ب ا	ظري اذي $إ ،�$دانا�
رة �ن 

��و$ن �و�	�ھ* ا�در$س ا�( و5!�)� وزارة ا )�!اط�ب �( ��وم ا9�8م ھذا !�$م ا

#��!  وھو ��ر$* أطر إ ،وا�8/�ل�
 $�ط�
% اوا�? ��9$  ����<� �? ���/د ���$ق ھدف 

  .��9(ا7

�د   )��:)ر 
<�ل #دي ��� ��وم ا9�7م وا�8/�ل  �#�ل أ/
�ت ا#��!  ا#زاBر$  

����ق إ8 و�ق <روط و#ب  وھذه ا�=�ءة 8 ،�ءة ��$ �= ذو ��9$$ن �ؤھ�$ن و��ر$* ط�
  إ

�( و ،$رھ� و�:�$ط ا5وء ��$)��:$  �����
	$  ا���$  ارا�* و�	�ھ* ا�در$س 
ھ( ا

را:  �ل دو�	% �!�
ر ھذه ا	�ط  � ،ھذا ا�#�ل $س ا�( $����ھ� اط�ب �(ا���$ و���وى


�ب $��ن /$�G  إوا ،!�ل=رة ��و$ن 	�#D و�و< �و5وع ادرا: <��$  	ط��9 �ن ھذا ا
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)�����ھ�  وا����ذة إ�� ���ونا�ط���  ��ف ��ظر:  �( :ؤال #وھري ��� ا	�و ا

  ؟ ا��در�س %$ #�وم ا�#"م وا ���ل

  :ا����ؤ ت ا�(ر#�� -

�( ا��و$ن  �9م وا�7/�ل ھ( ا�:�ھم ا=!�(ھل ا��رارات ادرا:$  �( ��وم ا7 -1

  ا#��!(؟

  ��و$ن اط�
 ؟ ���$  �($:��د �( ا���$$س ا�9�7$   ا�	وع وا�!ددھل  -2

�( ��و$ن �ون ا���$$س ا�9�7$  $�5ھل  -3  
  ؟)م 	ظرة �ول ا���ر:  ا�)	$ :��د اط�

  :ا�(ر���ت -

�( ا��و$ن ا#��!( وا�8/�ل ھ( ا�:�ھم ا=!�(�9م ا8 ما��رارت ادرا:$  �( ��و -1.  

�( ا���$س ا�9�7$  8 $:��د ا�	وع وا�!دد  -2 )�  $��� 
  .��و$ن اط�

  .��ون 	ظرة �ول ا���ر:  ا�)	$  ��5ون ا���$$س ا$�9�7  -3

  :��ررات ا-���ر ا��و�وع   -    

�$��$�(ھذا $��ن �/را2:
�ب ا�( أدت 
	� إ� إ��$�ر �و5و�	�     :  

1- ��( �طو$ر ا )!��#�ط�ب ا#��!(�!ر�  طرق ا��و$ن ا )�  .:�وى ا!��( وا�!ر

  .�!ر�  �درة اط�
  �ن �9ل ا��و$ن ا#��!( وذك �ن طر$ق ا�/ول ��� ا<)�دة -2

3- I�( درا:  ھذا ا�و5وع وذك   
Gر�ط�ب ا#��!( ا )��!�:�س 
ظ�ھرة ا5!ف ا

)	(�  .�ن �9ل ا�$دان ا

4-  
  .�!ر�  دور �	�ھ* ا�در$س ا$�9�7  �( ��و$ن اط�

5- :
 )!��#
�دم ا:�$!�ب اط�ب ا���
!ض ا  
  .$س$ب /!و
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�!�رف وا�!�و��ت �ن �9ل  -6�
���و  ا��Eب ��� /!و
�ت $وا#))� اط�ب �ن �زو$ده 

  . ا��رارات ادرا:$  �( ا9�7م وا�7/�ل

  :أھ��� ا��و�وع -


 �-$  ��� أھ�$  اظ�ھرة ا�( $�م درا:�)� و��� �$��)� ا!��$  و����و�ف أھ�$  ادرا:  ا


% �ن ���Bق؛$��ن ا7:�	�د �	)� و$��ن أن ��رج $��ن أن ����% �ن 	��B* $��ن ا7:�=�دة 

 ، �($
��ث و�راء � ��$��ن أن ����% ادرا:  �ن 	=? �!�م و�ذك ��و�ف ا2ھ�$  ��إوا

 $�$

�ث �ن ا	��$  ا!��$  و��$��ن �ن ��Bدة ا�#��? �ن ا	��$  ا!��$  وا�ط  .1 ا

  .��9$  ودورھ� �( ��و$ن اط�
 و�
رز أھ�$  ادرا:  �ن �9ل أھ�$  �	�ھ* ا�در$س ا7 -

  .وا�7/�ل �!ر�  وا�? ا��و$ن �( ا9�7م  -

  .أھ�$  ا��و$ن ا#��!( ودوره ��
!د ا��رج -

�( ��وم ا9�7م وا�7/�ل �و	% ��/ص  - )!��#
)� ا��و$ن ا:��$ )��!ر�  ا2ھ�$  ا

  .�:�س

  :أھداف ا�درا�� -

��� ��ون ادرا:  ذات �$�  ���$  8
د أن )� أھداف؛وھذه ادرا:  �)دف ا� ا	��ط  -

 $��  :ا

-   ��( ��وم ا9�7م وا�7/�ل�!ر )!��##زاBر ا�:�وى ا!��( اذي ���% ا��و$ن ا�
.  

- )!��#  .�!ر�  ��إن ��ن �	�ھ* ا�در$س دورا أ:�:( �( ا��و$ن ا

$  ا��و$ن  -�!� )��)م ا!را�$ل ا�( �ؤ-ر  ��( ��وم ا9�7م وا�7/�لا�طرق ا.  

�( ا��7/�ص  -  
و�!ر�  ا	��Bص �( �	�ھ* ا�در$س ا�( �د ��ون ا��رب إ� اط�

)!��#  .ا�ؤ-ر اE$ر �
�<ر �( ا��و$ن ا

                                                           

.50ص  ،2001 ،�/ر ا���ب ا#��!( ا�د$ث، ،ا��1ث ا���3$ %$ ا�-طوات ا���2/�� �#داد ا��1وث ا�/���#�� ���د <=$ق، - 1
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- #��وم ط�ب ��!( ��� �طو$ر ا�:�وى ا�!ر�( ا�!رف ��� �:�ھ�  طرق ا��و$ن ا

  .ا9�7م وا�7/�ل

  .�!ر�  دور ا�	�ھ* ا$�9�7  �( ��و$ن 	ظرة اط�
  �ول ا�$دان -

  : �م�1د�د ا��(�ھ -

1- �  : ا�درا�$ ا���2

  .1 ھو اطر$ق اواD5 أوا�ط  ا�ر:و�  �:$ر ��$)�:��4 -

�ط�
  دا��)� أو ��ر#)�  :ا�ط"�1  !��#
رات ا�ر
و$  ا�( �)$B)� ا�  ھو �#�وع ا

�$  واد$	$  وا7#����$ ؛��-
�/د �:��د�)م ��� ا	�و ا<��ل �( #�$? ا#وا	ب ا!��$  وا  

  إM 	�وا $ؤدي إ� �!د$ل :�و���)م؛و$!�ل ��� ���$ق ا2ھداف .............ا#:�$ ؛ا=	$ ؛

  .2ا�ر
و$  ا�	<ودة 

  و:$�  ھ��  �ن و:�Bل ا�ر
$ ؛�م أ	)� �!�
ر #وھر �!د ا�	�ھ* ادرا:$  ا#��!$   :إ/را��5 


رات وا�)�رات وا!�وم �
�دئ وا��� ���وي ��$% �ن ا�$م وا  $�$�!�  ا!��$ ،ا�ر
و$  وا

   و
!د ذكوا�!�رف؛وا�( ھ( أ:�س 
	�ء و�	�$  �درا�)م و�)�را�)م إ� 	)�$��)� ا�/وى 

�:ب �$و)م وإ:�!دادا�)م و�درا�)م و�)�را�)م و��#�ت ا�#��?   ��=$زھم و�<#$!)م ���

)م.  

�!�$م ��( و�,ھ$ل �وى 
<ر$  ��$� ور�$!  ا�:�وى �( ��وم  :ا���و�ن ا�/��$3 ��4 -2

 �$:�$:  
�ث ا!��( وا	��ج ا�!ر�  ا!��$  و�	ظ$م ادارة ا�#��? وادو�ر<$د وا�


  .3 وا��/�د$� وا#����$�

                                                           

.2،2004،دار ا=�ر،د�<ق،طأ�ول ا��ر��� ا��"��� وأ�������2
د ار���ن ا	�9وي، - 1
  

.1995 ،1ار$�ض ط دار ��م ا���ب، ،أ����ت ا���2� ا�درا�$ و�6���2 <و�(، دا�� د���و - 2
  

 #��!  ور�� ، <)�دة ��:�ر��م ا8#���ع، ،ا���ورات ا /���#�� �ط��� ا�����ر 1ول ا���و�ن ا�/��3$ %$ ظل �ظ�م ل م د �!�ري ازھرة،-3
12ص ،2014   



ا�ط�ر ا	����� 	�را�
:                                                                      ا	��� ا�ول  

 

 

14 

ھو ���$  �!�$�$  ���//  $�=��ل �$)� أ:��ذ $���ك 
را�* درا:$  وو:�Bل  :ا�ط"�1-

 )��!�!�$�$  �? اط�ب �( ا�2$ر $�ر#م ھذا ا�#)ود 
<)�دة #��!$  ���ل اط�وح ا

 )�  .1وا�!ر

ا��و$ن ا#��!( ھو ��و$ن ���/ص $,�( 
!د ا�!�$م ا2:�:( أو ا-�	وي  :إ/را��5 

ذو �:�وى ��( و�( 	=س او�ت $�و�? �	)م �)�م ��ون �( اوا�? )� وا�!	$ون �$% $�	ون 

 $B�(	  .أھداف �( ا!��$  ا��و$	$  و� )	���(#B ا

�Pن ��وم  - �BERGET ACHAFI:ب �!ر$ف 
$ر#( أ<��(  :�(2وم ا�#"م وا����ل -3

ا7<�رات �ن  وا�7/�ل ھ( ��وم �)�م 
درا:  إ	��ج و�!�#  و�,-$ر ار�وز وأ	ظ�  ا9�7م

����$ل  �
 .���وي ��� �!�$��ت ���ن �( �=:( اظواھر ا�ر�
ط  طر$ق و5? 	ظر$�ت ��

إن ھذه ا!�وم ھ( ��/ص أ�ر$�( ا2/ل ��� ا�2ل و�!ود درا:�ت  :"و$�ول �$ر	و	د 
�ل

)و��ن  �
رر ا!��( اذي  -زر:=$�د- 8:و$ل–ا2و�اذ$ن أ�طوا درا:�ت �ول ا9�7م ا


ذا�% �=��ده، �	ت � ��B�� ���� وث #!ل �ن درا:  ا�7/�ل�
2��? �را�م ھذه ا.  

  �)�م 
درا:  ا�$=$  ا�( ��م 
)� إ	���ل ار:�  ا� ا#�)ور :إذن �!�وم ا9�7م وا�7/�ل

$  ، ا��9ظ �ن �9ل ��ر$M درا:  ا�7/�لو��  –ر:ل �ا:أن ھذه ا!��$  <��ت  ا!	�/ر ا

  
ل –ا�	�ة  –ار:���:�  و�ن  ،وھذا ا�	ظور 	#ده �	ظ�� �( 	ظر$�ت ا�7/�ل و	��ذ#% - ا

  ا��9ظ �( ار
? ا�2$ر �ن ا�رن ا!<ر$ن ھو ��ول 
ؤرة ا7ھ���م ا� ا2-ر اذي ��ر�%

$   ،ار:�  ��� ا#�)ور ا�:�)دف��  :��� �!د�% ا� درا:  ا�وا5$? ا

- =-���I/�ل دا�ل ا�#��? ا���ر:  ا$و�$  وا  .  

-  =����  .درا:  ا2	ظ�  ا�9�7$  ا�( �ؤطر ا���ر:�ت ا$�9�7  �( ا�#��!�ت ا

  

                                                           

،أطرو�  د��وراه �( ��م ا	=س،#��!  ط��� ا��در�� ا����3 �1و �2�� ا��در�س #وا�ل ا���و�ن و#"��2�8 ��7/�ھ�تز$ن اد$ن �/�ودي، -1
45،ص�1998:	ط$	 ،ا#زاBر،   

.30،ص 2013، �=)وم ا9�7م ا�7/�ل،�دو�� ا����ل ��3وم ا�#"م وا����لھ<�م :��(، - 2
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  :أ�� إ/را��5  -

�	�/د 
!�وم ا9�7م وا�7/�ل -: �
د ا�  !��#
$د 
ن 
�د$س �ا��/ص ا�و#ود 

�  : ��//�ت وھ( واذي $�
? ��$  ا!�وم ا7#����$  واذي $5م �دة  "�:��E	م"��/ا

  

/ري  - و:�Bل ا9�7م وا�#��?  -ا���و�  ا!��$   - ا:�!( ا��/ا�7/�ل  - ا

)��$:  .ا

  :ا�درا��ت ا�����9~ 8


�ث إر�,$	� أ     أن 	,�ذ درا:�ت )� ��9  ي 
�ث $ر��ز ��� درا:�ت :�
�  و�( ھذا ا

 �	-�
  ھذا ا���-ل �( دور �	�ھ* ا�در$س ا�9�7$  ودورھ� �( ��و$ن G$ر �
�<رة 
�و5وع 

 
  .اط�

 ا�	�� أداء و ا����� ا���
	� ا������ :�ذ�رة ��#:�$ر
!	وان : ا�درا�� ا�و�� -

  ا�ذا�� ا�����


ا���� 
�ان  درا����  "��ذا,�ت ا	���*
 ��ق أھ'اس،%���،�$�#،"�!�
،أدرار،ا���اط،

  . �2��345،ا	#�1،��ي "�/.�س


  ھذه ادرا:   .2007/2008<ر$=( $!�و
( :	 :�ن ا�داد اط�


�و-$ن ا	=:)م  - ��$ث اھ��ت ھذه ادرا:  2ھ�$  ا�و5وع 
�د دا�% و�ذك أھ�$�% دى ا

  وأن ا��و$ن ا���/ص  �/ ���� $ط�!وا أ�-ر ��� ا�:ؤو$�ت ا�( �	�ظرھم 
!د ا��رج 

��:ب 
ل ��� ا�!��ل �?  )=�/!�ل ا�
  �ن دوره إ�داد ���و	$ن �( ا9�7م $س ��$�م 

  .�ل ��ھو �د$ث و���دم

  :���ؤ ت ا�درا�� -

 :�$ث ���ور ا�:�ؤل ا!�م -
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  -$ر ا��و$ن ا#��!( ا���/ص �( أداء ا!�ل ا/�=( ا7ذا�( ؟وھل $:�ھم ھذا ���دى �,

  إذا�( 	�#D؟ا��و$ن �( إ	��ج ��ل /�=( 

  ھل $ؤ-ر ���وى 
را�* ا��و$ن ا���/ص �( أداء ا!�ل ا/�=( ا7ذا�(؟ -

  ھل �ؤ-ر طرق ا�در$س �( ا��و$ن ا���/ص �( أداء ا!�ل ا/�=(؟ -

  ھل ����<� أھداف ا��و$ن ا���/ص �? ��ط�
�ت ا!�ل؟ -

  :ھدف ا�درا�� -

-   �  �دى �,-$ر ا��و$ن ا#��!( ا���/ص �( أداء ا!�ل ا/�=( ا7ذا�( و�ذك �!ر

  ��:$س ا���B$ن ��� ا��و$ن 
5رورة ا7ھ���م أ�-ر 
�و5وع ا��و$ن ا�و#% Iذا�  

  .إ�5�  ا� ا�و#% 	�و �طو$ر ا��و$ن �( ھذا ا�$دان

5� ا�درا�� -���:  


را�* و���و$��)� و�:	$د ھذه ا�)�  ا� ���/$/$ن �( ھذه 5رورة -  إ��دة ا	ظر �( ا

  ا�#�8ت،إ�5�  ا� و5? إ:�را�$#$  ����  �طط ا�ر
/�ت وا�در$
�ت و�دم �/رھ� 

�( �دة ��ددة �ن :	  ا��رج.  

- $�!=  .إ��دة ا	ظر �( طراBق ا�در$س وا����7د أ�-ر ��� اطرق ا�د$-  ذات ا

  ��ل،��/  �( �#�ل ا9�7م �!�( ��س ا���ر:  �( إ��دة ا	ظر �( ا��و$ن ا���/ص -

  .ا��//�ت ا�2رى


�ت ا���و	$ن 	�و ا��//�ت -Gو$ن �? �را��ة �و#)�ت ور��  و#وب ا	ظر �( ���وى ا

 !��#
دءا �ن ا  $=�/  .ا
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ا���ورات ا /���#�� �ط��� ا�����ر 1ول ا���و�ن ا�/��3$ %$ ظل  :ا�درا�� ا�:����  -

  �ظ�م ل م د 

    وا7#����$  #��!  ��/دي �ر
�حدرا:  �$دا	$  !$	  �ن ط�
  ا��:�ر 
��$  ا!�وم ا7	:�	$


  �!�ري ازھرة 
ور�� ،   .�2013/2014ن إ�داد اط�

ھذه ادرا:  أھ�$  ا�/ورات ا$����#8  
�$ث أن اط�ب ا#��!( درس �( ظل  ز�
ر -


�رھ� أ:�و
� ���$� و���$� �( �#�ل ا�!ر�  و��/ول ��� �وارد ��P
إ/��9ت #د$دة 


<ر$  
,�-ر :ر�  وھذا �( ظل 	ظ�م ل م د  

 :���ؤ ت ا�درا�� -


  :ث ا	ط��ت �ن ا�:�ؤل ا!�م$�

�( ظل 	ظ�م ل م د 
��$  ��ھ( ا�/ورات ا7 - )!��#ط�
  ا��:�ر �ول ا��و$ن ا  $����#  

  ا!�وم ا7	:�	$  وا$����#7  
#��!  ��/دي؟

)��  :واذي إ	
-ق �	% �:�ؤ8ت �ر�$  ��

-   !��#
�( ا	ظ�م ل م د 
��$  ا!�وم ا7	:�	$  وا$����#7   )!��#  ��ھ( �/�Bص اط�ب ا

  ��/دي �ر
�ح؟

  �	!�س ظروف ا��و$ن ��� �D�9 اط�ب ا#��!(؟�$ف  -

%؟ - )�  ھل �:�ھم طرق ا��و$ن �( 	ظ�م ل م د �( �ر�$  أو �طو$ر ا�:�وى ا�!ر

  :ھدف ا�درا�� -


��$  ا!�وم ا7	:�	$  ا�!رف  - )!��#��� ظروف ا��و$ن ��� �D�9 اط�ب ا

  .�ر
�ح ور��  
#��!  ��/ديوا$����#7   

ا��و$ن �( 	ظ�م ل م د ��� �ر�$  أو�طو$ر ا�:�وى ا�!ر�( ا�!رف ��� �:�ھ�  طرق  -

)!��#�ط�ب ا.  
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5� ا�درا�� -���:  

�( ظل ل م د $��$ز �ن �9ل  - )!��#  ا�/ورات ا$����#7  ط�
  ��:�ر 
,ن اط�ب ا

�( درا:  ا��/ص  %�
Gر )�  .�/�Bص ��-�ت 

�$��% ا7#����$  و�ن $س 
�P��	% أن $
دع و$�دم  اط�ب ا#��!( $��ن أن $و�ق -

 )�  ا#د$د 

  .ا��/ص 2	% إ�
? :$�:  ا���$د

-  )!��#�و�$ر و�ت �	�:ب 7#راء #راء �ر#�ت و#وب إ��راح �( ���$  ا��و$ن ا

  $���  

  .ا� ا�ؤ::�ت �:ب ا��/ص

  .�E$$را��و$ن ا#��!( $���ج إ� طرق وأ:�$ب #د$دة �ن أ#ل إ�داث  -

  ��:"ت ا�ط��� �وا8= ا���و�ن ا�/��3$ ا���درج %$ ا�/���3 ا�/زا5ر�� : ا�درا�� ا�:��:� -

درا:  ��  #��!  ��	وري �:	ط$	  �:م ��م ا8#���ع !�( أ��د 
و�!زة،ر:�  ��#$:�ر  -

  .�2007/2008:م ��م ا8#���ع :	  #��!  �	�وري �:	ط$	 ،

  :���ؤو ت ا�درا��  -

$:�ھم ا��و$ن ا#��!( ا��درج �( /�ل ا�=�ءات و�	�$  �درات وا���	$�ت اط�ب ھل  -

�( ا#��!  ا#زاBر$  )!��#  ؟ ا


�:م ��م ا8#���ع  - )!��#  ؟�� دور ا�/�Bص و��و��ت ا�و$ن ا

��و$ن ا#��!( ا��درج  -�
  ؟ھل ا�	�ھ* ادرا:$  وا2:�$ب ا��و$�$  �ر�
ط  
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  :�� ھدف ا�درا -

�( ا#��!  ا#زاBر$  وھل ھذه ادرا:   �)دف )!��#إ� ا�ر�$ز ��� ��$�  ا��و$ن ا


را�* $:�ھم �( /�ل ا�=�ءات و�	�$  �درات وا���	$�ت اط�ب؟ و�ذك ا�!رف ��� ا

  .ا�!��دة وأ:�$ب ا�در$س وطرق ا��$$م

وا�? ��و$	)م  -  
 .ا#��!(ا��د$د 
د�  و
�ل �و5و�$  �/ورات اط�

-  !��#
�$ن ط
$!  ا��و$ن ا#��!( د�ل ا�. 


$ن ا�و$ن ا#��!( وا=���$ن  -  �B�����و  ا�!رف ��� ط
$!  ا!��9ت ا

 $!��#  .ا7#����$$ن �( ا�ؤ::  ا

5� ا�درا��  -���: 

��ءات و�	�$  �درات �� 	�* �ن ھذه ادرا:  أن ا��و$ن ا#��!( 8 $:�ھم �( /�ل ا

�( ا#��!  ا#زاBر$  ا���	$�تو )!��#روف ا!��  ا�( ��$ط 	ظرا �ظ ،اط�ب ا

�9
�8ة �ن طرف اط�
  اذ$ن �:ب ��:$ب ، و	ظرا 
)ذا ا=رعا7داري و�ذك ا


�=!$ل دور اط�ب دا�ل ا�:مرأ$)م  D�:$ ءات  ،أن ��م ا8#���ع�=�ك 
/�ل ا�
 ���


ل G$�ب ، و�ذك أ:�$ب اEو�	�$�)� و�طو$رھ����  
ش ا�( �=���ت �( /=وف اط�


!ض ا�$�ن 	#د أن ا����ت 
ط�و�8)� وا�در#�ت أ/
�ت  ،ا2:�$ب ارد�$  )=�

  .�/در 	�ل ا�!�و��ت ار:�$ 
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:تمهيد   

المتتبع في أساليب وطرائق التدريس في الجامعة بصورة عامة يجدها ال تتعدى اسلوب   

مما أدى األمر اليوم في قصور مخرجات الجامعة وكذلك  ،المحاضرة والتي محورها التدريسي

عدم تطبيقها الجودة في التدريس وتدني العالقة البيداغوجية بين الطالب و األستاذ ولم تعطي 

حتى في الوقت الراهن األهمية الالزمة للتدريس، كل هذا سنتطرق اليه بالتفصيل في الفصل 

.األتي  
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  :الحديثة في التدريس الجامعي الجودة والطرق _الأو   

بد من التطرق إلى تحديد مفهوم جودة قبل الشروع في التفاصيل التي يحملها هذا العنوان ال

  .التدريس للتوضيح

هي مجموعة من البنود  Cheng and Tam,1997عرفها كل من : مفهوم جودة التدريس_ 1

والتي تلبي التطلعات اإلستراتيجية للجمهور  ،من المدخالت والعمليات والمخرجات لنظام التعليم

وعموما تشير إلى المجهودات المبذولة من قبل العاملين بمجال التعليم لرفع  ،الداخلي والخارجي

  .1 مستوى المنتج التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المجتمع

  : تطبيق الجودة في التعليم العالي_ 2

  : 2 ي إلى عدة مبررات يمكن صياغتها كاألتيأدى تطبيق الجودة في التعليم الجامع 

هيئة التدريس (ظهور حاجة المجتمع الجامعي الى التكامل واإلنسجام بين مستوياته المختلفة  _

 .)الطالب=واإلدارة التعليمية المحلية او المركزية

 .ضعف التعاون بين المجتمع الجامعي والمحلي_ 

                                                           

�� ا
�ر��� �طع ا
��وث �وزارة ا
�ر���،ا
�و�ت،ا
�دد �ط���ت ا��رو��-ا�����- �د ا��واد،�ط ا��ودة ا����وم��م ا
د�ن �و�ل، - 1� ،
.18،ص 33،2000  
.15،ص2006دار ا
 $�رة،� ن،.1ط�ر ا"����د،ا��ودة ا������ !  ا�����م �ن �ؤ�رات ا�����ز و����ا
�&وي �$ن �$�ن وأ"رون، - 2
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العلي والحاجة الى نظام جديد للمحافظة على مالمح الضعف في مخرجات التعليم  ظهور_ 

 .جودة المخرجات

 .حاجة الجامعة الى مساحة اكثر من الحرية في اتخاذ القرار_ 

 .الحاجة الى ترشيد العمالة واإلتقان في الجامعة_ 

 .الحاجة الى مصداقية المستفيدين حول انتاجية الجامعة وقدرتها_ 

     .مؤدية للتطوير والتحديثالحاجة الى تعزيز ثقافة الجامعة _ 

اإلنتاجية  و األداء الى معرفة حقيقية لتطوير حاجة مجتمع الجامعة الى ايجاد السبل للتوصل_ 

  .فيه

 .غموض األهداف لدى العاملين في الجامعة ومؤسسات التعليم_ 

 لمؤهلين في مختلف التخصصات مقابلعدم توافر األعداد الكافية من اساتذة الجامعات ا_ 

  .1 ارتفاع عدد المدرسين

   

                                                           

.16، ر�* $�ق ذ�ره،ص ا��ودة ا������ !  ا�����م �ن �ؤ�رات ا�����ز و�����ر ا"����دا
�&وي �$ن �$�ن وأ"رون، -  1
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 النمو لمعرفي في جميع التخصصات والمجاالت مما يتطلب ضرورة متابعة عضو هيئة_ 

