
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IFERAM) 
Institut Français d’Études et de Recherches Arabo-Musulmanes  

 
 ػة اهسٕالهي هٕاةؾكوٕة اٖدب هاهوؾاة هاهفَٓن / زاي كوٕة اهحؼةٕة األؿاؿٕة/ زايػة هاؿي

 زايػة كؼكٓك -كوٕة اٖداب زايػة دٔاهى -كوٕة اهػوٓم اإلؿاليٕة
 زايػة دٔاهى –كوٕة اهحؼةٕة األؿاؿٕة  زايػة ا3ٓمن –كوٕة اهحؼةٕة هوػوٓم اإلٍـإٍة 

 زايػة كؼكٓك –كوٕة اهحؼةٕة هوػوٓم اإلٍـإٍة  زايػة دٔاهى –كوٕة اهلآٍن هاهػوٓم اهـٕاؿٕة 
 كوٕة اهلوى اهسايػة اهكحاب زايػة

 اهسًػٕة اهػؼاكٕة هإلرقاد اهَفـي هاهحٓزِٕ اهحؼةٓو زايػة اهـوٌان زٌٔ اهػاةغٌٔ -كوٕة اهوؾاة هاالجنال
يعتؼ جسغٔغ اهتضخ يف جػوٕى اهوؾة اهػؼةٕة يف ا3َظٓية  كوٕة اهػؼاق اهسايػة

 اهحؼةٓٔة

 عربية بني نظريات املعرفة وإشكاالت التنميةبنية اجملتمعات ال
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ٔػوٌ اهكؼكاء أغالُ غٌ غلغ ا3ؤجًؼ اهـَٓو صٓل كىأا 
هإقكاالة اهضىارة اهػؼةٕة هاإلؿاليٕة، جضث غَٓان: 

ػاة اهػؼةٕة هيلٓياة اهحًَٕة" اٌٍالكا يًا "ةَٕة ا3سحً
قْغُ هٔكْغُ اهػاهى اهػؼةي يٌ أزياة ؿٕاؿٕة هةٕئٕة 
هـكؼٔة هاكحنادٔة هأيَٕة هدلاـٕة ؿاًّث يف جؾٕٕؼ 
ياليش اهٓغي اهػؼةي، هجناغغة ياليش اهحؾٕٕؼ ةضٓادت 
ظولث جـاؤالة ٍلغٔة ذاجٕة هيلارٍاة صىارٔة اةحغاء يع 

هإرّاماجْا، ههةاء كٓرهٍا اهػو أةؼز  دٓراة اهؼةٕع اهػؼةي
ا3لارٍة ةٌٕ دهل يـحْوكة جائْة هدهل ةضذٕة يَحسة 
جلغم ةتضٓدْا هيَحساجْا كًٕا يادٔة ظادية هإلٍـإٍة، 
هزـغ ريؽٔحْا دهرّا يف إٍحاث هلاصاة اهٓةاء هجٓزٔػْا 

 هوػاهى هظنٓما اهػٓاهى اهفلٕؼة. 
ٕن ةَٕاة هؽٕؼ ذهم يٌ ا3ؤدؼاة اهحي ؿاًّث يف جكك

يسحًػٕة زغٔغة، أصغدث جؾٕؼاة يف آهٕاة اهحفكٕؼ 
اهـٕاؿي ها3سحًػي هاهفؼدو ةًا يف ذهم أـكار 
األؿوًة، ؽٕؼ أن اهفكؼ اهلٓيي اهػو جؼازع هناهش أـكار 
األؿوًة يع دٓراة اهؼةٕع اهػؼةي جؼازع أٔىا غٌ ـوـفاة 
األؿوًة هٕأظػ يَضى يسحًػٕا يلارةا هوٓاكع هاصحٕازاة 

د ها3سحًع هلٕى األيٌ هاهػغل ها3ـاهاة هاهلآٍن اهفؼ
 هاهضؼٔة هاهحًَٕة.  

هةْػُ اهحضٓالة اهلاّؼة هاهػفٓٔة ها3ًَْسة هظٓاّؼّا 
 ا3حـارغة ها3ػلغة، امٌضتث يػْا كؼاءاة زغٔغة

جـحسوي ظنائل اهتَٕة، هيحٌوتاة اهحًَٕة، هجتضخ غٌ 
كة ةٌٕ اؿحؼاجٕسٕاة هاغٕة ةًكٍٓاة إدارة جضغٔاة اهػال

اهٓاكع اهػؼةي هاهلغرة ىلع ظوق صوٓل يتغغة، 
هاؿحؼاجٕسٕاة هأـكار هاغٕة، هآهٕاة ههؿائن غوًٕة 
يَحسة. هأٔىا يٌ أزن ةَاء دهل صىارٔة كٍٕٓة هرؿاهٕة 
كائًة ىلع ـكؼ إٍـاٍي يـحَٕؼ ه ىلع أؿؾ جًَٓٔة 

 يحَٕة، جٓهي 

اّحًايا ظاما ةاهحػغد اهذلايف هاهػؼكي هاهغَٔي 
 ف اهـٕاؿي هاألٔغٔٓهٓزي، هاهػو أمتش اهٕٓم هاالظحال

ركٕؽة أؿاؿٕة يٌ ركائؽ اهضٕاة اهغًٔلؼإًة، كًا جىع يف 
اغحتارّا اهغهر اهكتٕؼ اهػو جلٓم ةِ اهْٓايف هاألًؼا ف 

 يف ظوق ا3فإّى اإلٍحازٕة. 
هاٌٍالكا يٌ إًّٔة ٍلغ اهػاة اهضىارٔة هجفكٕكْا 

كأهل يَْسٕاة هجػؼٔة غالكاجْا هيػٓكاجْا هغلتاجْا 
اإلمالج هاهحؾٕٕؼ هأهل ـؼوٕاة اهحضٓل هاهَْٓض ـإٍِ يٌ 
األًّٕة ةًكان إظىاع ةَٕة ا3سحًػاة اهػؼةٕة هوغراؿة  
هاهحفكٕم هاهَلغ هاهحضوٕن هحتٌٕٕ اهلٓارض ا3اٍػة 
هيلٓياة اهحًَٕة اهكايَة، كتغأة يػؼـٕة هغوًٕة هعوق 

اٖظؼ، هرةًا مٓر ذَّٕة جنٓر اهغاظن هجنٓر اهػالكاة يع 
جكٓن يعؼزاة ّػا ا3ؤجًؼ ةغأة زٕغة هلؼاءة اهتَٕة 
اهػؼةٕة ةأغٌٕ غؼةٕة كائًة ىلع أمٓهٕاة اهٓغي 

 ا3َْسي ها3ػؼـة اهػوًٕة، هاهحسؼةة اإلٍـإٍة.
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 اهلىأا دراؿة صٓل ا3ؤجًؼ يٓوٓغاة جحًضٓر 
 ةا3ػؼـة ػولةا3ح اهػؼةٕة ها3ـحسغاة هاإلقكاهٕاة

 هاألظالق هاهحًَٕة هاهحػوٕى ها3سحًع هاأليٌ هاهفكؼ
 ذهم هٍضٓ هاهوؾاة هاهـٕاؿة ها3ػحلغاة ها3َْر

 اهػوًٕة ها3حٌوتاة اهضغٔذة ا3حؾٕؼاة وٓء يف
 فة هاهعنٓمٕاة اهضىارٔة هاهسؾؼاـٕة.ا3عحو

 اهحي هاهغراؿاة هألةضات األههٓٔة ا3ؤجًؼ ًَٔش 
 ةأزياة ا3ؼجتٌة هاهظٓاّؼ فإّىها3 اهلىأا جَاكف
 يف ا3َْسٕة اٖهٕاة ةاجتاع هاإلؿاليي اهػؼةي اهٓاكع

 هاهَلغ هاهحٓوٕش هاهحفـٕؼ هاهٓمؿ اهحفكٕم
ضوٓل ها3ػاهساة هاه اهحنٓراة هوع دى هيٌ ها3لارةة

 اهحي جحَاؿب يع يفإّى اهلٕى هاهػنؼ هاهٓاكع.
 َظٓري يٌ اإلقكاهٕة ا3فإّى ىلع ا3ؤجًؼ ٔؼكؽ 

 اهـٕاؿٕة األزياة هدراؿة اهضىارٔة اهعنٓمٕاة
 هاهحكَٓهٓزٕة هاهحًَٓٔة هاهغَٕٔة هاألظالكٕة

 يٌ ةْا جحػوق اهحي ا3ـائن ةاؿحغراث هاأليَٕة
هػوًٕة ها3َْسٕة هاهتضذٕة ها ا3ػؼـٕة اهَٓاصي

 ها3ؼزػٕة.
 ةاـحؼاواة هاإلدارة هوحػوٕى إًّٔة ا3ؤجًؼ ٔٓهي 

 هوًضحٓٔاة غًوٕة ٍلغٔة ةهجنٓرا هاكػٕة غوًٕة
 هيحػولاة هاإلداراة، ها3ػار ف ها3َْسٕة اهحػوًٕٕة

 هاهلغراة ا3ضحٓى) هاهكفاءة هاهَٓغٕة اهسٓدة
 (.اهحػوًٕٕة ها3عؼزاة هاهـٕاؿاة

 
 

  ْٔحى ا3ؤجًؼ ةحَٓع يـحٓٔاة هيساالة اهتضٓت؛ اهفؼدٔة
هاألؿؼٔة ها3سحًػٕة ها3ؤؿـٕة اهغههٕة ها3ضوٕة 

ة هـؼوٕاة كاةوة هوغراؿة ةنٓرة غوًٕة كًٕة ةاـحؼاوا
 يػؼـٕة هجٌتٕلٕة.

