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ا للذساظت اإلاُذاهُت الىػىُت التي ًلىم بها مخبر جؼىٍش هظم الجىدة في مإظعاث حعمُل           

ىحُت في الخعلُم العالي و الثاهىي كشس اإلاخبر هزا اإلالخلى اإلاىظىم ب حىدة اإلاماسظت البُذاػ

ت الىاكع و آلاؿاق لشصذ الىاكع الزي ٌعهم في كشاءة آلاؿاق وسصذ معاًير  الجامعت الجضاةٍش

 حىدة اإلاماسظت البُذاػىحُه على طىء الخجاسب العاإلاُت .

 03و كذ بلؽ عذدها صهاء  أؿظلهااإلاخبر العذًذ مً اإلاذاخالث جم اهخلاء  ئلىو كذ وسدث 

 مذاخلت اهخلتها اللجىت العلمُت بما ًـُذ الهذؾ العامت للملخلى . 

خ اإلادذد اإلاؽتركين مً عذة والًاث مً  و اظخظاؾ اإلاخبر ألاظاجزة و كذ اوعلذ اإلالخلى في الخاٍس

البىاقي ، معخؼاهم ،البلُذة  أمالىػً )حُجل ،اإلاعُلت ،عىابت ، الجضاةش ، الاػىاغ ، 

مذاخالث  معت الحاج لخظش  وداسث هلاؼاث حبجا آلادابُت بكل ،كعىؼُىت ، كاإلات،(.

 تي صبذ كلها في اإلاداوس الثالر للملخلى . وجـصُل رلك كالخالي :ال ألاظاجزة

 هحوز بساجل علي :ألاطحاذ الد بإدازةظة الافححاحية وكائع الجل

مً الزكش الحكُم و عضؾ اليؽُذ الىػني  و ؼشع  ببىاثآًاث   ػوػان عماز جلى اللاسب 

وؿم   5312هىؿمبر  11في  خذود الخاظعت و الىصف  مً صباح ًىم  أؼؼالهاإلالخلى في 

خُث  الذكخىس بشاحل علي  الجلعت الاؿخخاخُت ألاظخار أداسالبرهامج الضمني اإلادذد له و كذ 

 ً العلمُت كما ركش  الخظاهشةزه و ػلبت و ؼكشهم على اهخمامهم به أظاجزةسخب بالحاطٍش

خىاط خظشة سةِعت اإلالخلى  و التي سخبذ  ألاظخارة ئلىالكلمت  أخالو مىطىعها زم  بأهذاؿها

ً مً  الدهحوز  ألاطحاذ 1و ػلبت و خُذ خظىس مذًش حامعت باجىت  أظاجزةبذوسها بالحاطٍش

الاطحاذ ولية العلوم الاوظاهية و الاجحماعية وكزلك خظىس عمُذ   ضيف عبد الظالم

ش هم الجىدة في مإظعاث الخعلُم العالي و  هوز الدًً الدهحوز جبالي و مذًش مخبر جؼٍى

كما خُذ حهىد كل اعظاء اللجىت الخىظُمُت و  الاطحاذ الدهحوز فسحاجي العسبيالثاهىي 

و ؼكشتهم على خشصهم في مخابعت هزا اليؽاغ العلمي و حشجُعه لُبلؽ  العلمُت للملخلى

 :اإلاداوس الثالر للملخلى و اإلاخمثلت في  بدعاؤالث و  مشامُه . كما ركشث سةِعت اإلالخلى
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ت بمعخىٍاتها اإلاخخلـت؟ بما في  ما هى ساهً  حىدة اإلاماسظت البُذاػىحُت في الجامعت الجضاةٍش

ً، ساهً ػشق ئعذاد وجلذًم  رلك ساهً حىدة الهُكلت اإلاعشؿُت للبُذاػىحُا، ساهً حىدة ؿشق الخكٍى

ع واعخمادها، ساهً حىدة ػشاةم وأظال ُب الخذَسغ والعالكت البُذاػىحُت والخىاصل اإلاؽاَس

  البُذاػىجي في  الجامعت...

ت مً  - ذ اإلاماسظت البُذاػىحُت في الجامعت الجضاةٍش ما هي اإلاعاًير التي ًمكً اعخمادها لخجٍى

ت مً  خالل اظخلشاء الخجاسب العاإلاُت؟ و ما هي آلاؿاق التي ًمكً سصذها لخمكين الجامعت الجضاةٍش

ذ اإلام  اسظت البُذاػىحُت وبالخالي طمان الخمّيز إلاخشحاتها؟.ججٍى

ت اإلاحوز ألاول :    واكع حىدة اإلاماسظت البُذاػىحُت في الجامعت الجضاةٍش

  سصذ معاًير حىدة  اإلاماسظت البُذاػىحُت على طىء الخجاسب العاإلاُتاإلاحوز الثاوي : 