 ضرورة لتحسين الكفاءات مجال تخصصه باعتبار هذا األمر التدريس للتطورات العلمية في

 .التدريسية

 أدوارهم بفاعليةقناعة أساتذة الجامعات بأهمية النمو المهني بحيث يتمكنون من أداء _ 

تزايد أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي خالل العقود الثالثة الماضية في مختلف _ 

 أنحاء العالم مما أدى إلى تزايد الطلب على أعضاء هيئة التدريس

 ةتحدي جودة النوعية في التعليم العالي األمر الذي أصبح يشكل تحديا يواجه مسؤولي_ 

 . 1 اليمؤسسات التعليم الع

لقد أصبح المدرس المعاصر يواجه تحديات عديدة تتمثل بالتطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم   

وازدحام الفصول والقاعات الدراسية وتطور فلسفة التعليم مما جعل إعداده عملية معقدة وطويلة 

اير وال يمكن ان يكتفي بهذا اإلعداد قبل الخدمة بل أصبح يدرب ويعاد تدريبه أثناء الخدمة ليس

لم تعد التربية الحديثة تنظر الى المدرس  هذه التطورات ويتمكن من مواجهة تحديات العصر،

نظرة الملقن للمتعلمين بل ترى فيه الموجه والمرشد والمصمم للمنظومة التعليمية داخل الفصل 

ار التعليمي بما يقوم به من تحديد األهداف الخاصة بالدرس وتنظيم الفعاليات والخبرات واختي

                                                           
  .17،ص 2006،� ن،1ط،دار ا
 $�رة ا��ودة ا������ !  ا�����م،ا
�&وي �$ن �$�ن وا"رون،  -1
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أفضل الوسائط لتحقيق أهدافه التربوية ووضع استراتيجية تمكنه من استخدامها في حدود 

 1.اإلمكانات المتاحة له داخل البيئة المدرسية

  : الطرق واألساليب الحديثة في التدريس_ 3

تتمثل المعرفة في ضرورة إلمام المدرس وتمكنه . التدريس كأي مهنة تحتاج إلى معرفة وفن  

وطبيعة المتعلم وهي معرفة مهنية  ،ه العلمية ومعرفة أهداف التربية وسيكولوجية التعلممن مادت

أما الفن في التدريس فيتمثل في اختيار الطرائق المناسبة للمادة الدراسية في ضوء ). تربوية(

الهدف المنشود بما يتالءم وطبيعة المتعلم، من األمور الواجبة في التدريس ان تسير المعرفة 

تتباين . يتهما واحدة في تربية الفردوالفن جنبا إلى جنب بحيث يصبحان وجهتين متكاملتين وغا

طرق التدريس إال أنها تتفق في البحث عن الوسيلة المثلى لكيفية استغالل المادة التعليمية 

بشكل يمكن الطالب من الوصول إلى الهدف من التعليم حيث يجب على األستاذ أن يأخذ بيد 

لتدريس الحديث على ذلك يعتمد أسلوب ا. الطالب محاوال أن يصل به إلى الهدف المنشود

األسلوب الذي يحرك الدافع الباطن ويولد االهتمام الذي يدفع الطالب إلى بذل جهوده ليصل 

  2.إلى ما ينشده من أهداف وبذلك تتعدد طرق تحريك هذا الدافع

                                                           

.18، ر�* $�ق ذ�ره،ص�$�ن وأ"رونا
�&وي،�$ن  _  1
  

    11.06.2009.طرا*ق وأ'���ب %د�$� !  ا��در�س.�&ء ��د ا
زھرة ا+ �ن_2




                                                           :ا�	�� ا����� ������ھ� وط�ق ا���ر�� ا�  

 

 

38 

فهو  ،ويكون المدرس في هذه الطريقة مركز النشاط في العملية التعليمية: طريقة المحاضرة -ا

المحاضرة وينظمها ويلخص عناصرها ويعرضها على الطلبة وما دور الطالب اال الذي يعد 

مما يؤخذ على طريقة المحاضرة كونها تجعل الطلبة  ،نصات وتلقي المعلومات واستيعابهااإل

 .ات أو االستماع لما يقوله المدرسدوره ال يتعدى اإلنص ،عضوا سلبيا في العملية التعليمية

 بي تعطيال في تفكير الطالب ويقلل حماسه ويشعر بالملل لذا وجبيخلق هذا الموقف السل

  : 1ي مراعاة ما يل

ترديد المحاضر  حركة اليدين، نظرة المحاضر، هندامه، وضعية المحاضر، صوت المحاضر،

تمكن المحاضر  كتابة العناوين الرئيسية، استخدام تكنولوجيا التعليم، لبعض العبارات والكلمات،

  .من مادته

من خاللها يتم تبادل الرأي بين الطلبة واألساتذة وبين الطلبة أنفسهم  :طريقة النقاش - ب

لتعزيز ما يقدم إليهم من معارف، لكونها حافزا لتنمية تفكير الطالب وتطويره، هذه الطريقة تمكن 

ع مكامن وأين تق األستاذ من معرفة مدى نجاحه في التدريس ومدى فهم طالبه للمادة الدراسية،

و قارنا هذه الطريقة بالطريقة السابقة ألمكن مالحظة مدى ل و، لضعف وتبرز نواحي القوةا

نشاط الطالب وحماسه وانشداده للدرس، رغم كون هذه الطريقة أكثر استهالكا للوقت وٕانها قد ال 

                                                           

���وث وا
درا$ت،� ��  �$�ر،ا
�دد ������ ا���وم ا"������� !  !�'�� ا",+%�ت ا��د�دة� ر ا
�ر�وي،_
63،ص08،2010، ��� ا
وا�ت 
1
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تريح بعض الطلبة الذين يشعرون بالخجل أمام اآلخرين إال أن لها دورها الفعال في أغناء 

 .س الجامعي وتحسينهالتدري

االستكشاف يعني أن ال تقدم المعلومات جاهزة إلى الطالب وٕانما  :طريقة االستكشاف -ج

هو يكتشفها بنفسه وذلك بتعليمه يتعلم بنفسه ويعتقد البعض ان الحقائق الجاهزة لو قدمت 

نائي إلى الطالب لن تكون حقائق وٕانما أنصاف حقائق واالستكشاف أساسا هو عملية تفكير ب

لذلك يؤكد عليها في  أشبه بعملية تكوين المفاهيم وتعديلها عند التعرض لخبرات جديدة،

التعليم الجامعي ألن هدف هذا التعليم بشكل رئيسي هو تنمية تفكير الطالب وجعله إنسانا 

منتجا للفكر أكثر مما هو مستهلك وان المادة الدراسية هي وسيلة قبل أن تكون هدفا وغاية 

 .واالستكشاف طريقة تعبر عن نقلة فلسفية في التعليم الجامعي

وسيلة يتعلم الطالب من خاللها تعلما ذاتيا دون أن يعتمد على ما  :طريقة بحوث الطلبة -د

يقدمه األستاذ من معلومات أو معارف، فيستفيد من الكتب والمجالت والتجارب والمشاهدات 

وبحوث أو تقارير أو حلقات دراسية، يأتي دور  كمصادر للمعرفة ويقدمها على شكل عروض

األستاذ الجامعي في تشجيع الطلبة ويعينهم على انتقاء بحوثهم ونشاطاتهم األكاديمية 

ويراعي قدراتهم الذاتية والفروق الفردية بينهم، إن فكرة تشجيع الطلبة كإحدى استراتيجيات 
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لذا وجب أن تمارس في جميع التدريس تجعل الطالب ايجابيا في العملية التعليمية 

 .التخصصات لكي تتيح للطالب الفرصة أكثر لممارسة هذا النشاط وتعميقه

تعتبر الزيارات الحقلية والميدانية جزء من استراتيجيات التدريس  :طريقة الزيارات الحقلية -و

من  الجامعي في العلوم الطبيعية والتقنية وحتى العلوم اإلنسانية واالجتماعية حيث يجري

غالبا ما يكون الطالب فيها أكثر حيوية ونشاطا  خاللها ربط الدراسات النظرية بالميدان،

وحماسا في تعلمه مقارنة بما يحصل عليه في حجرة الدراسة كما تتيح له الفرصة في تنمية 

   1.مهاراته العقلية واليدوية

  :العالقة البيداغوجية بين الطالب واألستاذ _ثانيا  

هناك مشكلة تعاني منها الجامعة وتخص األساتذة وهي مسألة التكوين عند األساتذة حيث  

يتكون األساتذة بطريقة تقليدية تعتمد على الحصول على الدرجات الجامعية مثل ماجستير أو 

الدكتوراه ثم يباشرون مهامهم في التدريس بدون أن يتلقوا أي تدريب أو تكوين بيداغوجي في 

إن حصول األستاذ على درجة الدكتوراه وغيرها بدون أي  يس وعلم النفس التربوي،طرق التدر 

ذلك أننا نجد العديد من األساتذة في الجامعة  تكوين أكاديمي ليس شرطا أساسيا في التدريس

  نقصا في التدريس والتأليف ولكنهم يعانون الجزائرية ممن لهم مقدرة كبيرة ومشهورة في البحث

                                                           

.64ص ،  ر�* $�ق ذ�ره،  ا���وم ا"������� !  !�'�� ا",+%�ت ا��د�دة������  � ر ا
�ر�وي،_ 1
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لذلك وجب تكوينهم تربويا بمعنى إعطائهم المعلومات  ،الى درجة الفشل بشكل كبير يصل

إن مشكلة  البيداغوجية الخاصة بكيفية تبليغ وتوصيل المعلومات والتفطن لنفسية الطالب،

فنجده يستثمرها في  ،الطالب مع الجامعة هي عدم إدراكه وفهمه لتلك الحرية التي تعطيها له

فاإلطار الكفء من  ،الحرية يجب أن تكون مقرونة بالمسؤوليةغير محلها وال يدرك أن تلك 

لكن مشكلة الطالب  ،ولية التي تعمل على تقييد الحريةيعرف الحرية ومجاالتها ويدرك المسؤ 

هي اإلستراتيجية التي يعتمد عليها للخروج من هذا المأزق فهو أمام ثقافتين مختلفتين ثقافة 

وثقافة الجامعة التي تفتقد هذه الرقابة من هنا  ،بة والمحاسبةالتي تعتمد الرقا األسرة والمدرسة

ال حضور لحصص المحاضرات أو  ،فمشكلة الطالب أنه استخدم هذه الحرية بإفراط كبير

    طتهم ساهم في تفشي الظاهرة أكثر التطبيقات خاصة مع تساهل بعض األساتذة في فرض سل

حرا إلى أبعد الحدود جعله يستسيغ تلك النظرة يجب القول أن الطالب في هذه المسألة كان 

عن عادة الخارج عنها يعتبر ومع األيام أصبحت المسألة عبارة  ،حول الحرية داخل الجامعة

نتيجة لذلك فالطالب لم يعي مسؤولياته داخل الجامعة في ظل هذه الحرية التي أقول  ،شذوذا

ك أننا لم نحضر الطالب عبر مرحلة إنها إلى حد بعيد هي حرية مبالغ فيها والسبب في ذل

  .انتقالية لهذا العالم الجديد
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فمثال  ،في إطار التوجيه واالتصال بين الجامعة والطالب مازالت لم تصل إلى أهدافها 

اختيارات الطلبة في العلوم االجتماعية واإلنسانية مازالت تخضع لمعطيات إدارية وليس 

قصا في التكوين وضعفا في التحكم في اللغات األجنبية لكفاءات الطلبة لذلك نجدهم يعانون ن

فمثال مازال  ،انعكس وأدى إلى تدهور العلوم االجتماعية واإلنسانية وواقعها في السنوات األخيرة

هناك حقيقة مرة تعرفها  علم االجتماع مجهوال عند العديد من الطلبة بشكل يثير الدهشة،

حيث يجدون  ،غياب المطالعة الكافية عند الطلبة الجامعة وطلبة العلوم االجتماعية وهي

المبررات الموضوعية وغير الموضوعية كغياب الكتاب ونوعيته وغياب الترجمة واألسلوب 

ومن جهة لكن ليس مرتبط بما  ،التقليدي في تسيير المكتبات وعراقيلها وهي أسباب موضوعية

وكذلك ممارسات بعض  ،الذي ال يقرأسبق ذكره بل يتعداه إلى اإلطار العام للفرد الجزائري 

مطالعة الكتب وبطاقات القراءة لذلك على  األساتذة حيث ضعف المتابعة وغياب أسلوب

  .األساتذة فرض هذا األسلوب على الطلبة

حيث  ،وتأثيرها على الطلبة جتماعاالهناك نقطة مهمة وهي خلفية األساتذة الفكرية حول علم   

يعبر عن الثراء المعرفي  ،نجد أن األساتذة يملكون خلفيات فكرية مختلفة وهذا شيء جميل

لكن هل نملك الطالب القادر على  ،خلق فكر متنوع عند الطلبة إلىوالفكري عند األساتذة ويدفع 

  مجموعات من الطلبة المتعصبين لفكر  أمام أنناالجواب ال ذلك  فهم هذا التنوع الفكري؟
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لكي تحصل على :" وهذا مرتبط باألساتذة يقول احد الطلبة ،أخرعالم  إقصاء إلىعالم ويسعون 

كايم دور  تعيد لهذا األستاذ بضاعته وتسبح لألخر في فلك ماركس وللين و أننتيجة جيدة عليك 

اختالف  آنذلك " تجد نفسك في زمرة المغضوب عليهم لكي ال واحذر ان تتعرض لهم بالنقد

بالتالي مستهلكين وليسوا ناقدين  وأصبحوااألساتذة خلق اختالف في مرجعيات الطلبة مرجعيات 

في نفس اإلطار يعاني الطلبة من مشكلة الطريقة ء، لطالب اليملك رؤية نقدية لألشياألن ا

البيداغوجية عند بعض األساتذة والتي تعتمد على الحفظ وٕاعادة سرد ما يقوله األستاذ بدون إن 

حيث يعاني الطلبة ضعفا في التحليل  ،ب دور في إعادة بناء وتشكيل هذه المعرفةيكون للطال

ما أ ،1الشخصي وٕابداء أرائهم ألن الطالب الزال تحت تأثير طريقة تدريس كل أستاذ ومرجعيته

فال مكان للنقاشات مع األساتذة وال رغبة  ،العالقة بين األساتذة والطلبة أصبح يكتنفها الملل

للطلبة في االرتباط أكثر باألساتذة حيث يكتفون بالمحاضرات التي تعرف حضور محتشم نفس 

الشيء بالنسبة لحصص التطبيقات وان حضر الطلبة ليس حبا في الموضوع ولكن خوفا من 

الطلبة ،كذلك نلمس غياب مرد ذلك إلى أن األساتذة ال يفرضون سلطتهم على  تبعات الغياب،

للنقاشات خارج حجرات الدرس بين االثنين فنادرا ما يطلب األستاذ من الطلبة إضافة دقائق 

  .لمواصلة النقاش ومن المستحيل ان يطلبها من األساتذة

   

                                                           

���وث وا
درا$ت،� ��  �$�ر،ا
�دد������ ا���وم ا"������� !  !�'�� ا",+%�ت ا��د�دة � ر ا
�ر�وي، -
67،ص08،2010، ��� ا
وا�ت 
1
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  :متطلبات التدريس الجامعي وأهميته _ثالثا 

وكانت دوافع االهتمام منطلقة من  ،بدأ االهتمام باألستاذ الجامعي منذ القرن التاسع عشر   

مما أدى الى بروز الحاجة الى إعداده  ،التطورات في المجاالت العلمية والتربوية والنفسية

وقد أشار كليبر إلى ان العامل األساسي الذي أدى الى تدني مستوى التدريس  ،األكاديمي

ا إعدادا خاصا يؤهلهم للقيام أغلبية هيئة التدريس لم يعدو يرجع لكون ان  ،لجامعات األمريكيةا

وقد أخذ االهتمام بتطوير مهارات أعضاء الهيئات التدريسية في  ،بمهام التدريس في الجامعات

بريطانيا وكندا وفرنسا والعالم العربي  وى باهتمام كبير في جامعات أمريكا الجامعات يحظ

                                        1.خصوصا في دول الخليج، ومصر واألردن والجزائر

لذلك تم التوجه نحو تطوير أعضاء هيئات التدريس الجامعي ألنهم المسؤولون المباشرون عن 

يبنى االستثمار في الناس على "تحقيق جودة النوعية في التعليم العالي، إذ يقول إدوارد ساليز 

مة لنجاحها والمستثمرون في الخبرة للمؤسسات الناجحة حيث تأكد قوة العمل المحفزة والماهرة ها

الناس يقدمون منهجية لتطوير الموظفين بطرق تساعد في تحقيق أهداف الجامعة والعناصر 

  :تثمرة في الناس من وجهة نظر وهيالجوهرية التي يجب تحقيقها في جامعة ما لكي تصبح مس

  

                                                           


م ا
��ب،��ا����,ر وأ'���ب �در�'ا.���ھ�ت ا�%د�$� !  ا�����م ا�����   ر$.  � د  ��ر، -10ھرة،�
  .48،ص2002،ا




                                                           :ا�	�� ا����� ������ھ� وط�ق ا���ر�� ا�  

 

 

45 

 .االلتزام القوي لتطوير جميع التدريسيين لكي ينجزوا أهداف الجامعة -

خطة إستراتيجية تحدد أهداف الجامعة والموارد المتاحة لها والتي ينبغي أن تستند وجود  -

 .للتدريسيين للعمل على تحقيقها بشكل جيد

 .1 إجراء مرجعيات دورية لتدريب التدريسيين وتطويرهم بصورة مستمرة -

ين تقويم االستثمار في التدريب والتطوير، لمراجعة مستوى فعالية عملية تدريب التدريسي -

 .وتطويرهم

  :أهمية التدريس الجامعي _   

  : يمكن تلخيص أهمية التدريس الجامعي للطالب من حيث أنه    

له أثر بالغ على التحصيل العلمي والمعرفي والنمو الفكري اإلجتماعي واألخالقي  -

 . لطالب الجامعة

اإلنتاج إعداد الطالب إعدادا مهنيا متخصصا غالبا ما يتفق مع متطلبات قطاعات  -

 المختلفة من القوى العاملة

للتدريس الجامعي أهمية بالغة حيث يتم من خالله التفاعل الفكري والمعرفي بين طالب  -

 .الجامعة وأعضاء هيئة التدريس سواء داخل أو خارج قاعات الدراسة

                                                           

�� ا
�ر���،�طع ا
��وث �وزارة ا
�ر���،ا
�و�ت،ا
�دد ا��ط���ت ا��رو��-ا�����-ا����وم-�ط ا��ودة��د ا
�واد،-��م ا
د�ن �و�ل -2� ،
.22،ص 33،2000   
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 .يساعد التدريس الجامعي الفعال الطالب كيف يفكرون ويستخدمون عقولهم -

 .فعال يساعد على تنمية قدرات الطالب الفكرية والعقليةالتدريس الجامعي ال -

يساهم التدريس الجيد في إكساب طالب الجامعة القيم والمبادئ األخالقية وكذلك  -

 .1 اإلتجاهات اإليجابية

 .يساهم التدريس الجامعي في المساعدة على نضج الطالب اإلجتماعي -

  .بصراحة وموضوعيةيساعد التدريس الجامعي للطالب التعبير عن األراء  -

  :معوقات المناهج الجامعية وحلولها _ رابعا

إن أي تقدم علمي له أسس علمية يرتكز دوما عليها أهمها المنهج ،فالمناهج التي تعتمدها   

يشوبها النقص ويظهر هذا النقص من خالل الضعف الفكري والمعرفي عند  الجامعات حاليا

  : 2 الى المعوقات التالية الطالب وهذا راجع

 :معوقات خاصة بطبيعة المناهج الجامعية _ ا

حيث أصبحت عليم بصفة عامة في العالم العربي، تدني مستوى الت إن من الخطورة البالغة  

ال تواكب تطلعات األمم والمجتمعات،كما أنها ال  ،المناهج الدراسية وباألخص الجامعية منها

ود المجتمع وتحقق تقدم الخبرات والمهارات الكافية في مجالها، فضال على أن تخرج قيادات تق
                                                           

ن  ��ض -1��� ،.���2
�وم ا
�ر�و�� وا
�3$��، ��، ا��در�س 1وظ��� أ'�'�� �ن وظ�*ف ا����ا��
��� �0د��، ا
� ��� ا
$�ود�� ��، درا$� ��
10-4، ص 7،1996ا
�دد   

ن  ��ض، ،  ر�* $�ق ذ�ره ص _2���  ،.���2
  .  11ا
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بحيث تضمن أهدافا  ،فأهداف هذه المناهج ال تزال في حاجة إلى مراجعتهاأماله وتطلعاته، 

كما أن محتويات المناهج ال يزال  ا تطلعاتها،تتعلق بتكوين وٕاخراج جيل يقود األمة ويحقق له

بعضها منذ زمن لم تشرق عليها شمس التطوير والتحسين، وبعضها مأخوذة من دول لها 

خصوصياتها دون توجيهها التوجيه الذي يتماشى مع خصائص الدولة العربية،وبعضها ال يزال 

ال يركز على المادة العلمية التي بعيد عن التقدم العلمي والتكنولوجي وهكذا، وكثير منها ال يز 

تقدم فحسب دون النظر أو ضعف االهتمام ببقية جوانب المنهج من الخبرات والمهارات 

  .والميول

كما أن طرائق التعليم ال تزال تركز على الطرائق التقليدية أو الطرائق التي تعتمد اإللقاء دون   

باإلضافة إلى القصور في فهم طرائق التدريس  إشراك الطالب في العملية التعليمية والتربوية،هذا

أو عدم االقتناع بجدوى بعض الطرق األخرى التي تشرك الطالب في التعليم حيث ال يزال 

  1.بعض المعلمين يفهم عملية التدريس بأنها ذا اتجاه واحد من المدرس إلى الطالب

  : معوقات خاصة بالجوانب الفنية في تطوير المناهج الجامعية_ ب

  :يتعلق بالخبرات غير اإلجرائية والمحددة كالتالي المقصود بالجوانب الفنية جميع ما   

                                                           

�� ��ق -�.04،ص 1،1995ض،طا����، دار %��$ ا�#�" ،أ�����ت ا����� ا��را�
 و������ ،� ��د أ  1
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عدم إدراك القائمين على المناهج لمفهوم المنهج الدراسي، فالشائع بين الكثير من    -

للمحتوي ويترتب على هذا ان يكون البناء او التطوير او  قو دن أن المنهج هو صنيالتقليدي

 .االهتمام بالمناهج منقوصا وجزئيا ال يشمل جميع جوانب المنهج

ب جميع النشطات المطلوبة وتستثمر وعتتس عدم رسم خطة لعملية البناء او التطوير -

   تاإلمكانات المتاحة وتنسق بين المراحل والخطوات وتستشرف المعوقات والمشكال

  عدم العناية بالتجريب والمتابعة بالتقويم ومن عدم استثمار التغذية العائدة -

  :معوقات خاصة بالقائمين على المناهج _ ج

عدم شعور العاملين في مجال المناهج باألمان وعدم توفر الحوافز المناسبة لهم وعدم   -

  .قدرتهم على إقناع اآلخرين بأهمية دور المناهج

العاملين في المناهج وتمسك بعض العاملين بمجال خبرتهم ومحاولة عدم التعاون بين  -

    .تطبيقها

  .التمسك الحاد بالروتين ألن في بعض األحيان يجب التخلي على الحلول التقليدية -

  .طغيان العاملين في الجوانب اإلدارية على العاملين في الجوانب الفنية -

 .المجتمع مركزية اإلدارة التي تسبب في عزلة الجامعة عن -

 .اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم لتحقيق أهداف سياسية -
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  .عدم وجود خطة طويلة األمد ال تتغير بتغير المسؤول عن التعليم -

:ا�%�ول ا����'� �����ھ� ا�������  _  

ديإ -�� .�داد �را 8 وا�7ط�  ن 5�67 ان �$5م �. ��و�ن ��ل 

دي -��ت 
��و�ن و�� �� ��ل ��5رات وا+"& 
ھ8 ا
درا$�� ا
"�رات وا� 
 .�9 �ن ا

-  �� ����
��0ت ا�
ت�و��ر ��� ا
و$:ل وا� ��
. 

 ��وا�ب  *  $��دات ا
��ر - � � :0
ھ8 ا� �
 .ا
�طو�ر ا
 $� ر 

 ل ��ن  -��
ء او ا
�طو�ر  *  را�ة ا
�وازن وا��
ھ8 ا�2ء ا� �
��د�د اھداف وا��9 

85� 
�ر ا��. 

��� �ن  -�
ت ا�5ت ا
 "���  ن ا�ل �&�. ا
 �و��
�ط� ا>دار�� $
�3و�ض ا

 . ر�ز�� ا>دارة

��ما�دا -��
 .1 د "ط� طو��� ا+ د < ��=�ر ��=�ر ا
 $:ول �ن ا

 

                                                           

�� ��ق  -�.32ص ،1،1995، دار %��$ ا�#�"، ا����ض، ط ����� ا����ھ� ا��را��� ،� ��د أ  1
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:الفصل ةـــــخالص  

تعتبر جودة المقاييس والطرق الحديثة في عملية التدريس من بين العوامل الضرورية في لرفع 

الجامعي، إضافة إلى العالقة البيداغوجية التي تربط األستاذ من المستوى التكويني لدى الطالب 

بالطالب والتي تساعد بدورها في تسهيل عملية التلقين إال أن هذه المناهج ظهرت فيها نوع 

.المعوقات التي أثرت في العملية التكوينية بالجامعة   
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  :����د   

�� وا���
و�و��� ا���  �
ازداد ا�ھ���م �� ا�و
� ا���رة ��و�وع ا���و�ن 
���� ا��ورة ا��

 ��
��ط#ب ا��,�رات ا�+���� �� �ل ����ت ا(
��ج، ا��ر ا�ذي $�م #" ا��ؤ  �ت ا���و�

1� �,ودھ� �� ��و�ن �د ��#� �ؤھ#� �0درة #" ا ��+�ب ا��/
��ت ا�$د��� �ن ھذا ���

#ق ا��ر ا���و�ن ا�+��ل ا���د �� 
��ح ا��ؤ  � ،وھذا ��  
و�$2 ������1ل �� ا��
ط

  .و����$د�د  
��#م ن ا���و�ن ا����+�ا��1ل ھذا
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_ أو���� :���وم ا���و�ن ا�

ا���و�ن ا����+� ھو ا�درا � ا������� �� ا����+�ت �ر��ط ���دة ا����ص و�� �ر��ط   

#�س ا�درا � �� ا��+#�م ا�+�م ا��� � �ق ا��+#�م ا����+��,� �ن �واد  "" 

1 _
���  : وظ��ف ا���و�ن ا�

  :وظ��ف إ������ ��و���� -ا 

إن ا��+#�م ا�+��� �+�ل #" ��و�ن ا�ط9ب و�$و�#,م �ن ��رد �وارد �8ر�� ���دة إ�"  

ا�+��� ھ� �� ا�$/�/� �ن ط��0ت �+��� � �+دة �#+ط�ء �
ؤ�د �� ا���ر أن ��ر��ت ا��+#�م 

��<��

��ر ا��د�9ت �� ا�+�#�� ا(ا��� �
�� روح ا��$ث ا�+#�� �ن �9ل �در�ب  أھم 

 2����8 ���
  .1ا�+/ل #" ا�� ��/�ت ا�1�ر�� و���ر � ا�
�8ط�ت ا��/���� ��

  : ������� وظ��ف -ب

�/د � رت �+ض ا�
ظر��ت ا��د�دة أن ا��+#�م �#�� �?�ر و�+دل ��  #وك ا�1رد إذ أ
2 أ�
�ء  

�#�� ا��+#�م ��� ب ا�ط��ب أ ���ب �د�دة �+�#�� ا��+#�م �#�� �$��ر وإ��رة 0وى ا���+#م 

ن ا���?�رات ا�دا�#�� وا���ر���  C��
2#" ا�/��م ��?��ر ��  #و�2 ا�.  