 3ؤجًؼ يف ا3ٓوٓغاة اهحي ٔذٕؼّا اهتضخ ا ٔغكق
اهػوًي ها3حػولة ةاهحًَٕة هاهحػوٕى ها3ػؼـة هاإلدارة 
هاهغٌٔ هاهـٕاؿة، هاهحلَٕة هاهنَاغة... يٌ زاهٔة 
يَْسٕة جحػوق ةاهحػوٕى ههؿائن اهحػوى هةٕئحْا 

، إواـة إهى يكاٍحْا يف اهحأؿٕؾ هظنٓمٕاجْا
ها3أؿـة ههؿائن جٓاموْا هغالكاجْا ةا3ػار ف 

 اهضىارٔة.
 اهَازضة هاهعتؼاة  ا3كْٓرة اهحسارب ىلع ا3ؤجًؼ ٔؼكؽ 

 .اهتكؼٔة هاهلٕى اإلٍـان ظغية يف أؿًْث اهحي
 اهػًن هأهراق هاهحلارٔؼ اهتضٓت زًٕع ا3ؤجًؼ ٔـحلتن 

 هاألـكار هاهحكؼٔػاة ةهاألٍظً هاهلؼاراة هاهـٕاؿاة
 جٌٓٔؼ يف جـْى اهحي هاهؼؤى هاالكحؼاصاة ها3تادراة

 هدلاـحِ هكًِٕ هظنٓمٕاجِ ههاكػِ اإلٍـان غلالٍٕة
 هاإلزؼاءاة هاهضىارة ها3غٍٕة  هاهحٌٓر زْة يٌ

 زْة أظؼى. يٌ هإٍـإٍاجِ
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  جـْٕن ا3كاركة اهتضذٕة ىلع أىلع يـحٓٔاجْا يف
 جَٓغْا هيكارةْا ا3ػؼـٕة هاهفكؼٔة.

 .جأمٕن يفْٓم اهعنٓمٕة ا3َْسٕة 
 .جػًٕق يفإّى اهحؼاصى األكادًٔي هاهضٓار اهـوًي 
  جٓؿٕع ٌٍاق األٍكٌة ا3ػؼـٕة هاهفكؼٔة غؼةٕا

 هغا3ٕا.
 سة األزياة ههوع اهؼؤى هاهحنٓراة اهَازػة.يػاه 
 .رةي ا3ػؼـة هاهػوى ةاهٓاكع هاهضازة اإلٍـإٍة 
  جضٕٕغ ا3ؤؿـاة اهتضذٕة هاهسايػٕة  غٌ زن

 االٍحًاءاة اهسْٓٔة هاهضؽةٕة هاهٌائفٕة اهىٕلة.
  جكؼٔؾ اّحًاياة اهػوى ةاهحًَٕة هاهضىارة  هاألظالق

 هاهكؼاية اهتكؼٔة هاإلٍـإٍة.
 لاء ةلٕى اهتضخ اهػوًي هيٓوٓغٕحِ هأياٍحِ االرج

 همؼايحِ.
  دغى اهغهل ها3ؤؿـاة اهضكٓيٕة هاهغههٕة ةاهؼؤى

هاهعٌي االؿحؼاجٕسٕة هاهحًَٓٔة هاهفكؼٔة 
 ها3سحًػٕة هاهـٕاؿٕة.

  اهتضخ يف كن أقكال اهحٌؼ ف األٔغهٓزي هاهػلائغو
 هاهـٕاؿي هاهسْٓو هاإلدَي أٔا كان ٍٓغِ هينغرُ.

 

 3ػؼـٕةاهلٕى ا 
 اهلٕى اهضىارٔة 
 اهلٕى ا3َْسٕة 
 اهلٕى اهحًَٓٔة 
 اهلٕى األظالكٕة 
 اهلٕى اإلٍـإٍة 
  كٕى اهحػغدٔة 
 كٕى اهعنٓمٕة 
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 غوى اهـٕاؿة هإقكاهٕة صلٓق اإلٍـاناهال: 
 

 كاهٕة اهػوًإٍة ةٌٕ اهعنٓمٕة هاهػا3ٕة.اإلق 
 .يفْٓم اهغههة ا3ػامؼة هإقكاهٕة اهغًٔلؼإًة 
  اهغةوٓياؿٕة اهكػتٕة ةٌٕ إدارة اهغههة هاإلدارة

 اهغههٕة .
  اهحضٓالة اهسٕتٓهٕحكٕة هجغاغٕحْا ىلع يٌَلة

 اهكؼق األهؿي 
  يَْسٕة اهحضوٕن اهسٕٓؿٕاؿي هاؿحؼاجٕسٕة

 اهحضٓالة األيَٕة.
 ٓظٕؿ اهـٕاؿي هوغٌٔ هجغاغٕاجِ ىلع األيٌ اهح

 ا3سحًػي. 
  ا3ػؼـة اهـٕاؿٕة ةٌٕ اهـٕاؿاة ا3ضوٕة

 هاهػالكاة اهغههٕة.
 دهر اهغههة  يف جىًٌٕ ا3ـؤههٕة ا3سحًػٕة 
  ا3ٓاًَة هاهػغاهة ةٌٕ إقكاهٕحي اهحـٕٕؼ

 هاهحًَٕة. 
   اإلرّاب ةٌٕ ـوـفة اهلآٍن هصلٓق اإلٍـان 
  ن هاأليٌ ا3سحًػيأزية صلٓق اإلٍـا 
 .دهر اهحضٓالة اهػا3ٕة يف جٌٓر صلٓق اإلٍـان 
  صلٓق اإلٍـان ةٌٕ ا3ػؼـة اإلؿاليٕة هإدارة

 اهغههة ا3ػامؼة.
 .اهٓؿائن اهلإٍٍٓة هضًأة اهضلٓق اإلٍـإٍة 
  صلٓق اإلٍـان هاهضؼٔاة اهـٕاؿٕة يف

 اؿحؼاجٕسٕة اهضؼب ىلع اإلرّاب

 اة ا3ػؼـٕةاهضىارة هـوـفة اهَظؼٔدإٍاى: 
 

 .اهػ3ٓة ةٌٕ إقكاهٕة اهضغادة هاهحًَٕة اهػؼةٕة 
  دهر اهضىارة  اإلؿاليٕة يف جًَٕة اهفكؼ اإلٍـاٍي

 اهػا3ي 
  اهحضٓالة اهضىارٔة اهػؼةٕة ةٌٕ اهفكؼ هاهٓاكع

 هاهحًَٕة.
  اهتَٕة اهضىارٔة اهػؼةٕة ا3ػامؼة هاهـٕاكاة

 اهذلاـٕة.
 إقكاالة  اهْٓٔة اهلٕى اهضىارٔة ةٌٕ يتادئ األظالق ه

 هاهذلاـة  
    .اهػلن ا3َْسي هإقكاهٕة جفػٕن ا3ػؼـة 
  .ا3ػؼـة اهكٍٕٓة ها3لارةاة اهٓاكػٕة 
   .ا3فإّى اهػوًٕة هإقكاهٕة اهحأمٕن ا3ػؼيف 
    دهر اهكؼد  هاهحؼك هاهتؼةؼ هاهفؼس يف جًَٕة

 ا3ػؼـة هاهضىارة اهػؼةٕة
   ٕة  هزغهٕة ـوـفة األؿوًة ةٌٕ  ا3ػإٔؼ ا3ػؼـ

 اهٓاكع.
   زغهٕة اهػالكة هاهػ3ٓة ةٌٕ اهضىارة هاهذلاـة يف

 غاهى يحؾٕؼ
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 يضٓر اهحػوٕى هجًَٕة ا3سحًعداهذا : 
 .اهحػوٕى هإقكاهٕة ا3َاّر اهحػوًٕٕة هاهحؼةٓٔة 
  دهر ا3ؤؿـاة اهحػوًٕٕة يف ةَاء اهلغراة ا3ػؼـٕة

 اهحًَٓٔة ها3سحًػٕة.
  دهر اهسايػاة  يف يضارةة األـكار ا3حٌؼـة هاهَؽغاة

 اهٌائفٕة هاهسْٓٔة هاهفـاد هاهػَؿ.
   دهر ا3ؤؿـاة اهحػوًٕٕة يف جػًٕق يفإّى

 اهسٓدة؛ ا3أؿـة هاهػغاهة  هاهضكى اهؼقٕغ.
 ٕاة هاهـوتٕاة.اهحػوى غٌ ةػغ: اإلٔساة 
  يـحلتن اهحػوٕى اهػؼةي ةٌٕ يػٓكاة اهحؾٕٕؼ

 ها3ػإٔؼ اهػا3ٕة.
  اٍػكاؿاة ؿوٓك ا3ػوى ها3ؤؿـاة اهحػوًٕٕة ىلع

 اهلٕى، األظالق، اهحؼةٕة، اهذلاـة، ا3سحًع.
 اإلٔساةٕة ةٌٕ اهلٕى ا3سحًػٕة  -اهػالكة ةاهـوتٕة

 هاألياٍة اهػوًٕة هأظالكٕة اهتضخ اهػوًي.

