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ولكؽال ألهرثبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـدا أأكرثامناربؽاكرناااااااا
مناللؤؿرتلفاللأاك ميي ا
ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .سوٌلنابناكِ ةل-اخامـةالمضوفا-الجلزلئر ا

هتدف اُذٍ الموركة المبحثَة الؤىل ارظد اولكؽا
ل ألهرثبوموحِا ايف الجلامـة الجلزلئرًة اخالل المفرتةا
لحلامَة ،اسو ًالء اكخخعط امـريف اكامئ ابذلثَ ا أأوا
مكلِاس اًدرس ايف المخخععات الملـرفِةا
ل ألخرى ،امن ا أأخل اذكل اكام المباحر ابؤحرلءا
مسح اصامل انومولكؽ اجالمكرتوهَة انوجامـاتا
لجلزلئرًة اوثفحط المربلمج المخدرٌس َة اخملخوفا
لكَاهتا ،اوخمابر المبحر المياصعة اهبا ،اوؤلحعاءا
خمخوف الجلامـات اولملكَات الميت اثُ َّد ِرسا
ل ألهرثوبوموحِاا أأوالمللاًُساولمخخععاتالملرثبعةا
هبا ،اثوظل المباحر امن اخالل اذكل الؤىل ا أأهناا
ثُدّ َرس اؿامة ايف الكَات المـووم اجالحامتؾَةا
وللؤوساهَة ،اولكَات الل آ لب اولنولات ايفا
ختععات اخمخوفة اويف اخامـات امذـد ة ،اكٌل اكاما
لمباحر ابوضؽ اكامئة اخملابر المبحر المـوميا
لمياصعة ايف الجلامـات الجلزلئرًة الملخخععة ايفا
ُذلالحلللالملـريف .ا

This paper aims to monitor the
reality of Anthropology at the
Algerian Universities during the
current period, as a self-contained
knowledge-based or as a module
taught in other knowledge
specialities. The researcher conducts
for that a total surfing of all the
Algerian universities’ websites as he
examines the teaching programs of
their various colleges, and research
laboratories .He also counts the
different universities and colleges
that teach Anthropology or the
modules and the specialities they
associated with . The researcher
reached through this that
anthropology is generally taught in
the faculties of social sciences and
humanities, and the faculties of
literature and languages
in
different specialities and in various
universities. He establishes a list of
laboratories of scientific research
that are active in Algerian
universities and specialized in this
field of knowledge.
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لملوخط  :ا

ا

Abstract :

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملدمة :ا
لرثبعتال ألهرثوبوموحِاايفالجلزلئراولمللربالمـريبابضلكاؿاماخاللالمفرتةاجالس خـٌلرًةا
بمخوخَالمكوموهَايل،امناخاللالدلرلساتال ألهرثوبوموحِةالميتاكاماهبااؿد امنال ؤل لرًنيا
ولمضباطالمـسكرًنياورخالالدلٍناول ألهرثوبوموحِنيالملدفوؿنيامناكبلال ؤل لرةاجالس خـٌلرًةا
هبدف المخـرف أاأكرث اؿىل الخلعوظَة المثلافِة اوجالحامتؾَة انومجمتـات المللاربَة ،اوجسوَطا
لمضوءاؿىلاؿا لهتااوثلامَدُااو أأؾرلفِا،ال ألمرالذلياساؿدُاايفاحكرٌساحمكِااجالس خـٌلريا
ظَ ةلاُذٍالمفرتةا .ا
ولمذدل لامِذلارخسايفاذُنالجلزلئرًنياسولءابخوهجِمالمرمسياأأواك رالمرمسيالرثباطا
ل ألهرثوبوموحِا ابلس خـٌلر اكـمل الس خـٌلري ،ال ألمر الذلي الهـكس ابضلك اولحض اوخًل اؿىلا
ثدرٌسالملا ةا أأوالمـملايفالجلامـاتالجلزلئرًةاحبَرامتامٌؽاثدرٌسِااظَ ةلاؾرشًخنيامنا
لمزمنابـداللؤس خلالل،امخـو ابـدُاالؤىلالمولهجةايفابـغالجلامـاتاولمبدلًةااكهتابملـِدا
لموظينانوثلافةالمضـبَةابخومساناس يةا،4651امَـرفابـدُاالمـملاحركةالهخـاص َةامؽاثـمميا
ثدرٌسِا ايف اخمخوف الجلامـاتاوبضلك اخاص ايف ا أأكسام المـووم اللؤوساهَة اوجالحامتؾَة،ا
وػِوراؿد امنالملرلكزاولخملابرالمبحثَةالملخخععةايفال ألهرثوبوم اوحِاا .ا
وؿوََاٌسـىالمباحرامناخاللاُذٍالموركةالمبحثَةالؤىلارظداولكؽال ألهرثوبوموحِاايفا
لجلامـة الجلزلئرًة اخالل المفرتة الحلامَة ،امن اخالل المخـرف اؿىل اولكؽ اثدرٌسِا اكخخعطا
مـريف اكامئ ابذلثَ ا أأو اكٌل ة اؿومَة ايف اختععات ا أأخرى ،اومن اخالل المخـرف اؿىل اخمابرا
لمبحرالمـوميالملخخععةايف ال ألهرثبوموحِااوهجو ُااووضاظاهتاايفاُذلالاجمال،الهعالكاامنا
ُذلاثأأيتاُذلالموركةام ؤالخابةاؿىلالمدساؤلتالمخامَة :ا
 مايهالملرلحلالميتامرتاهباال ألهرثوبوموحِاايفالجلزلئراخاللالمفرتةاجالس خـٌلرًةاوبـداجالس خلالل،اوما يهاممزيلتالكامرح ةلامهنا؟
 مااُواولكؽاثدرٌسال ألهرثبوموحِاايفالجلامـاتالجلزلئرًةاخاللالمفرتةالحلامَة؟خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا146ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة
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 مايه اخمابر المبحر المـومي الملخخععة ايف ال ألهرثبوموحِا المياصعة ايف الجلامـاتالجلزلئرًة،اوماا أأبرزاوضاظاهتا؟ ا