ا��و��2 � ��دام 0درا�2 و�ذ�ك ��+ر��  �$��ج ا�ط��ب إ�": �و���� وظ��ف إر��د�� -ج

���#ف $����2 و�ن ھ
� ���E دور ا��و��2 ا��+#��� ا�ذي �,دف إ�" �+ر�ف ا�ط9ب �/درا�,م 

  :�ن ��
,� ا(داد ا���ل �#�,�رات ا������، ا��$ث ا�+#�� و�طو�ره، ا��/��� ا�+#��� 

2 _ 
���  :أھداف ا���و�ن ا�

 ���#ف ا�ھداف ا��� �ر�� إ��,� ا���و�ن ا����+� ����9ف ا�����+�ت و
ظ��,� ا��+#��� 

  :و�ن ا�ھداف 3ا�ذي �$��م �1# �1,� وار�,� ا��/��� 

                                                           

.193،ص�09،1995#�ر��� وا�+#وم،0طر،ا�+دد ،��#� ا��ر���،ا�#�
� ا�/طر�� ا$�ظ�� ا�#"�!�� و����� ا� ���ر#� �ن �$�د �و�$ري، - 1
  

.22،ص 1997،دار ا�8روق،ا�ردن،ط،�د'ل إ�% ا��ر �� وا�����م�د G ا�ر8دان وأ�رون، - 2
  


 ا���',ص وأداء ا���ل ا�,+�
 ا*ذا)
8ر�1� �+/و��، -���38،ص2008،��� ��ر �� �
��� ا��وارد ا��8ر��،���+� 0 
ط�
�،ا���و�ن ا�
3
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إ
��ج و
8ر ا��+ر�� ���#�?,� د�� ����#ف ا��,ود ا��
�و�� �� ��دان ا�+�ل و���دل ا���رات  -

  �H �ر��� �#ك ا��+�رف #"  �$� ا��ط��ق 

 ���
  و�ن ھ
� ��$�م #" ،��و�ن إط�رات و�,�>�,م ��9ط9ع �� ؤو����,م و�ق �/����ت ا��

  �را��,� و�
ظ����,� ا�$���� وذ�ك ��$/�قا����+� ��و�� � ؤو��� إ�دة ا�
ظر �� �# �1,� و

  وا�,دف ھو �و��ر إط�رات ،1 ا��ط��ب ا��� ��#�,� ا��
��� ا�� �دا�� �� �و�,� ا�����+� ا��د�د 

 ��
�Hا����� ��

E8 ا�$��� إ�" أن�و���� ،و#��� �ؤھ#� �1م ا��$و�ت وا��?�رات �� �� ��  

#" ا��+ر�� ا�+ر��� وا� � ��، ����+#�م  ل��ون ا��را�C ا�درا �� أ��ر �E��دا �ن �0   

�#�� ��و�ن ھذا ا���ر ا�ذي ��
  ا����+� و�� �ل ا�� �و��ت � ���ن أن �+د �#�� �#/�ن وإ


�?� أن �,�م ���/درات و�/د�م �+#�م �2 أھداف ��
��� ا��,�رات ا��+ر��� وا�+�#�� �.  

  ��ر �,ذا ��ط#ب إ�راء �?��رات أ � �� �+#" ا����+� أن �طور 
1 ,� ��ؤ  � �#�+#�م ا��  


ظ�م وإدارة ���+� ا�� �/�ل ا��� �ر�ز #" ا���+#م ��$ور �#+�#�� ا��ر�و�� وا��+#���� � ��  

  .2وأ ���ب ��و�
2 �� �وا0ف $�� � ���ر ا�+�ل وا��در�ب وا���داIو��� 

   .ا���0د��ھداف ا������ و�/���� وأھداف  �� �� وأھ
�ك إ�" ��
ب ھذه ا�ھداف و

  :)��,ر ا������ ا���و����_ #����

1- 
���  :ا$�0�ذ ا�

- 
���  �/د ا�1ق ا���$�ون #" ان ھ
�ك �9ث ادوار �J ��ذ ا����+� وھ�: ���م ا$�0�ذ ا�

  .ا��$ث ا�+#��،ا��در�س، �
��� ا�����H و�طو�ره 

 ��ر�� �
ظ�� �ن أ�لوھو ا��,�� ا� � �� � ��ذ ا����+�،�,و �#�� : ا� +ث ا����
  - أ

  
                                                           


 ا���',ص وأداء ا���ل ا�,+�
 ا*ذا)
 � �+/و��،8ر�1-����38ر�H  �ق ذ�ره،ص ،ا���و�ن ا�
1
  

.43،ص 2000،ا������ ا���د����،ا�/�ھرة،������ ا��ر �� �ط�3 ا$���� ا�#��#� �+د��ت و' رات���ء ا�د�ن زاھر، - 2
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 �/�� ا�$/�>ق �E8ن �8�#� �� �?�� ا�و�ول إ�" $#ول �9>��،$�ث 
�د �� ا�����ن    -  ب

 
�� ا��� %90أ��ر �ن   -  ت�
 �ن �$وث ا���� ��ر���2 
$و ا���د $#ول �#��8�ل ا��

  .1 �وا�,,� ا�8ر��ت ا�����
��  -  ث

اد ا�+#�� وا�
1 � و����ن وھو ا��,�� ا���
�� �2 وأ �س ا��در�س ھو ا( �+د: ا��در�س  -ب

  :ا��در�س ���#�

  .ا���ط�ط (داد ا�دروس وإ�/�>,�  واء �� �ر$#� ا��درج أو �� �+دھ�  -

  .�$د�د ا�,دف �ن ا��در�س -

  .�$د�د و�+��ت ا�ط#�� ا��+ر��� �0ل ا��در�س -

  .�$د�د ���ون ا�درس وأ ���ب ا��/و�م -

  .ا��$�م ��  #وك ا�ط#�� أ�
�ء ا(�/�ء -

  .���Eف ا���ب وا�+�ل �� ا�#��ن ا���داIو��� -


�د ا� ��ذ ا����+� أ��ر اھ����� ����$ث ا�+#��    � 
  �+ض أ�� �� ا��زا>ر �و�K �� �ر

  �د�� �� %��18 ا��$�ث و %14و �ن و2�0 �� ا��در�س %64ا�درا �ت أ
2 �/�� $وا�� 

Hا�����.  

  :و����ن ��
��ن �J ��ذ ا����+�وھ� ا��,�� ا������ : 'د�� ا����3 و�����6  -ج

- ����  ���ن �� ا��8ر�� �� ا�
�8ط�ت �Iر ا�درا �� ا��� �/وم �,� ا�ط#�� : دا'ل ا�

��
   وا���8ر�� �� ا�
دوات ا�ط��9� ا��/���� وا�1

- ����  :و����ن ���#�: '�رج ا�

  .ا�/��م ����$وث ا��ط��/�� ا��� �+��C �8�9ت ا�����H و� �ھم �� $#,� -
                                                           


 ا�وا38 وا$!�ق� ��9 د�ل وزي إ���ن،  -�����،���+� ا�وادي،ا�+دد�و�ن ا$�0�ذ ا������.152،ص3،2013،��#� ا�درا �ت وا��$وث ا 1
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  .�/د�م ا���رة وا��8ورة إ�" ا��ؤ  �ت ا��� �ط#�,� -

  .ا��ر��� و
/ل ا��+�رف �� ��دان ا����ص �ن ا�#?�ت ا��
��� إ�" ا�#?� ا�+ر��� -

  و�� ھذا ا�ط�ر �ؤ�د رؤ �ء ا�����س ا�+#��� أن ا��$وث ا�� �#� #" � �وى ا�درا �ت  

 ���
  .1ا�+#�� ذات ط��+� أ��د���� �Iر �ر��ط� ���� �>ل ا����8رة �#�

2- 
���  :ا�ط��ب ا�

  - 
�����8,� ���ن إ�"إإن �+ر�� $���ت ا�ط��ب ا����+� وطرق  : +��ت ا�ط��ب ا�  

0درا�2 � �وى أ��ل �#
�و ����#ف �وا
�2 ��+#2 ��وا�ق �H ��>�2 و�ن أھم ھذه ا�$���ت  

  :ھ�

�$��ج ا�ط��ب إ�" ا�
��ح وھذه ا�$��� ا� � �� ��  :إ�% ا���ح وا*��زا�+��   - أ

H� 2����8 �و ���
  .إدراك ا�ط��ب و�

  .إدراك ا�ط��ب و�
��� 2����8   -  ب

  �$��ج ا�ط��ب إ�" أن �8+ر ��$�رام ذا�2 و�Eط�دھ� و� +" دا>��  :ا�+�� إ�% �;��د ا�ذات - ب

  .0درا�2 ا ��دا�� �
�ءا�#$�ول #" ا����
� ا��ر�و0� �� ��دام 


���ء إ�" ا�����  :ا�+�� إ�% ا$�ن -ج�
� و���
Eج ا�ط��ب ا����+� إ�" ا�8+ور ���ط���$�

  .$�" ���ن �2 �� $ل ا��8�9ت ا����8�

 _
�����>ت ا�ط��ب ا��:  


 -ا(�������$�20 ������+� ھو  وء  أول ا���8�ل ا��� ���دف ا�ط��ب:���ل �ر وي ا

2، �� �
1ذ 0درا�2 ا�+/#�� وا�
1 �� و�8�ل دم �9>�� ا�$�م ا$���ره � �
�#1رع ا�+#�� ا�ذي �

  .ا� ��،����� �$�وى ا��/���س ��� �
�م دم �?ط�� ا��را�C ا��/درة

                                                           


 ا�وا38 وا$!�ق� د�ل  ��9،.|أ ����155ر�H  �ق ذ�ره،ص، �و�ن ا$�0�ذ ا� -
1
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1 �� : ���ل ��0
 -ب
وھ� دم �وا�ق ���8� ا�ط��ب �H �+دد ا�$���ت وا�دوا�H ا�

ن ا��طور ا�$��ري ����
�� ا��������� �ؤدي �2 إ�" دم ا��ر��ز �� ا�+�#��  وا

  .1ا��+#����

  :ا��"رر -3

دادھ�  �+��ر ا��ر
��C ا����+� �ن ��ن ا�+
��ر ا� � �� �� �#�� ا���و�نL� ھ���م��ذ�ك ��

  و�
ظ��,� �ز�د �ن �+���� ھذه ا�+�#�� و0د 
ر�H �+ض أ8��ل �+ف � �وى ا��/ررات إ�"

 C��
دم 0درة ا��$��ر�ن ا����+��ن #" ا���ذ ا�/رار ا��$�K إ�� � �ب و�>,م �#�ر


�د 
/ص ا���ب  ��� ��
ا��و�ود أو ا��وف �ن �8ف 
/�ط ا��+ف ا��� ��س $���,م ا��,

،�ذ�ك 2ا��
,��� ا��� ����ن �وا��H �,� �#� ����/ررات أو �?� ا���ب �+�1� ���
 �� �#ط#�� 

�م ا��/رر ا����+� �زداد �ن و0ت ��ر 
���� ا��طورات ا�+#��� �و�ب أن �Lن ا�$��� ��/ 

  :��ون �#�� � ��رة �ن �9ل ����+�

ط�>2 و��0 �#�$ث - L� و��2 ا�ط��ب� "#  .ا�ھ���م ����/ررات ا��� � �د 

�ت ا��$��رات ��?ط�� ا��/ررات - �  Hرورة �9>�� �وز��.  

 -  �� 
�رورة إط�ء $�م  �� ��واد ا����ص ا� � �� أ��ر �ن ا��واد ا��رى �ز��دة 

  .3ا� ��+�ب 

  :ا�و0��ل ا��������  -4

�+رف ا�و �>ل ا��+#���� #" أ
,� �ل أداة � ��د�,� ا��درس �� �$ �ن �#�� ا��+#�م    


� �#��ت ا�درس و�در�ب ا�ط#�� #" ا��,�را�+� Kواع 4ت وا��+#م و�و��
 :،وھ� أ

 

  

                                                           


 �ر��8 ا���ر!� ا������،����0ر !
 )�م ا���عأ ��ء ھ�رون،-! 
���50،ص2010،���+� 0 
ط�
�،ا��زا>ر،دور ا���و�ن ا�
1
  


 ا��ر �� وا����
��س ا��ط�ب، -! 
.137،ص1،1987م،دار ا�ن ���ر،��روت،��
�ن،ط�+و ���? إ0>� 2
  


 ا����,ر وأ0���ب �در��60$�د �
�ر �ر �، -���.119-118،ص2002،��م ا���ب،ا�/�ھرة،��ر،ط،ا���ھ�ت ا�+د�#� !
 ا�����م ا� 3
  

116،ص1982ا��ط�و�ت ا����+��،ا��زا>ر،ط،،د�وان � �دئ ا��'ط�ط ا��ر ويرا�K �ر��، -
4
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  :  ا���ب ا��در��0 -ا

     ��
���#ف ا���ب ا��در �� �� در�� و�و$,� ��� �#+ب دورا �,�� �� ا�+�#�� ا���و�

و
/�,� �ؤ�ر  #�� #" ا��ردود ا��+ر�� �#ط��ب،و0د ��د ا�ط��ب �+و�� �� �+#م �زء �ن 

�+� H� ب ��و��إ�" ا ��دام ا�E�#�� د �� ا��//ر�
وا�
و� �#��ب  ا������ ا�+�ز ا����ر�2، و

  .�� ا����ص وإن و�دت ���رج ن �و
,� ���� 0د���

 :ا� �����  �تا�ر0و� -ب

  ھ� و �#� ا��+��ر ن ا�$/�>ق ا����� �� �ورة �ر>�� ���9 � �+�ن ا� ��ذ �� ا�+#وم

   �
$
�� ���ر وم ا����
�� ا��� ����ل �� ا($��ءات وا��داول وا��������ت وا�دوا>ر ا

  .1 ا�
 ���،�#�+��ر ن �وا
ب و�+ط��ت ����

  :ا�و0��ل ا��0��� ا� ,ر��  -ج

وھ� ا��واد ا���ر��� وا��9م وا(ذا� وا(9م ا��� و�ل ا�و �>ل ا��� � �ھم �� �طو�ر    


�ر
ت ا��� أ��K �,� دورا ھ��� �� ���ل ا��$ث ا�+#�� �ا�/درات ا�+/#�� �#ط��ب و���� ا

��ن �9ل ا������ت ا����رو
�� ���ح ����H ا�ط9ب وا��در �ن ا�و�ول إ�" ا��+#و��ت ��ل 

  .��2 ����وز ا�ط��ب ا�
�ط ا��/#�دي �ن ا��+#�م �وا ط� ا�و �>ط ا���+ددة ����,�،و����أ8

  :دور ا�و0��ل ا�������� -

  .�/#�ل ا��,ود وا�و0ت �ن ا��+#م وا���+#م - 


/ل ا��+ر�� و�و��K ا��وا
ب ا��,�� و���ت �#�� ا(دراك و���ف  -  "#د � �

  .ا( ��+�ب

ا��+#���� و�
ظ��,� �� رض ا��$�وى إ�" ��و�ن ��1ھ�م  #��� و �ؤدي �
وع ا�و �>ل  - 

  .�3�و�ن ا���ھ�ت �د�دة 

                                                           


 �ر��8 ا���ر!� ا������،����0ر !
 )�م ا���ع أ ��ء ھ�رون، -! 
���.�59ر�H  �ق ذ�ره،ص ،دور ا���و�ن ا� 1
  

.73،ص1،2000،دار ا�1�ر�#ط��� وا�
8ر،ا�ردن،طا�و0��ل ا�������� وا����?�د ا�$��ظ  �9�، - 2
  

.253،ص 1،1984 ،د�وان ا��ط�و�ت ا��زا>ر��،ا�زا>ر،ط�س ���ءة ا��در�س طر68 وو0���6 ا�+د�#���8$�د ز��د $�دان، - 3
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�#��#_ 
��� :��ط� �ت و!����� ا���و�ن ا�

  :� �و��ت دة �H ���1ت $د�ث ���+� ��و�ن آ���ت ا�دو��� ا� �$� أ�رزت �/د   

  .ا��+#�م ���
و�و��� � �" أ��K �� وھو وا(���ل ا(9م ��
و�و��� �ن ا� ��1دة -

  .ا(���رو
� ا��+#�م – ا���
و�و��� ا�و �>ط �� ا��طورات ا�,�>#� �ن ا� ��1دة -

 ا��ودة و ٕادارة ا�ھداف و ٕادارة �����8ر�� ��(دارة ا�$د��� ا����+�� ا(دارة أ ���ب �طو�ر -

  .ا�#��8�

  :و
�د أن ا��ورة ا��+#و����� أ�رت �� ا����+� �ن �9ل 

  .ا��+ر�� ا�ر��د #" ���Eرھ� و�دى ا���و�ن �#�� و��ط#��ت و �>ل -


�ر ��و�ن #" �+�ل ا��� ا��+#���� ا��ؤ  �ت ط��+� - ا����+� �
��� �� � �ھم �8ري 

H����#�.  

  :إ�" $��� �� ا����+� ��+ل �� ھذا

�1ل ا�ذي ا��8ري ا���ل ��وظ�ف رأس ا�وا�� ا(دارة ���ف -�� H� ف ا�������و�� H� 

  .ا�� �/�ل

 .و �� �رع د�0ق �8�ل ��طور ��و�
�� �را���� أطر �
�ء و ��د�د -

 8رق �
وب دول �� $دث ��#�� ا�$د�ث ا����+� ا���و�ن ��1ھ�م �ن �/د ا ��1دت ا�دول  

  :ا�دول ھذه �� ا����+� ا���و�ن ���زات 
ظ�م وأھم،وا�8ر�0�  ا�?ر��� أورو�� آ �� ودول


�ر
ت ا�$� وب �� ��دام ا��+#�م -�  ا�+#��� ا��واH0 – ا�دور��ت – ا(���رو
�� ا������ :��ل وا

��8روع  ر�دت إذ 1993 �م �
ذ ا��+#�م �� ا(
�ر
ت �وظ�ف �8روع #" وا��دت

Schoolnet O#�� 30 ر، �#�ون��ر
��C  ��1996 ��رس �� �ور�� 8رت و دو
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Kidnet د��لL� ت
) 2005-2003($د�ث  �ر
��C ���ت و ا���دا>�� �� ا��دارس ا(
�ر

  .1 ا���دا>�� ا��ور�� ا��دارس ��ل ا(
�ر
�ت ��و��ر

  :�� ا�
ظر إ�دة إ�" �� � $��� �� ا����+� ا���و�ن إن 

  .ا��
��� ���ط#��ت � ���ب أن ��ب $�ث ا������ت و�روع ����ت -

  .وا�ھداف ا�?���ت ����م إ�دة -

- Hو�
  .وا��8ر�� ا���د�� ا�+
��ر ��وظ�ف وا� �� �ت ا� �را�����ت �

  .�رو
� أ��ر و�+#,� ا��در�س طرق و أ ���ب �?��ر -

 ا��ؤ  � أن #" �ؤ�د ا�+
��ر ھذه ا�/د��� ا��+#�م و
ظم ا��را�C �ن ا����ر �را�+� إ�دة -

    : أ � �� � �و��ت �9ث #" �1�ر أن ا��� ��ب

� ا��ھ��	ت ����ى ��� -�� ا�  	ر�� ��� �  .وا�������� ا����� �

  .ا����� �� ا���	$� و ا�#�	"� ����ى ��� -

��#	 ( 	 ا���)� �� وا���ا$' ا��&%��	ت ����ى ��� -� %
 ا��	�� وا�&�� ود,�، �%و�� أ"

 ��� ���9%ات �� 78 �6 و�	 (6 ا� 4�5� ا�2�3� ظ� �1 ا�	��� ظ	ھ%ة ا������ ��.'

 .ا��	� � و ا� ��5 ا����:

 ا���	�� �1#	 ��= ا��� ا��5	ة ?�ا�< "� �1 ا��%د ����8 �1 �8	ھ= ا��� ا����� �� ا�2�3� إن  

�� دا�D �5:ث �	 وھ�ا ا��������، Bط%اف ا�� ����	 ھ�ه و8& � و,�= و,�ى �E,	ت �� ا�

� .)ا���,�	ت – ا� ��H:ات(ا�
H	�1  ا��)	م ا�2�3

  .ا��E,	ت ��34�� اI?� 	�� ا��)	م -

�	��<( ا�������?� ا��)	م -Bا – Jھ	م )ا� �	دي وا��)	��,Iا، E1 Lه أن ش� �4�8< ا�2�3� ھ

 .2 ا�:�:ة ا� ��9%ات �R ا��Q,�= ��� و,:رة �����3H، (��� وٕا�O	س 1�	�� إدارة


 و�����6_ را �����  :�"��م  را�? ا���و�ن ا�


د��  ،��ون �ر�زا $ول �/��م �را�C ا���و�نإن �1��ر � ؤول � ��ر ا��وارد ا��8ر��   

�#�� ا�/��س ��  2
��+#ق ا��ر ��/��م � ��ر ا��وارد ا��8ر��،إ
2 ا����ل ا�ذي �ر�د أن ��دأ �
                                                           

،ا���#� ا�دو��� �#+#وم ا(دار��،�+,د ا��
��� ا*داري !
 �وا�� �+د��ت ا�"رن ا�+�دي وا���رون �ؤ00�ت ا�����م�$�د أ��ن 8وش، - 1
.156-155،ص2000ا(دار��،ا(��رات،   


 �ر��8 ا���ر!� ا������ھ�رون،أ ��ء  -! 
���.61- 62،ص2010،��� ��ر �� #م ا����ع،���+� 0 
ط�
�،ا��زا>ر،دور ا���و�ن ا� 2
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 C1س ا�و0ت � �$�#�، و�/��م �را�
ا�واH0 $�ث أن �#�� ا�/��س �� ت  ,#� و��س �� 

  :ا���و�ن ا����+� �,دف ��9ث أ ��ب

- "#
��>C �را�C ا���و�ن � �د #" ا���ذ ا�/ررات اQ �را����� �� � ��ر  ا(ط9ع 

  .ا����و
�ن

  .ا�����O ا�� ���رة �� ��و�ن ا�ط#�� ذات أھ��� -

�/د�ر إ�" أي �دى ا ��1د ا��راد وا��
ظ�� أي ا����+� �ن �ط��ق �را�C ا���و�ن و�/��م  -

ن ��
  .إ
/��ء ا���و�ن �+���� ا���و�ن � ��م إ� �+د ��� ��رة ز�

  .�/د�ر ا��?�رات وا��$ �
�ت ا��� �طرأ #" ا�ط#�� وأ���,م �+د �#/� ا���و�ن -

�+ر�� إ�" أي �دى ���ن ا�ط#�� �ن ا�� �ب ا��+�رف وا�$�ول #" ا��+#و��ت ا���  -

  .�,دف ا��ر
��C ا���و�
� إ�" �و��#,� �,م

-  �  .�1/��م  #وك ا��راد �+د ا���و�ن أي ا�و0وف �� إذا ��ن �$ ن أو 

-  
������ل و��و8�ت ا���و�ن ا��:  

�Lن ھ
�ك  ،ا���و�ن $�و�� و�رور�� �#ر�H �ن �+���� ا��
ظ���ت � ؤو�� �,�� إذا ��
ت   

دة ��8�ل ��
+,� �ن �$/�ق أھدا�,� و�ن ��ن ھذه ا���8�ل:  

و������� إ���ره  ا�� ؤو��ن �ھ��� ا�دور ا�ذي ���ن ���#$� ا���و�ن أن �#+��2,ل �+ض  -

  .��#$� إدار�� �و�ودة �
,� واردة �� ا�,��ل ا��
ظ��� �#و$دة 

��ل رو��
�� وإدار��  -E� ث �/و�ون�$ Kھذه ا����� "#دم ��1ءة ا����ر �ن ا�/�>��ن 

  .����H� "8 �,�,م ��,�� � ؤول ا���و�ن

- ���ر ��#$� ا���و�ن �Iر �
��� ��#,� ��ل ا�����K ا(دار�� ا��رى و�ذ�ك �/ل أھ���,� ا

  .2وأھ��� ا�دور ا��
وط �,� 

                                                           

.200ص -199،ص2011،دار ا�,دى،ا��زا>ر،���0ر ا��وارد ا� �ر���د ا���1ح �و���م، - 1
  

.78ص -77ص،دار ا�?رب،ا��زا>ر،دون  
� ا�
8ر،� �دئ ا����0ر ا� �ري��Iث �و�#��، - 2
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,م �ن �,م ا�+�#�� ا���و�
�� أو  -��� �� �
دم �و��ر ا���و
�ن ا���1ء ا��+د�ن إدادا �ر�و�� �

� و�# 2�1 و���د>2 ا�+#���، �,ذا �,م 
1 �� ا�ط��ب، �����و�ن #م �2 �
,���2 وأ�و�2 ا�+#��

 .�ؤدي إ�" دون �$/�ق أھداف ا���و�ن

  ا��/و�م ا�دورة و�ذ�ك �
+دم دم و�وح أھداف ا��ر
��C ا���و�
� ا�ذي ���ل أ � � �
��ح - 

�
  .ا�+#�� و� ��ون ���

ا��/�د ا�دورة ا���و�
�� �J س ا�+#��� وا�+�#�� �� ا���ط�ط و�
�1ذ و�/��م و����+� ا�
�8ط  -

 �
  .1ا���و�

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

�88ر�H  �ق ذ�ره،ص ،���0ر ا��وارد ا� �ر��،�د ا���1ح �و���م، -
1
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 :ا��,ل '>,�


��ر أ � �� و���� ا��ر��ز   �� ���ن 0و�2 أن ا���و�ن ا����+� ھو ��و�ن ��� ��ط#ب 

  ��ب �� ھذه ا�+�#�� ��$/�ق أھداف ا����+� و#�,� ا( ��1دة �ن ا�و �>ل ا���
و�و��� #" ا�ط

�ن �را�C ا���و�ن  �
  �د �ن ا��ر��ز #" ���� �� ��دان ا(9م وا����ل،ا�� إذا �$د�

  إداد �را�H� "8���� C �� ��ط#�2 ا�واH0 ا�ن ���1دي �8�9ت �� �+د ا���و�ن أي �+د ��رج 

  .ا�ط��ب ا����+� 
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 �����:  

��ؤ�ت � ��  +�2 ����2� ا���01 ا��/�ي وذ�, +*(�)� إ&%���� �#$#ع ا��را��، و���


�ھ�7 ا��را�� و56 ھ3ا ا��را��� �(�)� 7�  و;3ا أھ��� ا��را�� وأھ�ا��6 و�09 ا8*��رھ�، 

  ا�
	� �#ف )*7 ا�*�2ض إ�? إ��اءات ا��را�� ا����ا�1�، ا�*5 �2*�9 �< أھ7 8=#ات ا�9(> 

  )����D ��*2 ا��E ،<E�9> )�%< إD=�ء ا��را�� ���91 ;��� وذ�, �< C8ل ا�5��2، ا�*5 

 ��C8 وأ��8ا ����*�  �Dض ����ت ا��را�� وإ��اءات �=��H�9 واG����0 ا�E	��F� ا��

 �	
  .ا�
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 ��D��*، ا����1��  إن �%� درا�� أو +(> I��� 56 ا�����ت ا�=2�9� ا�1

�*�Pم �*N��� I9 ��2< إذ أن ا�*H( � <)9	� �D? ا���2#��ت ا��1��9ت MH6، +� )*�2ى ذ�,  -�  

��� ھ3ه ا���2#��ت وا��1��9ت
�  .إ�? �	��R و�(��� و

   ،S�6 م��*��*�V< ا��Vورة ��E �91#ل ا����N ؛ا�3ي ) ����D ��إن أي درا �W;أ X�$#*;  

�YC=1ا ����D 7%)إ����، وا�*5 ��*7 ا� ��ا��*# NF�*ض ا���D 56 ا��2*��ة �H(�=ا� X�$#�  و

�=�D SH�9? �#$#ع ا��را��  �F��وو ،Nا���� ��FC� �1< ��ى.  