 غوى ا3ػحلغاة هاهفكؼ اهغَٔي ا: راةػ
  صٓار األدٔان ةٌٕ اهفٓوٓٔة هاالٍىتاط ها3ضغداة

 اهػوًٕة.
  ـوـفة األؿوًة )ا3ػحلغ( ةٌٕ إقكاهة اهحٓظٕؿ

 ها3لارةاة ا3َْسٕة.
  دهر  اهػوٓم اهفلْٕة يف جأمٕالة غوى اهـٕاؿاة

 ا3غٍٕة ا3ػامؼة.
 .اهـٕاؿة اهكؼغٕة هإقكاهٕة اهحأمٕن ا3ػؼيف 
 هحضغٔاة ها3ػٓكاة اهغَٕٔة اهحي جٓازِ اهػاهى ا

 اإلؿاليي يف اهتػغٌٔ؛ اهػلغو، األظالكي.
 .االرّاب هجضغٔاة اهحًَٕة يف وٓء اهكحاب هاهـَة 
  ٌٔاهحَظًٕاة هاهَظى اهـٕاؿٕة ةٌٕ  جٓظٕؿ اهغ

 هاإلرّاب.
  إقكاهٕة اهػَؿ هاهحغيٕؼ  ةٌٕ جضغٔاة اهفكؼ ه ظاّؼة

 اهحكفٕؼ.
 ٌٕاهغٌٔ هاهغههة يٌ يَظٓر اهػوًإٍة  أزية اهػالكة ة

 هاهغًٔلؼإًة هاهعنٓمٕاة هاهػا3ٕة.
 االٍذؼةٓهٓزٕا هغوى اهَفؾ ظايـاى: 

 .األٍذؼهةٓهٓزٕة اهػؼةٕة هإقكاهٕاة ةَاء اهٓغي يف ظن ا3ـحسغاة هاهحضٓالة ا3ػامؼة 
 اهػؼكي هإقكاهٕة غـكؼة ا3سحًػاة ا3ػامؼة.  -ةٓاغخ اإلرّاب اهـٕاؿي 
 ٕاهـٕاؿي هجغاغٕاجِ ىلع كٕى األيٌ هاهـوى هاهحًَٕة.-ؿ اهغَٔي اهحٓظ 
 .ا3سحًػاة اهػؼةٕة ةٌٕ اهعنائل اهتٕٓهٓزٕة هاهذلاـٕة هاهَفـٕة 
 .غوى اهَفؾ ا3ػامؼ هجؾٕؼاة ا3سحًع 
 .ا3َظٓر اهَفـي هدهرُ يف يػاهسة كىأا اهحٌؼ ف هاإلرّاب هاهػَؿ 
 ْة االٍضؼاـاة: اهسَـٕة ها3ذوٕة ، اإلديان، اهـؼكة هاالصحٕال، اهؼقٓة.االؿحؼاجٕسٕاة  اهَفـٕة ا3ػامؼة  يف يٓاز 
 جأدٕؼ اهحكَٓهٓزٕا هاالجناالة ىلع األؿؼ ها3سحًع، األيٕة، اهلٕى 
 ا3ككالة األؿؼٔة هجأدٕؼّا ىلع ٍفـٕة اهٌفن 
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اهفوـفة هاهحكَٓهٓزٕا ةٌٕ يٌَق ا3ػؼـة هـوـفة  ؿادؿا:
 ا3ػإٔؼ ا3َْسٕة.

  اهفوـفة اإلؿاليٕة هيَْسٕحْا يف مَاغة اهحفكٕؼ
 ا3ٌَلي هاألمٓهٕاة اهكوٕة.

 .اهـًٕٕائٕاة ةٌٕ اهحٓامن هاهفَٓن هاالؿحغالالة اهػوًٕة 
 اهفوـفة هدهرّا يف جًَٕة اهػوٓم اهحسؼٔتٕة )اهٌب ،

 اهَْغؿة...(.
 .اهػالكة ةٌٕ ا3ٌَق اهفوـفي هـوـفة األمٓل ا3ػؼـٕة 
 .إقكاهٕة ا3ٓاًَة ةٌٕ كٕى اهْٓٔة هاهلٕى اهػا3ٕة 
  اهحكَٓهٓزٕا ةٌٕ جارٔعٕة االظحؽال هجٌٓراة ا3لإٔؾ

 اهؽيَٕة ها3كإٍة.
  .اهحكَٓهٓزٕا هـوـفة االؿحالب اهضىارو 
  جكَٓهٓزٕا االجنال ه مَاغة ا3ػؼـة. 
  اهحلَٕاة اهضغٔذة هإقكاهٕة اهعٌاب يف ظن ا3حؾٕؼاة

 اهغههٕة.
  ٌاهحلَٕة هاهفٓوٓٔة ةٌٕ يـحسغاة اهحكؼٔع هاألي

 اهـٕتؼاٍي.

 : ا3حؾٕؼاة اهسؾؼاـٕة هاألهةئة هجضغٔاة اهحًَٕةؿاةػا
 .اهحؾٕؼاة اهٌتٕػٕة هجضغٔاة اهحًَٕة 
 .اهحؾٕؼاة ا3َاظٕة هاؿحؼاجٕسٕة اهضوٓل 
 ٍٕة هيلٓياة اهحًَٕة.اهحؾٕؼاة اهـكا 
 .اهحٌٓراة اهحلَٕة هاهحكَٓهٓزٕة هيحٌوتاة اهحًَٕة 
  اهفؼوٕاة اهسغهٕة هألهةئة ةٌٕ دلاـة اهتٕئة هاهفػن

 اإلٍـاٍي.
  .دهر اهغههة ها3سحًع يف يٓازْة األهةئة ا3ػامؼة 
  أدؼ األهةئة هاهحؾٕؼاة ا3َاظٕة ىلع ا3ككالاة

 االكحنادٔة هاهـٕاؿٕة ها3سحًػٕة.
 ؼ اهسفا ف هاهحنضؼ يف اهؽراغة هاهنضة اإلٍـإٍة.أد 
 .أزية اهؾػاء اهػؼةي: اهحضغٔاة.. اهضوٓل.. ا3ػاهساة 
 .أدؼ اهَفي هيكحلاجِ يف اهحوٓت اهتٕئي هاهتضؼو 
  دهر اهغههة ها3سحًع يف يٓازْة اهحضغٔاة

 اهتٕئٕة. 
  يـحلتن اهحؾٕؼاة اهغًٔؾؼاـٕة يٌ يَظٓر

 اهحْغٔغاة اهسؾؼاـٕة.
 اهوؾة اهػؼةٕة ه ةَاء ا3ػؼـة :دايَا

 .ا3كاٍة اهحارٔعٕة هوػوٓم اهحسؼٔتٕة يف اهوؾة اهػؼةٕة هإظفاكاجْا ا3ػامؼة 
 .ا3لارٍة ا3َْسٕة ةٌٕ ـكن جػؼٔب اهػوٓم اهحسؼٔتٕة هٍساج أهـَحْا يف اهًَاذث اهَْىٓٔة األؿٕٓٔة 
 ٓم اهحسؼٔتٕة .اؿحؼاجٕسٕة اهحَاهل هإقكاهٕة اهحغاهل ةٌٕ اهوؾة اهػؼةٕة هاهػو 
 .أزية اهحػاًي ا3ػؼيف ةٌٕ اهوؾة اهػؼةٕة هاهفَٓن هاهػوٓم اإلٍـإٍة 
 اهوؾة اهػؼةٕة ةٌٕ يفْٓم اهعنٓمٕة هاهحتادل ا3ػؼيف يع اهوؾاة اهضىارٔة األظؼى 
 .دهر اهوؾة اهػؼةٕة يف إدؼاء ا3ػؼـة اهػوًٕة هاهضىارٔة اهػا3ٕة هاهحارٔعٕة 
 ٓامن ةٌٕ اهضاوؼ ها3اوي هاٍػكاؿاجِ ىلع ا3ـحلتن.اهوؾة اهػؼةٕة هإقكاهٕة اهح 
 .اهذٓرة اهؼكًٕة هاهنَػة ا3ػسًٕة 
 .اهكػؼ اهػؼةي هدهرُ يف مَاغة  ا3سحًع هاهلٕى ا3سحًػٕة 
 .ا3َاّر اهَلغٔة ةٌٕ ةالؽة اهضساث هجلؼٔب ا3ػؼـة 
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 : اهحارٔط هاإلغالم هدهرًّا يف مَاغة اهٓغيجاؿػا
 
 .اهْٓٔة ةٌٕ ـوـفة اهحارٔط ه اهحٌؼ ف 
 .اهحارٔط هدهرُ يف ةَاء اهلٕى هاألظالق هاهضىارة 
 .يَْسٕة اهحارٔط هإقكاهٕة ةَاء ا3ػؼـة 
 .هؿائن هآهٕاة اؿحذًار اهحلَٕاة اهضغٔذة يف اهحػوٕى 
 ارٔة هإقكاهٕة اهعنٓمٕة ا3ػؼـٕة.اهَظؼٔاة اهضى 
 .دهر اهحلَٕاة اهضغٔذة يف جٌٓٔؼ اهلغراة اإلدارٔة 
  اهغراؿاة اهحارٔعٕة هدهرّا يف ةَاء ا3سحًػاة غتؼ