أأول-الملرلحلالميتامرتاهباال ألهرثبوموحِاايفالجلزلئر :ا
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مرت ال ألهرثبوموحِا ايف الجلزلئر امبرلحل امذباًية اخالل المفرتة اجالس خـٌلرًة اوبـدا
جالس خلالل،امتزيتالكامرح ةلابأأحدلثاوثفاظَلاختخوفاؾناك رُاامنالملرلحل .ا
-4اأأزياءالمفرتةاللؤس خـٌلرًة :ا
لرثبعت ال ألهرثوبوموحِا ايف المفرتة اجالس خـٌلرًة ا أأو المكوموهَامَة ابملساؾي المخوسـَةا
نوحراكتاجالس خـٌلرًةالميتاصِدُاالمـاملابعفةاؿامة،اولمللربالمـريباولجلزلئر ابيوعامنا
لخلعوص ،احِر امرت الدلرلسات ال ألهرثوبوموحِة ايف الجلزلئر ا أأزياء اُذٍ المفرتة امبرحوخنيا
مذباًيدني،امرح ةلا أأوىلالمذدتامنالميعفالمثاين انولرنالمخاسؽاؾرشالؤىلاكاًةابدلًةالملرنا
لمـرشٍن،امتزيتالدلرلساتال ألهرثوبوموحِةاخالمِاابمعابؽالمـسكري،اعمـؼمِاا أأزجزامناكبلا
ضباطاؾسكرًنيا أأواموػفنيااتبـني انومؤسسةالمـسكرًة،احِرااكهولامنال ألولئلالذلٍنا
أأزجزول ا رلسات ا أأزيوقرلفِة ،اُمييت اؿوهيا اذُيَة المـسكري اومُس الملثلف ا أأو اللأاك ميي،ا
ومتزيتا رلساهتمابمـملال ألزيوقرليفالموظفيالمخجمَـي انومـعَاتاجالحامتؾَةاولمثلافِةامنا
خاللاجالحذاككالملبارشاباجممتـاتالملدروسة)1(،احِراركزولاؿىلا رلسةالمبىناجالحامتؾَةا
ولمخيؼاميتالدلًًِة،اهبدفامـرفةاخعوظَةالاجممتؽالجلزلئرياولمخـرفاؿىلاهلاطالمضـفافَِا
كعد المس َعرة اؿوََ ،اوجسَِل امعوَة اجالحذالل اولمخوسؽ اومُس اهبدف المبحر المـوميا
لمربيء،امنا أأخلاذكلامتاثوحَِال ألهؼاراحنوامٌاظقالملبائلاول ألورلساومزيلبامثالمخوكلا
يفالمعحرلءاكدراماامسحتابَالمؼروف )2(.ا
ومرح ةلااثهَةالمذدتامنابدلًةازالزٌُاتالملرنالمـرشٍنالؤىلاكاًةاجالس خلالل،اهمدامِاا
ثأأسُسامـِدال ألزيوموحِاايفابرٌساس يةا،4694الذليا أأؾلبَاثأأسُسامـِدالدلرلساتا
جالسدرشلكِةاجبامـةالجلزلئرامؽابدلًةالمثالزٌُات،ا أأولكتاهلاهممةالؤزجازالدلرلساتاحولا
لمبدللنالملس خـمرة،احتتا ؤلرشلفاخنبةامناللأاك ميَنيامناختععاتامـرفِةاخمخوفةاًخلدهمما
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ل ألزيوموحِني ،امتزيت الدلرلسات الميت ا أأزجزت ايف اُذٍ الملرح ةل ابعابؽ ال ألحباث الملياظلِةا
وخوضِا ايف امولضَؽ اخدًدة امثل الملاهون اللؤساليم اولملولهني المرببرًة ،اوكد ااكن امخبينا
لمَِئات المـومَة اهممة المبحر ال ألهرثوبومويج ايف اُذٍ الملرح ةل ال ألثر اللأكرب ايف اختوَطا
لدلرلساتالمليجزةامناظابـِااجالس خـٌلرياوؤلضفاءاظابؽاخدًداؿوهيا )3(.ا
رمغ الرثباط الدلرلسات ال ألهرثوبوموحِة ايف المفرتة اجالس خـٌلرًة ابمعابؽ المـسكريا
ولمخوسـي ابأأُدلف اك ر ابرًئة ،الؤل ا أأهنا اكدمت امـعَات اوما ة اؿومَة اُامة احولا
لخلعوظَاتالمثلافِةاوجالحامتؾَة انومجمتؽالجلزلئرياخاللاحلبةاُامةامناحلبَالمخارخيَة،ا
ولميتااكنامنالملفروضالس خلالمِاامنا أأخلافِمالحذَاخاتالاجممتؽاووضؽاخعطالمخمنَة،امنا
أأخلالمس راحنوالمخخوطامناللآاثرالخملخوفةالميتاحركِاالملس خـمرايفامجَؽالاجمالت،امكنار ةا
لمفـلالمرمسَةاوللأاك ميَةاجتاٍال ألهرثبوموحِاابـداجالس خلاللااكهتاسوبَة،او أأحدزتالملعَـةا
مـِااومتالمخضََقاؿوهياابوظفِااؿملانومس خـمر.
-9افرتةاماابـداجالس خلاللاؤالىلامٌخعفالمامثهٌُات :ا
لرثبعتال ألهرثوبوموحِاايفالخملَالالملـريفالمرمسيالجلزلئرياماابـداجالس خلاللابأأهنااؿملا
لس خـٌلريابمذَاز،ا ّ
خسرثَالمليؼومةالمكوموهَامَةالمفروس َةامٌذا أأولاؾِدُاابجلزلئر،امنا أأخلا
مـرفةالمضـبالجلزلئرياولمخحض رالسرتلثَجَةالس خـٌلرًةاثامتىشاو أأمناطاثفك رٍ،اومناُذلا
لمليعوق ،ارخس ايف اذُن ا أأحصاب الملرلر المس َايس ابـد امرح ةل اجالس خلالل الؾخبارا
جالهرثوبوموحِا اؿوٌلً الس خـٌلر ًاي ،اكررت الحلكومة الجلزلئرًة اهدِجة اذلكل اؿدم اثدرٌسَ ايفا
لجلامـاتالجلزلئرًة،اوؿدماجالؿرتلفابَاولمـملاؿىلالؤكعائَامنا لئرةالملـارفاجالحامتؾَةا
وللؤوساهَة،ابلاوظلال ألمرالؤىل اهـتالكابحراهممتاهبذلالمـملابأأهَامنا أأثباعاجال ًوموحِاا
لمكوموهَامَة )4(.ا
حِرابلِتال ألهرثوبوموحِااظَ ةلاُذٍالمفرتةاحبُسةاثأأوًالتاس َاسوًة اوظفهتاابمـملا
لذلي اخيدم امعوحة الملس خـمر ،امما ا أأثر اؿىل الُامتم المباحثني اجالحامتؾَني اهبا ،الؤضافة الؤىلا
ثعورالميؼرًةالملاركس َةالميتاحزلمٌتامؽالحلراكتالمخحرٍرًةايفالمـامل،ا أأثرتاؿىلالمباحثنيا
جالحامتؾَنيايفالدلولالميامِة،الميتاملاحكنالجلزلئرامبيأأىاؾهنااحِرالُمتتاخامـاثياابـملا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا148ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة
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جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

جالحامتع،الذلياركزالمباحثونافَِاؿىلاحتوَلالمرتكَبةاجالحامتؾَةاوجالكذعا ًةاولمخحولتا
لملرلفلة امِا ابـد اس يولت اجالس خلالل( ،)5اوٍرحؽ المـدًد امن المباحثني الملعَـة ابنيا
ل ألهرثوبوموحِا اولجلامـة الجلزلئرًة الؤضافة الؤىل الؾخبارُا اؿوٌل الس خـٌلري ،الؤىل اأأس باب ا أأخرىا
مذـد ةا أأبرزُا :ا
اااا-اجالُامتمابمـوومالدلكِلةاؿىلاحسابالمـووماجالحامتؾَةابفـلالحلاخةالؤىلالمخمنَة،الميتا
أأؾعىالملامئوناؿوهياال ألوموًةام ألموراجالكذعا ًة()6اوثبينالههنجاجالصرتليكاولس خ رل الحلوولا
لجلاُزةا،ا ونالملروراؿىلا رلسةالمولكؽالحملًلاومدىالس خـدل ٍاملثلاُذٍالحلوول .ا
اااا -المفِم الخلاظئ احول اموضوؿات المبحر ال ألهرثوبومويج اؿىل ا أأهنا اموضوؿات امبخذةلا
ومذجاوزة،المياجتاؾناسوءافِمانومـرفةال ألهرثوبوموحِةادلىارشحيةاولسـةامنا أأفرل الاجممتؽامباا
فهيمالملخـومني،الؤضافةالؤىلال ألفاكرالنوعَلةابأأناُذلالمـملاًعرح اهؼريتاو أأفاكرالاثًسجما
مؽالمرتلثالمفكرياولمثلايفالمـريباوللؤساليم،امماا أأؿاقالهدرلجالملـرفةال ألهرثوبوموحِةامضنا
حزيالملٌلرسةاللأاك ميَة )7(.ا
أ
موحِااكخخعطاأاك مييايفا
لكاُذٍالمـولملاسامهتايفاثضََقالخلياقاؿىلال ألهرثوبو
لجلامـة الجلزلئرًة ،امما الهـكس اسوبا اؿىل الدلرلسات ال ألهرثوبوموحِة اخالل اُذٍ الملرح ةلا
"حِرابلِتااكمٌةالاثؼِرالؤلايفاملاربتازلافِةادلرلسةالمؼولُرالمسوس َوموحِة" )8(.ا
-3افرتةاماابـدالمامثهٌُاتا(مرح ةلاللؤؿرتلفاللأاك ميي) :ا
متزيتاُذٍالمفرتةابلهفذاحالمخدرجيياؿىلالملـرفةال ألهرثوبوموحِةاوفقامٌحىاثعاؿدي،ا
هدِجةالملعامبالملخيامِةاميخبةامناللأاك ميَنياوبـغالدلـَاتالمفاؿ ةلايفالحلللالمثلايف،ا
ولميت اثوحت امبيح المرتخِط امخأأسُس الملـِد الموظين انوثلافة المضـبَة ابخومسان اس يةا
،94651ا"بـداكِامالهخفاضاتاظالبَةامبيعلةالملبائل انومعامبةابخدرٌسالمثلافةال ألمازًلَةا
ولنولةالمرببرًة"(،)10اُذٍالخلعوةالؾخربتامبثابةاجالؿرتلفاللأاك مييامبا ةال ألهرثوبوموحِاايفا
لجلزلئر ،اوػل الُامتم الملـِد امٌعبا افلط اؿىل اثدرٌس المثلافة المضـبَة املدة اانُزتا
3س يولت،الؤىلاكاًةابدلًةاس يةا4669الميتاخاءافهيااللؤؿرتلفاب أل بالمضـيبااكخذعاصا
كامئابذلثَ،امثابضـبةال ألهرثوبوموحِا( .)11ا