 : أو����  ا��را�

�� �< أ�� ا�#�#ل إ�? H�HE� ���D� N�����6 ھ# �#�  .D#��2� �< ا�H#ا�D ا���2� ا��

S1Z+ �2ف( Nو;�3, ا����" >� �D#��� �=�56 ا��2#م،  +#ا �H�H)ا�=�)\ ا��]دي إ�? ا�  

��ؤ�ت � >D �+��]� <E�9ا� S%��  ا�H#اE �D*? )	� إ�? 1*��� ���2�، أو ھ# ا�=�)\ ا�3ي )

  .�3^%�� ا�9(> 

  Nھ��� �5 ا�3ي )��ف إ�? درا�
  و�H6 �=2�9� �#$#ع ا��را�� ا�D ��*D? ا����N ا�#�

وھ# ����( S1G 0	R  ا�*�ر)� ا���CD� ودورھ� 56 �%#)< ط�9� �D#م ا�CDم وا��	�ل

��D#$#� �
  ا�/�ھ�ة و�

-  S1Z+ 5
��� +^%� 5��D ��#�#ل إ�"و)�2ف ا����N ا�#�
  ?  ط�)H� �< ط�ق ا�*(��� وا�*

  أ��اض �(�دة ��#$�2� ا��*���D� أو ھ# ا�=�)H� �#�R ظ�ھ�ة ��رو�� و�	#)�ھ� ;���


�� و�(����� وإ��D�V8 ���را��   ��	�D< ط�)\ ��I ا���2#��ت ا����H� D< ا��^%�� و

�H�Y1ا��.  

                                                           

.07؛ص 2004؛�ر�
� �وز�د ��راوي ؛دار ا����� ؛ا��زا�ر ؛ ������ ا��ث ا���� �� ا��وم ا�������
ور�س أ��رس ؛- 1 
�ر وا��وز��؛ا��زا�ر؛  ا�ر�د ا���د �� ا������ و�����ت ا��ث ا����و�دى ��د ا�
��د؛���دي ا���دي ��� �
-19ص  -1996؛دار ھو 2 
-30؛ص2002؛1؛دار وا�ل ����ر ؛ا%ردن ؛طأ���ب ا��ث ا���� �� ا��وم ا�������� وا������� "وزي !را���؛ 3 
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  :��H وظR ا����N ا�#�
5 وذ�, �< C8ل إ��9ع ا���Hط ا�*���� -

- ; �� ?�D عCوا�ط �/ECع ا�9(> ا��#$#�+ �YC20 �< درا��ت وأراء ذات ا�*.  

  .ا���Hم +�C+�Hت �*�2دة �I ط�9� �< ا����2� -

�	��7 أدوات ا��را�� -.  

- S��D �
���ات ا��(*��� ��*(��� ا�%�5 ا�3ي أ�
   ا�*��ام اG����0 ا���FC� و�(�و�� إD=�ء ا�*


�)b +���1ت ا��*��9ن 56 ��اول إ$�6� إ�? ا��C+�Hت�  .ا�*5 أ��)CE cل ا��را�� ا����ا�1� 

- �Eؤ�ت ا��=�و��  .�< C8ل NF�*1 ا�9(> ��c ا���+� �D? ا�*

 ����� :   ����ت ا��را�

7�  :إ��1ز ھ3ه ا��را�� 56 إط�ر Ceث ����ت ھ5 

51 ���� ا�����2� أ��)c  :ا����ل ا�����  -1.2�Wا�5 ا���  2016-2015ھ3ه ا��را�� C8ل ا�

 c��Y <�E?إ�:  

1.1.2-  ������7 ���6 إ��اء �C+�Hت أو��� �I اG�*�ذ ا��^�ف �< ا�� M9$ :درا� ا�

  �(�ور 

 g2+ I� �^Yا���� c�� ��+�Hإ�? ا�� �9�  ا��*��رة و����*�� 56 �#ر��� اGو��� و;�3, +���

 >� c< أ�� &�ح �(�ور وأھ�اف ا��#$#ع ودا�� �ء +��=�9�H*وا�� ،i	�*3ة ا��   12أ��

1
� ا�^��  �626
�ي إ�?   >�.  

2.1.2- �(��� و���Y^� ا��*�NF :ا��را� ا����ا�� 7e تC+�H���+ م��Hا��*��رة وا� I(ز#� ���6 7�  

  .  2016أ�6)�  ��25رس إ�?  �25< 

  
                                                                                                                                                                                           

.150، ص2003ا�+�وم ����ر وا��وز��، ا��زا�ر، ، دار ������ ا��ث ا�����(ح ا�د�ن �روح، - 1 
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�*71�k) �8و+�(طcH9 ھ3ه ا��را�� +���2� �9D ا�(��� ا+< +�د)�  :ا����ل ا������  -2.2�+  

  8	c ھ3ه ا��را�� ط�9� �D#م ا�CDم وا��	�ل ا���� ا��1�W� ���*�: ا����ل ا�#"!ي  -3.2

  Iت����		3ة  ا�*��  .ا�*�	�D i#م ا�CDم وا��	�لوأ��

 �$��� :%����     ا�#'& و���

  :�*�(م ����% ا�#'&  -1.3

�2? ا�E�9> إ�?)^�� �I�*�� ?�2 ا��را�� أو ا�9(> إ�? ا����#D� ا�%��� �< ا���2�� ا�*5 )  

  .أن )����D 7�2 ا��*�NF ذات ا�YC2� +���^%�� ا���رو�� 

�� 38[�  وھ5 �^*�ك 56 �8��� أو أ;���W ا���2� ا�E	��F�، و)H	� D#��� ��+� ا�6Gاد ا�*5 

  56 ����D ��را�� �دات ذات أھ���
  وھ# ���#D� ذات 8	�iF �^*�;� �< اG&��ء أو ا��

 I�*ا��� �1درا�.  

  ھ3ه ا��را�� ���W 56 ;� ا�=�9� �D#م ا�CDم وا��	�ل ����� ا��1�W� ���*�و��*�I ا�9(> 56 

  71�k*�  و���F ا�CDم(���I ا�*�		�ت  �<ط��0  272وا�3ي +��D bدھ7 "�8و+�"+���2� �

 ،I�*وا��� ،I�*#رة و���ل �	�  �(�6� ���D�، �(�6� �%*#+�، ا�	�ل ��52 +	�ي، ا

5E��� ل�	�  .ا

 ا�#'&   –2.3���:  

 �
�+ I�*ا��� iF�	8 ���6 زع#*�  ا�����D ?�2� ��^( 0� ا��را�� ��, ا����#D� ا�*5 

 ،5��Gا I�*ا�����2ت ا�#اردة 56 ا��� >� ����� >�+ I���  .62*	��7 ا���2� ���D� ��H2ة 

 �����*Eا� ���  +(�� أن أ�6اد ) ا���2� ا���2)�(��2��6� ا���*���� 56 ھ3ه ا��را�� ھ5 ا���2� 

                                                           

�ورات 
.��� إ�رأ، ط �� ������ ا��ث ا����"�روز زرا"� وا,رون ،�
. 79ص2007ا��زا�ر،  1،  1 
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0 �98��� و;P� ��1G ,�3ء �< ��*�I ا�9(> �5 ھ3ه�E 77 ا8*��رھ�  ا���*�I ��2و�6< 

��C�W ���ا �1��D إ�? أ38   ��W�� ن#%� ?*Eو �ا�9(> 50ا��را� I�*�� >� �6د.  

  .أ���3ة 10أ�� i�( �� 56 ا���+�H� ��D c1�; �H6� ا��را�� �1#%� �< 

�7 ا8*��رھ7 و6\ ا���9ة ��D#$#� ?إ� �9�  .وا��]ھCت ا����2� ا�*5 �1اھ� ���� +���

  أدوات -�% ا�#����ت: را,+� 

  ]&�ات )�%< D< ط�)��H ا;*^�ف أ+�2د �#$#ع ا��را�� D< ط�)\ھ5 � :ا�����رة  -1.4

��i ا��VH)� ا�*5  �H�kوا�� �E#*
  ا��*H	�ء ا�*��)59 و�(*#ي D#��� ?�D� �< ا�m�G� ا��

�P)� ��2#��ت ���D �< ا�9(#ث  1.  

)� I+أر ?�D ت#*Eن �ا�*��رة ھ3ا ا�9(> ا�; ��m�Gد ا�D �Eا�9(> ا��=�و ��m�Z+ �H�2*� ور  

24  \�kح و�#*
� S9&ح و#*
  �]ال +�< ��ھ# �

2.4-  �2*�9 :ا���0,/ ��+�Hدوات �< ا��Gا ����Fا�� I��� 56 وا��1��9ت ا���2#��ت �درا�  

��2 أ��1 ;�� .ا�����Dت ا�1���1� ا�6Gاد >� �W;أ �F��و I�� ا���2#��ت �D#�& ���D�656 و 

�c وا���H+��.+(> Gي ا��Vور)� ا��1��9ت�D?  ا�(	#ل�� �=���Z ھ5 +� +���  ���62.  

 I� c(ا�*5 أ�� ��+�Hا�7�2 أن ھ3ه ا�� I�10 م#�D �92& 56 )�ر�#ن �ا����2 �
  أ���3ة �< 1

  و�Y أ��)c ھ3ه ا���+�H� �Z*;�� إ��+�ت ا���e#)9< ا��*���W< 56 ط�9� ا����وا��	�ل ا�CDم  

*� �< 1
� ا�^92� ��� ��1�Wا�.  

3.4-   ا�*5 ��2 �< ا�*���Hت ا���*��2� 56 ا��را�� ا����ا�1���1G ، اGداة ا�*5  : ا���12

���2 ا�E�9> أ;�W ا�	�� +����e#)9<، وھ5 �*��D 3ة أ&%�ل +�ء �< ا��EC/� ا�9��=� وا�*5   

                                                           

.282،ص2004،دار ا��دى ��ط���� وا���ر،ا��زا�ر،������ ا��وم ا �����������1م 1(ط��� و��1ن ا���(�0، - 1 
  .154ص، ا��Hھ�ة ،��%*�ب ا��	�)� ا���m� �I+�=، �0����3 و ���ھ�3 ا�+/�� ا�#'&، ��D ز)�د �(�� -2
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�Dا���� S+ م#H�  )H#م ا�E�9> +#ا�=*�� +��ا9Y� ا��D >�e#)9< ;*0، (^�رك 56 ا��^�ط ا�3ي 

  .2+�*�1� �RY# ��2<  أوا��*��ع  أو�#$I ا��EC/�، و)%#ن ذ�, D< ط�)\ ا��^�ھ�ة  

��� ا����H�و��H ط - �^(�2���+ �/ECا�� ��H9 "�=��+"?�D �
�+ 7�Hا� �
  اD*�9ر1 >� �1

  .+��ا����52 ا����2� و�E�� ��^(�D� ا�*%#)<  

  ا$���ب ا��#�"�� ا���!د��: !���� 

� ا������ت �وا1ط� ا����16ن، ��وم �
+������ وذ�ك ���1,دام ا%���1ب ا���2��� -
  �+د �

 0���
� ط��+� ا�درا�1 وا��
د�� "0 درا� ���1�7 
 7��
  :ا��0 ��

  ا����1 ا�
�و��   = �م   : أنا����1 ا�
�و�� و
+�د���� ��ث 

  �دد ا��.رارات= س 

  �دد ا%"راد= ن 

 ن/  100× س = �م 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.131ص، 2008ا��زا�ر، 1، دار ا��1ور ����ر وا��وز�� ، ط  ������ ا��ث �� ا��وم ا�������� وا�������,��د ��
د،  - 1 
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  :!&#� ا�#ل

� اھداف ا�درا�1 
ن ,(ل ھذا ا�:�ل ا��
د�� "0 درا���1 ��7 ا�
��; ا�و�:0؛.و�9 ��(�م
  


=�� "0 ط��� ا���1 ا�=���� 
��1ر �1م ��وم �
� ا���ث، و�م ا,���ر ���� ا���د�� ا�
��
و

  ا�6(م وا���6ل 

  و��:ر�B ا������ت ا�1+
��� ھذه ا%داة ا���2���، و�+د ھذا ا�:�ل 1وف ��طرق ا�0 �رض   

�������
  .ا�����; و������� و�:�1رھ� و
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  :����د 

  � د ��دت ا���ظو�� ا�������� ���وم ا���م وا����ل �� ا������ ا��زا�ر�� ��و	ت ������ 

  �������،وذ�ك �ن $�ل ا��� �ل �ن ا��ظ�م ا�"�'�"� إ�% ا��ظ�م ا��د�د���� �$ص ا��"و�ن  

  ا����� ،0ن ا������ ��دف ا�% .��ن �"و�ن �و�� ،و�'��ل إ�راءات ا�����ق +���م 

  .ا��4ل،و�'��رة ا���ط�+�ت ا�2���د�� �ن طر�ق $�ق �وا�ق +�ن ا��"و�ن و'وق ا���ل 

 ��  �$�ص ا���م وا����لو��ذا'وف ��طرق �� ھذا ا��7ل إ�% أھم ا��'�رات ا��% �ر +

�وض +�ذا ا��$�ص �� ا��زا�ر ،وا��0ق �  .ا��'� +��� ��
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� ا���ر����  ���وم ا���م وا����ل ����ص �� ا�����ت_ أو���  :ا���

   ���د�� ��1869د رو+رت �� أول �ن ا2�رح �"و�ن ����� �$ص ا������ن و"�ن ذ�ك '�  

  .1 "�ن ھذا ا0$�ر ر��س ����� وا��طن

�� �� ��رة ا���ر����ت و ا�;�;����ت +�7ل   �  و2د �.�ءل ا��ر"�ز ا0'س ا�$��� +� ���ت ا��

�� ا����7ل +�ن ��م ا���م "�$�ص �� طور ا���>ة وا���وم ا	������� �  �دة �وا�ل �

  ا0$رى ا��� ��"ل ا����ط ا�; ��� وا0"�د��� ��;ل ھذا ا��$�ص و2د '�ھم �� إ�داث ھذا 

��م ا��و�? �  ر��س  و�ر ���ر�و ا����ب ا������� وا��7'�7 �دد �ن ا�دار'�ن ا������ن �

 ��  وأ�+�ت ���و��ت ا��واد ��.�ن و�دات  ��1935�د ا���م +����� و'"�'ن ��% '

  �;ل ا���ر�C ،أ$���2ت ا������،ا�����7 "�ؤ''� إ�������،�>و�ل ا0�داث ا0��� وا�رأي 

  ا���م �� ھذه ا�7�رة ان �"�'ب ا���دا��2 وا	��رام "7رع �? �"���? و2د ��"ن ��م . ا���م

  .2.�ن ا�7روع ا���ر��� ا	$رى

  ا�'G ���ل ا�+را�F ا������ �� ا�"م و ا�"�ف ا���ء ا�ذي '�ھم �� �>'�س +را�F ��+�د  

  ��ر و2د ا��درج ��و�? ��و ا�+�ث ا����� و� د ا�ظ�ھرة ا������ وأ;�رھ� �� ا�����G ا��� 

�� ) ا����'��ر(��2ت ����� "و�و�+�� +�و��ر +ر���F إ���� �$ص �ر��� �� +�د ا��درج '  

1935  ��  و�>'�س أول +ر���F �� ا���م ��% �'�وى ا�د"�وراه �� ����� ��زوري '

  ،;م �+���� �����ت أ$رى �;ل ����� أ�وا ا��� �ظ�ت +ر����� �$ص �ر��� 3 1934

 ��  ،���ك �ر�'� أر+G �����ت را�دة �� ���ل ا���م وا����ل ��ث أ�? 4 1944ا�د"�وراه '

                                                           

 E.Emery,P.ault.W.Agee,introduction on to mass communication,Dodd,Mead et company,1970,pp(377-378)_1
   

.10-9،ص،1990،$ر�ف 04ا��زا�ر�� �J���ل،ا��ددا����2 وا����I +�ن ا�ر'��� وا�و'��� ،ا����� : �زي �+د ا�ر��ن،ا��"و�ن ا����� _
2
  

.�11ر�G '+ق ذ"ره، ص  ، �زي �+د ا�ر��ن،_  3
  

R.F.Hixon,introduction to journalism,Monarch press,inc new york,1966,p100._4
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 ��ا��� ���ت �$�ص إ��م ) 2+�ر�س (و����� �'�%  1957�م �>'�س ���د ا������ '

  وا���ل ��% �'�وى ا�د"�وراه و�� �7س ا�'�� �م إ���ء ا��در'� ا����� ��در�س ��وم ا���م 

�د  ��1969 ��ط � +وردو و�� '�� ) 4+�ر�س(وا����ل أو �� ��رف ������� G�� م�  

�ور �G �ر"ز ا�درا'�ت �� ا������ و�ر"ز ا�درا'�ت وا�+�ث���� ��  ا0داب و ا�� ���ت ا�7

  ا��'ر�� �� �ر"ز ا�درا'�ت وا�+�ث �� ������ ا����و��ت وا����ل أ�ن �و�ر أ�.�ؤه  

��دة ا���'��س �� ا������ '������م ���دد ا��$���ت� K�� ت،ا���+�ر وا����ل و�م���  ،ا�� 

  .وا����د ا������ ���"�و�و���) 3+وردو(وھ� أ�ل ا��"و�ن ��  1968 

  إذا "��ت ا�+دا��ت ا0و�% ���"و�ن ا����� �� ا���م ��ود إ�% ا� رن ا���'G ��ر ،�Lن ا�+د��ت

  +�� �ر�G إ�% ا�;�;����ت �ن ا� رن ا���ر�ن ��7ا0و�% ���"و�ن ا����� �� ا�دول ا��ر 

���ء أول ���د �ر+�  1940 – �1939و'م  L+ ������� ��  ���ت ����� ا� �ھرة أ+وا+

  أ"�د��� ��در�'�� و"�ن ��+�� �"��� ا0دب ��ت إ'م ���د ا���ر�ر وا��ر��� وا������ و�� 

 ���د ا�'�+ق و�م ��+ث ھذا ا� 'م أن أ��>ت "��� ا0دب 2'�� ������� ���ل ��ل ا�� 1954'�  

����� ""��� ا��م �' �� ��م �  1956��ول +دوره إ�% ���د ا���م �7�رة ��2رة ا'� ر +�دھ� 

  ��' ����� ��ر+� ;���� �����+������د ��% �ؤ''�ت  �1964"ن ھذه ا���ر+� "��ت �Iر 

���ء ���د ا������ و��وم L+ ������ G.م ا'� ر ا�و;،����� أ���' ��'�  ا0$+�ر +������� ا��و

1976 1 .  

  ��ود ا��"و�ن اإ���� �Iر ا�ر'�� �� ا��زا�ر إ�% ا��را�ل ا�و�% �ن ظ�ور ا������  

  ا��"�و+� ��% �د ا����ر�ن،و��"ن ا� ول أن ا��"و�ن ا�ر'�� إ�ط�ق +�د ا�'� �ل دون ر��د  

  ��ر�� إ���� ��ر�$� ���ن ا�0ر ا�ذي أ;ر +�"ل +�رز ��% ����� ا��"و�ن ا����� ا��� 

                                                           

.56،ص1986،ا��زا�ر،2��ب،ط،ا��ؤ''� ا�وط��� ��"��م ا���م وا�"��"�ت ا������ �� ا����م ا�!��ث:ا�ز+�ر '�ف ا�'�م_ 1
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  ���د إ�% ا�و2ت ا���.ر،وھذا ���ؤدي +�� إ�% ا��د�ث �ن ا��در'� ا�وط��� ا�����

�ت ا�درا'� ���� +���4��ن ا� 'م ا���رب وا� 'م ا��7ر�س ���1964����،وا��� �>''ت ��م  "  

 �  وات و����ل ا�ط��ب ��% ا����دة وا��� �م ���رف +�� إدار�� إ	 +�د أنو�دوم ;�ث '

  وإ���ء ھذه ا��در'� +�دف �"و�ن .1أ�+�ت ا��در'� ��ت إ�راف وزارة ا�����م ا����� 

 ���د ا�درا'�ت  �1976���7ن +���4��ن ا��ر+�� وا�7ر�'��،و�� '�� G� �'م إد��ج ا��در�  

  وھو ا���ء ا�ذي ا� د �رع ا���م " ا�'��'�� وا���������د ا���وم "ا�'��'�� ��ت إ'م

�وات،وا'��ر ا�و.G ��% ھذا ' G+دوم أر� ��  ط�+�? ا�����ز وأ�+�ت ا�درا'� ��ذ ھذه ا�'

 ��   18ا��ؤرخ ��  209-84و+�و�ب ا��ر'وم .أ�ن �م ��ل ا����د�ن 1982ا���ل إ�% '

  �م �>'�س ���د�ن ا0ول +�'م ���د ��وم ا���م وا��+��N وا�;��� +�'م ���د  1984أوت 

   18ا��ؤرخ ��  264-01ا���وم ا�'��'�� وا����2ت ا�دو���،و+�و�ب ا��ر'وم ا����7ذي 

  ��دا ���د��ج .�ن اط�ر "��� وا�دة و�.م "��� ا���وم ا�'��'�� وا���م  2001'+��+ر 

� 'م ا�"��� ��دا:��دا��ن � ��"،����'�  ن ا�� وق وا���وم ا�'��'�� و��دان ا���وم ا	������� وا�

  .إ�% 2'م ا���وم ا�'��'�� وا����2ت ا�دو��� و2'م ��وم ا���م وا	���ل

  :ا��ر�� ا�زا%ر�� �� ا���و�ن ا�����_ !�#��

���وا�? أ2'�م ا���م �� ا������ت ا��ر+�� � +�ت �و��� و���"ل  ���   ���ددة �� ا� ��م +�

 ����� ا��دوات ھذه 0�2���� �7ر�� ط�+� أن ��+K ا��وم �و.و�� �ن ا��وا.�G ا��� ��  وأ

���� أن ���رف ����� $�ل ���ر+�� ا��$���7 وان ��ري ���2�� ��دة �و�� K�'�.  

  ��  وأن ا���ر+� ا��زا�ر�� ���ش 1964إن ا��زا�ر أ��>ت 0ول �رة �در'� ���� ������� '

                                                           

15-14،�ر�G '�+ق،صا���)� وا���'� ��ن ا�ر"��� وا�و"���:ا���و�ن ا������زي �+د ا�ر��ن،_
1
  




:                                                       ا�	�� ا��ا�� � ����م ا���م وا����ل ا����  

 

 

56 

�� ا���ر�ن و�� ھذه ا�7�رة ا� ��رة ��ن ا���م ور'���? ا����ددة �ر�ت �طورا  ��  ا��وم '

  'ر��� ����� +�	$�را��ت ا����و�� ا��� أ;رت ��% ا��"و�ن و�طو�ر ا�����م ا����� وا���دان 

  ���� وان �وا�د ھذه ا�'ر�� �ن ��� و�دم ا"���ل ا���ر+� �ن ��� أ$رى ���� ا��ذان ا�

�� أ2'�م ا���م� �"و��ن ا���"�� ا�"+رى ا��� �وا�
  و�ظ�ر ھذه ا����"ل �� �ظر �ن �و�% ،1

�� و���ددة �ن  �  ا��راف وا��'ؤو��� �� �'��ر ھذه ا20'�م ���ددة ا��وا�ب ��دا$�� ���� +�

 ��7�� إ�% $�'� أو '�� أ���ف'���  .0$رى و��"ن أن 

  .ا����"ل ا�$��� +����ظ�م وا�و.G ا�داري � 'م ا���م وار�+�ط? +�20'�م ا0$رى -1

  ا����"ل ا������ �ن ا�+را�F وا�� ررات ا�درا'�� و�طورھ� و������� �G ا	"���ف ا��د�د  -2

  ���� �ن ��2 ا��را�G +����4 ا��ر+�� و� دان  ا����"ل ا��� ��دھ� ا�ط�+� وا�دار'ون +��7 -3

  .ا�در'�ت ا���دا��� وا����و��ت ا������ ا�$��� +��+�دان ا��ر+�� 

  ا����"ل ا������ �ن �دم و�ود ا$������ن �� ا��واد ا��د�دة ا��� � �.� ا�.رورة  -4

��� ا��� 2ل أ�  ن �و�د ���� أ'��ذة اد$���� .�ن ا�� ررات ا�درا'�� أو �� ا��واد ا�� ��� ا��

  .�����ون

  ا����"ل ا������ �ن 'وء ا�7�م �� ا����2ت +�ن أ2'�م ا���م وا��ؤ''�ت ا������  -5

��� و��دد ھذه ا����2ت وا����ون ا�.روري ا��7روض أن �  و�دم و�ود 2وا��ن �.+وط� +�

���  .�"ون �و�ودا +�

  ا����"ل ا��� �ظ�ر ��د ا�راء ا�+�وث ا���دا��� ا������ �ن ��ث ا���و�ل وا����ل  -6

��������ور وا�����زات ا�.رور�� 	'��4ل وا'�;��ر ����+.  