 اهػنٓر.
  اإلغالم اهػؼةي ةٌٕ يـحسغاة اهٓاكع اا3سحًػي

 هاهحضٓالة اهػا3ٕة:
  اإلغالم اهػؼةي ةٌٕ جؽٕٔؿ ا3ػؼـة ها3ػإٔؼ

 هىٓاةي ا3ػؼـٕة.هاهلٕاؿاة ها
 .دهر اإلغالم يف إقاغة دلاـة اهحػغدٔة هكتٓل اٖظؼ 

 : اهفَٓن هدهرّا يف اهذلاـة هاهضىارة اهػا3ٕةغاقؼا
 
  أدؼ ا3ػحلغاة اهغَٕٔة هاهحلاهٕغ االزحًاغٕة ىلع

 جضٓالة اهتَى اهككوٕة هاهفكؼٔة يف اهفَٓن.
  اهفٌ هيحؾٕؼاة آهٕة اهحفكٕؼ اهـٕاؿي.هاالزحًاغي

 ًي يف اهلؼن اهضادو هاهػكؼٌٔ.هاهلٕ
  اهفٌ اهؼكًي هآدارُ اإلٔساةٕة هاهـوتٕة يف صٕاة

 اإلٍـان ا3ػامؼ.
  يحؾٕؼاة اهفٌ ةػغ دٓرة االجناالة اهكتؼى يف اهلؼن

 اهضادو هاهػكؼٌٔ.
  آـاق اهفٌ يف وٓء اهحٌٓر اهحكَٓهٓزي هجضٓالة ةَى

 اهككن هجؾٕؼاة اهلٕى.

 
 هاهغراؿاة اهـايٕة : دراؿاة اهػْغ اهلغٔىصادو غكؼ

 
 .األمٓهٕاة  اهوؾٓٔة ا3كحؼكة ةٌٕ اهوؾة اهػتؼٔة هاهوؾاة اهـايٕة 
 .دهر اهوؾة اهػؼةٕة يف جسغٔغ كٓاغغ اهوؾة اهػتؼٔة هاهوؾاة اهـايٕة األظؼى 
 .األدب اهػتؼو هاهوؾاة اهـايٕة ةٌٕ ـوـفة ا3لارةاة هاهَلغٔة ا3َْسٕة 
 ٔى هاإلٍسٕن هاألمٓهٕاة اإلؿاليٕة.اهضٓار اهغَٔي يٌ يَظٓر اهػْغ اهلغ 
 .اهلٓاؿى ا3كحؼكٕة ةٌٕ اهوؾاة هاهغٔاٍاة اهـايٕة 
 .دهر اإلؿالم يف جأمٕن ا3ػار ف هاهلٕى اهغَٕٔة يف اهغٔاٍاة اهـايٕة اهلغًٔة 
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ّٓة هاالٍذؼةٓهٓزٕا يفكؼ هإيام هةاصخ يف غوٓم اهال
 رئٕؾ ا3ؤجًؼ - ها3سحًع

يغٔؼ غام ا3ػْغ اهفؼٍـي هوغراؿاة هاهتضٓت اهػؼةٕة 
 هاإلؿاليٕة

رئٕؾ يؼكؽ اإلمتاج هوحػوٕى هاهغراؿاة اهضىارٔة 
 هاإلؿحؼاجٕسٕة

اهضىارة هاهػوٓم يف اهفكؼ اإلٍـاٍي هأؿحاذ ةاصخ 
 يغٔؼ غام ا3ؤجًؼ -اهـٕاؿٕة 

 

   غًٕغ كوٕة اهوؾاة هاهفَٓن
 زايػة اهسٕالهي هٕاةؾ –هاهػوٓم اإلٍـإٍة 

   غًٕغ كوٕة اهلآٍن
 زايػة دٔاهى –هاهػوٓم اهـٕاؿٕة 

   رئٕؾ يعتؼ جسغٔغ اهوتضخ يف
 زايػة اهسٕالهي هٕاةؾ. –جػوٕى اهوؾة اهػؼةٕة 

    ا3ػْغ  -ٍائب ا3غٔؼ اهػام
 اهفؼٍـي؛ ةٓرده 

   رئٕؾ زايػة اهكحاب 
   زايػة

 ياهٕؽٔا -اهـوٌان زٌٔ اهػاةغٌٔ
   رئٕؾ اهسًػٕة

 اهحػوٕى اهػاهي -اهػؼاكٕة

    غًٕغ كوٕة اهػوٓم
 زايػة ا3ٓمن. –اإلٍـإٍة 

    اهػوٓمغًٕغ كوٕة 
 هى زايػة دٔا-اإلؿاليٕة 

  غًٕغ كوٕة
 زايػة كؼكٓك. -اهحؼةٕة هوػوٓم االٍـإٍة

   غًٕغ كوٕة اهحؼةٕة
 زايػة دٔاهى -األؿاؿٕة

  غًٕغ كوٕة اهلوى اهسايػة 
   غًٕغ كوٕة اهحؼةٕة

 ؿيزايػة ها –األؿاؿٕة 
   غًٕغ كوٕة اٖداب– 

 كؼكٓكزايػة
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 رئٕـا ضغٕى؛ زايػة اهلاوي غٕاأ.م. د. يوٕكة ٍا     غىٓاى د. أيٌٕ األيٕؼ؛ زايػة ا3غَٔة ا3َٓرة 

                 ٍائتاى              د. صًادو ا3ٓكث؛ ا3ػْغ اهفؼٍـي   غىٓاى د. غًاد ةؼْٔي؛ زايػة جػؽ 

          يلؼراى د. اهضـٌ ةَٕػٕف  غىٓاى د.م غتغ اهْادو يضًغ؛ زايػة هاؿي 

  أ.م.د رقاد ؿػٕغ كأغ صـٌ يسوي؛ زايػة
 جػؽ 

 غىٓاى د. أصًغ اهؽكاكي؛ ا3ػْغ اهفؼٍـي  غىٓاى

  أ.م.د رقٕغ يضًغ صـٌ اهؼّٓو؛ زايػة
 أةٌٕ

 غىٓاى زايػة اهكٓـةد. غوي زػفؼ؛   غىٓاى

  غىٓاى د. أصًغ ـلِٕ؛ ا3ػْغ اهفؼٍـي   غىٓاى م.م. صَان يضًٓد قكؼ؛ زايػة اهكحاب 

 غىٓاى د. صٓرٔة هؼةم؛ زايػة اهسٕالهي هٕاةؾ  غىٓاى د. اةحْال يؼاد صـٌ ؛ زايػة دٔاهى 

 غىٓاى د. ؿْام ًِ غتغ اهؼصًٌ؛ زايػة اهعؼًٓم  ٓاىغى أ. غًؼ صسام؛ زايػة يضًغ اهعايؾ 

  د. غتغ اهوِ يضًٓد غوي ؿٕؿ غايؼ؛ زايػة
 جػؽ

 غىٓاى م.م زاةؼ يضًغ زاةؼ؛ زايػة دٔاهى  غىٓاى

  غىٓاى د. يتارك اهػٓد؛ زايػة غًؼان  غىٓاى د. غتغ ا3َػى ةَي ظاهغ؛ ا3ػْغ اهفؼٍـي 

  غىٓاى أرزكي؛ زايػة اهسؽائؼ غلٕوةد.م     ٌٕغىٓاى د. يضًغ يَنٓر ةوػٕغ؛ زايػة أة 

  غىٓاى ؿْام غوي ًِ؛ زايػة اهعؼًٓمد.م   
 

 .أ.د صٕغر قاكؼ؛ يـاغغ رئٕؾ زايػة دٔاهى 
  

  د. يؼهان اهتعٓر؛ رئٕؾ اهفٕغراهٕة اهسًػٓٔة يف
 ةٓرده.

  

 .د. ا3عحار ٍٓرو؛  ٍائب رئٕؾ اهفٕغراهٕة اهسًػٓٔة 
  

  .أ. غتغ اهلٓو اهـوًي؛ يـحكار دةوٓياؿي 
  

 اهغٌٔ ؿػٕغ؛ زايػة اهكحاب. أ. ٔػلٓب ٍسى 
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   رئٕـا أ.م.د غتاس صَٓن األؿغو  غىٓاى أ.د صتٕب راوي ًوفاج 