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ابدلًة المدسـَيات امن الملرن الملايض اثوج اجالهفذاح اؿىل الملـرفة ال ألهرثوبوموحِةا
بخأأسُسالملركزالموظين انوبحرايفال ألهرثوبوموحِااجالحامتؾَةاولمثلافِةا()C. R.A. S.Cا
بوُرلن اس ية ا ،4669اولذلي امت الؤحلاكَ ابوزلرة المخـومي المـايل اولمبحر المـومي افامي ابـد،ا
وأأس يدت اهل اهممة المبحر ايف اُذل الاجمال ،امث اثوسؽ اوضاظَ الؤىل احكوٍن ابحثني ايفا
جالخذعاص انوحعول اؿىل اصِا لت أاأاك ميَة ايف ال ألهرثوبوموحِا ا(ماحس خ ر او كخورلٍ)،ا
بمرشلكةامؽابـغالجلامـاتالموظيَة()12ايفافرتةالحلة،ابُامناؿىلامس خوىالجلامـةايفاُذٍا
لمـرشًةالميتامتزيتابـدماجالس خلرلرال ألمينااكناثدرٌسال ألهرثوبوموحِااملذرصلاؿىلاخامـةا
ثومسان .ا
مؽابدلًةالملرنالحلايلاؾرفاختعطال ألهرثوبوموحِاابـغاجالهخـاشاملارهةابمـرشًةا
لميتاس بلذَ،احِرامتافذحاُذلالمخخعطايفاظوراماابـدالمخدرجابثالثاخامـاتايفا
مرح ةلا أأوىل،ابدلًةاجبامـةاكس يعَيةابمخًس َقامؽالملركزالموظين انوبحرايفال ألهرثوبوموحِاا
جالحامتؾَة اولمثلافِة اهناًة اس ية ا ،9999ابفذح ا 99املـد ابَدلقويج ادلرخة الملاحس خ ر،ا
وخامـة المساهَا ابوُرلن امبـِد اؿمل اجالحامتع اخالل اهفس المس ية ابدفـة ا أأوىل ابـ 49املاؿدا
بَدلقوحِة ،ا امث ا فـة ااثهَة اس ية ا ،9993اخامـة اثومسان امبـِد المثلافة المضـبَة اوبأأربؽا
ختععات( أأ باصـيب،امِجات،افٌوناصـبَة،ا أأهرثوبوموحِا)،اومباا أأنالجلامـةالجلزلئرًةاملا
حكناثوفرالمخكوٍنايفامرح ةلامُساوساختعطا أأهرثبوموحِا،افلدالمخحقاظوبةاكسماماابـدا
لمخدرجايفاُذٍالجلامـاتالمثالثامناختععاتا أأخرىامثلال أل ب،اؿملالميفس،المخارخي،ا
لههتَئةالمـمرلهَة،اللؤؿالم( .)13ا
بـدُاامتافذحالمخخعطايفاماابـدالمخدرجابملركزالجلامـياخبًض ةل اس يةا 9992ابـا
 42املـد ابَدلقويج ،امث اكام امركز( )C.R.A.S.Cابفذح امسابلة الدلخول الؤىل امدرسةا
لدلكخورلٍايفال ألهرثوبوموحِاابخارخيا 43ا أأكخوبرا 9995ابمرشلكةامؽاخامـاتا(كس يعَية،ا
ثزيي اوزو ،اجباًة ،امس خلامن اوثومسان) ،احِر ااكهت الملسابلة امفذوحة امخخععات اؿملا
جالحامتع،اؿملالميفس،النولةاولمثلافةال ألمازًلَة(،)14امُضِداختعطال ألهرثوبوموحاِاابـدُاا
ثوسؽاوحركةاك رامس بوكةاخاظةابـداللؤظالحاتالميتاؾرفهتااوزلرةالمخـوميالمـايلاولمبحرا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا150ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

لمـوميابخبٌهيا اهؼامال.م، .احِرامتافذحالمخخعطايفا أأكسامالمخدرجاوماابـدالمخدرجايفا
ؿدًدامنالجلامـاتاولملرلكزالجلامـَةاؿىلالملس خوىالموظين .ا

اثهَا-اولكؽال ألهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةاخاللالمفرتةالحلامَة :ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا151ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

يف اُذل الحملور امن الملدلخ ةل احياول المباحر اثلدمي اكرلءة اوظفِة اوؤلحعائَة امولكؽا
ل ألهرثوبولوحِاايفالجلزلئراخاللالملرح ةلالحلامَة،اوذكلابرظداولكؽاثدرٌسال ألهرثوبوموحِاا
كخخعطاكامئابذلثَاومكلِاسا أأواما ةاؿومَةايفاختععاتامـرفِةا أأخرىايفامجَؽالجلامـاتا
لجلزلئرًة .ا
-4اثدرٌسال ألهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًة :ا
مت اثـممي اهؼام ال.م ,ايف امجَؽ الجلامـات الجلزلئرًة اويف امجَؽ المخخععات الملـرفِةا
بس خثٌاء المبـغ امهنا ،اوبـد الملسح المضامل الذلي اكام ابَ المباحر اؿىل امجَؽ الملولكؽا
جالمكرتوهَة اخملخوف امؤسسات المخـومي المـايل اؿىل امس خوى الجلزلئر( ،)15اثبني ا أأنا
ل ألهرثوبولوحِااثدرسايفاؿد امنالملكَاتاول ألكساماويفاخمخوفا أأظولرالمخـوميالمـايلاوذكلا
ؿىلالميحوالمخايلا :ا
-4-4امرح ةلامُساوس:ا ا
ثدرس ال ألهرثوبوموحِا اكخخعط امـريف اكامئ ابذلثَ ايف امرح ةل امُساوس اومكلِاس ايفا
ختععاتامـرفِةا أأخرى .ا
-4-4-4اكخخعطاكامئابذلثَ:ا ا
ل ألهرثوبوموحِا اكخخعط ايف امرح ةل امُساوس احتت امسمى اصـبة ال ألهرثوبوموحِا ااتبؽا
ملاسمالمـووماجالحامتؾَةايفالكَةالمـووماللؤوساهَةاوجالحامتؾَةايفابـغالجلامـاتالجلزلئرًة،ا
حِراًمتاثوحَِالمعوبةامضـبةال ألهرثوبوموحِاابدلًةامنالمس يةالمثاهَةامُساوسابـداثولهيما
حكوٍنايفالمس يةال ألوىلاخذعامضرتكاؿوومالحامتؾَة،اوؿىلالمـموماًمتاثوحَِالمعوبةاؿىلا
ُذلالملساخوىايفاكسمالمـووم اجالحامتؾَةالؤىلاصـباؿملاجالحامتعا،اؿملالميفس،اؿووما