                                                           

.168-161،ص2012،د�وان ا��ط+و��ت ا������� ،ا��زا�ر ،+دون دار ا���ر، ا��(��� ا����و�� �� ا�زا%رزھ�ر ا�دادن، - 1
  




:                                                       ا�	�� ا��ا�� � ����م ا���م وا����ل ا����  

 

 

57 

  و�ن ھذه ا����"ل ��"ن ا��د�ث �ن ا���"���ن ا0و�% وا�;���� أي ��"ل ا���ظ�م وا���"ل   

  ا�� ررات ا�درا'��

  وا�� �ود +? و.��� ا� 'م دا$ل ا������ وا��دف ا�ذي �ر�� إ��? وا����وم: �+�ل ا��#ظ�م

  أ�? 	 �و�د �ظ�م وا�د و��وذ�� �����ھد ا������ �� ا����م 'واء �� ا�دول ا��ر+�� أو �� 

���ش ھذه ا����"ل �� ا��زا�ر ��ذ إ���ء ا��در'� ا����� �������   ���  ا�دول ا������ وا��� د��،إ

�� �ن ا����ل +��7 �ر.�� +���ؤ''�ت  وو.�ت ھذه��  ا��در'� �� إط�ر ����� �

  ا������ ا��� "��ت �ن ا��7روض أن �زودھ� +��ط�رات ا��� ����ج إ���� و"��ت ا������ أن 

  .ا���$ر��ن �ن ھذه ا��در'� �7.�ون ا���ل ا�داري ��% ا���ل ا����7

  :أ�واع �ن ا��وادا��"و�ن �� ا���دان ا����� �ر�"ز ��% ;�ث  

1-  �������ج إ�% ��2دة �ن ا�; ��� ا����� ���وي ��% �واد �4و�� و��ر�$�� و�2�و

  وا������� 

 .وا2���د�� ��% �"ون �وھ+� ��د ا�ط��ب -2

  ����ج إ�% ا���"م �� ���G ا��واد ا������ و+��$�وص ��% ��ر�C و'��ل ا���م -2

  .���مو�2�ون ا���م وا����ع ا���م وا2���د ا

3-  �� ��  وأ$�را ھذا ا��"و�ن ����ج إ�% �واد ����ت ا���ر�ر +���G �رو��� و�$����

  ا������ ا��"�و+� أو ا�'��� ا�+�ري و$�و�� +�� ��ط�+? �ن �ط+� �ت و�ر+��ت

  .1و����زات ��طورة �� ��م +ذ�ك  

 

  

                                                           

.169ذ"ره، صزھ�ر إ�دادن، ، �ر�G '+ق _ 1
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��ت ا���و�ن ا����� �� ا�#ظ�م ا�د�د_ !��!��:  

��� و� �رح ھذا ا� 'م ���و��  �'��درج 2'م ��وم ا���م وا����ل .�ن ��دان ا���وم ا��  

 ���   : �1ن ا����ر�G �� �$���ت �$���7 �

  :��وم ا���م وا����ل                               

  :��"�ر ��#�                                  :  ��"�#س          

  و'��ل ا���م وا�����G -            ي ����                 ا���ل إ2���د -

  ����� ����� -             ا�'��� ا�+�ري                      -

  ا���ل ا��ورة وا�����G -            ا������ ا��"�و+�                      -

  ا	���ل ا�'��� ا�+�ري -         و���2ت ����                   ا���ل  -

  ����� وا���ل -                                                       

  : د��وراه �� ��وم ا���م وا����ل                             

1- G��و'��ل ا���م وا���  

  إ'�را����� ا���م ورھ���ت ا	���ل دا$ل ا�7.�ءات ا���و��� -2

  ا	���ل وا���4 وا� راءة ا�� د�� ���Jم      -3

  

  

  

  

                                                           

.40، ص2014، ����� �+د ا����د +ن +�د�س، �'��4�م، 2'م ا���وم ا	��م وا	���ل، د��ل ا�ط��ب -  
1
  




:                                                       ا�	�� ا��ا�� � ����م ا���م وا����ل ا����  

 

 

59 

7�م ����� ا��"و�ن �� ��+� ��وم ا���م وا	���ل �+د �ن ا��طرق إ�% �رح ��7ل �+�ن �

����'�  .            �� �داول ��;ل ا�'دا'��ت "ل '�� إ�ط��2 �ن ا�'�� ا0و�% �ذع ���رك ��وم إ

  

�ا�"#� أو�1 ذع �+�رك ��وم ا#"�#�  

  

            

                                   

  

  

  

  

  

  

           �ذع �+�رك :��دان ا���وم ا�#"�#�"�  "��وم إ#"�#�
  ا�"دا"� ا3ول                        

ذع �+�رك                     " �  "��وم ا#"�#�
  ا�"دا"� ا�!�#�                                  

 

  ا���دة
ا�(م ا�"��� 

     ا�"دا"�  
  أ"�وع 14-16

 

  ا�����ل
 

  ا3ر�دة
 

  ا���دة
ا�(م 
  ا�"���

 

  ا�����ل
 

  ا3ر�دة

              �  و(دة ا�����م ا3"�"��                         و(دة ا�����م ا3"�"�
��ر�5 و"�%ل 

  04  01  50  �2�ر�5 و"�%ل ا����ل   04  01 50  1 ا����ل

�د�ل إ�1 ��وم 
 04 01 50  ��م ا����ع ا����� 04 01  50  ا���م وا����ل

�د�ل ���#�ھ6 
 �  1ا�����و'را��

50 01 04  � 04 01 50  �2د�ل ���#�ھ6 ا�����و'را��

�#ظ�م و�"��ر 
  أ#ظ�� ا����و��ت

�#ظ�م و�"��ر أ#ظ�� ا����و��ت  04 01 50
2  

50 01 04 

�د�ل إ�1 ��ر�5 
  ا�(8�رات

��ر�5 و(8�رات ا��:رب  04 01 50
  ا�"���

50 01 04 

��ر�5 ا�زا%ر 
  ا�����ر

 04 01 50  ��ر�5 ا�زا%ر ا�����ر 04 01 50

                ���                                    و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
 �ا���وم ا�#"�#�

 ������وا�
  ا��دارس وا��#�ھ6

ا���وم ا�#"�#�� �دارس   03  01  35
  03  01  35  و�#�ھ6

                �  و(دة ا�����م ا��+�ر��                         و(دة ا�����م ا��+�ر�
�د�ل إ�1 ا���م 

�د�ل ا�1 ا���م ا��3   02  01  30  ا��3
  ا��و!�;�

30  01  02  

���#� أ:�   01  01  25  ���#� أ:�  01  01  25  
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� ��وم ا���م وا����ل  _                          ��+  

             

� ��وم ا���م وا����ل                ��+  
  ا�"دا"� ا�!��ث                            

� ��وم ا���م وا����ل                  ��+  
  ا�"دا"� ا�را�>                             

 ا�(م  ا���دة
  ا�"���

ا�(م   ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل
  ا�"���

  ا3ر�دة  ا�����ل

                     �  و(دة ا�����م ا3"�"��                      و(دة ا�����م ا3"�"�
  05  01  54  2 )�#ون ا���م  05  01 54  1 )�#ون ا���م

�#��ت ا��(ر�ر 
��  ا��(

ا��(��ل ا�#;دي  05 01 54
  05  01 54  ا��(���?#��ج 

  05  01 54  ا�(ر��ت ا���و��� 05 01 54  إ)���د ا���م 
  05  01 54  2 ��ر�5 ا��3�ر 05 01 54  1 ��ر�5 ا��3�ر

  و(دة ا�����م ا�"��+���                      و(دة ا�����م ا�"��+���                     
�د�ل إ�1 ��ر�@ 

  ا�!;��� ا�زا%ر 
إ�1 ���در �د�ل   03  01  36

  03  01  36  ��ر�5 ا�زا%ر

�����و'را��� 
������  

ا����> وا�)���د   03  01  36
  03  01  36  �� ا�زا%ر

������                      و�دة ا�����م ا���  و(دة ا�����م ا��#�
� و�;#��ت ��#�

  1 ا��(ث
� و�;#��ت   02  01  27��#�

  2 ا��(ث
27  01  02  

  و(دة ا�����م ا��+�ر��                      و�دة ا�����م ا����ر"�
���;#��ت ا�;راءة   01  01  27  ا����ل ��#و�و

�  وا�����
27  01  01  

 ���#� أ:01  01  27  �1   ���#� أ:01  01  27  �2  

  

  ا����ل ا�)���دي وا�����"��"�#س ��وم ا���م وا����ل ���ص _ 

  

  ا���ل إ)���دي و���� "��"�#س ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا����س                             

  ا���ل إ)���دي و���� "��"�#س ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا�"�دس                             

ا�(م   ا���دة
  ا�"���

ا�(م   ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل
  ا�"���

  ا3ر�دة  ا�����ل

�و(دة ا�����م ا3  "�"��و(دة ا�����م ا3�"�"  
  06  02  60  إ+��ر  06  02  60  إ+��ر
  04  01  30  ��و�ر  04  01  30  ��و�ر
  06  02  54  �"و�ق  06  02  54  �"و�ق

ا��"��ر ا�"��� 
  ا���ري

ا��"��ر ا�"���   06  02  54
  ا���ري

54  02  06  

  ا�"��+���و(دة ا�����م   و(دة ا�����م ا�"��+���
  03  02  36  ا�;�#ون ا���ري  03  02  36  ا�;�#ون ا���ري

  01  01  27  )�#ون ا��ؤ�ف  01  01  27  )�#ون ا��ؤ�ف
���  و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�

��  01  01  27  "���و�و��  02  01  27  "���و�و
�و �;ر�ر  �ر�ص ��دا#�  و(دة ا�����م ا��+�ر�

  ا��ر�ص
30  02  03  

    01  01  20  إ��م أ��
���#� أ:�  01  01  20  
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  "ا����ل و��)�ت ����"��"�#س ��وم ا���م وا����ل ���ص _          

  

  "ا����ل و��)�ت ����"��"�#س ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا����س                             

  "ا����ل و��)�ت ����"��"�#س ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا�"�دس                             

ا�(م   ا���دة
  ا�"���

ا�(م   ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل
  ا�"���

  ا3ر�دة  ا�����ل

                       �  و(دة ا�����م ا3"�"��                         و(دة ا�����م ا3"�"�
���� ��  05  04  54  "����و�� ا����ل  05  04  54  "���و�و

 �ا�+��ر �� ا��(��
�  ا����و�

ا�+��ر �� ا�"���   05 04 54
  ا���ري

54 04 05  

ا�;8��� ا�"��"��   05 04 54  ا��"و�ق ا�"��"�
�  ا�راھ#

54 04 05  

  05 04 54  �#��ت ا��(ر�ر  05 04 54  �#��ت ا��(ر�ر
  و(دة ا�����م ا�"��+���                         و(دة ا�����م ا�"��+���                       

�ا���)�ت ا�)���د��   02  02  27  ��)�ت ���
�  ا�دو��

27  02  02  

ا���)�ت ا����� )�ل 
1945  

  02  02  27  �"��ر ا3ز��ت  02  02  27

�����  02  02  27  رھ�#�ت ا����ل  02  02  27  ��م ا�#�س ا�
                       ���                         و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�

�  03  03  36  �ر�ص ��دا#�   03  03  36  ا����رض ا�)���د�
                       �  و(دة ا�����م ا��+�ر��                         و(دة ا�����م ا��+�ر�

���#� أ:�  01  01  27  �:� ���#  01  01  27  أ

 

 

  ""��� ��ري"��"�#س ��وم ا���م وا����ل ���ص_ 

  

  ""��� ��ري"��"�#س ��وم ا���م وا����ل       
  ا�"دا"� ا����س                       

  ""��� ��ري"��"�#س ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا�"�دس                       

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة   ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
�  و(دة ا�����م ا3"�"��  و(دة ا�����م ا3"�"�

إدارة �ؤ""�ت 
  ا�ذا�� وا����ز�ون

درا"�ت ا���ور   04  03
  ا�ذا�� وا����ز�ون

03  04  

�#��ت ا��(ر�ر 
  ا�ذا�� وا����ز�و#�

�#��ت ا��(ر�ر   04  03
  ا�ذا�� وا����ز�و#�

03  04  

ا��راج ا�ذا�� 
  وا����ز�ؤ#�

ا�+��ر ا�ذا��   04  03
  وا����ز�و#�

03  04  

ا���م ا�دو�� 
�  وا�;8��� ا�"��"�

ا���م ا�دو��   06  03
�  06  03  وا�;8��� ا�"��"�

���  و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
���رات ا��;د�م 

  ا�ذا�� وا����ز�و#�
"���و�و�� ا�"���   03  02

  ا���ري
02  03  

ا�درا�� وا����م   03  02  �(����و�ر 
  ا�و!�%;�

02  03  
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  و(دة ا�����م ا�"��+���  و(دة ا�����م ا�"��+���
���#و�و�� (د�!� ��   02  01  �;#��ت ا��ر�

  02  01  ا�"��� ا���ري

�را�6 ا�����م 
�  ا�(�"و��

�را�6 ا�����م   03  02
�03  02  �����ز�ون ا�(�"و��  

�  ا�و(دات ا�3;��  ا�و(دات ا�3;�
�� إ������ذ�رة ��رج و�ر�ص   01  01  �ر

  01  01  ��دا#�

    

  "و"�%ل ا���م وا����>" ��"�ر ��وم ا���م وا����ل ���ص_                 

  

  "و"�%ل ا���م وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا3ول                        

  "ا���م وا����>و"�%ل "��"�ر ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا�!�#�                        

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                      �  و(دة ا�����م ا3"�"��                        و(دة ا�����م ا3"�"�
و"�%ل ا���م 

<��  وا��
  06  04  #ظر��ت ا����ل  06  04

ا���م وا�;8���   06  04  ا����ل#ظر��ت 
�  ا�"��"�

04  06  

إ)���د��ت �ؤ""�ت 
�  ا��(��

و"�%ل ا���م   03  02
<��  وا��

02  03  

  03  02  ا���م ا����رو#�  03  02  )�#ون ا���م
                      ���                        و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�

�(��ل ��8ون   03  02  ا���ط��ت�(��ل 
  ا��ط�ب

02  03  

#;د و"�%ل ا���م   03  02  ا��(;�ق وا�ر�ور��ج
�  ا�دو��

02  03  

  و(دة ا�����م ا�"��+���                        و(دة ا�����م ا�"��+���                      
ا3#ظ�� ا�ذا���   02  01  #;د و"�%ل ا���م

�  وا����ز�و#�
01  02  

ا���م وا���ر�5 
<��  وا��

� أ��)��ت ��#  02  01
�  ا��(��

01  02  

                      �  ا�و(دات ا�3;��                        ا�و(دات ا�3;�
���#� أ:�  02  02  �  02  02  ا���م وا��:

  

  "و"�%ل ا���م وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا�!��ث                         

  "و"�%ل ا���م وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل
  ا�"دا"� ا�را�>                         

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                      �  ا�����م ا3"�"��و(دة                         و(دة ا�����م ا3"�"�
  15  15  ا���ل ا�+���  06  04  "و"�و�و�� ا���ور

��                            06  04  #ظر��ت ا����ل ا�(د�!�  و(دة ا�����م ا��#�

��#و�و�� ا���م 
  وا����ل �� ا��#ظ���ت

04  06  �  15  05  ا��ر�ص ����ؤ""

�و(دة ا�����م                           �  ا��#�
�(��ل ا��ط�ب ا�"��� 

  ا���ري
02  03  

                          �  ا�و(دات ا�3;�
  04  03  ���;1 ا��در�ب
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 "ا����ل ا�"��� ا���ري وا��8�ءات ا���و���"��"�ر ��وم ا���م وا����ل ���ص_ 

  

  "ا����ل ا�"��� ا���ري"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا3ول                         

  "ا����ل ا�"��� ا���ري"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا�!�#�                         

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                         �  و(دة ا�����م ا3"�"��                              و(دة ا�����م ا3"�"�
ا����ل ا�"��� 

#ظر��ت :ا���ري
  ورھ�#�ت

02  03  �  03  02  ا�!;��� ا���ھ�ر�

�"و�ق وإدارة ا�"��� 
  ا���ري

  03  02  ا�#��ج ا�"��� ا���ري  03  02

��#و�و�� ا���م 
  وا����ل

ادارة و�"��ر ا�#��ج   03  02
  ا�"��� ا���ري

02  03  

ا"�را����ت ا����ل 
  ا���ريا�"��� 

03  04   �� �� ا��ر��ا"�را��
�ل ا�"����  

03  04  

��ر�5 ا��8�ءات 
�  ا���و��

03  03  �  03  03  ا��8�ءات ا���و��

                         ���                               و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
��  04  04  �(��ل ا����#�ت  04  04  �طوات ا��(ث:ا��#�

ا��در�ب ��1 ا�#��ج   04  04  ا�("�ب ا��3
  ا�"��� ا���ري

02  02  

  02  02  �#��ت ا��(ر�ر ا��(��  و(دة ا�����م ا�"��+���                         
�� ا��3    و(دة ا�����م ا�"��+���                       01  01  ا��ر�
�� ا#��ز�:�  01  02  �� ا#��ز�:�  01  01  

   �  01  01  ا��3�ا��ر�

                             �  و(دة ا�����م ا��+�ر�
  02  01  ا�;�#ون ا���م

  02  01  ��ر�5 ا����> ا�زا%ري

 

 

 

  "ا����ل ا�"��� ا���ري"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا�!��ث                         

  "ا���ريا����ل ا�"��� "��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا�را�>                         

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                            �  و(دة ا�����م ا3"�"��                        و(دة ا�����م ا3"�"�

� ا��را�6 :ا�راد�و��+
  و��)��� ����"��>

ا#�ز ا�ر�ور��ج أو   03  02
  15  15  ���م و!�%;�

� ا��را�6 :ا����ز�ون��+
  و��)��� ����+�ھد

02  03                        ��  و(دة ا�����م ا��#�
ا���'� وا���;� ���#�وج 

  ا�"��� ا���ري
ا#�ز ا��ر�ص دا�ل   03  02

�  15  05  �ؤ""�ت إ����

    04  03  ا�;�#ون ا�"��� ا���ري
  03  03  ا����> ا�"��� ا���ري

                           ��  و(دة ا�����م ا��#�
�;#��ت "�ر ا3راء و("�ب 

�  ا��"���
04  04  
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ا��در�ب ��1 ا�#��ج 
  ا�"��� ا���ري

02  02  

 ���#��ت ا��(ر�ر ا��(
  ��1 (��ل "��� ��ري

02  02  

  و(دة ا�����م ا�"��+���                            
�� ا#��ز�:�  01  01  

  01  01  أ��)��ت ا����ل
                            �  و(دة ا�����م ا��+�ر�

  02  01  ا�;�#ون ا���ص
  02  01  ��ر�5 ا����> ا�زا%ري

 

  "ا���ل ا��ورة وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل ���ص_             

  "ا���ل ا��ورة وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا3ول                          

  "ا���ل ا��ورة وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل 
  ا�"دا"� ا�!�#�                          

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                         �  و(دة ا�����م ا3"�"��                            و(دة ا�����م ا3"�"�
�د�ل ��#ظر�� ا�����رة 

  �?��م وا����ل
�د�ل ��#ظر�� ا�����رة   05  03

  05  03  �?��م وا����ل

ا����ل وا���وم 
  ا���ورة

  03  02  رھ�#�ت ا����ل  03  02

ا����ل وا��ط�ب 
  ا�"��� ا���ري

ا����ل وا��ط�ب ا�"���   07  04
  07  04  ا���ري

  و(دة ا�����م ا�"��+���                            و(دة ا�����م ا�"��+���                         
  02  01  أ��)��ت ��#� ا��(��  02  01  ا��+ر�> وا�)���د

<���(��ل ا�;8��� ا�"��"��   02  01  ا���ر�5،ا�!;��� وا��
�  وا�����

01  02  

�و(دة                          ��                             ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
��ھ�م وأدوات ا��(��ل �

��ھ�م وأدوات ا��(��ل ��   03  02  �� ا���م وا����ل�
  03  02  ا���م وا����ل

  03  01  �;#��ت �(��ل ا����#�ت  03  01  �;#��ت �(��ل ا����#�ت
  و(دة ا�����م ا��+�ر��                            ا�����م ا��+�ر��و(دة                          
�;#��ت ا��(ث 

  ا������و'را��
�;#��ت ا��(ث   03  01

  ا������و'را��
01  03  

���#� أ:�  02  01  ���#� أ:�  02  01  
  "ا���ل ا��ورة وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل

  ا�"دا"� ا�!��ث                         
  "ا���ل ا��ورة وا����>"��"�ر ��وم ا���م وا����ل

  ا�"دا"� ا�را�>                         
  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة   ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة 

                      �  ا�����م ا3"�"��و(دة                         و(دة ا�����م ا3"�"�
ا����ل 

��  وا�"���و�و
� ا��ورة  04  06'��  05  06  

  و(دة ا�����م ا�"��+���                       03  05  وا����> ا����ل
ا���د��،ا��ورة 

  وا���;�
� ا��(ث  03  06��#� 1;���  05  03  

                      ���                        و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
� ا��(ث�  03  05  ا���م ا�د�د  1;���  04  02 �#�

  ا�����م ا��+�ر�� ةو(د                        04  05  �(��ل ا��ورة
�ر�ص ��ص ���ل   ا�����م ا��+�ر�� ةو(د                      

  "��� ��ري
06  02  

�#��ت ا��(ر�ر 
��� �ذ�رة   04  04  ا��(+(�#�

  ا���رج
08  05  
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�"��"�ر ��وم ا���م وا����ل ���ص_ ���� ���)�" 

  

�"��"�ر ��وم ا���م وا����ل���� ���)�"  
  ا�"دا"� ا3ول                         

�"��"�ر ��وم ا���م وا����ل���� ���)�"  
  ا�"دا"� ا�!�#�                         

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                         �  و(دة ا�����م ا3"�"��                        و(دة ا�����م ا3"�"�
�د�ل ��#ظر�� ا�����رة 

  ���وم ا���م وا����ل
03 05  ���  04  04  ا3#�س ا��(

ا����ل وا���وم 
  ا���ورة

ا��(ث ا�����   03  02
  وا��3)�

04  04  

وا��ط�ب ا����ل 
  ا�"��� ا���ري

ا�����ر ا������   07  04
�  �����و�

03  03  

  03  03  أ)"�م ا��;��� ا������  و(دة ا�����م ا�"��+���                          
  و(دة ا�����م ا�"��+���                        02  01  ا��+ر�> ا�)���د

<��  02  01  ا��;�ر�� ا�����  02  01  ا���ر�5،ا�!;��� وا��
                         ��  02  02  ا������ ا�ر)���  و(دة ا������م ا��#�
��ھ�م وأدوات ا��(��ل �
�� ��وم ا���م 

  وا����ل

02  03                        ��  و(دة ا������م ا��#�

  02  02  )�#ون ا���م  03  01  �;#��ت �(��ل ا����#�ت
���در �>   ا�����م ا��+�ر��و(دة                          

�  ا����و�� ا�����
03  03  

�;#��ت ا��(ث 
  ا������و'را��

01  03                        �  و(دة ا�����م ا��+�ر�
���#� أ:�  02  01  �  03  03  ا���وم ا��;#�

  ����� �  03  03  ا#��ز�

  

  

  

  

�"��"�ر ��وم ا���م وا����ل���� ���)�"  
  ا�"دا"� ا�!��ث                         

�"��"�ر ��وم ا���م وا����ل���� ���)�"  
  ا�"دا"� ا�را�>                         

  ا��ر�ص  ا�����ل  ا���دة  ا��ر�ص  ا�����ل  ا���دة
                      �ا��ر�ص ��   و(دة ا�����م ا3"�"�

�  ا��ؤ""
05  15  

�  10  03  ا���ل ا�+���  04  03  #;د ا�����ت ا�����
<��  05  02  ا����;��ت  04 03  ا���م،ا�!;���،ا��

���  04 03  ا������ ا��(
�  02 03  أ��)��ت ا���#

  و(دة ا�����م ا�"��+���                      
�  02  03  ا������ ا�ر)��

�  02  03  إ)���د��ت ا��(��
  02  02  �ط��;�ت ا���و�ر
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� وا���ل"وا����ل ���ص��م ��"�ر ��وم ا�_                  ��)�"  

� وا���ل"��"�ر ��وم ا���م وا����ل��)�"  
  ا�"دا"� ا3ول                          

� وا���ل"��"�ر ��وم ا���م وا����ل��)�"  
  ا�"دا"� ا�!�#�                          

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                      �  و(دة ا�����م ا3"�"��                            و(دة ا�����م ا3"�"�

�د�ل إ�1 #ظر��ت 
  1 ا����ل

�د�ل إ�1 #ظر��ت   05  02
  2 ا����ل

02  05  

 ��د�ل إ�1 ا��(��
�  ا����رو#�

02  05   ��د�ل إ�1 ا��(��
�  05  02  ا��ؤ""���

�  05  01  و"�%ل ا���م وا����>  05  01  درا"� )8��� راھ#
إ)���د��ت �ؤ""�ت 

�  ا��(��
  05  01  ا��:� وا����ل  05  01

                      ���                            و(دة ا�����م ا��#��  و(دة ا�����م ا��#�
� ا��(ث ����ودو�و
 ��� ا���وم ا�#"�#�

������  وا�

�د�ل إ�1 ا�ر�دة   02  02
�  ا����و�

02  02  

 ��;#��ت ا�����
���  ا��(

�د�ل إ�1 ا�ر�دة   04  04
�  ا��"�و�

02  02  

  02  02  �"��ر �رق ا��(ر�ر  و(دة ا�����م ا�"��+���                      
  و(دة ا�����م ا�"��+���                            02  01  �(��� ا�و���ت
                      �  02  01  ا��"�#��ت  ا�و(دات ا�3;�

���#� أ:�  01  01                            �  ا�و(دات ا�3;�
 �(ق ا��(��

  وا���م
01  01  ���#� أ:�  01  01  

 

 

 

  

  01  01  إ��م أ��

� وا���ل"��"�ر ��وم ا���م وا����ل��)�"  
  ا�"دا"� ا�!��ث                         

� وا���ل"ا���م وا����ل��"�ر ��وم ��)�"  
  را�>ا�"دا"� ا�                         

  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة  ا3ر�دة  ا�����ل  ا���دة
                      �  و(دة ا�����م ا3"�"��                        و(دة ا�����م ا3"�"�
�د�ل إ�1 #ظر��ت 

  3ا����ل 
  15  15  ا���ل ا�+���  05  02

 ��و� ���)� ���)�
�  ووط#�

01  05                        ��  و(دة ا�����م ا��#�
�د�ل إ�1 �;#��ت 

  ا����ل
02  05  �  15  05  ا��ر�ص ����ؤ""

    05  01  �;#��ت �(��ل ا��ط�ب
                      ��  و(دة ا�����م ا��#�
�;#��ت ا��;�ل 

��  ا��(
02  02  

                      ��  و(دة ا�����م ا��#�
��ر�5 #+ر ا���وم 

  #(و ��ور وا">
02  02  

����ق (ول ا�و)�%> 
�  ا�����

02  02  

                      �  و(دة ا�����م ا��+�ر�
����� �  01  02  إ#��ز�

  01  02  ا�������د�� وا�+���ت
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  02  02  ا��"و�ق
 ��;#��ت ا�ر"��

�  ا����ر�
02  02  

  و(دة ا�����م ا�"��+���                      
  02  01  �د�ل ا��(ث ا�و!�%;�

                      �  ا�و(دات ا�3;�
���#� أ:�  02  02  
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 �:ا�ً��ل���ـ  

ا�����، أو.�ت أن ا��"و�ن ��ا�و2وف ��د �$��ف ا����رب ا������� ��% �'�وى إن   

�وا�? ��د��ت "+�رة ،$��� �����ق +���ھF ا��در�س ا��� �ر"ز��وم ا���م وا����ل    

.��% ا��وا�ب ا��ظر�� دون ا����رات ا��ط+� ��   

�م وا����ل إ�% ا�.�ف �� �$ر�F أطر "7>ة  �� ���ل ھذا ��أدى +���"و�ن �� ��وم ا��  

�� أ���ت ا��در�س وا	دوات ا��'�$د�� وا��� �����% إ��دة ا��ظر  ا���م �دى و�ب ��%  

�G ا���ت ا��ظ�م ا��د�د ������م ا����� ،وذ�ك +�دف ��'�ن �و��� ا�����م و���� ? ،$��� ��    

  .��وم ا���م وا����ل 

 



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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�� ا
	����  �رض ��	����������رھ� وو��  

  �����
 - :��ور ا
���	�ت ا

��!ل �	س ا
���و!�ن: 01�دول ر�م   

 ا���س ا�	�رار ا�����

 ذ�ور 18 36 %

 إ��ث 32 64 %

 ا
���وع 50 100 %

  

�ن " ل ا��دول أ� ه 	��ن ��� أن �دد ا����و��ن ا���ث أ��ر �ن �دد ا�ذ�ور �� ��وم 

�ث &درت ���	$م �ــ� 50ط���� �ن ���وع ا�*���  32أي �� �*�دل ، %64 ا�� م وا)	'�ل 

و��0ر ذ�ك أن  ،ط��ب 18أي �� �*�دل  36% ���و�� ���� &درت ���� ا����و��ن ا�ذ�ور �ــ

وھذا �دل ��4 أن ا�ذ�ور &د ا"	�روا ��  ،ا������ن ��4 ��	وى ا����	ر ھم إ��ثأ�1ب ا�ط��� 

�����$م �ن ا�	"''�ت ا5"رى.  