                       ٌٍٕائتاى أ.م.د ـاون أصًغ صـ  ٌٕغىٓاى أ.د رغغ ؿوًٕان صـ 

                       يلؼراى أ.م.د . ٍتٕوة ا3ػاوٕغو  ًغىٓاى ٕؼة رـاسأ.د ؿ 

                             يلؼراى د. غًؼ زّٕؼ غوي  غىٓاى أ.د ؿْٕوة يضـٌ اهفحالهو 

                               يلؼراى د. ةٓزًػة هغوي  غىٓاى أ.د غتغ اهػظٕى مؾٕؼو 

 غىٓاى أ.د إٔاد كؼٔى اهنالصي    غىٓاى أ.د غٓض زغهع 

  ٌٕغىٓاى أ.د دصام غوي صـ  غىٓاى هٌٕؿ غتغ اهـادة  أ.د 

  ٌٔغىٓاى أ.د غتغ اهػوي صايي اهغ  غىٓاى أ.د ٍادٔة  هلر زوٓل ؿأش 

  ًٌغىٓاى أ.د ؿٓؿٌ زتار غتغ اهؼص   غىٓاى أ.م.د أصًغ صايغ غوي 

  غىٓاى أ.د هٌٕؿ ؿػٕغ اهتؼزظي   غىٓاى أ.م.د ؿازغ غتغ يضًغ 

 غىٓاى أ.د يضًغ ظوؿ دّام   غىٓاى أ.م.د  غامى أصًغ ظوٕن 

  غىٓاى أ.م.د أصًغ غسٕن ٔاهر ههي   غىٓاى أ.م.د غتغ اهـالم يؼغي زاؿى 

  غىٓاى أ.د.م.  دهكاد غًؼ غتغ اهػؽٔؽ  غىٓاى م.د زَان ـٕنن يعوؿ 

 غىٓاى أ.م.د أزّؼ صـٌٕ رزهكي   غىٓاى م.د ظاهغ غٕفان إؿًاغٕن 

 غىٓاى أ.م.د  اهـٕغ يضًغ ؿاهى اهػٓوي  غىٓاى م.د يذَى غًؼان غٕـى 

 غىٓاى أ.م.د. زَان كضٌان ؿؼصان ذةٕان   غىٓاى د. أ.م.د يضًغ ـحاج رقٕغ 

 ِغىٓاى أ.م.د  دهكاد زالل يضًغ غتغ اهو  غىٓاى أ.د.م. يضًغ غتغ اهوِ يضًغ داههد 

 غىٓاى أ.م.د ؿوٓى زؼزٕؾ ؿوًان  غىٓاى أ.م.د  ذه األذّان ةٌ غتغ اهضوٕى 

  غىٓاى أ.م.د ؿًاء ؿػغ اهوِ أصًغ يؼدان  غىٓاى .د غتغ اهؼصًٌ يضًغ يضًٓد صـٌٕأ.م 

  د. يضًٓد اهغه أؿحاذ اهلآٍن؛ يغٔؼ اهػالكاة اهػاية يف
 ا3ػْغ اهفؼٍـي

  د. ـؤاد اهـًػغو؛ اهـكؼجٕؼ اهػام  يف ا3ػْغ
 اهفؼٍـي

  أ. صتٕب يؽّٓدة     أ. ٔؽٔغ غتغ اهكؼٔى 
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 يضٓر اهحػوٕى هاهسحًع يضٓر غوى اهـٕاؿة هإقكاهٕة صلٓق اإلٍـان.
          رئٕـا أ.د غتاس ـاون دهًٕي؛ زايػة دٔاهى  رئٕـاى زايػة ةؾغاد           –ٕغو أ.د كاين غوٓان اهؽة 

        ٍائتاى .د غًؼ إصؼقان؛ زايػة اهلاوي غٕاض  ٍائتاى              هغٌٔ اهؼاهو  أ.م. د. ظَـاء قًؾ ا 

       يلؼراى د.م  قالل غٓاد اهػتٕغو ؛ زايػة كؼكٓك   أ.د. ظاهغ اهتٓركادو؛ األكادًٕٔة اهسْٓٔة هوحؼةٕة
 جازة -هاهحكٌٓٔ

 غىٓا

          يَـلا د قْالء ؿوًٕان يضًغ؛ زايػة دٔاهى   أ.د. إدرٔؾ غوًي؛ األكادًٕٔة اهسْٓٔة هوحؼةٕة
 جازة -هاهحكٌٓٔ

 غىٓا

 .يَـلاى يضًغ يضًٓد صايغ؛ زايػة دٔاهى            د   أ.د. ٍٔٓؾ يضـٌٕ؛ األكادًٕٔة اهسْٓٔة هوحؼةٕة
 اهلٌَٕؼة -هاهحكٌٓٔ

 غىٓا

  غىٓاى زايػة دٔاهى  –أ.د  يضًغ كاظى ّاقى  غىٓاى أ.د زالل قَحة؛ زايػة ذو كار 

  غىٓاى    3أ.د إدرٔؾ غٌٕة؛  زايػة اهسؽائؼ   :غىٓاى زايػة أةٌٕ.أ.د  غتغ اهـالم غٓض 

  غىٓاى أ.د أٔاد غتغ اهكؼٔى يسٕغ؛ زايػة كؼكٓك  ٌٔأ.م.د ههٕغ ظاهغ غتغ اهكؼٔى ةاةان؛ زايػة مالج اهغ- 
 أرةٕن

 غىٓاى

   غىٓاى أ.د جؾؼٔغ غتغ اهلادر غوي؛ اهسايػة ا3ـحَنؼٔة  ٌٔغىٓاى أرةٕن  -أ.م.د ؿوٓى أصًغ أيٌٕ، زايػة مالج اهغ 

 ،غىٓاى ا3ًوكة ا3حضغة   أ.د زٓدة كاظى اهػوي  غىٓاى أ.م.د ٔاؿؼ يضًٓد هّٕب؛ زايػة دٔاهى 

 يضٓر االٍذؼةٓهٓزٕا هغوى اهَفؾ غىٓاى أ.م.د يضًغ يَار ةاؿم؛ زايػة اهلاوي غٕاض 
         غىٓاى أ.د ٍـٕى ةوْٓل؛ زايػة اهتوٕغة   رئٕـا زايػة هاؿي        رئٕـا    –أ.د زًٕن يضـٌ يَنٓر 
 غىٓاى هو غوٓان؛ زايػة دٔاهىم.د ةاؿى ؽَا    ٍائتا    د اةحـام هػٕتي اهاليي؛ اهسايػة ا3ـحَنؼٔة 

 يلؼرا أ.د صـٌٕ صـٌٕ زٔغان؛                          يضٓر اهضىارة هاهحًَٕة هاكحناداة ا3ػؼـة
                رئٕـاى أ.د أصًغ اهػًؼاٍي؛ زايػة يضًغ اهعايؾ  يَـلا ّٓو؛ زايػة أةٌٕ  أ.م.د رقٕغ يضًغ صـٌ اهؼ 
                 ٍائتاى أ.د غتغ اهضكٕى اهػؼاقي؛ زايػة غغن       يَـلا د.  ؿْام غوي ًِ؛  زايػة اهعؼًٓم 
                  يلؼراى د. يضًغ اهفٕالهي؛ زايػة يضًغ اهعايؾ   غىٓا أأ.د صٕغر ؿكؼ؛ اهسايػة ا3ـحَنؼٔة 
 يَـلاى هن                       ط،د غتغ اهػؽٔؽ اهعال، اةٌ ظوغ   غىٓا أ.د رـػث غتغ اهوِ زاؿى؛ زايػة اهتنؼة 

 غىٓاى أ.د ّكام غٌٓش؛ زايػة يضًغ اهعايؾ   غىٓا أ.د زَٔب يضًغ ماهش؛ زايػة ةؾغاد 

 غىٓاى أ.د. ـؤاد ةا3ٓدن؛ زايػة قػٕب اهغكاهي   غىٓا زايػة هاؿي –أ.د ٔٓؿؿ غَاد زاين 

 ؛ زايػة ؿٕغو يضًغ ةٌ أ.د. يضًغ اهتَػٕادو
 غتغ اهوِ 

 غىٓا أ.م.د مايف غًال ماهش؛ زايػة األٍتار  غىٓاى

  غىٓاى أ.م.د ٔٓؿؿ ةٌ ؿػٕغ اهكاؿتي؛ زايػة اهكؼكٕة 
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يضٓر اهفوـفة هاهحكَٓهٓزٕا ةٌٕ يٌَق ا3ػؼـة هـوـفة 
 ا3ػإٔؼ ا3َْسٕة

 ػحلغاة هاهفكؼ اهغَٔييضٓر  غوى ا3

 ؛كوٕة اهػؼاق أ.د كٕؾ قؼٔؿ يسغو األيارة
 اهسايػة      

 رئٕـاى أ.د يضًاد رـٕع؛ زايػة ؿٕغو يضًغ ةٌ غتغاهوِ   رئٕـا

  ٍائتاى زايػة هاؿي               أ.د   كاؿى ماصب اهكًؼو؛  ٍائتاى أ.م.د  أؿػغ غتغ اهؼزاق األؿغو؛ زايػة اهكٓـة 

 يَـلا                            َي ظاهغ؛        د. غتغ ا3َػى ة                                             يلؼراى د. أصًغ  زكاكي 

 غىٓا كَغا      -أ.د ًارق األؿغو؛ يؤؿـة اهحػوٕى اهضؼ                                           يَـلاى د. أيٌٕ األيٕؼ 

  غىٓا غغن   أ.د كاؿى ا3ضتكي؛ زايػة                    ٌٕيَـلا أ.م. د يضًغ يَنٓر ةوػٕغ؛ زايػة أة 

      غىٓاى أ.د. أصًغ اهفؼاك؛ زايػة غتغ ا3اهم اهـػغو   غىٓاى زايػة اهلاوي غٕاض –أ.د أيَٕة ؿػغو 

 غىٓاى أ.م.د صٕغر غتغ اهتاكي غتاس؛ زايػة دٔاهى  ٓم أ.د صـٌ أصًغ صـٌٕ اهسٓارو؛ غًٕغ كوٕة اهػو
 اإلؿاليٕة، زايػة ؿايؼاء