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمرتبَة ،ال ألهرثوبوموحِا....لؤخل ،اولجلامـات الميت اثدِح المخكوٍن ايف اصـبة اجالهرثوبوموحِا ايفا
مرح ةلامُساوسايهااكلآيت :ا
خدولارمق(:)94اًبنياثدرٌساللأهرثوبوموحِااكخخعطايفامرح ةلامُساوس .ا
لجلامـة ا

لمدسمَة ا

بسكرة ا أأهرثوبوموحِاا
لحامتؾَةا
ورك ةل ا وزلافِة ا
لمضوف ا
ثبسة ا

أأهرثوبوموحِاا
ؿامة ا

ثومسان ا
أأهرثوبوموحِا ا
بوـباس ا

لمللاًُس(المسدليسال ألولاولمثاين) ا
لمس يةالمثاهَة:ل ألهرثبوبوحِاالمللاربَة/مِا ٍنال ألهرثوبوموحِا/ا أأهرثوبوموحِااأأصاكلالمخـب ر/لميؼريتال ألهرثوبوموحِةالحلدًثة/ا أأهرثوبوموحِاالمفضاءا
جالحامتؾي/مهنجَةالمبحرال ألهرثوبومويج/ا أأهرثوبوموحِاالجلزلئر/لمفكرا
لخلدلوين/اترخيالجلزلئرالملـارص/البس متوموحِا/اجالسدرشلق/املةا
أأحٌبَة/ؿملالميفساجالحامتؾي .ا
المس يةالمثامثة:اثلٌَاتالمبحراوؤلؿدل امذكرةالمخخرج /أأهرثوبوموحِةالمرتبَةاولمخـومي/لمعلوساولملٌلرساتالمرمزًة /أأهرثوبوموحِاالنولةا
وللثعال /أأهرثوبوموحِاالمِجرةاولمـالكاتاجالحامتؾَة/ل ألهرثوبوحِاا
جالكذعا ًة/لؤؿالماأآيل /أأهرثوبوموحِاالدلٍن /أأهرثوبوموحِاالمللربا
لمـريب/لهرثوبوموحِااللثعالاولملٌلرساتالمثلافِة/لموظنالمـريبا
ولمـوملة /أأهرثوبوموحِاالمرتلثالملا ياولمالما ي /أأهرثوبوموحِااوس ميَوموحِا/ا
أأهرثوبوموحِاالدلٍناولمللدسا /أأهرثوبوموحِاالمرًفاولملدًية/لملرلبةالمـائ ةلا
ولجليدر /أأهرثوبوموحِاالمِجرة .ا

لملعدر:الؤؿدل المباحر .ا
مؽ المـمل ا أأن المخخعط اًدرس ايف المس ية المثاهَة افلط اجبامـة المضوف احبمك ا أأهَ امتا
لفذخاحَالهعالكاامناُذلالملومسالجلامـيافلطا،9944-9943اوجبامـةاثبسةا أأظبحاًدرسا
لمخخعط ابدلًة امن المس ية المثاهَة ابـدما ااكن اًدرس ايف المس ية المثامثة افلط ايف الملولمسا
لمسابلة،اكٌلاًدرساجبامـةاثزيياوزو ايفاكسمالنولةاولمثلافةال ألمازًلَةاختعطال أل با
ول ألهرثوبوموحِا ايف المس ية المثامثة امُساوس ،امبلاًُس امثل ا أأهرثوبوموحِا المـامل ال ألمازًلي،ا
لمرتلثال أل يبال ألمازًلي،ال أل بال ألمازًلي .ا
ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا152ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

لملسم ا
لنولةا
ولمثلافةا
ل ألمازًلَة ا
ا

لجلامـة ا

لمخخعط ا

ملةاوزلافةا أأمازًلَةا ا
لمبوٍرة ا
(اس يةااثهَةاواثمثة) ا
ثزيياوزو ا

كس يعَية 9ا
لمـووما
سـَدة ا
جالحامتؾَة ا
سكِكدة ا

امساهَاتاوفنالمخـومي-املةا
و أأ ب-املةاوحضارة ا
(اس يةااثهَةاواثمثة) ا
ؿملالحامتعالملدًيةاس 3ا
ؿملاجالحامتعاسا 3ا
ؿملاجالحامتعالحلرضيا ا

لمللاًُس ا
ا أأهرثوبوموحِاالمـاملال ألمازًليا اا أأهرثوبوموحِاازلافِةا اا أأهرثوبوموحِاالحامتؾَةاوزلافِة اا أأهرثوبوموحِاالمـاملال ألمازًلي اا أأهرثوبوموحِاازلافِة اال ألهرثوبوموحِااولمرتلثال ألمازًلي اأأهرثوبوموحِااحرضًةا ا
أأهرثوبوموحِاالمللربالمـريبا ا
أأهرثوبوموحِااحرضًةا ا

لملعدر:الؤؿدل المباحر .ا
ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا153ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

-9-4-4امكلِاساًًمتيالؤىلاختععاتامـرفِةاأأخرى :ا
ؿىل المـموم اًدرس املِاس ال ألهرثوبوموحِا احتت امسمَات اؿدًدة ايف اكث ر امنا
لمخخععاتاولملكَاتايفاؿد امنالجلامـاتالجلزلئرًة،اخاظةايفالكَةالمـووماللؤوساهَةا
وجالحامتؾَةاوالكَةالل آ لباولنولاتاوذكلاؿىلالميحوالمخايلا :ا
 ايفاكسمالمـووماجالحامتؾَة:ايفالمسدليسال ألولاس يةا أأوىلاخذعامضرتكاؿوومالحامتؾَةاحتتامسمىامدخلالؤىلال ألهرثوبوموحِا،اويفالمسدليسالمرلبؽا(لمسدليسالمثاينامنا
لمس يةالمثاهَة)ايفاصـبةاؿملاجالحامتعاحتتامسمىا أأهرثبوموحباالحامتؾَةاوزلافِةايفامجَؽا
لجلامـاتالجلزلئرًةالميتاثدرساختعطاؿملاجالحامتعا(96اخامـةامنا أأظلالجلامـاتامتكنا
لمباحرامنالموموجالؤىلامولكـِااولحلعولاؿىلابرانجمِاالمخدرٌيس) .ا
اااا-ايفاكسمالمـووماللؤوساهَة:ايفالمس يةالمثاهَةامناصـبةاللؤؿالماوللثعالاحتتامسمىا
أأهرثبوموحِاازلافِةاولحامتؾَةا(93اخامـة) .ا
اااا-ايفاؿد امنال ألكساماولمخخععاتايفاخامـاتامذفركةايفالجلزلئراؿىلالميحوالمخايل :ا
خدولارمق(:)99اًبنياثدرٌسال ألهرثبوموحِاامكلِاسايفامرح ةلامُساوس.