	وع 	ظ�م ا
�'و�ن 
���دة ا
���	س و%$�: 02�دول ر�م   

 �وع �ظ�م ا�	�و�ن ا�	�رار ا�����

% 22 11 ��� �ظ�م � �

 �ظ�م �د�د 39 78 %

 ا����وع 50 100 %

  

�ظ �ن " ل ا��دول أ� ه أن ���� ا�ط��� ا����و��ن ا�ذ�ن 	�'�وا ��4 8$�دة ا������س  �

�ن،  78 %�� ا�� م وا)	'�ل �ن ا��ظ�م ل م د &درت �ــ���9ت ���� ا�ط���  �� 

 ����ن ���$� �ن ا��ظ�م ا�� ��'�و��; ��	�	: أن  ،ط��ب 11أي �� �*�دل  22 %�ــ ا��	



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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�ن �وا'�ون درا�	$م ��4 ��	وى ا���� ا������ ���	ر   ���� =>��� �دا ����ن ا�ط��� ا�� �

و ��0ر �ذ�ك أن "'و'�� ا��ظ�م  ،�� &�م ��وم ا�� م وا)	'�ل �� �ل ا�	"''�ت

و��; ��	�	: أن ا�وا&?  ،ا��د�د 	��< �ر'�  ��ط��ب ��وا'�� درا�	; ��4 ��	وى ا����	ر

��� �وا'�� 	�و��$م �� ا��ظ�م ا��د�د ل م د ا���دا�� �رض ��4 "ر��� ا��ظ�م ا� ��

�'ول ��4 8$�دة ا����	ر��.  

ا
���و!�ن ا
�وظ��ن �دد �و%$:03�دول ر�م   

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

 �*م 12 24 %

% 76 38 ( 

 ا����وع 50 100 %

  

 �� �0س ا�و&ت �وظ0�نو �زاو�ون درا�	$م�ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ أن ا����و��ن ا�ذ�ن 

�ن ��9ت ����  ��50�و�� �ن أ'ل  12أي �� �*�دل  ، %24&درت ���	$م ��و�� �� ��

و��; ��0ر أن ���� ا����و��ن 1�ر ا��وظ0�ن �� ��وم  ، %76ا����و��ن 1�ر ا��وظ0�ن 

ا�� م وا)	'�ل أ��ر ����ر �ن ���� ا����و��ن ا��وظ0�ن �� &ط�ع ا�� م وا)	'�ل أو �� 

�*�� و�ود �9رة �� ����� ھذا  ��� ،�B��� دول�ا���ب �� ا� ;	��&ط���ت أ"رى ��ب �� �

�"ص ا�* &� ��ن ا�	�و ����ن ا����*� �� ھذا ا�	"'ص و�� �	ط��; ���م ا��ظ�م ا��د�د �

  .ا�98ل

  

  

  

  



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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�و%$ ���+ت �وظ�ف ا
���و!�ن: 04�دول ر�م   

 ���ل ا�	وظ�ف ا�	�رار ا�����

 &ط�ع ا�� م وا)	'�ل 06 12 %

 &ط���ت أ"رى 06 12 %

 ا����وع 12 100 %

  

�و�� �ن ا�*دد  12أن ���وع ا����و��ن ا��وظ0�ن ھم  �ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ��

ا5'�� ��*��� ،ا�ذ�ن �*��ون �� &ط�ع ا�� م وا)	'�ل �ددھم �0س �دد ا�*����ن �� 

و��; ��	�	: أن ا�	وظ�ف �� ��وم ا�� م ، 12 %&ط���ت أ"رى وا�	� &درت ���	$م �ــ 

وھذا ��ب �� أ�د	; إ����ت  ،وا)	'�ل ھو ���� =>��� �دا ��Bر�� �	"''�ت أ"رى

و�ذا ��ب إ����ت  ،وھذا را�? إ�4 �دم 	وا�ق ھذه ا�8$�دة �? �	ط���ت ا�98ل ،ا����و��ن

 �� ���ا����و��ن ����B ھ� 8$�دة �ط�و�� ��ب ���� ا��ؤ��� إ��$� وھذا �� أ�د	; ا���ب ا���

   .ا��دول أ� ه

2 �وم ا0�1م وا+���ل�و%$ �وز�. ا
���و!�ن ��ب ا
�����ت ,: 05�دول ر�م   

 ا�	"'ص ا�	�رار ا�����

 و��>ل ا�� م وا���	�? 11 22 %

% 20 10 ����� ����' 

���� ��	و�� 08 16 %' 

 ا	'�ل ��*� �'ري 06 12 %

 'ورة و��	�? 07 14 %

% 16 08 ���� ا	'�ل �

 ا����وع 50 100 %



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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�ظ �ن " ل ا��دول أ� ه أن ط��� ��وم ا�� م  � �  وا)	'�ل �	وز�ون ���ب �	�0و	� &�

�ث �'رت ا����� �� ��ن�ا�	� �'ل ���$� 	"'ص  ،22% ��4 ���? ا�	"''�ت 

������� �	"'ص ا)	'�ل ا���*� ا��'ري و���ن  ،%12 و��>ل ا�� م وا���	�? و����

���	��ره 	"'ص &ر�ب  ،	�0�ر ذ�ك أن ا�ط��� �ر�دون ا�	و�; إ�4 و��>ل ا�� م وا���	�?

�ن ا�	"''�ت إ�4 ا������ ا�	� 		�*$� ا�دارة ا��8ر�� ��4 � ?��ن ا���د،و�ر�? ھذا ا�	وز

  .��06وم ا�� م وا)	'�ل وھذا �� أظ$ره ا��دول ر&م 

�و%$ دوا,. ا����ر ا
���ص: 06�دول ر�م   

 دوا�? ا)"	��ر ا�	�رار ا�����

 �ن ر�1	ك 22 44 %

�; ا�دارة�ن 	و� 28 56 %  

 ظروف أ"رى 00 00 %

 ا����وع 50 100 %

  

أن ا"	��ر ا�	"'ص ������� ��ط��ب ھو �ن 	و��; ا�دارة  06	��ن ��� �ن " ل ا��دول ر&م 

وھ� ا����� ا4��5  ،���و�� ��50�و�� �ن أ'ل  28أي �� �*�دل  ،56 %وھذا �� أ�د	; ���� 

�و�� �Gن ا"	��ر ا�	"'ص �ن ر��1 ا�ط��ب ا�ذي &در �ــ  �22�ن ��&� ا���ب ���� أ��ب �� 

�"ص ظروف أ"رى ،%44 ����ن ���ت ا����� ��*د�� ��و��0ر ھذه ا��*ط��ت أن  ،�� 

; ا����� ا5"�رة �Hدارة �ن " ل ا�0'ل �� &رار 	و��; ا�ط��ب إ�4 ا�	"'ص وھذا �� أ�د	

��ت �� ا��دول ا����ق ر&م <�'���	وز�? �8; �*	دل ��ن ���? ا�	"''�ت �� ��وم  05ا

 ?��م ا�*ددي ��ط��� ��ن ���B	ث ا���ا�� م وا)	'�ل &'د "�ق �وع �ن ا�	وازن �ن 

و�$ذا ھ�� ��د ا�دارة &د =�ت ��*ض ا�ط���  ،ا�	"''�ت �� ��وم ا�� م وا)	'�ل

�"�ق ��ط��ب أو) �دم ا����)ة ���	"'ص و��	�	: �ن ذ�ك �0ر=$� ���$م ا�	"'ص وھ ��  

  "�=? �Bوا��ن =*ف ا���	وى ا��*ر�� �; 5ن ا�دارة أ��ر	; ��4 ذ�ك و��ن ھذا ا����ر



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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��  . �ن ���$� �*ر�� ا�ط��ب إن ��ن &د 	و�; ����B إ�4 ا)�	����ت ا)�	درا�

�و%$ 	وع ا
��ص ا
�2 �����د �	�� ا
���و!�ن: 07 �دول ر�م  

 �وع ا��'ص ا�	�رار ا�����

% 56 28 ��B��'ص 	ط� 

% 20 10 ���'ص �ظر 

 ا)���ن �*� 12 24 %

 ا����وع 50 100 %

  

 ��B��ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ أن ا����و��ن &د ا�	�0دوا ��8ل ���ر �ن ا��'ص ا�	ط�

�ن ) 50(���و�� �ن ا���م ا5'�� ��*���  28أي �� �*�دل  %،56 وا�ذي &در ������ ��

��أ�� ا����و��ن ا�ذ�ن   ،%20 &درت ���� ا����و��ن ا�ذ�ن ا�	�0دوا �ن ا��'ص ا��ظر

و���ن 	�0�ر ھذه ا��	�>: �Gن ا��'ص ، %24 ا�	�0دوا �ن ا������ن �*� &درت ���	$م �ــ

�� 	�ون ا��*�و�� �$�� ا)�	�*�ب وB�وھذا را�? إ�4 �دد ا�ط��� دا"ل ا����B و ،ا�	ر��I ا�	ط�

����� ��ط��ب ��م ا��*	�د �ن طرف ا�5	�ذ و �ذ�ك ا��=ور ا�B	وث و ا��إ���ر�� إ�داد ا��

وھذا �� ،�ن " ل ���&�8 ھذه ا���وث �ل ھذا ����د ��8ل ���ر ��4 ا�	�*�ب ا��*�و��ت 

��ول �*���8 ا�����*� ���*��م ا�	ط���B وا�"روج �ن ا�رو	�ن ر�ز ���; ا��ظ�م ا��د�د ا�ذي 

�ن ا�ط��ب وا�5	�ذ ��س ا��ظ�م ا�� ����، أ�� � ���دي ا��	��ل �� ا�* &� ا���دا1و��B	ا�

�$� 		�م ���*دد ا�$�>ل ا�ذي �8	ت ا�	�0�ر و ا��م ا����ر ���*�و��ت ،�'ص ا����=رات 

�$� ا�5	�ذ وا�ذي ��*ث ا���ل و�0ور ا�ط���B���ن �'ص ا����=رة و��ن 	�4B  ا�	� 

�ن ����	�ن ��*=$�� ا��*ض وھذا �� أ�ده ا����و��ن �����	'���م أن ا�ط��ب  ،%24 ا��

��B��د�م �*�ر�; ا��ظر�� ����*�رف ا�	ط� �����  . أ

  

  



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
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��ص ا
���%رات ��و%$ أ��ن ,�رات 
�ر��: 08�دول ر�م   

 �	رات ا��ر��� ا�	�رار ا�����

�� ا�0	رة 45 90 %�ا�'��  

% 10 05 �� ا�0	رة ا����>

 ا����وع 50 100 %

  

�ن ��� �ن ا��دول أ� ه أن أ��ن �	رات ��ر��� �'ص ا����=رات 	�ون �� ا�0	رة �	

�� وھذا �� أ�د	; ���� إ����ت ا����و��ن وا�	� &درت �ــ � 45أي �� �*�دل ، 90 %ا�'��

وھذا را�? إ�4 أن ا�ط��ب ��ون �$�G أ��ر �����=رة " ل ،���و�� ���	��رھ� ا����� ا4��5 

�*�ب وا�0$م وأ��ر 	ر��زا " ل ھذه ا�0	رة 	� � G��� 5ن �Bل ا����ن ��ون �$�ا�0	رة ا�'��

�=ر �ل ��ف ��ط��ب �� ���� و�ظرB��'ص 	ط� ;����5 �*�م أن " ل ا��وم ا�وا�د ��ون �

�� و�� أ"ر ا��وم 	�ون B�9�ب ���$� �5; ا��'ص ا�	ط�	���=رة  أو أ��ر ��ن ا��ؤ�د � ;��د

 ����� ���ن أ���ت ا5&�� �� G�1�ر �$ ���0�% 10 ��و��0ر ذ�ك 5ن ھ��ك �ن  ،��0	رة ا����>

�ل �ن ا�=9ط ا����0 ��د �B	�� ��B��ن ا��'ص ا�	ط�� >�ا�ط��� �ن ��دھ� �ر'� ��	رو

  . ا�ط��ب

ا
���%رات �و%$ ا
�واظ�� �5 �%ور: 09�دول ر�م   

 ا��واظ�� ��4 ا��=ور ا�	�رار ا�����

 دا>�� 20 40 %

% 48 24 ����� أ

% 12 06 ����1 

 ا����وع 50 100 %

  



��ض ا������ ������� و�
���ھ� و�������                                            :ا�
	� ا���دس   
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��زت ��4 ����  ������ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ أن ا��واظ�� ��4 �=ور ا����=رات أ

 %�40ــ  �ن إ����ت ا����و��ن �م 	�	$� ���� ا��=ور ا�دا>م ا�	� &درت ،%48أ��ر &درت �ــ 

�ن أ��ب ا����و��ن ������9 �� ا�=ر ����� =>��� &درت �ــ�و���ن 	�0�ر ذ�ك  %،12 �� 

ا�ط��� �	ذ�رون �ن ا��	=�ض �� ا���م ا����� ا��و�� وا���98$م �� إ���ز ا���وث �Gن 

�	م ��4��� ا�5ر ا�ذي B��"ص ا��=ور ا�دا>م  ،ا�ط��ب �دم ا��=ور دا>�� ا�	ط� ���أ�� �

;����،  ����=ر �را�? إ�4 أن أ�>�� ا)�	��ن 	�ون �ن ا��'ص ا��ظر�� و��$م �ن 

��درا�� وھ��ك �ن �رى أن 	ر��I ا��*ر�� 	�ون ���0$م �? ا�5	�ذ ا����=ر أ��ر �ن إ��دة 

وھذا  ،ا��0ظ و���ن 	�0�ر ���� ����1 �� أ�=ر ���ب �دم إ���ر�� ا��=ور إ�4 ا����=رة

�=ر ��;  �260��م &�م ��; أ��ر �ن  �� �8	�� ��; �*ض ا��5	ذة�وھذا  ،ط���� 30ط��ب 

�م ا�5	�ذ ا����=ر وا����داة ����B>�� ا)���� ��ط����B	 ? إ�4 �دم�ر�.  

�و%$ ط���8 ا
��ص ا
�ط����6: 10�دول ر�م   

 ط��*� ا��'ص ا�	�رار ا�����

% 28 14 ���وث و"ر��ت ��دا�� 

% 60 30 �� ا�	*��ل و��>ل 	��و�و�

 أ"رى 04 08 %

 ا����وع 50 100 %

  

��	"دم ��$� ا�ط��� ا�و��>ل  ��B��ظ �ن " ل ا��دول ا����ن أ� ه أن ا��'ص ا�	ط� �

�ــ  وھذا �� أ�د	; ���� إ����ت ا����و��ن ا�	� &درت ،ا�	��و�و��� �9رض �رض ا���وث

�ن ا����و��ن ا�ذ�ن أ���وا �Gن ھ��ك ��وث و"ر��ت ،60%��دا��� &درت ���	$م �ــ �� � 

�"ص أ"رى ���ت ،28% ���و��; ���ن ا�Bول أن ط��� ا���� �����  ،%08 أ�� أ"ر ���� �

و��ن ھذا )  ،���	ر ��وم ا�� م وا)	'�ل ��	"د�ون ا�و��>ل ا�	��و�و��� �*رض ��و�$م

��5س 5ن ��ب �دل ��4 ا�	Bدم ا�*��� )�	"دام ا�	��و�و��� �� ا�	*��م و��ن ��س ھذا ھو ا



��ض ا������ ������� و�
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��ر1م ھذا  ،إ����ت ا����و��ن ا�ط��ب �� ��وم ا�� م وا)	'�ل ) �Bوم ���وث ��دا�

�	�ج إ�4 "ر��ت ��دا��� ����0 ��ط��ب �ن �$� ��داد ��و�; و �ن �$� أ"رى �ا�	�و�ن 

�� ���ن �رى �*ض ا����و��ن و����� أ&ل أ�$م �*	�دون ��4  ،ا�	در�ب ��4 ا�*�ل ا� ��

و�ر�? ا���ب إ�4 ط��*� ھذه ا���وث ا�	� ) 	�	�زم ،ق أ"رى �� إ��Bء ��و�$م طر

��  .���=رورة ا�	"دام ا�و��>ل ا�	��و�و�

���6ت : 11�دول ر�م �
  ا
�����8 �و%$ دور ا

��ت ا�	�رار ا�����B	دور ا��� 

 	د��م �����=رات 09 18 %

% 40 20 ����ن ا���	وى ا�	�و��	 

����B ����)�	��ب  21 42 %  

 ا����وع 50 100 %

  

��ت ا�	� 	�Bم �� ا����*� ������� ��ط��� �� ��وم B	ن أن ا�����ن " ل ا��دول أ� ه 	�

���� ���B� ب��	'�ل ��ن �$� دور �� ا�	م وا) ��وھذا �� أ�د	; إ����ت ا����و��ن ا�	�  ،ا

�ن ا���	وى  40% ���� 	�	$� ���� ،%42 &درت ���������ت �� 	B	أ�دت ��4 دور ا��� �	ا�

��ت �� 	د��م ا����=رات &درت ���	$� �ــB	دى ا�ط��ب أ�� دور ا���� ���وھذا  %،18 ا�	�و

�ن ��	واه ا�	�و���  	�رة ���ف ا�ط��ب ا�� �� و	B�	 ت ھ���B	وى ا���	�را�? إ�4 أن �

��تB	ن ھذه ا����ا�	� أ&��ت �م ��ن �$� دور ��رز ��  ،أ"رى و��ن و��ب إ����ت ا����و�

  .  	د��م ا����=رات 5ن ط��*$� أو �وا=�*$� ) � &� ��وا=�? ا����=رات
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���6ت�و%$ : 12�دول ر�م �
دوا,. �%ور ا
���وث   

��ت ا�	�رار ا�����B	ور ا���=� 

 إ���ري 06 12 %

 ا"	��ري 36 72 %

 ) أ�=ر 08 16 %

 ا����وع 50 100 %

  

��ت B	���� '�ل	م وا) ���ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ أن دوا�? �=ور ا�ط��ب �� ��وم ا

 �� �م 	�	$� ���� ،%72 وا�	� &درت ���	$� ��ب إ����ت ا����و��ن �ــ ،ھو ���ض إراد	;

��ت ���� &درت ����  16%B	ور ا���=��و��ن ا�ذ�ن أ���وا �Gن  ،12%������� �*دم ����

��B	ور ا���=�و��0ر ھذه ا��*ط��ت أن ا�ط��� �داو�ون ��8ل ��د �� ا��=ور  ،ت إ���ري

��تB	ن ا���� ���B� ب��	ص ا�"� �����ت ��� �ؤ�د �*ط��ت ا��دول ا����ق �B	����،  وھذا �8ء

�=رون أو �إ����� ��د ط��� ��وم ا�� م وا)	'�ل ر1م و�ود �دد �ن ا�ط��� ) 

�=رون �ن طر�ق ا����ر���ت �$� دور ���ر �� 	�8�ل ����B ��د و��0ر ذ ،B	ك أن ا����

  .ا�ط��ب ا�� �� �ن " ل إ����ت ا����و��ن

�و%$ أھ��� '!رة ا
����6س ,2 ا
���ص: 13�دول ر�م   

�س ا�	�رار ا�������Bا�� �� أھ�

 �*م 11 22 %

�س دا>�� 26 52 %� 

% 26 13 ( 

 ا����وع 50 100 %
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�س ھ� ���ت �ا����و��ن &د أ�� �ظ �ن " ل ا��دول أن ��Bن ��رة ا��G� ؤ8ر دا>�� �وا�

��� أ��ب آ"رون  ،%52 وھذا �� أ�د	; ���� ا�����ت وا�	� &درت �ـ ،5ھ��� ا�	"'ص�

�س ���ت �ؤ8ر 5ھ��� ا�	"'ص ا�	� &درت ���	$م �ـ��Bط? أن ��رة ا��B��� 26%،  وھذا

��س �? ا�	"'ص �طر��Bط��ق ھذه ا��	? �*دم �ن را��B ���8رة أو 1�ر ���8رة، أ�� ا����و�

�ن ��*م &درت ���	$م�����	��رھ� ���� &ر��� �ن ���B	$� و��0ر ذ�ك أ�; ھ��ك  ،22 %ا���

�س 	*د ��B��9ء ��$�،5ن ھذه ا��	ن ا)�����س �� ا�	"'ص �ر	�ط� ��*=$� ا��*ض ) ��B�

�س ������ و���� �5$� ������ أدوات �� 	�و�ن ا�ط��ب �� ��وم ا�� م وا)	'�ل ��B� وھ��ك

  .	و'ل ا�ط��ب إ�4 �*ر�� إ� ���،و��� أ�; ط��ب إ� �� ���; ا)�	�0دة �ن �ل ا��*�رف

8و��ت: 14�دول ر�م �
�و%$ دور '!رة ا
����6س ,2 ا����8ب ا  

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

%  �*م 19  38

% 62 31 ( 

 ا����وع 50 100 %

  

�س �� ا�	"'ص �ن " ل ا��دول ��Bن رأوا أن ��رة ا���أ� ه � �ظ أن �*ظم ا����و�

�� أ�$� ) 	ؤ�ر وا�	�  %62 وھذا �� أ�د	; ���� ،	ؤدي 4�1 '*و�� ا)�	�*�بBرأى ا�� ����

وھذا را�? إ�4 أن ا�ط��� ��دون '*و�� �� ا�	�*�ب ا��*�و��ت  ،%38&درت ���	$� �ــ 

�س ا��Bد�� إ��$م �� ���� و�ود ا�*دد��Bا�$�>ل �ن ا��،  �$	��س �"	��0 �� 	����B� 5ن ھ��ك

�س��ؤدي ���ط��ب إ�4 ا�"�ط ��ن ا��Bو��$�0 �� ��	واھ� ا�5ر ا�ذي �و��	��; ���� " ل  ،

�س ا��	��8$� �ن ��Bن ا����	رة ا)�	����ت أ�ن ��د ا�ط��ب �8وش و��د '*و�� ا�	0ر�ق �

�ث ط��*� ا��*�و��ت�.  
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8و��ت ,2 ا
����6س: 15 �دول ر�م�
�و%$ إن '�ن ھ	�ك ����: ا  

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

% 62 31 ;��8		 

% 16 03 ( ;��8		  

% 32 16 ����� 

 ا����وع 50 100 %

  

�ن ��� �ن " ل ا��دول أ� ه أن �*ظم ا����و��ن �رون ا��*�و��ت ا�	� �	�Bو�$� " ل �	

�س إ) أ�$� 		��8; وا�	� &درت ���	$� �ــ��Bف ا�� 	ر1م ا" ����ن  ،%62 ���رھم ا�	�و� ��

وا�	� &درت  ،�رى ا��*ض ا5"ر �ن ا����و��ن أن ھذه ا��*�و��ت ھ� ����� ��*=$� ا��*ض

�"ص  %32ــ � ���	$� ���أي ��  %�16ــ  ���� �ن رأوا أ�$� ) 		B� ;��8درت ���	$�أ�� �

و���ن 	�0�ر ذ�ك ���Bول،أن ا�ط��ب ا��	�ون �� ��وم  ��50�و��ن �ن أ'ل  03�*�دل 

��0 �ن *= ���� 4B�	و ���ا�� م وا)	'�ل �	�4B �*�رف 		��8; �ل طول ا����ر ا�	�و

وھذا را�? ���در�� ا5و�4 إ�4 	��8;  ،�رھ� �*�رف ����� ����B	$�ا��*�رف ا�	� �	��Bھ� ���	�

��ول 	*د�ل �را�: ا�	�و�ن �� ��وم 	 ������س ا�	� �	�ون ��$� ا�ط��ب و�$ذا ا�وزارة ��Bا��

  . ا�� م وا)	'�ل

رف ا
�2 ���و���� ا
ط�
ب �و%$ ط���8 ا
��8: 16�دول ر�م   

 ط��*� ا��*�رف ا�	�رار ا�����

% 14 07 �� �*�رف �ظر

% 48 24 ��B� �*�رف 	ط�

 ا)���ن �*� 19 38 %

 ا����وع 50 100



��ض ا������ ������� و�
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  �ن " ل ا��دول أ� ه � �ظ أن ا��*�رف ا�	� 	�	ر�I �� ذھن ا�ط��ب ھ� �*�رف

��B��رى ا��*ض أن ا��*�رف ا���	و��� ھ�  48 %وھذا �� أ�ده ا����و��ن �����  ،	ط� ����

��B��ن أ��ب آ"رون ����*�رف ا��ظر�� وا�	� &درت  38 %وھذا �����  ،�ظر�� و	ط�� ��

و��0ر ذ�ك أن ��ب  ،ر1م أن أ�>�� ا)�	��ن 	G	� �ن ا����ب ا��ظري 14 %���	$� �ــ 

ا�	�*�ب ا�ط��ب �ن ا����ب ا�	ط���B أ��ر ھو ا��=ور ا����ري و&���; �N�راء ا���وث 

�م �ل ھذا ����ده �� ����� ا�	�*�ب وطر�8�B� �B$� و �ذ�ك ا�	��د ا�5	�ذ �B	ا� �B���4 طر

ا��*�و��ت  ا�5ر ا�ذي ����د ��4 ا���ث �ن ا��*ر�� أ��ر ��س ا����ب ا��ظري ا�ذي ��ون  

ا�ط��ب دوره ���� �� ا����=رة وا����� ا5"�رة ��4B ا��ظري وا�	ط���B �ن أھم ���? 	�و�ن 

  . ا��*ر�� ��ب إ����ت ا����و��ن

�و%$ ا?�وب ا
ذي ����د ا
���وث �5 ا
��م: 17 �دول ر�م  

 �وع ا��5وب ا�	�رار ا�����

 ا���Bء 03 06 %

 ا�� ء 03 06 %

 ا)���ن �*� 06 12 %

 ا�8رح 38 76 %

 ا����وع 50 100 %

  

�ظ �ن " ل ا��دول أ� ه أن ا��5وب ا�ذي ����د ا�ط��ب ��4 ا�0$م أ��ر ھو أ��وب  �

�و�� �ن  38أي �� �*�دل   76 %وا�ذي &درت ���	; ��ب إ����ت ا����و��ن �ــ  ،ا�8رح��

، ���	��رھ� ا����� ا5&وى ��ن ا���ب ا5"رى ���� ���د ا��*ض )50(أ'ل ا����وع ا���� 

���� 	��وت ا���ب ��ن  ،12 %ا5"ر أ��و�� ا���Bء وا�� ء وا�ذي &درت ���	$�� �ــ �

وھذا را�? إ�4 أن ا�ط��ب  ،����$�� 06 %ا�� ء وا�	� &درت �����  أ��وب ا���Bء وأ��وب

�	��0ل و��	و�ب ا��'� و�0$م ��	واھ� ��8ل ��د �ن " ل ا�8رح ا�ذي �Bد�; ا�5	�ذ 



��ض ا������ ������� و�
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و�ذ�ك إذا �زج ا�5	�ذ ��ن ا��5و��ن ��ون ا�0$م و��ن �و�� ��، و	*	�ر ������� ��ط��ب ھذه 

وھذا ��ب إ����ت ا����و��ن  ،��	و�ب ا�درس ��8ل ���لا���5�ب ��&'� ) ��	ط�? أن 

 >�'�ا��در�� �� ا��دول أ� ه 5ن " ل ����� ا�8رح �"�ق ا�5	�ذ �و �ن ا���8�Bت و��; 

ا�ط��ب دوره إ����� �ن " ل طرح ا�5>�� و1�رھ� �ن ا��85ل ا�	� 	���ده ��4 ا�0$م 

  .أ��ر

ا�� 
@���ذ ا
���%ر�و%$ ا?�وب ا?'!ر ا���د: 18�دول ر�م   

 ا��5وب ا���	"دم ا�	�رار ا�����

 ا���Bء 10 20 %

 ا�� ء 12 24 %

 ا)���ن �*� 28 56 %

 ا����وع 50 100 %

  

�ظ أن ا�5	�ذ ا����=ر �� 8*�� ��وم ا�� م وا)	'�ل �18ن " ل ا��دول ر&م  � 

 %56ھذا �� �رر	; إ����ت ا����و��ن ا�	� &درت ���	$� �ــ ��	"دم أ��وب ا���Bء وا�� ء ،

�ن 	�Bر�ت ا���ب ��ن ا�	"دا�; ��5وب ا�� ء و أ��وب ا���Bء�وا�	� &درت ���	$��  ،�� 

وھذا را�? إ�4 أن ا�5	�ذ ا����=ر �*	�د ��4 ا�� ء &'د ا�	�$�ل  %20 و 24% �� ��ن

�"ص ا���Bء �$و را�?  ،	رة ا)�	����ت��4 ا�ط��ب ����� ا��0ظ وا�	ذ�ر " ل � ���أ�� �

�ر ��ن ا�ط��ب       �G	��0ل و ا�	داث �وع �ن ا��إ�4 �� ��ءت �; ���ھ: ا�	در�س ا��د��� �ن أ�ل إ

�� ��ط��ب�����ن �*�رف ��ودھ� ا���Bش وا�	� �دورھ� 	*ط� دورا إB�	 ل�ذ �ن أ�	و ا�5 .  
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���ل ا
�و��� ,2 �ر��� ا
�8ر,��و%$ دور ���6م ا?: 19�دول ر�م   

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

 �*م 44 88 %

% 12 06 ( 

 ا����وع 50 100 %

  

�م ا���5ل ا��و�$� �ن طرف ا�5	�ذ ��*ب دورا ��رزا �B	 ن ��� أن��ن " ل ا��دول أ� ه 	�

�ن إ����ت  %88 وھذا �� �رر	; ���� ،�� 	ر&�� �*�رف ا�ط��ب �� ��وم ا�� م وا�	'�ل

�م ) ����د ��4 ��50�و�� �ن أ'ل  44ا����و��ن أي �� �*�دل �B	أن ھذا ا� ��Bرأت ا�� ���� ،

0�ز ا�ط��ب ��4  ن%�12ــ  	ر&�� �*ر�� ا�ط��ب وا�	� &درت ���	$��وھذا را�? إ�4 أن 	

�� �'�ون �ن ا��داع وا����درة و���&�8 ا���5ل ا��و�$� و إ�راء ر'�ده ا��*ر�� " ل ا�

�ط B�	ق ا����� ) ا�* ��(طر�Bرى ا����� ا�	 ����5$� 	"�ق �� أو��ط ا�ط��� �و�� �ن ا������� �

  .��س ھذا

2 ��6ھ� ا
���وث : 20�دول ر�م �
8و��ت ا�
�8د ا
��رج �و%$ أھ��� ا  

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

 �*م 12 24 %

��ن 15 30 %� �� �*ض ا5

% 46 23 ( 

 ا����وع 50 100 %
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ا����ن أ� ه � �ظ أن ا��*�و��ت ا�	� �	��Bھ� ا�ط��ب �� ��وم  �20ن " ل ا��دول ر&م 

 ا�� م وا)	'�ل ) 	���ده �� ا����ل ا��$�� وا�ذي ��ر ��$� ا����و��ن ����� &درت �ــ

��ن �Bدرت ���	$� �ــ  ،46%��"ص ��G$� �*�و��ت 	���د �� �*ض ا5 �����  %30أ�� �

�ن �رى ا��*ض ا5"ر أن ا��*�و��ت ا�	� �	��Bھ� 	���ده �� ا����ل ا��$�� ����ت ���	$� �

وھذا را�? إ�4 أن ا�	�و�ن ا��5د��� �� ��وم ا�� م وا)	'�ل ) �	وا�ق �? ا����ل  ،24%

1�ر ( �� وھذا ��ب إ����ت ا����و��ن و��ن ھذا ) �*�� أ�; ،ا��$�� ���	��ره 	�و���� �ظر

	�و�ن =*�ف 1�ر �ط�وب أو 1�ر �ؤھل 5ن �*ض ا����و��ن �رون أ�; ����د �� �*ض 

��ن وھذا را�? ��4 ��ب ط��*� ا��ؤ����  .ا5

�و%$ �دة ا
�'و�ن و���0�� ��
���ر�� ا���0�1: 21�دول ر�م   

 �دة ا�	�و�ن ا�	�رار ا�����

% 20 10 ����� 

% 70 35 ��1�ر ��� 

ا�0	رة ) 	�	�ق ھذه 05 10 %  

 ا����وع 50 100 %

  

 ���ظ �ن " ل ا��دول أ� ه أن �دة ا�	�و�ن �� ��وم ا�� م وا)	'�ل ھ� �دة 1�ر ��� �

��� ��أي ��  70 %وھذا �� أ�د	; إ����ت ا����و��ن وا�	� &درت ���	$� �ــ  ،�����ر�� ا

�ن ھ��ك �ن ا�	�رھ� �دة ����� وا�	� &درت ���	$� �ــ  ،���و�� 35�*�دل �أ�� �� ، 20 %�� 

�ق �ل ھذه ا�0	رة و���� إ����	$م &درت �ــ 	��	�4B �ن ا����و��ن &د رأوا أن ھذا ا�	�و�ن ) 

% 10،  ���*�إذن �	=< �ن " ل ھذه ا���ب أن ا�ط��ب �� ��وم ا�� م ا)	'�ل ��زال 

��� أو أن ا��*�و��ت ا�	� �	��Bھ� ھ� �*�و��ت �ظر�� أ��ر �ن �ن �Bص �� ا��*�رف ا� �

��B�  . ا�	ط�
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�و%$ �'�	� ���دة ا
���	س إ�0م وا���ل ,2 ��
م ا
�Bل: 22�دول �و%$   

 ����� ا�8$�دة ا�	�رار ا�����

 �ط�و�� 11 22 %

% 40 20 ������ب ا� 

1�ر �ط�و�� 19 38 % 

 ا����وع 50 100 %

  

ا��دول أ� ه � �ظ أن ����� 8$�دة ا������س �� ا�� م وا)	'�ل ������� إ�4 �ن " ل 

����وھذا �� أ�د	; ���� إ����ت ا����و��ن  ،���م ا�98ل �	و�ط� ���م أ�$� �ط�و�� ��ب ا�

�ن ھ��ك �ن �راھ� 8$�دة 1�ر �ط�و�� وا�	� &درت ���	$� �ــ%40 ا�	� &درت �ــ� �� ، 

�"ص ا����و��ن ا�ذ�ن أ���وا ��G$� 8$�دة  ا�	� 	*	�ر ���� 38% ���&ر��� �ن ���B	$�، أ�� �

�8و�$� �وع �ن   ،%22 �ط�و�� &درت ���	$م �ــ ��� ��وھذا را�? إ�4 أن �را�: ا�	�و�ن ا

�س ذات 	"'ص إ� ����B� ود�ث �دم و��و�ذ�ك �دم ����رة ھذه ا�8$�دة  ،ا��Bص �ن 

�� ا�	� 	0رض ��4 ا�ط��ب ا�	و�; إ�4 و�ذا �Bص  ،��	ط���ت ���م ا�98لB��س ا�	ط���Bا��

 ���� ا�5ر ا�ذي أدى �ط�ب ا�8$�دة ��ب ���� ا��ؤ��� إ��$� �����	$� �ر�� ��ا��ؤ��� ا

�����ن 1�ر �ط�و�� و��ب ا����.  

�و%$ ظروف ا
�'و�ن ,2 ا
���ر�� ا���0�1: 23�دول ر�م   

 ا)�	��)ت ا�	�رار ا�����

 �*م 20 40 %

% 60 30 ( 

 ا����وع 50 100 %
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ا�� م  ��وم �ن " ل ا���ب ا��و=�� �� ا��دول أ� ه � �ظ أن ظروف ا�	�و�ن ��

��م أن ���� إ����ت ا����و��ن � ��� ��وا)	'�ل ھ� ظروف 1�ر � >�� �����ر�� ا

�ن &درت ����  ،60 %&درت �ــ �وھذا را�?  ،���	��رھ� ظروف � >�� �����ر�� 40 %�� 

��� ���دا �ل ا��*د �ن أ��8ل ا����ر�� ا*� 4B�� �� ��5ن ا����*� )  ،إ�4 ا�	�و�ن ا

و�$ذا �$� 	�	�ج  ،	و�ر ا�ظروف ا�	� 	���د ا�ط��ب ��4 أن ���رس ا�� م دا"ل ا����*�

إ�4 �*دات إ� ��� وط�&�ت �8ر�� إ� ��� �	"''� 	�ون ا�ط��� ��ب =رور��ت ا�*�ل 

���ت �ل ھ� إ������ت ��&'�ا�����  .� �� و��ن ھذا ) �*�� أن ا����*� ) 		و�ر ��4 ھذه ا

5 ��
م ا
�Bل: 24�دول ر�م 
�و%$ إ�'�	�� �Cھ�ل ا
�'و�ن ا2�0�1 إ  

 أھ��� ا�	�و�ن ا�	�رار ا�����

 �ؤھل 07 14 %

 ��&ص 34 68 %

1�ر �ؤھل 09 18 % 

 ا����وع 50 100 %

  

ا��دول أ� ه � �ظ أن ا�	�و�ن �� ��وم ا�� م وا)	'�ل ھو 	�و�ن ��&ص 1�ر �ن " ل 

 34أي �� �*�دل  ،68 %وھذا �� أ�د	; إ����ت ا����و��ن وا�	� &درت ���	$م �ــ  ،�ؤھل

��50�و�� �ن أ'ل  G� ص"� ����ن 	�Bر�ت ا���ب �� ���ر �ؤھل �; 	�و�ن �ؤھل و	�و�ن 1

�$� =*ف  ،14 %و 18% وھذا ����� �� ��ن � ��� ��وھذا را�? إ�4 أن �را�: ا�	�و�ن ا

�ث ا���	وى ا�� �� ا�	� أ�رت �� �ردود�� ا��	�ج �دى ا�ط��ب و�$ذا ������*� �م ��ن 

�ق أھدا�$� �ن " ل إ�داد أطر إ� ��� �ؤھ�� ���8رة إ�4 ا���دانB����ظ ��4 		.  
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�ل و����ر 	���� _ 2��)���6�
)ا  

:ا
���ت ا
���8 �دول   

��	��
��6� ا
�	س ا
وظ��� ا
��رة ا�
 ر�م ا

��وات 09  �0� 01 ذ�ر أ�	�ذ ���=ر و'

��وات 05  02 أ��4 أ�	�ذة ��ــــــ��دة 

��وات 08  03 ذ�ر أ�	�ذ ���=ر ور>�س 8*�� 

��وات 05  04 ذ�ر أ�	�ذ ��ــــــ�=ر 

�ـــ�� 13  ��� 05 أ��4 أ�	�ذة ���=رة و ��

�ـــ�� 25  ��� 06 أ��4 أ�	�ذة ���=رة و ��

 07 أ��4 أ�	�ذة �ؤ&	ـــــــ� �ــــ�	�ن

��وات 04  08 ذ�ر أ�	�ذ �ـــــــــ��ث 

24 ���  09 ذ�ر أ�	�ذ ���=ر و���ث 

��وات 03  10 أ��4 أ�	�ذة ���=رة 

ذ�ور 05   

إ��ث 05  

 ا����وع

 

 ��� ��ودورھ� �� 	�و�ن ط��� ��وم ا�� م 	��ورت درا�	�� ھذه �ول ���ھ: ا�	در�س ا

��و��� 	د��م ا��	�>: ا��	�'ل ���$� �ن ا)�	��رة ������B �? ا��5	ذة �ن  ;�وا)	'�ل و��

  :�0س ا�	"'ص ا�	�د�� ��$� ��4 � ث ���ور
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  .دور ا��Bررات ا�درا��� �� ا�	�و�ن ا����*�:  ا
��ور ا?ول

2	�!
�س �; دور �*�ل �� 	�و�ن ا�ط���ا�	�وع وا�	*دد �� ا��:  ا
��ور ا��B.  


ث�!
  .ا��=���ن ا�	�و�ن ا�� �� و� &	; ������ر�� ا��$���:  ا
��ور ا

�; �ن ا�5>�� و��ن ��������� ���ؤال ا5ول �ن ا���ور ا5ول ��ن ���� ��	$دف 	�$�دا ��� 

�	5��:  

  '�ف ��دوا 
ك ا
�'و�ن ا
���28 ,2 ا
�زا�ر ���� ���� ؟_ 

  �ورت �ل إ����ت ا����و��ن �ول و�ود '*و��ت ��ر ��$� ا��*ض �ل 1رار �� &��; 	�

��دوا �� أن ا����*� ا��زا>ر�� 	*��� �ن =9ط ا�*دد ا�ذي أ�ر ��4 " :&�>  01ا����وث ر&م 

ھذا ا�5ر 	�0&م �� ظل ���ق ����� ��م �	�م �	ر=�� أطراف ا�5رة " �و��� ا�	*��م 

���ر ا��ودة �� ا�	*��م ، ���� أ=�ف ا����وث ر&م و�	4 إن ��ن  ،ا����*����ب �*� 4��06 

 <�&:  " �B�إن ا�	ر��ز ��4 ا�ر���� �� 1��ب ا�و���� إ=��� إ�4 ا��Bص �� ا����ب ا�	ط�

�� �ن 	��	�ج إ�4 ا����� ا�	� �� ���� ��ط��� 5ن ا�	�و�ن ا��و�دم و�ود '�ف 	در

 ���B	زات ا��  .ا�	�$

�ن �ط��� و�8ر�; ��; ا�*د�د �ن ا����و��ن ��4 1رار وھذا �� ����; � ��	*��� �� ���*�

و�ر�? ذ�ك إ�4 ا�ط�ب ا��	زا�د ��4 	"'ص ��وم  10و  09و  05و  02ا����و��ن ر&م 

ا�� م وا)	'�ل ���	��ره 	"'ص ���? و���ر �*ط� و�و �ظر�� �� ا�	وظ�ف ، ��� 

����ا�ذي ���ھم �� 	�ر�س ��دأ ا��م ��4 ���ب  �=�ف إ�4 ھذا ���ل أ"ر وھو ا�*��ل ا��

����ت �وق ا�*�ل	��� وا�'را�� وا�	Pط�ر ا��ر�ز ا����� ��4 ا�  .ا��و��� ا�	� 	B	=� ا�	=

�"ص ا��ؤال ا����� ا��	��ل ��_  ���  :أ�� �

  �8د�ل �را�� ا
�'و�ن ,2 �وم ا0�1م وا+���ل  

�Bد أ��? �ل ا����و��ن ��4 و�ود 	*د�ل �د�د �� �را�: ا�	�و�ن �$ذا ا��Bم �? ا�د"ول  

إ=��� إ�4 ا�	���ن ا����و��ن �$ذه ا��0رة ���	��ر أن ا��ظ�م ا��د�د  2017- 2016ا����*� 
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�م ���Nدة ا��ظر �ول �*��� �ن ���8ل ��4 ��	وى ا�	�و�ن ا�5ر ا�ذي 	0ط�ت �; وزارة ا��*	

�ث أ�8روا  10و  05و  03وھذا �� أ�ده �ل �ن ا����وث ر&م  ،ا�	�و�ن ا�� �� �را�: �

�د ا����رات "  :���Bول��د ا��ظر و	��ول 	*د�ل �را�: ا�	�و�ن �ن " ل 	و*	 ��ا�وزارة ا�و'

�س ��ر ���� ا�وطن ��Bزال ��*ض ا��	وث ر&م " وا"��د "  :&�>  ���06 أ=�ف ا�����	م 	و�

ا������س و ا����	ر �? �'ل ا�� م �ن ا)	'�ل �ن " ل �*�$�� ا����رات ��4 

  ".�ن ا�د"ول ا����*� ا���Bل  ا�ط��ب ��$�� �ل ��4 �د وھذا �دءا 	"''�ن �	�ون

�ن ���$� ��رة ) ل م د (و	G	� ھذه ا��راءات �	��� �ظ$ور ا)"	 )ت �� ھذا ا��ظ�م _ 

�س �� ا�	"'ص ا�وا�د و�ذ�ك ا�	�0وت ��Bت �ن " ل �دد ا���وات ا����ا��*ر�� ��ن ا���	و

وا�ذي �دوره أدى إ�4 ھ�8�8 ا�	�و�ن �� ھذا ا����ل ،ھذا �ن �$� و�ن �$� أ"رى ا��0>دة 

�ن ھذا ا�	*د�ل ھو ر�ط ا��ؤ���ت ا5"رى ������*� &'د 	Bر�ب ا�ط��ب ��$� أ��ر 5ن �ن 

�	ط��; �وق ا�*�ل ، و �*	�ر  "'و'�� ھذا ا��ظ�م ا��د�د ھو "�ق ��ر �ر�ط ا����*� ���

��ون ھ��ك �  �B� س����ھذا ا�	*د�ل �$م �دا ��د) �ن و�ود �دة 	"''�ت �� ا��

�ر ����4 ا�ط�ب �� �وق ا�*�ل ) إ� م ، ا	'�ل( 	"''�ن �Bط �  .وا��	��� ا5"�رة ھ� 	9

�"ص ا��ؤال ا����ث و ا��	��ل ��_  ���  :أ�� �

  ا+���ل�دة ا
�'و�ن ,2 �وم ا0�1م و 

�Bد ا"	�0ت و	=�ر�ت ا5راء �ول إ���8�� �دة ا�	�و�ن ��ن ا����و��ن �$��ك �ن �رى  

�ن ا�ط��ب �*�رف ا�� م وا)	'�ل �دا�� �ن ��� B�	ن و�أن ھذه ا��دة ����� �	�و

إن �دة ا�	�و�ن �� ��وم ا�� م "  06و  04وھذا �� أ�ده ا����و��ن ر&م  ،ا�	"'ص

�� 8رط 	و�ر ظروف ا�	�و�ن وا)	'�ل ھ� �دة �����ن ا�ط��ب ا��*�رف ا��5دB�	� ���

إن �دة ا�	�و�ن ����� إذا " :�� �0س ا����ق &�>  ���08 أ=�ف ا����وث ر&م " ا���د

�� ا�ط��ب إرداة ا�	��ب ا��*ر��                                                    	و�رت  
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  - �� م وا)	'�ل �رھو�� �Nرادة ا�ط��ب و 	و�ر ا�ظروف إن �دة ا�	�و�ن �� ��وم ا

�� �� ا����*� وھو 1��ب ا�رادة ��د ا�ط��ب ���ا������� ��	�و�ن ا���د وھذا �� ����; 

�� ��وھذا را�? �*دة �وا�ل �ن ���$� إ���ر�� ا�دارة �� 	�د�د و	و��$; إ�4  ،ا

��ت ا� ز�� �	در�ب  ،ا�	"'ص�B	ر ا��ا�ط��ب وإ�داده إ� ��� �ل ھذه و�ذا �دم 	و�

ا�5ور 	��ھم �� �ر&�� ا�	�و�ن وا�	'�ص ��; ���ل ا�ز�ن �$ذا ��د �*ض 

��م أن ا�ط��ب �� ھذا  10ا����و��ن ��  ا����وث ر&م � ���رى أ�$� �دة 1�ر ���

 �B	�� �$��	���� ا�	� � ��وھذا را�? إ�4  ،ا�0	رة ) ��	ط�? ا����م ��ل ا�	�0'�ل ا

���� ھذا ا��ظ�م ا�ذي �ر	�ز �ر����; ��4 �8ل �دا���ت ���ط��ب �� ھذا ا��ظ�م �

��� ��ن &�ل ھذا � �$	��س ��دودة �� �دا�� ���ر1م �ن أھ���B� �� ون�	��درس و

��س ��Bون �� ا���	�طول ا���� ھذا �� ا�*�س ���� ���;، ��� أ=�ف  4ا��ظ�م ا�ط��ب 

; إ�4 ھذا ا��ظ�م ��ن "�ط>� إ�4 �د �� 5ن ا�ط��ب إن ا�	و�"  :&�>  01ا����وث ر&م 

 ��1�ر ��� ������س رؤوس أ& م �Bط و�$ذا ���0	رة ا�	�وBذ ا��*�و�� �ن ا��"G�".أ'�<   

�"ص ا��ؤال ا�را�? ا�ذي 	��ور �ول_  ���:أ�� �  

.ا?�وب ا
����دم �ن ��ل ا?���ذة ,2 إ
�6ء ا
���%رات أو ا
��ص ا
�ط����6_   

�ث _ � �����ت �ل إ����ت ا����و��ن �	�B0 ��4 �دم ا�	"دام ا�و��>ل ا�	��و�و��� " ل ���

��وإن ���ت �$�  ،ا���Bء و���$م ا���ب �ر�? إ�4 �دم 	و�ر ا����Bت ��4 ا5�$زة ا�=رور

�دي �ن " ل ا���Bء ا��$08�B	طرق إ�4 ا�*رض ا�	م ا�$�وھذا ��  ،�د &���� ا�5ر ا�ذي �	م ��

���� ا	B0وا �� ا�Bول &�>��ن 08و  �06�و��ن ر&م أ�ده ا����*	�د ��4 أ��وب ا�8رح "  :

����دان ��4 ا�0$م وا�	ر��ز وا��وار �ن أ�ل "�ق ا�	��0ل ��ن ا�ط��� وإ�راء ا���Bش  ��$�5

�'�     ." ل ا�

�� �*ض ا���)ت ��ل ھذه ا�طرق ��	0? �$� ا�ط��ب و	���ده ��4 ا�"روج �ن ا�دور ا����� 

�ن ��� �رى �ن " ل ا������B أن �*ظم ا��5	ذة ) �ر�1ون �� ا)�	��د ��4 �B�	ا� ����� �

�� �ظري أرى أن أ�=ل "  04أ��وب ا�� ء و��	�س ذ�ك �ن " ل �� &��; ا����وث ر&م 
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1�ر  �B�طر��B �� ا�*رض ھ� ا)�	��د ��4 طرح ا�5>�� وا)�	*�د �ن ا�� ء �5; طر

�د �	 ��وھذا را�? إ�4 ط��*� ا��ظ�م ا�ذي �$دف إ�4 �*ل " ن &درات ا�ط��ب ��دا1و�

�ن B�	ا� ���ر أدواره �� ����  .ا�ط��ب �� ��ل دا>م و��	�ر ����ث �ن ا��*�و�� و	9

   ����� �� �B��رى �*ض ا����و��ن أن ا�	"دام ا�و��>ل ا�	��و�و��� ھ� أ�=ل طر ����

�ن 5ن 	"'ص إ� م وا	'�ل ) �د �;B�	ن  ا���ن ا�	"دام ا�	��و�و��� وھذا �� أ�ده ا����و�

���� &��وا 03و  01ر&م ��� ا�	در�س ھ� =رور�� ا�	"دام "  :��� �� �B�أ�=ل طر

��� أ=�ف ا����وث ر&م " ا�	��و�و��� ��ل ا�*رض ا���	رو�� وا�	"دام أ�$زة ا�����و	ر �

02  <�&:  "'�ص 		ط�ب ذ�ك و�ذا ط��*� ��	"دم ��ل ھذه ا�	��و�و���ت 5ن ط��*� ا�

�� ا�	� 	0رض ��4 ا�ط��ب ا�	"دام ا�*رض ا���	رو�� � ��  ".ا���وث ا

��ن ھ��ك �ن ا����و��ن ا	B0وا ��4 أن �ل ا�و��>ل وا���5�ب ����� �واء ���ت �د��� أو 

�د�� وھذا �� أ�ده ا����وث ر&م �B	10  <�& " :  ل�د ��4 �ل ا�و��>ل �ن أ�	*�ا�	در�س 

�ل ا��*�و�� وا=�� 5ن ا�$دف �ن 	Bد�م ا�دروس ھو 	ر��"$� �� ذھن ا�ط���	و'."  