 غىٓاى

  د. يضًغ ـٓزو ةٌ غتغ اهضًٕغ؛ زايػة اهـوٌان
 ياهٕؽٔا-زةٌ اهػاةغٌٔ

 غىٓاى أ.د يضًٓد غتغ اهؼزاق زاؿى؛ زايػة دٔاهى  غىٓاى

  د. ٍٓر اهػاقلٌٕ ةَث غذًان؛ زايػة اهـوٌان
 ياهٕؽٔا-زةٌ اهػاةغٌٔ

غ أ.د. اهضـٌ صًغهقي؛ زايػة ؿٕغو يضًغ ةٌ غت  غىٓاى
 ـاس-اهوِ

 غىٓاى

أ.د. غتغ اهنًغ اهؼوى؛ ا3ؼكؽ  اهسْٓو 3ٌْ اهحؼةٕة   يضٓر اهسؾؼاـٕة هجضغٔاة اهحًَٕة
 هاهحكٌٓٔ، ا3ؾؼب

 غىٓاى

             رئٕـا    أ.د ٍامؼ هاهي ـؼٔش اهؼكاةي؛ زايػة هاؿي   أ.د. غتغ اهنًغ ا3ـاجي؛ ا3ؼكؽ اهػوًي هوَظؼ
 ـاس  -ا3لامغو

 غىٓاى

 ٍٕائتا         ًان غتغ اهوِ؛ زايػة مالج اهغٌٔ        أ.د ؿو  أ.د. غتغ اهوِ اهػًارو؛ ا3ؼكؽ اهػوًي هوَظؼ ا3لامغو- 
 ـاس 

 غىٓاى

 يلؼرا            زايػة كؼكٓك   –.د قًٕاء غتغ اهسوٕن زًٕنم   أ.د. يضًغ اهَاؿم؛ هزارة األهكا ف هاهكؤهن اإلؿاليٕة- 
 ا3ؾؼب

 غىٓاى

  غىٓاى غتاس؛ زايػة هاؿيأ.د أين غٌٕٓو  اهسايػة  -أ.م.د ا3ؼزهكي غوي اهْادو يضًغ ا3ؼزهكي
 ا3فحٓصة

 غىٓاى

 غىٓاى أ.د كاظى غتغ اهّٓاب األؿغو؛ زايػة اهتنؼة   غىٓاى أ.م.د  يضًغ غوي اهؼةٕػي؛ زايػة كؼةالء 

  غىٓاى زايػة كؼكٓك –ا.م.د رغغ زالل ـحضي  اإليام األغظى ف اهفْغهاو؛ كوٕة أأ.م.د ًِ صًٕغ صؼ
 اهسايػة 

 غىٓاى

  غىٓاى زايػة كؼكٓك –أ.م.د يضًغ ٍٓج يضًٓد 

  غىٓاى زايػة كؼكٓك –أ.م.د يَْغ يضًغ صًٕغ 
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  ةَاء ا3ػؼـةيضٓر اهوؾة اهػؼةٕة هدهرّا يف يضٓر اهفَٓن هدهرّا يف اهذلاـة هاهضىارة اهػا3ٕة
                          رئٕـا أ.د صًغ ؿوٌان اهـػغهن؛ زايػة أهرهك  رئٕـاى ًٕغ ةٌ ةادٔؾ            أ.د  يعحارٔة ةٌ كتوٕة؛ زايػة غتغ اهض 

  أ.د كٕؾ ةَْام؛ غًٕغ كوٕة اهػوٓم اهحٌتٕلٕة؛
 زايػة أهرهك        

 ٍائتاى                              د.م اهضـٌ ةَٕػٕف، ا3ػْغ اهفؼٍـي     ٍائتاى

  يلؼرا                                         غهعصٕغر ظاهغ زد. زٔغ      يلؼراى                            أ.م. د. يوٕكة ٍاغٕى، اهلاوي غٕاض 

 غىٓا غاهو؛ زايػة ةؾغاد َْأ.د أصًغ اه                        يلؼرا                           أ.م.د رؿٓل ةالهو؛ 

  غىٓا أ.د زَان يضًغ، زايػة اهتنؼة            يلؼرا                    أ.د ؿا3ة ماهش اهػًايي؛ زايػة ًتؼق 

  غىٓاى أهرهكصًٓدو زاؿى، زايػة أ.د           ِغىٓاى أ.د ياّؼ ا3تٕىٌٕ؛ زايػة يؤج 

  غىٓاى أ.د صٕغر ظاهغ ـؼيان؛ زايػة ةؾغاد  غىٓاى أ.د ؿَان غتغ اهػؽٔؽ غتغ اهؼصٕى؛ زايػة كؼكٓك 

  غىٓاى أ.د ؿػغ اهسًٕوي، زايػة أهرهك   غىٓاى أ.د مكؼ ظوؿ غٓاد؛ زايػة كؼكٓك 

 غىٓاى أهرهكؿػغ زؼزٕؾ؛ زايػة  أ.د  غىٓاى أ.د وٕاء ؽَي هفحة اهػتٓدو؛ زايػة ذو كار 

 أ.د غامى ـؼيان؛ زايػة أهرهك   ا3ؼكؽ  اهسْٓو 3ٌْ اهحؼةٕة  أ.د. غتغ اهنًغ اهؼوى؛
 هاهحكٌٓٔ، ا3ؾؼب

 غىٓا

  غىٓاى أ.د غتغ كؼٔى غتٓد؛ زايػة اهتنؼة   غىٓاى أ.د غغٍان اهعفازي؛ زايػة اهكٓـة 

 غىٓاى أ.د ٍسى غتغ صٕغر؛ زايػة ةؾغاد  غىٓاى أ.د غًاد  غتغ ٔضٕى؛ زايػة ا3ٓمن 

  غىٓاى أ.د يؼجىى صغاد؛ زايػة ةؾغاد  غىٓاى ؿى يضًغ؛ زايػة كؼكٓكأ.م.د كضٌان زا 

د. ؿٕحي ؿوٓى ةَث يضًغ ٍٓر؛ زايػة اهـوٌان زةٌ   غىٓاى 
 ياهٕؽٔا -اهػاةغٌٔ

 غىٓاى

     غىٓاى .د غتغ اهنًغ ةوكتٕؼ؛ زايػة اهلاوي غٕاض 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يضٓر دراؿاة اهػْغ اهلغٔى هاهغراؿاة اهـايٕة يضٓر اهحارٔط هاالغالم هاهحٌٓر ا3ػؼيف
      رئٕـا أ.د غتغ اهتاؿي ا3ـحػٌٕ؛ زايػة يضًغ األهل  ٔرئٕـاى غان؛ زايػة هاؿي؛          أ.د غتاس ؿوٕى ز 

  يَـلا زايػة كؼكٓك              –م.د غالء زًال ـؼٔق  ٍٓائتاى       ؛   زايػة ةؾغاد؛     أ.د زاؿى رقٕغ صو 

              يَـلا د. صٓرٔة هؼةم؛ زايػة اهسٕالهي هٕاةؾ    يلؼراى                           م.د رغغ صـٌ غوي؛ 

  غىٓا أ.د كضٌان صًٕغ كاظى؛ زايػة دٔاهى   غىٓا أ.د رصٕى راوي غتغ؛    زايػة ةؾغاد 

    غىٓا أ.د ههٕغ قػٕب آدم ةٓـؼاث؛ زايػة ًتؼق  غىٓا صـٌ صسي؛  زايػة هاؿي أ.د ٍْاد 

  غىٓاى زايػة مَػاء  –أ.د غتغ اهوِ أةٓ اهؾٕخ  غىٓا أ.م.د ّاقى ًِ رصٕى؛ زايػة هاؿي 

  غىٓاى زايػة مَػاء  –أ.د غتغ اهضكٕى اهْسؼو 

  غىٓاى زايػة كؼكٓك –أ.د اةحْال يضًغ زاؿى 

  غىٓاى زايػة كؼكٓك –أ.د زاؿى يضًغ زاؿى 

  زايػة كؼكٓك –أ.د أدٔب ماهش غتغ  

  غىٓاى زايػة كؼكٓك  –أ.م.د يػغ غامي غوي 

  غىٓاى د.م غتغ اهػؽٔؽ يَاون؛ زايػة اةٌ ًفٕن 

 . أغىاء ّٕئة اهحغرٔؾ 

  .اهتاصذٓن 

 .ا3ذلفٓن هأرةاب اهفكؼ هاهحؾٕٕؼ هاهَْٓض اهضىارو 

 ا3ؤؿـاة اهحػوًٕٕة هاهتضذٕة همَاع اهلؼار 

 دكحٓراُ( -هػوٕا )يازـحٕؼًالب اهغراؿاة ا 

 اهحنًٕى هإدارة اهَغهاة اإلهكحؼهٍٕة
يضًغ اهْادو غتغ م.د     

صٕغر زٔغ. د 

 ماهش اإلهِ غتغ ينٌفىم.يتؼير  

أ. ـؤاد اهـػًغو 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 72/33/7373- 72/33/7373جارٔط غلغ ا3ؤجًؼ: 

 72/33/7373جارٔط اهضىٓر: 

 33/33/7373جارٔط ا3ؾادرة: 

 أياكٌ اٍػلاد ا3ؤجًؼ:  

 اهٕٓم األهل                   ـؼٍـا             –زايػة ةٓرده 

 اهٕٓم اهذاٍي           ةٓرده –اهلاغة ا3ؼكؽٔة هوًضاـظة 

 اهٕٓم اهذاهخ        يغَٔة ؿَٓ          –اهلاغغة ا3ؼكؽٔة 

 31/32/7377آظؼ أزن إلرؿال ا3وعل :

 7377/ 32/ 73جارٔط إرؿال اهلتٓل: 

 33/33/7373آظؼ أزن الؿحالم اهتضٓت:

 7373/ 33/33جارٔط إرؿال اهلتٓل: 

 هؾة ةضٓت ا3ؤجًؼ:   اهوؾة اهػؼةٕة

 3وعناة:  اهػؼةٕة، اإلٍسوٕؽٔة.هؾة ا

 مفضة. 33هال ٔؽٔغ غٌ  73غغد اهنفضاة : ال ٔلن غٌ 

يلال غٌ اهتضخ: ال ٔلن غٌ مفضة هال ٔؽٔغ غٌ 

 مفضحٌٕ

هؾة ا3لال: اهوؾة اهػؼةٕة، اهفؼٍـٕة، اإلٍسوٕؽٔة 

 )اظحٕار( .