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-9-4امرح ةلالملاسرت:ا ا
مثوٌلايفامرح ةلامُساوساثدرسال ألهرثوبوموحِاايفامرح ةلالملاسرتاكخخعطاكامئابذلثَا
يفابـغالجلامـات،الؤضافةالؤىلاثدرٌسِاامكلِاسايفاؿد امنالمخخععاتالملـرفِةال ألخرى .ا
-4-9-4اكخخعطاكامئابذلثَ:ا ا
يفامرح ةلالملاسرتا أأوالمعورالمثاينامنالمخـوميالمـايلاوفق اهؼامال.م .اًمتالمخكوٍنايفا
ختعطال ألهرثوبوموحِااكخخعطامـريفايفالكَةالمـووماللؤوساهَةاوجالحامتؾَةااتبؽاملسما
لمـووماجالحامتؾَةايفاؿد امنالجلامـات،ابس خثٌاءاختعطاولحدامفذوحايفالكَةالل آ لبا
ولنولاتاجبامـةاثزيياوزو،كٌلاًبٌَُالجلدولالمخايل :ا
خدولارمق(:)93اًوحضاثدرٌسال ألهرثوبوموحِااكخخعطايفالملاسرت .ا
لجلامـة ا

لمخخعط ا

أأهرثوبوموحِاا
بسكرة ا لحامتؾَةا
وزلافِة ا

أأهرثوبوموحِاا
لاجمالا
ورك ةل ا
ولمِوًة .ا
كس يعَية أأهرثوبوموحِاا
زلافِة ا
9ا

لمللاًُسا(المسدليسال ألولاولمثاين) ا
ماسرت:4ل ألهرثبوموحِا اولمرتلث /ال ألهرثوبوموحِا المخعبَلِة /اأأهرثوبوموحِاا
لمخمنَة /ال ألهرثوبوموحِا اولمخارخي /امهنجَة امرشوع المبحر /ا أأهرثوبوموحِاا
لدلٍن /ا أأهرثوبوموحِا الملرلبة /اموخلى المخدرًب .ا أأهرثوبوموحِا المرتبَة/ا
أأهرثوبوموحِاالمعحة/امهنجَةالمبحرال ألهرثوبومويج/املةاأأحٌبَة .ا
ماسرت:9الاجممتـاتالمبد اوًة/امهنجَةالمبحرال ألهرثوبومويج/اا أأهرثوبوموحِاا
لمفن اولدلال /ا أأهرثوبوموحِا اللؤثعال /اموخلى المخدرًب /ا أأهرثوبوموحِاا
لملؤسسة/ل ألهرثوبوموحِا النولوًة /ا أأهرثوبوموحِا المللرب المـريب(.لمسدليسا
لمثايناخمعطامخحض راومٌاكضةارساةلالمخخرج) .ا
ماسرت:4الؤحعاءاوظفي/احتوَلامـعَاتالخلرلئط/المِوًةاجالحامتؾَة/ا
لؤؿالم اأآيل /ا أأهرثوموحِا الاجمال /ال ألزيوموحِا الحلرضًة /الذللكرة اولمخارخي/ا
مدخلام ألهرثوبوموحِا/ال ألهرثوبوموحِاالحلرضًة/اثلٌَاتالمبحرالملَدلين .ا
ماسرت :9ا أأهرثوبوموحِا الحلَاة الحلرضًة /ا أأهرثوبوموحِا الاجمال ا اولمسكن/ا
أأهرثوبوموحِاالنولة /المخلَ راجالحامتؾي /ا أأهرثوبوموحِاالمرُان.ا(لمسدليسا
لمثايناخمعطامرساةلالمخخرج) .ا
ماسرت:4ااترخيالمفكرال ألهرثوبومويج /البس متوموحِا/لميؼرًةالمثلافِة/املةا
أأحٌبَةا /ا أأهرثوبوموحِاالمـائ ةل/ا أأهرثوبوموحِاالمخلَ ر /ا أأهرثوبوموحِاالملياجها
ولملَا ٍن /ا أأهرثوبوموحِا الحامتؾَة اوزلافِة /اثلٌَات الملالحؼة اومجؽا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا154ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

أأهرثوبوموحِاا
ثومسان ا زلافِةا
ولحامتؾَة .ا
خًض ةل ا
ثزيياوزو ا
لكَةا
لل آ لبا
ولنولات ا

أأهرثوبوموحِا ا
أأهرثومووحِاا
أأهرثوبوموحِاازلافِة/اؿملاللآاثر/ااترخيالجلزلئرالملـارص/ارول ا أأهرثوبوموحِاا
لمرتلثا
لمـاملال ألمازًلي/امهنجَةالمـووماجالحامتؾَة/ال ألخالقاولمسووك/ا
ولمثلافةا
أأهرثوبوموحِاالمرتلث/المكذابةايفالمـووماللؤوساهَة .ا
ل ألمازًلَة ا

لملعدر:الؤؿدل المباحر .ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا155ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

ثبسة ا

أأهرثوبوموحِاا
ؿامة ا

لمبَاانت /ا أأهرثوبوموحِاالمللربالمـريب /ا أأهرثوبوموحِاالدلٍن /ا أأهرثوبوموحِاا
لمخحرض/اثلٌَاتالمسمـيالمبرصياول ألهرثوبوموحِا/ا أأهرثوبوموحِاالنولة .ا
ماسرت :9ال ألهرثوبوموحِا اولمثلافة /ا أأهرثوبوموحِا المخمنَة /البس متوموحِا/ا
موخلِات/امهنجَةالؤؿدل امرشوعالمبحر/ا أأهرثوبوموحِااثعبَلِة/فوسفةا
واترخي المفن /ا أأهرثوبوموحِا النولة /ا أأهرثوبوموحِا المثلافات المفرؾَة/ا
أأهرثوبوموحِا المعحة اولملرض .ا(لمسدليس المثاين اخمعط الؤحرلء احربطا
مِدلينايفامؤسسةاًخوجابرساةلاخترجاثياكش) .ا
ماسرت :4ا أأهرثوبوموحِا الملَا ٍن /ال ألهرثوبوموحِا الدلًًِة /ال ألهرثوبوموحِاا
ولمرتلث /ال ألهرثوبوموحِا اجالكذعا ًة /امدخل ام ألهرثوبوموحِا/ا
ل ألهرثوبوموحِااولمخارخي/امهنجَةامرشوعالمبحر/لؤؿالماأآيل/املةاأأحٌبَة/ا
ل ألهرثوبوموحِاالحلرضًة/ال أله ارثوبوموحِااوجالس خـٌلر /ا أأهرثوبوموحِاالمرتبَة/ا
ل ألهرثوبوموحِاالمس َاس َة/ا أأهرثوبوموحِاالمعحة .ا
ماسرت :9المثلافة اولمضخعَة /الؤؿالم اأآيل/لمبحر الملَدلين /الميؼرًةا
ل ألهرثوبوموحِة /املةاأأحٌبَة /ا أأهرثوبوموحِاالمِويت/ا أأهرثوبوموحِاالمللربا
للؤساليم /ا أأهرثوبوموحِا الدلٍن اولمعحة اولملرض /ا أأهرثوبوموحِا المفنا
ولدلال /ا أأهرثوبوموحِا الملؤسسة .ا(لمسدليس المثاين اخمعط امرساةلا
لمخخرج) .ا
ماسرت :4ال ألزيومساهَات /ال ألزيوقرلفِا/ملة افروس َة /ا أأهرثوبوموحِا المللربا
لمـريب/لموظن المـريب اولمـوملة /ا أأهرثوبوموحِا ازلافِة اولحامتؾَة /اموخلىا
لمخدرًب/اللؤثعالاولملٌلرساتالمثلافِة(.المسدليسالمثاين) ا
ماسرت :9ا أأساظ ر اصـبَة /المـا لت اولمخلامَد /الؤزجوزيًة /ال ألهرثوبوموحِاا
جالكذعا ًة/احتلِلاتامِدلهَة/اأأهرثوبوموحِاالحلدلزة/ا أأهرثوبوموحِاالدلٍن/ا
اترخياحضارةالمللربالمـريب/المـوملة(.لمسدليسالمثاينامرساةلالمخخرج).ا ا
ماسرت9ا(:اأآخرا فـةاماسرتايفاُذلالمخخعط) .ا