  :أ�� �� 	*�ق ����ؤال ا�"��س وا�ذي �"ص_ 

  طر��6 ���6م ا
ط�� �0ل ��� ا?���ل ا
�و��� 

 �B��م ا�ط��ب �ن " ل 	ر��زھم ��4 طر�B	 �B��ث 	��ورت �ل إ����ت ا����و��ن ��4 طر�

�� �ن " ل 	�د�د ��0ءة  وا�دة ا�ذي ��ء �$���ا��ظ�م ا��د�د وا�	� 	*	�د ��4 ا����8 ا�	Bو

�ن طر�ق ا���وث إ=��� إ�4 ا�	ر��ز ��4 أ��وب إ��Bء ا���وث ���م أن ا�ط��ب �� ،ا�ط��ب 

�5; أ��س و�*��ر ا�	�و�ن ا�� ��  ،��وم ا�� م وا)	'�ل �*	�د أ��ر ��4 �ن ا���Bء

�ن �رى آ"رون أ�; �	م ا�	ر��ز ��4 ا���$��� ��  08م وھذا �� أ�ده ا����وث ر&� ��

�	��$� �� إ�داد �ذ�ر	;���م أن ا�ط��ب � ��  . ا���وث �5$� =رور

إن ا)�	��د ��4 ا���Bء ��8ف ��� ا���	وى ا��*ر�� وا��دا�� ��د ا�ط��ب و��ن إ���8�� ھذا  

�$	�03�; ا����وث ر&م وھذا �� أ�8ر إ� ،ا��داع 	��ن �� '*و�� &��س �'دا&:   <�& "

 �$�	���م ا�ط��ب و��ن ) ���ن ا���م ��4 �'دا&�� ا��*ر�� ا�	� B� أن ?�  ".��	ط
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	�4B إ���8�� ا��*ر�� ��1=� ���ب أ"ذ ا��*�و�� ��0$� وإ��دة ��"$� و��ن ��ب �� 	طرق 

0�زه ��4 ا��داع وا���م ا�ط��ب ������ 	�B	 �������� ور�? ��	واه إ��; ا����و��ن ���*� إن ���

  .ا��*ر�� 

  :أ�� �ن ا��ؤال ا���دس ��ن �ول _ 

2 �ن �8ض ا
����6س ا
�2 ���'2 �	�� ا
ط�
ب ,2 �وم ا0�1م وا+���ل ��
 �ن إ�'�	�� ا

أ�ن و�د�� ��ن ا����و��ن ا�ر�ض وا��Bول ا�ذي "�ق �و�� �ن ا�	=�رب �� اQراء، �$��ك �ن 

�� ا����و��ن �ن �رى أ�; ���ن ا�����س ا���ر��� ��B"�� �ن �*ض ا��	ود ھذا إ�4 ،*�و

"  :&�>  01ا�	��8; �� ا��=�ون و	�رارھ� �� �"	�ف ا����رات وھذا �� أ�ده ا����وث ر&م 

�س �� ��وم ا�� م وا)	'�ل��Bص ا����B	 4�� �����  . 	*�ل ا�وزارة 

���ن ا�	"��   � ���س 	م إ�دادھ� �طرق �����Bرى إن ھذه ا���أ�� �*ض ا����و��ن ��$م �ن 

���� &�ل  ��05$� وھذا �� أ�8ر إ��; ا����وث ر&م ��س 	م إ�دادھ� �ن طرف " :��Bھذه ا��

 ��و�� �0س ا����ق �رى ھؤ)ء " أ��	ذة ذوي ��0ءة و	Gھ�ل ���� وأ�$� "�=*� �"طوات ���

�س �� ھو إ) �$م "�طR ��د ا�ط��ب ���ظ�م  أن ا�	"����Bل م د (�ن �*ض ا�� ( ������ �$�

��س �� ��وم ا�� م وا)	'�ل �; � &� ���8رة أو 1�ر B���� ف ا��*ر����ا�0	�ح ��4 �ل أط

�س ������ أداة وھ��ك "  :&�>  8���09رة ���	"'ص وھذا �� أ�ده ا����وث ر&م ��B� ھ��ك

�س ���رة �ن��B�  ( ب ��4 ا�ط��ب أن�و'ل ا�ط��ب إ�4 ا��*ر�� ، �ذ�ك و	�5$�  ���و�

�'ر ��0; �� �*ر�� وا�دة �Bط �ل ��ب ���; ا����م ����? ا��*�رف �واء 	�ر�I أو &��ون �

أو 1�ر ذ�ك 5ن ا�ط��ب ��د 	"ر�; �ن ا����*� ���د ��0; أ��م �ل أط��ف ا���	�? ا��"	�ف 

  .�� ا���	وى ا��*ر��

�"ص ا��ؤال ا����? ���ن �ول  أ��_  ����:  

  ر�س ��ن ا
	ظ���ن ا
6د�م وا
�د�دطرق ا
�د

�ث 	��ورت إ����ت ا����و��ن ��4 أن طرق ا�	در�س ا��*	�دة �� ا��ظ���ن �"	��0 �و�� �

�� أو) ���ن ا)"	 ف �� ا"	زال ا��دة ا�ز���� �*دد ا���وات �ن أر�? ��وات إ�4 � ث 
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*�س ���� ��4 ا�ط��ب �ن " ل ��رة ا��*�و��ت و&�� ا)�	�*�ب ��وات ا�5ر ا�ذي ا�

أ�� طرق ا�	در�س ��0$� 	*	�د �� ا��ظ�م ا��د�د وھذا �� أ�ده �ل �ن  ،و'*و�� ا�0$م

�� "  02و  01ا����وث ر&م ���وا��د�د " �0س ا�طرق ا�	� ��� �درس �$� ���ق �درس �$� 

�م و�دة ا�	�B	ا��ظ�م ھو طرق ا� ;��� :&�>  �06و�ن ، وھذا �� �رج ���; ا����وث ر&م ا�ذي 

�ر  ،"ا)"	 ف ���ن �� �Bط� وا�دة وھ� ا�ط��ب �� ا��ظ�م ا��د�د ���< ) ���ل " �9	���

1�ر &��دي  ������ &�ل ،��ن ا��ظ���ن ��ن �ط��*	�د ��4 "وھذا �� أ=��; �0س ا����وث 

  ".������Bل 	�و��� ھش طرق 	و'ل ا�ط��ب إ�4 ا����ح ا��	�� و����� أ�	���

  4�� ��ھذا ا)"	 ف ا��ط�� �طرق ا�	در�س ��ء �	��� �دم 	و�ر ا����*� ا��زا>ر

  .ا�ظروف ا� ز�� 

�"ص ا��ؤال ا����ن ا�ذي 	��ل ��_  ���   :ا�� �

إ�'�	�� و�ود ,رق �8ر,2 ��ن ا
ط�
ب ا
�'ون ,2 ا
	ظ�م ا
'��0'2 وط�
ب ��'ون ,2 ا
	ظ�م 

2
��
  ا

�و�د ط��� �وا'�ون 	�و��$م ا����*� �� ��وم ا�� م وا)	'�ل �	"ر��ن �ن ���م أ�  ;

ا��ظ�م ا�� ���� ����ت �*ظم إ����ت ا����و��ن أن ھ��ك 	���ن �� ا���	وى ا��*ر�� ��ن 

 07وھذا �� أ�ده ا����وث ر&م ،و&د أر�*; ا��*ض إ�4 ا��دة ا�ز���� �*دد ا���وات  ،ا�ط����ن

�< ھ��" &�>  �وھذا را�? إ�4 ا"	زال �� ا���وات  ،ك 	�0وت �� ا���	وى ا��*ر��'

 �����ن �ودة ا�	در�س وا�	�و�ن ��د ة ا�ز���� =رور�� و������د" ا�	�و��ل �$م �� 	

ا�ط��ب �� ا��ظ�م ا�� ���� ��ن ھ��ك أو&�ت �راغ رأت ا�وزارة أ�; �8ء ���� �*�دت ��4 

�س ���رة ��Bا�� ��ن " ل �ر�� ;	�و�� �دة ز���� ��B'� ا�5ر ا�ذي ��د �����ب ��4 	9ط

 ��B�ا�ط��ب �� ��	واه ا��*ر�� وا�	�و��� ا���&ص و���س ھذا ا)"	 ف " ل ا��'ص ا�	ط�

���� �� ا���$��� " ل ا���5ل ا��و�$�	� ���  . أ�ن �ظ$ر ا�ط��ب ا�� �

�رى �ل �ن ا����وث ر&م   ���ا���	وى ا��*ر��  ��س ذ�ك أن ��ب ا�	�0وت �� 08و �04

��د ا�ط����ن ��س �� ط��*� ا��ظ�م وإ��� ا�"�ل �� 8"'�� ا�ط��ب ����*ر�� 		�ون �ن 
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 ��ا�رادة أي إرادة ا�	��ب ا��*ر�� و���; ا��*ر�� 		�ون �ن " ل 	و�ر ا�رادة �� 8"'

  .ا�0رد
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   :����ــــــــــــــــد 

  �����-������� و  ���� ا��, و ا���+ا��$ درا(��� )�ل %�
�$، %��$ و ����� �# "�!��ه ��� ا

إ��9  ���, �� 78+م ���4 5, �	4 -+ورھ� ا��, و ا������ أھ2 ��+ ا1ن (�/. ، �
���ھ�

  .���ؤ=���  ��> ا;"�-$ �# ا�+را($

  :��	�����ت ا	����� ا	����� :أو�

��ھ� ا ��� ھ� ا 	���رات ا	�راا �	 ��	� ��  %� $#"!  ا	�

  :ا*و	(  ا	)'��� ا	����� ن����_ 

��$ ��(�� 5, ��@م ا;��م وا=�	�ل إن ا����A$ ا���@?� �Bا���$ ا� $Cت ط���ل �@"�( #�

F	7��� 2ن ا)���رھ�% $C����C� إ����  ھ, أن أ4�G ا� H��� �# �# �@"�9 ا;دارة ا��, %�

، وھMا ا�/�ار ا��L ���C�# ���ھ� 4�K06 �� أ%+ه ا�A+ول ر�2  ، %56ا��@"�9 ��+دة -ــ 

 N��"  #�- ع �# ا��@ازن@� Q�( �"أ #� �- ��
�!� #R8 2� F	7�ا ا�M5, ھ S8ا��+ر

�ل �+ ،ا��7		�ت( #� 4���م و�R# ھ� ا��@"�9 ا;"�Cري �Tدارة �!�C�) SR ��> ا�

إ5�L$ إ�>  % C��-48$  09ر�2  �� -��9 ا�A+ول ا�M@اظVK <�� 9�C@ر ا�����Lات، وھ

��Gب ا;رادة وا�/+رة ا��5�R$ ��> ا���	�� ا��!�5, و���Mه �# ا��2A ا����, ا��@�, ��� 

 $C��- $8�Yا�� #� �B%أ $�/�C�4�K �� -��9 ���   %56أدى -9 ا��Z ا=(�
�دة �# ا��	F ا��

�/���9 5, ا��	F وھMا را"N إ�> إ"�Cر8$ ا����4 ��> ا��V@ر )�ل  07ا�A+ول ر�2 

ا����C/�$ ا��Z ا�Mي أ%+ه أ4�G ا���C@\�# ا������B# 5, اM��)Zة ا����A@-�# �# ط�Q8 ا��/�-�$ 

ا�8M# أ%+وا ��> أھ��$ ا��/��2 �# )�ل رN5 �����@ى  05و  03و  �B�10 ا���C@ث ر�2 

"�$ أ)�ى ا��!�5, و��Cرة �# ��
�^ ا����4 ��> ا;-+اع وا�����5$ ، ھMا �# "�$ و�# 

 ,5 4����!HC ا����/��ت ا��L $A��C�# ا��/�رات ا�+را(�$ دورا 5, ���R \/�5$ ���$ ��+ ا�

إ= أ��� �2 ���ھC��-42%   2$  ��11@م ا;��م وا=�	�ل و���+ل ذ�_ �# )�ل ا�A+ول ر�2 

 $
��� ���� 5, ط����� �!�رف �7��Z 4���R� ,5 ��C% �R@8# ا�-.  
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��C/�$ و�8�Y$ و �� ����9 ا��/�ر � F	K #� ل�	م ا=��ات ا�+را(�$ 5, ��@م ا;�

  أن ���/�رات ا�+را(�$ " ���/��ت 8�R5$ و��Gھ� �	� 5, اZ)�� إ�> ا�/@ل أن ا�
��L$ ا�/���$ 

 ,!��A8# ا�@R�دور 5!�ل 5, ا� " $�L�5 ,�5$bط�(.  

  : ا	)'��� ا	+�ن�� ا	����� ن���� _

,�+#$ ��  . %� ا	���!�. � !��-� %� $#"!  ا	�

4�K �@"��ت ا���C$ 5, ��@م ا;��م وا=�	�ل أن ھMا ا���@ع وا��!+د 5, ا��/�S�8 ا��+رج 

 F	7�$ ا���ورة ��> أھ�V��- 8+ل = �de� @2 ھ��f��� $!��A- ت�		ا��7 N��" #�L

 $C��ا��/�e8 S�8دي -�����4 إ�>  Zن ھMا ا��!+د 4�K13 ,5 ا�A+ول ر�2 ،  %52وا�Mي أ%+�9 

و�# "�$ أ)�ى = ���8+ه 5, ا=(��!�ب وھMا �� أ%+�9  ،ا�g�7 5, ا��!�@��ت ھMا �# "�$

14����� ا�A+ول ر�2   $C��-62%   #8@R�ن ا�Z #���V�9 5, ا�-�
�� ذ�_ -�4C ا���و

 $C��- اMوھ $�
�@��$ و%� ���� �B%د8$ أ+� S�8�/�� NV78 ,���� "�ء 4�K  ,5  %62ا;�

��K�� ���@ا أ�9  10و  03و  02و  01إ5�L$ إ�> �� أ%+ه %� �# ا���C@ث ر�2  15ا�A+ول ر�2 

�-�$ �5�Mا وزارة ا��!��2 �+رس �� #���V� <�� ��ا�@�K= S�8�/�ا� i!- #� ء��f�)=ا #R�8

�ل �/��F 5, �+د ا��/�S�8، إن %�Bة ا��/( #� #8@R�و���ول �!+�8 -�ا�� ا� ����K ,5 S�8�

�(�R, ا��Z ا�Mي رأ�9 ا�@زارة d,ء (�C, 5!�+ت Rم ا��Y5, ا�� ��9 ���CC) 8+ %�ن+Aم ا��Yا��

���9 �5�� ��9 ��ا%2 5, ا��!�@��ت �/�-� L!. ا����4 ��> ا=(��!�ب ��5�!+د و%�Bة f� <��

�d�C� ��Gو �d�C� �R- 4���    .ا��/�S�8 أ\�ت (��C 5, ا�!���$ ا��R@��8$ ��+ ا�

إن ا���@ع وا��!+د 5, ا��/�S�8 = ���8+ 5, " و��8 9�R# ا�/@ل 5, اZ)�� أن ا�
��L$ ا�/���$  

 4���  .5�R� "$���? $�L�5 ,@8# ا�
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  : ا	)'��� ا	+�	+�  ا	����� ن����_ 

  .ا	��5�8  ا7-�56� $#"ن ن�3ة 1"ل ا	���ر�� ا	�/���

 ,5 ��)�� $���Bا���$ ا� $C4 �� �@"9 إ��9 ط��K #���V�ل ا�@K ل�	م وا=����@م ا;�

���	$ و��G ��درة  #���V� ����@ن �5�� و������ -�����ر($ ا;����$ إ@R�8 ,�ا� $���ا;�

وھMا �� أ%+�9 ا������ -��C$ ،��> �^و8+ ا����4 -���!�رف ا�����$ ا��, �8��"�� أ\��ء ا����ر($ 

�4 ا���Z ,/�Cن  4�K20 ا�A+ول ر�2   46%�Aإ�> ا� �/�
� $8�Y� #���V� #� رة�C� ,�5

,��4 ا���+ا�A5, ا� <�A�� $���و�# -�# ا��/��F ا��, 8!��, ���� ا��R@8# 5,  ،ا����ر($ ا;�

 N��A- 2�8 ,R� 4����� $�5�% ��G ة+� �C�!� ,�ا� F	7�ل ھ, �+ة ا��	م و ا=��ا;�

-�2R ھMا ا��C��-70%   #8@R$  21و�� أ%+ه ا�A+ول ر�2  ،��"�� ��+ا���ا��!�رف ا��, �8

 $�/�C��8�Y$ أ%�B �# ا��+ر�C8$ ا�� S�8�/� #� رة�C� 9����V� ل�	م وا=��اZ%�د8�, 5, ا;�

�ل ا��/�-�$ ��%^8# 5,  10و  09و  04و  01ا��Z ا�Mي أ�dر إ��9 %� �# ا���C@ث ( #�

,5 �Yذ�_ ��> إ��دة ا��  $�C8إ�> دورات �+ر #�"���� $C���+ة ا��R@8# ا���7	Z Fن ا�

و�+ �j%+ ذ�_  ،%����+ إ�> ا����ة ا�����$ وھMا �� �!��Cه ا��e(��ت اZ)�ى �e� ��G ���8@Rھ�

�ل ا�A+ول ر�2 ( #�24  $C��-68%   ء�" �� SR� <, إ���� ��@?� إ����ه ا������ ا�Mوھ ،

ر-g ا��e(��ت ا���- $�!��A�e(��ت اZ)�ى و��8 9�R# ا�/@ل -9 ا���Yم ا�A+8+ ا�Mي ��8ول 

��ن ��@از�8ن = ( ���5 ,����Cت ا�!�� ا���+ا��� 4�A��8 = ,�8د�%Zا ,��أن ا��R@8# ا;�

  .�8�/��ن و-�Mا Q/�� 2� $!��A��5 ھ+�5 ا�����B 5, إ�+اد اZط� ا�R.ء 

����V# ا;����$ �R@ن ��Yة K@ل أن ا�" و5, اZ)�� �@?��� إ�> أن ا�
��L$ ا�/���$ 

 4���  .ھ, �8�Y$ )�طb$ "ا����ر($ ا�����$ ��
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=  �5�� -�� ��A��-!$ ا��R@��8$ ا�!���$ أن �
�ده ���%� ا;\�Cت %�ن ا���-/$ ا�+را(�ت )�ل 5�# 

4�A��� ت�C��و  %
jة اط� إ�+اد 5, ا�����B ھ+5�� ��Q/ �2 ا���A!$ أن إذ ا���+ا�, ا�!�� ���

  .��  K+ إ�> ��@(g -/+ر إ= ������ �jد8$ ��> ��درة

 :ا	����� ا	��5� 	�را�� _ �9ن�� 

  $!��A- ل�	م وا=����$ ��(�� 5, ��@م ا;��Bا���$ ا� $Cت ط���ل �@"�( #� ������

2��8@R� ,5 ����� +��!�ا� $����j- 2ن ���ھ� ا��+رS8 ا;��f���،  ا;دارة دورا ��وا��, ��!4 �5

�ل ا��@"�9 ( #� 4���-�رزا 5, ا�!���$ ا��R@��8$ إ= أن ھMا ا�+ور ا�!�C�) SR ��> ا�

ا;"�Cري ا��Z ا�Mي أدى -9 إ�> ا����C=ة -�7		9 ھMا �# "�$ و�# "�$ أ)�ى �+م 

�K= $�5�Rدات ا�@�A�ل ا�M- 5$ إ�> �+م�Lات إ�L���ر ا�@VK <�� 9�Cاظ@� ����@اء -�

وھMا �� ا��A ��9  ،ا��R@8# 5, ��@م ا;��م وا=�	�ل �# )�ل ار�
�ع ا��2A ا����, ا��@�,

��4 �# ا����4 أن �8!4 دورا ) ل م د (ا���	�� ا��!���G ,5 ا�Z ,5�Rن ط�C!$ ھMا ا���Yم ��

  .إ�A8-�� 5, ����$ ا��R@8# اZ%�د8�,

�ك ��	� أ)� ��2 وھ@ ا����/��ت ا��, %�ن ��� دور إ5�L$ إ�> دور ا;دارة وا�����Lات ھ�  

�8, �����4 وإ��� �!�ر5�� ��Aد ا%���ب \/�$5 @R�ر ا����2 �7+م ا�� ���5, �/+28 ا��!�رف إ= أ

��G = $���.  

   $A��C�ا� S�8�/�أن ا���@ع وا��!+د 5, ا� $C���ل �@"��ت ھe=ء ا�( #� _�M% ������و

�����4 5, ھMا ا���Aل �@ع �# ا�!A^ 5, ا%���ب L�# ���ھ� ا��+رS8 ا;��� Q�( $�

�-l�K #� 9 ا��!�@��ت ا��/+�$ ر2G إ)��ف �������� �� S�8�/�ه ا�Mن ھZ !�رف�ا�، N"��و

 $�5�% ��G ة��
%4C) _�M ھMا ا�!A^ إ�> ����$ ا���/�# �/��$ �Rd ,5 (+ا(��ت وھMه ا�

���$ ا��Z ا�Mي أدى -9 إ�> �S8+R ا��!�@��ت دون �����4 �# أ"� ا;���م -�R ا�����V# ا;�

ا=(�
�دة ���� 5, ا�!���$ ا��R@��8$، إ5�L$ إ�> أن ا���ق R�8@ن -�� 5, ��@م ا;��م وا=�	�ل 

= ���ھ2 -�R 5!�ل 5, ����$ ���@اه ا��!�Z ,5ن ا��!�رف ا����	� ����� ھ, �!�رف 

��C/�$ ��+ا��$ L. إ�> ذ�� ���� �B%8$ أ�Y� ��� $��8@R�ة ا���
�/F ا��+ر48 ا���+ا�, أ\�� ا� _

  ."!� 5, اZ)�� ھMا ا��e� ��G ��8@R� #8@Rھ� ��d�Cة إ�> ا���+ان
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  #8@R� <�� درة�� ��G $����ل �@"��ت ا���C$ أن ا�����V# ا;�( #� _�M% ������و

��� ��9 �+م ر ��� $�5�Rا� $��-g -�# ا��R@8# ا����4 إ����� و�^و8+ه -���!�رف ا���+ا

ا;����$ Mه ا��/��F ا��@"@دة 5, ا�����V# اZ%�د8�, ا���A!, وا����ر($ ا�����$ -�2R أن ھ

�Q/�� 2 ھ+5��  أدت إ�> ظ�@ر �R@8# ط��e� ��G 4ھ� �����، و-�Mا �A+ أن ا���A!$ ا�A^ا��$8 

�Y� $����ل ���ھ� ا��+رS8 ا����	$ و��G ا��( #� $���وف ا��R@8# 5, 5, ��8�7 أط� إ�

  .    ھMا ا���+ان
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  أ ..............................................................................................��ـــــد��
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Résumé : 

  Structure Université liée à la communauté à travers les relations réciproques, de sorte qu'il 

est taillé Ligue algérienne depuis la décennie précédente, de changer de direction et est en 

ligne et les exigences sont imposées par la réalité de la domination de la mondialisation et 

technologiques complexes, en introduisant un gratuit plusieurs changements sont décrits 

comme important dans le domaine de la configuration de l'université qui est variable affecte 

et est affecté , de sorte Valtkoan université doit à des programmes et des curricula en forme 

fondamentale et large et ce qui sert la spécialité, et des configurations spécialisées que nous 

trouvons les médias et la communication, ce qui nécessite beaucoup d'ingrédients de son 

succès parmi lesquels déterminent le programme qui vous aidera dans le développement et 

la planification, et les institutions qui ont pris sur eux-mêmes cette pari, nous trouvons 

l'université à l'horizon, ils contribuent au développement et à la configuration des pneus 

pour diriger le processus de développement, en particulier si la configuration de l'université 

joue un rôle dans la construction et la composition de l'étudiant, et fait de lui un individu est 

capable et efficace dans le domaine de spécialisation cognitive qui réalise les aspirations, 

mais même au-delà de la configuration les exigences de fait, vous devriez regarder le 

problème des carences dans le curriculum pour répondre aux besoins immédiats et futurs, et 

jusqu'à ce que nous sommes à se stade, nous prendre comme une étude, le rôle des 

programmes d'études des médias dans la formation des étudiants, et où nous nous sommes 

appuyés sur le côté de mon contient quatre chapitres et le long d'un champ, nous utilisé les 

outils pour recueillir de l'information entrevue et, à travers lequel une tentative d'identifier 

les points de vue des étudiants et des enseignants sur les programmes d'enseignement en 

sciences de l'information et de la communication et son rôle dans la formation de l'étudiant. 
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