 جؼؿن ا3تاهؼ ىلع صـاب ا3ػْغ ةػغ كتٓل ا3وعناة.

غٓاة صىٓر ا3ؤجًؼ ةػغ كتٓل إزؼاءآة جسْٕؽ د أجتغ

 ا3وعناة.

جٓزِ اهغغٓة اهؼؿًٕة هضىٓر ا3ؤجًؼ ةػغ كتٓل اهتضخ ةككن 

 ٍْائي.
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 ا3كاركة اإلهكحؼهٍٕة غٌ ةػغ 013 €رؿٓم ا3كاركة اهضىٓرٔة اهكايوة:  

 جفامٕن اهحكوفة:
( يف 373 €( أٔام + هزتة اإلـٌار )2إكاية ـَغكٕة: ) -

 اهوٕوة.
 (23 €االؿحلتال هاهحٓدٔع ) -
كحاب ا3ؤجًؼ: ٍـعة هاصغة ـلي هكن يكارك يف  -

 (373 €اهسؽء اهػو ٔحىًٌ ةضذِ )
 ٔحكفن ا3ػْغ ب:

 صلٕتة ا3ؤجًؼ + قْادة ا3كاركة  -
 صسؽ اهلاغاة. -
 اهٓزتاة ها3كؼهةاة ظالل أٔام ا3ؤجًؼ -

 رؿال()قايوة جكاهٕؿ اهكحاب هاإل      313 €
 ؿػؼ كحاب ا3ؤجًؼ        373 €
 جكاهٕؿ اإلرؿال.  33-13 €

 

 ٍكؼ أغًال ا3ؤجًؼ يف كحاب يػٕارو دههي يع جؼزًة اهتضٓت ا3ًٕؽة.
 

 32032132221-32272702032اهػؼاق:

 3222727321-3223307210ا3ؾؼب: 

 3277220213هٕتٕا: 

 3223227312هسؽائؼ: ا

 3222232233-32232372237-3222323223اهًٌٕ: 

 3222220727األردن: 

 3231311020اهـٓدان: 

 322003323كٌؼ: 

 -3130132227اهـػٓدٔة: 
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  اهتضٓت هٔؼد غوْٕا إهكحؼهٍٕا. -جـحلتن ا3وعناة 

 ًٕة ا3حعننة )هسان اهحضكٕى هاهحَـٕق هاهحلٕٕى اهػوًي( هظالل ٔحى إصاهة ا3وعناة هاهتضٓت إهى اهوسَة اهػو

 اهفحؼة ا3ضغدة جضغد يغى اؿحٕفاء ا3وعناة هوكؼهط اهػوًٕة، هٔحؼجب غوِٕ اهلتٓل أه اهؼـه.

 .جـحلتن اهتضٓت اهػوًٕة هٔؼد غوْٕا إهكحؼهٍٕا 

 ٕٕى اهػوًي( اهحضكٕى األههي هٔحؼجب جضال اهتضٓت إهى اهوسان اهػوًٕة ا3حعننة )هسان اهحضكٕى هاهحَـٕق هاهحل

 غوِٕ اهلتٓل ا3تغئي.

 .)يف صال ا3ٓاـلة جضال اهتضٓت إهى اهوسَة اهػوًٕة هوًؤجًؼ، هٔحتع إزؼاءاة اهحضكٕى )اهلتٓل، اهؼـه، اهحػغٔن 

 ة جػاد اهتضٓت يؼة أظؼى إهى اهوسان اهػوًٕة ا3حعننة )هسان اهحضكٕى هاهحَـٕق هاهحلٕٕى اهػوًي( هوَظؼ يؼ

 أظؼى.

  جؼؿن اهتضٓت  يؼـلة ةاؿحًاراة اهحلٕٕى هاهحضكٕى األههي ، هاؿحًاراة اهحضكٕى اهعامة ةاهوسَة اهػوًٕة

 ا3كحؼكة إهى اإلدارة اهػاية هوًؤجًؼ.

 .ٔككن يغٔؼ غام ا3ؤجًؼ هسَة يحعننة يٌ داظن ا3ػْغ هظارزِ ةؼئاؿحِ هوتث اهَْائي يف اهتضٓت اهػوًٕة 

 َحائر اهلتٓل أه اهؼـهٔحى اةالغ اهتاصخ ة. 
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ةي اهَكؼ :وٓا -3
 أن َٔغرث يٓوٓع اهتضخ وًٌ أصغ صلٓل اهػوٓم اإلٍـإٍة هاالزحًاغٕة.  •
 أن ٔوحؽم اهتاصخ ةاهٓؿٌٕة ها3َْسٕة هاالغحغال هاهَلغ اهػوًي هاالؿحغالل اهؼمٌٕ. •
ا3ؼازع اهعامة ههٕؾ ٍلال غٌ ا3نادر ا3كحٓةة  أن ٔػحًغ اهتاصخ يف صال اهغراؿاة ا3لارٍة ىلع اظحٕار •

 غَْا.
 اإلؿاليٕة هاهػا3ٕة هأزياة اهػاهى ا3ػامؼ. –أن ٔٓهي اهتاصخ اّحًايا ةاهلىأا اهػؼةٕة  •
 ة.أن ٔكحب اهتضخ ةوؾة غوًٕة مضٕض •
 أن ٔؼاغي اهتضخ كٓاغغ اإليالء هاهحؼكٕى ا3ػًٓل ةْا يف اهلٓاغغ اهػؼةٕة. •
 كحتاس اهػوًي هاألياٍة اهػوًٕة.أن ٔؼاغي قؼهط اال •
 أن ٔكٓن هوًلال يلغية هظاجًة هغؼض يـحٓيف هكاـة اإلزؼاءاة ا3َْسٕة. •
 أن ٔؼـق اهتضخ ةاؿى كاجتِ همفحِ اهػوًٕة هٍتػة يعحنؼة غَِ هركى ّاجفِ هإًٔوِ. •
يٌ زْغ اهتاصخ   ا3لغم اهػًن ٔكٓن هأن .اهػوًٕة هاإلواـة هاألماهة ةاهؼماٍة هاهغراؿاة اهتضٓت جحـى أن •

 يوحؽيا ةأظالكٕاة اهتضخ اهػوًي أيَٕا يف اإلقارة هاهَلن هاالكحتاؿاة،
إدارة ا3ؤجًؼ يا جؼاُ رادغا هْػُ اهـوٓكٕاة ةنؼاية  ّٕئة جحعػ ةأظالكٕاة اهتضخ، ىلع اهتاصخ اإلظالل إذ دتث •

 هصؽم.
 .جسَب اإلًَاب هاهضكٓ اهؽائغ هاإلهحؽام ةؼماٍة األؿوٓب هدكة اهػتارة •
 مفضة ةًا ـْٕا ا3ؼازع. 33مفضة هأن جؽٔغ غٌ  73أن ال جلن غغد هركاة اهتضخ غٌ  •
 أن ٔتؼز ا3وعل إواـة إهى اهػَٓان اإلقكاهٕة هًؼق ا3ػاهسة ةًا ال ٔؽٔغ غٌ هركحٌٕ. •
 أن ٔضغد ا3كارك كٕفٕة ا3كاركة )صىٓرٔا أه غٌ ةػغ(. •
 .إؿٕحى إةالغ ا3كارك ةٓمٓل اهتضخ اهػوًي أهجٓياجٕك •
ؿٕحى إةالغ ا3كارك ةَحٕسة كتٓل أه رـه أه جػغٔن ا3وعناة ةػغ اٍحْاء ـحؼة اؿحلتال ا3وعناة ةأؿتٓع   •

 ىلع األكذؼ، هؿٕؼـق إهِٕ اهحػوًٕاة اهالزية ها3ـحوؽياة 3حٌوتاة ا3كاركة )صىٓرٔا أه غٌ ةػغ(.
 حْاء اهفحؼة ا3ضغدة.ؿٕحى إةالغ ا3كارك ةاهَحٕسة اهَْائٕة هٓركة اهتضخ / اهغراؿة ةػغ اٍ •
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 ؿٕاؿة جلغٔى األهراق:  -2
 ال جلتن األهراق اهتضذٕة اهحي ٍكؼة يٌ كتن أه اهحي جكٓن كٕغ اهغراؿة يف أو يكان آظؼ. •
 جـحتػغ األهراق اهتضذٕة اهحي ٔكحكؿ ةْا صاالة اٍحضال غوًي. •
 قؾال ا3ؤجًؼ.اإلًار اهػام أل ا3ٓوٓغاة أه ال ٔحى اغحًاد األهراق اهعارزة غٌ •
ٔسب أن جػحًغ زًٕع األهراق ا3لغية هوًؤجًؼ ىلع ًؼٔلة اهحٓدٕق ا3ػحًغ ةسًػٕة غوى اهَفؾ األيؼٔكٕة  •