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-9-9-4امكلِاسايفاختععاتاماسرتاأأخرى :ا
ؿىل المـموم اًدرس املِاس اجالهرثوبوموحِا ايف الجلامـات الجلزلئرًة ايف امرح ةل المعورا
لمثاينامنالمخكوٍنا(لملاسرت)،امكلِاسايفاختععاتامـرفِةاخمخوفةاثًمتياملكَاتالمـووما
للؤوساهَةاوجالحامتؾَة،اولكَاتالل آ لباولنولاتاولمـووماللؤسالمِة،اكٌلاس يوحضَابضلكا
مفعلافامياًًل .ا
اا -اكسم المـووم اجالحامتؾَة :اصـبة اؿمل اجالحامتع ،المس ية ال ألوىل اماسرت اختعط (ؿملا
جالحامتعاللؤحرلماجبامـةالمضوف،اسوس َوموحِةالمـايفاولمـملالجليايئاجبامـةاموَاهة،اؿملا
جالحامتعاللؤحنرلفاولجلرميةاجبامـيتاسوقا أأُرلساوثبسة)احتتامسمىا أأهرثوبوموحِااحٌائَةا
يفالمسدليسال ألول،اوملِايسالمخحوَلالمسوس َو -أأهرثوبومويجامؼاُرةاللؤحنرلفايفالاجممتؽا
لجلزلئريا،او أأهرثوبوموحِاالجلرميةاوؤلصاكمَاهتاايفاختعطاؿملاجالحامتعاللؤحنرلفاولجلرميةا
جبامـةاؾيابة .ا
اا-ايفالمخخععاتال ألخرىاكٌلاًبٌَُالجلدولالمخايل :ا
خدولارمق(:)91اًوحضاثدرٌسال ألهرثبوموحِاامكلِاسايفالملاسرت.ا ا
لمخخعط ا
لملسم ا لجلامـة ا
عالحامتعاالمض َخوخة ا
لمبوٍرة ا
ؿملالميفسالمـَا ي ا
ؿملالميفسالملريضا
لمضوف ا
ولملٌلرساتالمـَا ًة ا
ؿملاجالحامتعالحلرضي ا
بثية ا
ؾيفالمعحة/عالميفس ا
لمـووما
جالحامتؾَة ا لملس َ ةل ا ؿملاجالحامتعالمرتبوي ا
ؿملاجالحامتعاللثعال ا
ثومسان ا
لمفوسفةاولمخيوعالمثلايف ا
سعَف 9ا ؿملاجالحامتعالمثلايف ا
ؿملاجالحامتعالمرتبوي ا
ورك ةل ا
اترخيالمفوسفة ا

جسمَةالمللاًُس ا
أأهرثوبوموحِاالمعحة .ا
ل ألهرثوبوموحِاالمثلافِةاولمخحوَوَة .ا
ل ألهرثوبوموحِاالميفس َة .ا
أأهرثوبوموحِااحرضًة .ا
أأهرثوبوموحِا .ا
أأهرثوبوموحِااحربوًة .ا
أأهرثوبوموحِااللؤؿالماوللثعال .ا
أأهرثوبوموحِااؿامة .ا
أأهرثوبوموحِاازلافِة .ا
ل ألهرثوبوموحِااولمرتبَة .ا
أأهرثوبوموحِا .ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا156ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

لمـووما
للؤسالمِة ا

ثزيياوزو ا

هلداحدًراومـارص ا

كس يعَية ا

ملارهةال أل ين ا

أأهرثوبوموحِااللثعالا .ا

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

كس يعَية 9ا ثيؼمياوجس َ رالملدن ا
أأمالمبوليق ا ؿملالميفساجاللكًَِيك ا
بوـباس ا فوسفةاولثَلاالمـووم .ا
أآاثر ا
بثية ا
لؤثعالاس َايح ا
ؾيابة ا
سوقا
لثعالاوؿالكاتاؿامة ا
أأُرلس ا
لثعالاوؿالكاتاؿامة ا
لملدًة ا
لمـووما
للؤوساهَة ا
أآاثرامااكبلالمخارخي ا
كس يعَية 9ا لمرتلثالمخارخيياولمس َاحةا
لمثلافِة .ا
لمخارخياجالحامتؾياولمثلايفا
بوـباس ا
نوجزلئر .ا
أأ باؿاماوملارن ا
لملدًة ا
برجا
أأ باؾريب ا
بوؾرٍرجي ا
ل أل با
أأمالمبوليق ا أأ باحدًراومـارص ا
لمـريب ا
أأ باصـيب ا
سكِكدة ا

عاجالحامتعاو أأهرثوبوموحِاالحلرضًة ا
أأهرثوبوموحِا .ا
ل ألهرثوبوموحِاالمثلافِة .ا
أأهرثوبوموحِااظبَـَةاوزلافِة .ا
أأهرثوبوموحِاالجلزلئر .ا
ل ألهرثوبوموحِااوللثعال .ا
ل ألهرثوبوموحِاالمفزييئَة .ا
ا أأهرثوبوموحِاازلافِةا(ؿا لتااااااااااااااوثلامَد)/ا(احرفاوظياؿات) .ا
أأهرثوبوموحِاالجلزلئراولمللربالمـريب ا
أأهرثبوموحِاالميطال أل يب .ا
ؿالكةال أل باول ألهرثوبوموحِا .ا
أأهرثوبوموحِا/ا أأهرثوبوموحِاازلافِةا .ا
أأهرثوبوموحِا/المفولكور/امدخلالؤىلا
لمرتلثالمضـيبا .ا
لميلدال ألهرثوبومويج .ا
أأهرثوبوموحِا .ا

لملعدر:الؤؿدل المباحر .ا
ًؼِرامناخاللامااس بقاؾرضَاحولاثدرٌساما ةال ألهرثوبوموحِااكخخعطامـريفا
كامئابذلثَا أأوامكلِاساًًمتيالؤىلاختععاتا أأخرى،ايفامرحويتالنوُساوساولملاسرت،اوحو ا
لهفذاح اؿىل اُذل المـمل ايف اخمخوف المـووم اللؤوساهَة اوجالحامتؾَة اول أل بَة ال ألخرى ،اهدِجةا
ؤل رلكا أأمهَخَاولرثباطالمـوومااببـضِاالمبـغ،ادلرخةاًعـبافهيااوضؽاحدو اولحضةالملـاملا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا157ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بني اؿمل اوأآخر ،اكٌل اًؼِر ابأأن ال ألهرثوبولوحِا اكخخعط احيؼى ابُامتم أاأكرب ايف اخامـاتا
مٌعلةارشقالجلزلئراملارهةاجبامـاتالموسطاولملرب،اخاظةايفالمس يولتال ألخ رة،اوًـو ا
ذكل الؤىل اهجو اخنبة امن المباحثني ال ألهرثوبوموحِني ا أأو الحملسوبني اؿىل ال ألهرثوبوموحِاا
لمياصعنيايفاخامـاتالمرشقالجلزلئري،اممااًًئبامبس خلبلا أأفضلام ألهرثوبوموحِاايفاُذٍا
لجلامـاتاوندلرلساتال ألهرثوبوموحِةايفالجلزلئرابعفةاؿامة .ا
اا
-3-4املاًُساأأخرىاثدخلامضنالُامتماتاوموضوؿاتال ألهرثوبوموحِا:
من اخالل الملسح المضامل اخملخوف امولكؽ الجلامـات الجلزلئرًة ،اوبـد اللؤظالع اؿىلا
لمربلمجالمخدرٌس َةاخملخوفالملكَاتالميتالس خعاعالمباحرالموظولالؤههياامناخاللاُذٍا
لملولكؽ،امتكنامناوضؽاكامئةامـد امنالمللاًُسالميتاثدخلايفا لئرةالُامتمال ألهرثوبوموحِاا أأوا
حرثبطاهبااسولءايفامهنجالمبحرا أأوايفاموضوعالدلرلسة،اثخوزعاؿىلاؿد امنالملكَاتا
مبخخوفالجلامـات،اهذكرُاا وناثفاظَل :ا
اا -املاًُسا(ل أل بالمضـيب،ا أأ باصـيباؿام،ال أل بالمضـيبالمللاريب،ا أأحٌاسال أل با
لمضـيب،ال أل بالمضـيبالجلزلئري،المرس المضـيبالجلزلئري)اولميتاثدرسايفاكسمال أل با
لمـريباختعطا رلساتا أأ بَةاو رلسات اهلدًةايفاخمخوفالجلامـاتالجلزلئرًةايفامرح ةلا
مُساوس،الؤضافةالؤىلاملِاسالمثلافةالمضـبَةالمللاربَةاجبامـةاؾيابةاختعطاماسرتا أأ با
ملاريب،اوملِاسالمرتلثاولمخولظلاختعطاماسرتا أأ باولثعالاجبامـةاثزيياوزو .ا
اا -املِاسالمرتلثالملا ياولمالما يايفالجلزلئر ايفالمس يةالمثاهَة امُساوساختعطاؿملا
لملكذباتاايفاخمخوفالجلامـاتالميتاثدرساُذلالمخخعط .ا
 املاًُس( المعياؿات اولمفٌون ابمللرب اللؤساليم ،المفٌون المزخرفِة ابمللرب اللؤساليم)اختعطاماسرتاأآاثرالمللرباللؤساليماجبامـةاثومسان،اوملاًُسا(اترخيالمرتلثالمثلايف،ا
مول المرتلث،المافٌونالمضـبَة،الحلرفاولمعياؿاتالمخلوَدًة)ابلسمالمفٌوناختعطاماسرتا
حٌلًة الملمخواكت المثلافِة اجبامـة الملدًة ،اوملاًُس ا(مدخل الؤىل المرتلث المثلايف ،المرتلثا
لمالما ي)اختعطامُساوساحفغالمرتلثابيفسالجلامـة .ا

خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا158ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

خدولارمق(:)92اًبنيامضارًؽالدلكخورلٍايفاختعطال ألهرثوبوموحِاانومومسالجلامـيا .9944/9943ا
ؿد الملياظب ا
ؾيولنالمخخعط ا
لملكَة ا
لجلامـة ا
 91ا
أأهرثوبوموحِااؿامة ا
ثبسة ا
 92ا
أأهرثوبوموحِا ا
ثومسان ا
ؿوومالؤوساهَةا
 93ا
أأهرثوبوموحِا ا
لمبوَدةا 9ا
ولحامتؾَة ا
 92ا
أأهرثوبوموحِاامدهَة ا
وُرلنا 9ا
 93ا
أأهرثوبوموحِا ا
وُرلنا 9ا
 91ا
ل أل بالمضـيباولدلرلساتالنوساهَة ا
لمعارف ا
لل آ لباولنولات ا
 49ا
ل أل بالمضـيب ا
لجلوفة ا
 49ا
لمرتلثاللؤساليماوللؤسدرشلق ا
لجلزلئرا 4ا ؿوومالؤسالمِة ا

لملعدر:الملرلرالموزلريا632المعا رايفا .9943/49/43ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا159ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

اا-املاًُس(المفخاراولخلزفايفالمللرباللؤساليم،المـٌلرةاولمـمرلنايف المللرباللؤساليم،ا
لمفٌوناولمعياؿاتالمخعبَلِة،الملعا رالملا ًةايفالمـِدالمـامثين،المفٌوناولمعياؿاتالجلزلئرًةا
يفالمـِدالمـامثين،المفخاراولخلزفايفالمـِدالمـامثين،افٌوناوحرفالجلزلئر،المرتلثالمثلايفا
ووسائلاللثعال)اولميتاثدرسايفامـِداللآاثراجبامـةالجلزلئر .9ا
-1-4امرح ةلالدلكخورلٍ:ا ا
متثلالدلكخورلٍالمعورالمثامرامنالمخكوٍنايفالمخـوميالمـايلايف اهؼامال.م، .اوًمتافذحا
مضارًؽالدلكخورلٍامؽابدلًةالكامومساخامـيابـدامولفلةالموزلرةالموظَةاولاجمامسالمـومَةا
نويدولتالجلِوًةاؿىلالملضارًؽ المللرتحةاؿوهيا،اوًمتاثيؼميامسابلاتاوظيَةايف الجلامـاتا
لملؤُ ةل الحذضان الملضارًؽ المللبوةل ،اوبـد اثيؼمي الملسابلات المكذابَة اوثعحَح اللؤخابت،ا
ثـونالميخاجئاوًـونازجاحالمعوبةال ألولئلاحبسباؿد الملياظبالمبَدلقوحِةالملفذوحةايفالكا
مرشوع .ا
وؾرفالملومسالجلامـيا9944/9943افذحامضارًؽا كخورلٍايفاختعطال ألهرثوبوموحِاا
أأوايفاختععاتاحرثبطالرثباظااوزَلااهباايفاؿد امنالجلامـاتالجلزلئرًةاموزؿةاؿىلا أأكساما
ولكَاتاخمخوفة،اولجلدولالملوليلاًوحضاذكل :ا

ولكؽاللأهرثوبوموحِاايفالجلامـةالجلزلئرًةابـداأأكرثامناربؽاكرنامناجالؿرتلفاللأاك ميياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلؤضافةالؤىلامرشوعالدلكخورلٍايفال ألهرثوبوموحِااجبامـةاثومساناوامدرسةالدلكخورلٍا
جلامـةاقر لًةاس يةا9943/9942امالكالملرشوؿني،الملالحغا أأنال ألهرثوبوموحِااكخخعطا
يفامرح ةلامابـدالمخدرجاملاحيغابلُامتمالذلياحضُتابَاخمخوفالمخخععاتاجالحامتؾَةا
ل ألخرى،الؤلا أأناجالُامتمابَاٍز ل امناس يةالؤىلا أأخرى اهدِجةا ؤل رلكامدىالحلاخةالملاسةا
مخخععاتاكا رةاؿىلافِمالمولكؽالملـاش .ا

اثمثا-اخمابرالمبحرالمـوميالملخخععةايفال ألهرثوبوموحِا :ا
خمربالمبحرالمـومي اُواؾبارةاؾنامؤسسةارمسَةامِااٍلوؿةامنال ألُدلف،احرحكزا
أأساسااؿىلاثلدمياخدماتامـرفِةاوؿومَةانومجمتؽ،اًلوماهباا أأؾضاءاذوواكفاءةاؿامَة،احِرا
ًـدالموحدةالملاؿدًةانوبحرالمـوميايفالجلامـات(،)16ايفالجلزلئراصِدتالمس يولتال ألخ رةا
حركةاكب رةايفالؤوضاءاوثأأسُساخمابرالمبحرالمـومي،احِرالاحاك اختووالكَةايفا أأياخامـةا
منالجلامـاتامناخمرباحبراٌس رٍاٍلوؿةامنال ألساثذةاوًضمافرقاحبرامضلكةامناؿد ا
من المباحثني ،اوًـرف امِدلن ال ألهرثوبوموحِا اخمابر احبر اثًضط ايف اؿد امن الجلامـاتا
لجلزلئرًةاكٌلاًبٌَُالجلدولالملوليل .ا
ا
ا
ا

ا
ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا160ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .سوٌلنابناكِ ةلا–اخامـةالمضوف-الجلزلئر

خدولارمق(:)93اًبنياخمابرالمبحرالجلزلئرًةالملخخععةايفال ألهرثوبوموحِا .ا
لجلامـة ا

لؤمسالخملرب ا

خمربالملوروثالمـومياولمثلايف ا

لملس َ ةل ا

 9942ا

 91ا

ثومسان ا

 9994ا

 91ا

لملركزالجلامـيا
بلوزيلن ا

 9991ا

 91ا

قر لًة ا

/ا

 92ا

لجلزلئر 9ا
لجلزلئر 9ا
لجلزلئر 9ا
كس يعَية 9ا
ثومسان ا
ثومسان ا
لملركزالجلامـيا
مترنلست ا

 9992ا
 9999ا
 9949ا
 9949ا
 9999ا
/ا

 93ا
 91ا
 95ا
 91ا
 91ا
 91ا

 9943ا

 92ا

لملعدر:الؤؿدل المباحر .ا
كٌلاثضماخمابراحبرا أأخرىافرقاحبثَةاهتمتابدلرلساتال ألهرثوبوموحِة،اكٌلاُوالحلالا
مؽاخمربالمخحوَلالمسوس َومويجامخمنَةال ألكاممياجبامـةالجلزلئر،9الذلياًضما 1افرقاحبثَةا
لؤحدلُا احتت اجسمَة اسوس َو -أأهرثوبوموحِا المخمنَة الحملوَة ،اوخمرب المبحر ايف الدلرلساتا
لمسوس َو-ملوًة المسوس َو-ثـوميَة اولمسوس َو -أأ بَة اجبامـة احِجل اولذلي امن ابني افركَا
لمبحثَةال ألربؽافركذنيايفاُذلالاجمال،افركةالمرتمجةاوؿالكاهتاابمسوس َوملويتاولنوساهَاتا
ل ألهرثوبوموحِة ،اوفركة الدلرلسات المسوس َوموحِة اول ألهرثوبوملوًة ،الؤضافة الؤىل اخمرب الدلٍنا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا161ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضابسكرة

جم ةلالمخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالمــــــــــــد المثامر

خمربالدلرلساتال ألهرثوبوموحِةاولملضالكتا
جالحامتؾَةا .ا
خمربا أأهرثوبوموحِاال أل يناوملارىهتاا رلسةاسوس َو-
أأهرثوبوموحِة .ا
خمربالدلرلساتاجالحامتؾَةاولميفس َةا
ول ألهرثوبوموحِة ا
خمربالمرتلثالمثلايفاولنولوياول أل يبابجليوبا
لجلزلئري ا
خمربال ألهرثوبوموحِاالمخحوَ ةلاوؿملالميفسالملريض ا
خمربا أأظوسالمثلافةالمضـبَةالجلزلئرًة ا
خمربالدلٍناولاجممتؽ ا
خمربااترخيالمرتلثاولاجممتؽ ا
خمرباؿا لتاو أأصاكلالمخـب رالمضـيبابجلزلئر ا
خمربامجؽاوثوزَقالمضـرالمضـيبالجلزلئري ا

س يةا ؿد افرقا
للؤؾامت ا لمبحر ا
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ولاجممتؽ اجبامـة الجلزلئر 9ابفركة احبر المخحول الدلًين اخوفِخَ المخارخيَة اوأأس بابَ اجالحامتؾَةا
رلسةاسوس َو -أأهرثوبوموحِة .ا
ثلوم اخمابر المبحر المـومي اُذٍ ابعفة اؿامة ،امبِام امثل الملضاركة ايف احكوٍن اظوبةا
لدلرلسات المـوَا اول ؤلرشلف اؿىل ا أأظروحاهتم ،الزجاز امضارًؽ المبحر امضن اختععاِا امنا
خاللافرقالمبحر،ال ؤلرشلفاؿىلافذحافروعاوختععاتامـرفِةاومذابـهتا،الؤكامةالملوخلِاتا
ولميدولت اول أليم الدلرلس َة اولدلورلت المخكوًًِة ،الؤظدلر الدلوريت اولاجمالت المـومَة،ا
لحلعولاؿىلامٌحاوحربعاتانوخيللايفاهمٌلتاؿومَةاحموَةاو ومَة،اوك رُاامنا أأوضعةاؿومَةا
بضلكافر ياأاأوامضنافرقاحبرا أأوابمخـاونامؽالكَاتاوخامـاتاوخمابرا أأخرى،الؤلاأأنا
لُامتهما ابملولضَؽ الملخـولة اب ألهرثوبوموحِا اولمبحر ال ألهرثوبومويج اًبلى احمدضٌل ،املارهةا
بملولضَؽال ألخرى،اومناهجةا أأخرىاثبلىاخمابرالمبحرالمـوميايفالجلزلئرابعفةاؿامةااثـاينا
منامضالكاوؾرلكِلامتيـِاامنا أأ لءا ورُااكٌلاُوالحلالايفالدلولالملخلدمة،اخاظةافاميا
ًخـوقامبضلكةاك ةلالهمتوًلاولحلافزالملا يابمًس بة انوباحثني،اوك ةلاوسائلاوجتِزيلتاُذٍا
لخملابر .ا
منا أأمهالملضالكالميتاثولخَاخمابرالمبحرالمـوميايفالجلزلئر( :)17ا
 ك ةلاللؤماكهَاتامخجِزياومتوًلالخملابر .ا ؿدمالرثباطالمبحوثالمـومَةالمللامةاهباامبضارًؽالمخمنَةايفالمبال  .ا لكذعارُااؿىلالؤظالقال ألملاباؿىلال ألفرل اوحبسِمايفاماكثبا ؤل لرًةاخامَةامنالمـخا اولمخجِزي .ا
 ؿدم اوحو الس خلالمَة انوباحثني ايف ا ؤل لرة اثكل الخملابر(س َعرة ال ؤل لرة اؿىل اثوحَِالمبحرالمـوميابدلامنال ألس خاذالجلامـي) .ا
 -ك ةلامساؿديالمباحثنيامؽاقَابالمخحفزيالملا ياولملـيوي .ا
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بـدالملسحالمضاملالذلياكامابَالمباحراؿىلامولكؽالجلامـاتالجلزلئرًة،اثوظلا أأهَايفا
لموكتالمرلُناومؽاثـممي اهؼام ال.م .اثدرسال ألهرثوبوموحِااكخخعطامـريفاكامئابذلثَا
وكٌل ة اوملِاس ايف اختععات امـرفِة ا أأخرى ايف ال ألظولر المثالث ا(مُساوس ،اماسرتا
و كخورلٍ)ايفالكَاتاو أأكسامالمـووماللؤوساهَةاوجالحامتؾَةا،اولل آ لباولنولاتاايفا أأكوبا
لجلامـات الجلزلئرًة ،اكٌل امت الؤوضاء اولؾامت اؿد امن اخمابر المبحر المـومي الملخخععة ايفا
ل ألهرثبوموحِاايفاؿد امنالجلامـات،اثلومابأأوضعةاؿومَةاوهماماخمخوفة .ا
رمغاُذلاثبلىال ألهرثبوموحِااجضكوامناك ةلالمباحثنيالخملخعنيافهيا،اومناك ةلالدلرلساتا
لملخخععة اولمكذابت اولمخأأمَفات اهدِجة اثأأخر الؾامت ُا املارهة ابمفروع المـومَة ال ألخرى،ا
وهدِجةاثلَُباثلامَدالدلرلسةالملَدلهَةاولحللوَة،اسو ًلءايفاوضاطاخمابرالمبحرا أأوايفاحكوٍنا
لمعوبة اخالل ال ألظولر الخملخوفة انوخـومي المـايل ،ا أأو اح ى ايف اكخابت اومًضورلت ال ألساثذةا
ولمباحثني،افالاميكنالحلدًراؾنا رلساتا أأهرثبوموحِةارظَيةاحتايكالمولكؽا وناا رلساتا
مِدلهَةاوحلوَةاحلِلِةامبيَةاؿىلا أأسسامهنجَةالمبحرالملَدلين،افرمغاخعوبةالملَدلنايفا
لجلزلئرالؤلا أأناُذلالميوعامنالدلرلساتاحيخاجاجلِو أااأكرباوؤلىلا أ
كرثاختععااميكنامنا
هؼرةاأ
ً
خالمِااحكوٍنامدرسةا أأهرثبوموحِةاحموَةا أأوا ؤلكوميَةامتكنامنارؤًةالاجممتؽالحملًلابأأؾًٌَاالا
بأأؿنياك ران .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لملرلحؽا اولمِولمش :ا
 1اهورالدلٍناكوسة،ا" أأهرثوبوموحِاالمللربالمـريب"،امعبوؿةابَدلقوحِةاموهجةامعوبةاؿملاجالحامتعالمثلايف،اخامـةاسعَف،9ا-9941
،9942اص .93،91ا
2الملرحؽاهفسَ،اص .91ا
3ا()3اهفسالملرحؽ،اصا .93،94ا
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7اهورالدلٍناكوسة،ا أأهرثوبوموحِاالمللربالمـريب،امرحؽاسابق،اص .33،31ا
8الملرحؽاهفسَ،اص .33ا
9اهفسالملرحؽ،اص .34ا
10اموليالحلاجامرل ،امرحؽاسابق .ا
11اهورالدلٍناكوسة،ا أأهرثوبوموحِاالمللربالمـريب،امرحؽاسابق،اص .34ا
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