(APA) 
 يؼاغاة ا3َْسٕة اهػوًٕة هيػإٔؼّا يف كحاةة اهتضخ. •
  .أن ٔحًٕؽ اهتضخ ةاهسغة هاألماهة •
 ػؼةٕة هاهفؼٍـٕة.، أه اهُجلتن ا3وعناة ةاهوؾاة ا3ؽدهزة اهػؼةٕة هاإلٍسوٕؽٔة •
جحىًٌ اهنفضة األههى يٌ اهتضخ: اؿى ا3ؤجًؼ، هغَٓان اهتضخ، هاؿى اهتاصخ، هدرزحِ اهػوًٕة، هةؼٔغُ  •

 ، هاهٓاجـآب.اإلهكحؼهٍي، هركى ّاجفِ
 يوعل اهـٕؼة اهػاجٕة ةًا ال ٔؽٔغ غٌ مفضة هاصغة. •
غوى ا3عحنؼاة اهسايػة ها3اٍػة أن ال ٔلن يوعل اهتضخ هإلهلاء غٌ مفضحٌٕ هال ٔؽٔغ غٌ دالت ةًَْسٕة  •

 هوػؼض ةنٕؾة يلال غوًي .
 ( يكاركٌٕ.7جلتن اهتضٓت ا3كحؼكة ةًا ال ٔؽٔغ غٌ ) •
 .ٔؼؿن ا3وعل ةنٕؾة ههرد صنؼا هال ٔلتن ةأٔة مٕؼ أظؼى •
 ٔؼؿن ا3وعل يٌ ظالل اهؼاةي ا3عنل اهػو ٔنن إهٕكى ةػغ اهحـسٕن يتاقؼة ىلع ةؼٔغكى اإلهكحؼهٍي. •
 ٓم ةػغ كتٓل ا3وعل ىلع اهضـاب اهعاص ةا3ػْغ اهفؼٍـي.جؼؿن اهؼؿ •
 كٕفٕة اغحًاد األهراق: -3 
 جعىع زًٕع األهراق اهتضذٕة هػًوٕة يؼازػة ؿؼٔة. •
 ٔٓيىا. 31ٔحى إةالغ اهتاصذٌٕ ا3كاركٌٕ ةَحائر اهلتٓل أه اهؼـه ظالل يغة ال جؽٔغ غٌ  •
 ًؼٔلة اهحٓدٕق: -4 
حٌ ىلع أؿاس اؿى اهكْؼة أه االؿى األظٕؼ هوًؤهؿ/هوًؤهفٌٕ هؿَة اهَكؼ ٔكار إهى ا3نادر اهػؼةٕة يف ا3 •

 ((Alhashimi ,2019, P22 ( / 22، ص2019)الهاشمي،  هجٓوع ةٌٕ كٓؿٌٕ، يذالى:
 ,Alhashimi & Alameen ,2019 (؛ 99، ص9102:)الهاشمي، األمين، هيف صال االقحؼاك اهذَائي يف اهتضخ ٔكحب •

P22)) 

 ( (Alhashimi et al ,2019, P22 (؛22، ص2019)الهاشمي وآخرون، دالدة ٔكحب:  إذا كان أكذؼ يٌ •
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، األزية 7332ا3ؤهؿ، غَٓان ا3لال، اهـَة، ا3ٓكع ّكػا )اهْاقًي، ” إذا كان ا3نغر إهكحؼهٍٕا ٔكحب •
 ا3َْسٕة(.

 ؾ آظؼّا يذالى:جكحب اهْٓايف يف يحٌ اهكحاب ةٌٕ كٓؿٌٕ ههٕؾ أؿفن اهنفضة إهكحؼهٍٕا، ههٕ •
إن اهحػوٕى يٌ اهػوٓم اهتَٓٔة هوضىاراة اإلٍـإٍة هّٓ األؿاس ا3حٌٕ هَْىة اهػلالٍٕة ا3ػؼـٕة هاألظالق  •

 االزحًاغٕة، هةِ جحلغم األيى 
 (.33، ص7330)اهْاقًي،  اهحػوٕى هاهضىارة،  •
 كحاةة كائًة ا3ؼازع جحتع اهٌؼٔلة االجٕة: •
 َة اهَكؼ. غَٓان اهكحاب، ا3كان، دار اهَكؼ هاهحٓزٔع كاهحاهي: االؿى اهػائوي، االؿى اهكعني. ؿ •
(. ا3ضغداة اهـٕاؿٕة هاؿحؼاجٕسٕة اهػالكاة اهغههٕة، اهلاّؼة. دار اهفسؼ هوَكؼ 7330اهْاقًي، زًال يضًغ، ) •

 .هاهحٓزٔع
اهَضٓ اٖجي: ٔوحؽم اهتاصخ أؿاؿٕاة اهحؼكٕى اهفاموة هاهَلٌة جوحنق ةاهكوًة دهن هوع ـٓامن ةًَْٕا ىلع  •

 )اهحلوٕغ ٔػٓق آهٕاة اهحسغٔغ، هٔعوق أزياة يػؼـٕة، هٍكتاة غلوٕة صىارٔة. (
 .)هاهػؼةٕة )، )،( ٔسب اهحفؼٔق ةٌٕ كحاةة اهفاموة يف اهوؾة اهالجَٕٕة •
 .ٔوحنق صؼ ف اهػٌؿ )ه( ةاهكوًة يتاقؼة دهن ـنن •
 .مٓرة ا3ؤهؿ ٔؼؿن اهَل كًا ّٓ دهن جوٌٓٔ أه ظٌٓط غؼٔىة أه هوع مٓر ريؽٔة أه •
 ،....(.2، 3.،7.،3ٔسب جؼكٕى ا3ؼازع آظؼ اهنفضة ةاهحؼكٕى اهػغدو ) •
 ٔسب أن ٔكٓن اهحؼكٕى هوًؼازع أه كائًة ا3نادر أةسغٔا. •
ٔؼجب غَٓان اهتضخ ةاهوؾة اهػؼةٕة أهال هٔوِٕ اهحؼزًة ةاهوؾة اإلٍسوٕؽٔة، دى اؿى اهتاصخ ةاهوؾة اهػؼةٕة هرجتحِ  •

 ةاهوؾة اإلٍسوٕؽٔة هرجتحِ اهػوًٕة ةاهوؾة اإلٍسوٕؽٔة.األكادًٕٔة دى اؿًِ 
أن ٔكحب ينٌوش ا3وعل ها3لغية ةْػُ اهٌؼٔلة )ا3وعل، ا3لغية( ههٕؾ )يوعل، يلغية( هٔـؼو ذهم  •

 ىلع اهحؼزًة ةاالٍسوٕؽٔة.
أهالى...، غَغ جلـٕى يضاهر اهغراؿة يف اهػؼض ها3َاككة ٔسب جلـٕى يضاهر اهتضخ أه غَاهَِٔ اهفؼغٕة إهى ) •

دإٍا...، داهذا...،( ههٕؾ ةاجتاع اهٌؼٔلة ا3غرؿٕة ا3ػحًغة اهحي جلٓم ةحلـٕى اهغراؿة اهى يتاصخ هيٌاهب، 
 ، ...(. 7، 3كًا ال ٔػحًغ اهحلـٕى اهٌؼٔلة اهلائًة ىلع اهحؼكٕى اهؼكًي)

 .رةي اهفلؼاة يف ؿٕاق اهفكؼة هغغم ـنوْا أه اإلكذار يَْا هٔـحذَى غَغ اهىؼهرة •
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 .وتي اجساُ اهكحاةة يف ا3حٌ هاهْٓايف هوػؼةٕة يٌ اهًٌٕٕ ههوضؼه ف اهالجَٕٕة يٌ اهٕـار •
هوسَة ا3ؤجًؼ اهضق أن جٌوب يٌ اهتاصخ اهضػ ف هإغادة مٕاؽة ةضذِ، أه أو زؽء يَِ ةًا ٔحَاؿب يع يَْسٕة  •

 .ا3سّوة
ؤههٕة غٌ اٖراء هاهتضٓت اهٓاردة ـْٕا هال ٔػتؼ ال جحضًن إدارة ا3ؤجًؼ هال ا3ػْغ اهفؼٍـي هال اهكؼكاء  أو يـ •

 .غٌ ؿٕاؿحْا كًا أٍْا هٕـث يـؤههة غٌ أٔة ؿؼكاة غوًٕة
     institutfrancaisbordeaux@gmail.com: جؼؿن اهتضٓت ها3كاركاة ىلع اهتؼٔغ اهحاهي •
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 فريق العمل

 

 أ.م.د ـاون اصًغ صـٌٕ                               د. زًال اهْاقًي       

 كوٕة اهػوٓم االؿاليٕة                                          يغٔؼ غام ا3ػْغ اهفؼٍـي         

 زايػة دٔاهى                                       هوغراؿاة هاهتضٓت اهػؼةٕة هاالؿاليٕة

 

 م.يتؼير ينٌفى غتغاالهِ ماهش

 دٔاهىزايػة  –كوٕة اهػوٓم االؿاليٕة 
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