تأؿاق حىدة اإلاماسظت البُذاػىحُت في اإلاحوز الثالث :   . الجامعت الجضاةٍش

و عمُذ كلُت العلىم الاحخماعُت و  1و في الخخام حذدث سةِعت اإلالخلى ؼكشها إلاذًش  حامعت باجىت 

ً و الؼلبت  مخمىُت لهم الىجاح في هزه  ألاظاجزةمذًش اإلاخبر.و في الخخام حذدث ؼكش كل  الحاطٍش

الزي سخب  هحوز فسحاجي العسبيالدألاطحاذ ئلى ت بعذها أخال مذًش الجلعت الكلمالخظاهشة .و 

الزًً  ألاظاجزةعلُه، كما سخب بعمُذ الكلُت و كل  ازنيلهزه الخظاهشة و  لحظىسه  بمذًش الجامعت

 الجامعتالىلاػ في كظاًا الجىدة في  إلزشاءمً مخخلف حامعاث الىػً  بدظىسهماإلاخبر  ؼشؿىا

ت و   لىغ الهذؾ الاظمي للملخلى .في ب ئظهامهمالجضاةٍش

 ألاطحاذو الاجحماعية  ؤلاوظاهيةعميد ولية العلوم العُذ  ئلىعذه أخال مذًش الجلعت الكلمت و ب

ً  الدهحوز جبالي هوز الدًً على حهىد اإلاخبر و  ازنيو ػلبت و  أظاجزةالزي سخب بذوسه بالحاطٍش

 و وؽاػهم . أعظاةهحذًت 

 هحوز ضيف عبد الظالمألاطحاذ الد 1جامعة باثىة  مدًس العُذ  ئلىلمت مذًش الجلعت الك أخالزم 

 ً الباخثين الزًً كذمى مً مخخلف حامعاث  ألاظاجزةو ػلبت و خُا  أظاجزةالزي سخب بالحاطٍش

ت  .كما ازنى  ئزشاءالىػً للمؽاسكت في هزا اإلالخلى و  الىلاػ خىل كظاًا الجىدة في الجامعت الجضاةٍش

يؽاغ العلمي الزي ًبذلىهه خالل كل ظىت مذًشه  على ال سأظهماإلاخبر و على  أعظاءعلى حهىد 

  .اإلالخلى الشظمي ألؼؼالؿخخاح الا عً  أعلًكلمخه  حامعُت .و في نهاًت
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 اإلاحاضسة الافححاحية :

 وبعذها سؿعذ الجلعت الاؿخخاخُت لالظتراخت  

 : ألاول و كائع الجلظات العلمية لليوم 

 : ألاولىالجلظة 

 : د. ًوطف عدوان  جامعة باثىة  زئيع الجلظة

 .جامعة باثىة : د. طلطاوي لويصة ملسزة الجلظة

ً وؼكشهم على كل ما بزلسخب سةِغ الجلع ىه مً حهذ في جدظير مذاخالتهم زم دعى ت بالحاطٍش

اإلاىصت  وؿُما ًلي وكاتع الجلعت العلمُت الاولى كما وسد في  ئلىاإلاخذخلين في هزه الجلعت  ألاظاجزة

شها:  جلٍش

دزاطة  –واكع جودة الحدزيع العالي في الجامعات الجصائسية بعىىان  اإلاداخلة ألاولى

وكان مدخىي اإلاذاخلت ًذوس   شهحوت عبد الىسيمالاطحاذ  مً جلذًم – ميداهية بجامعة جيجل

الجامعت مً خُث مدخىي اإلاىاهج والهُاكل وكذ جىصلذ َغ في حىدة الخذس  خىل واكع

جضال حعاوي عجضا في هزه الجىاهب وكذم اإلاخذخل اكتراخاث  الذساظت ئلى أن الجامعت ما

غ.  بخدعين الهُاكل وجخـُف كثاؿت ألاؿىاج لظمان حىدة الخذَس

ش للجىدة كاهذ في هـغ العُاق وفي هـغ الجامعت  ولكً بذساظت مإؼش آخ اإلاذاخلت الثاهُت:

وكذ كاهذ بعىىان : واكع ألاطحاذ في الخذَسغ مً ػشؾ  ؤلابذاعُتوهى مماسظت ألاظالُب 

 عموػةوعيم بو  ألاطحاذفي الخذَسغ مً ئعذاد  ؤلابذاعُتمماسظت ألاظخار الجامعي لألظالُب 

، وكذ جىصلذ هخاةج الذساظت ئلى وحىد احتهاد  ًوطف حدًد مً جامعة جيجلالدهحوز و ، 

لت  ع أظالُب الخذَسغ بؼٍش ولكً دون اظخعمال الىظاةؽ  ئبذاعُتمً ػشؾ ألاظاجزة في جىَى

غ.  الحذًثت في الخذَس

كاهذ خىل الخىاصل البُذاػىجي بين ألاػشاؾ الـاعلت في الىظؽ  اإلاذاخلت الثالثت والشابعت

ً  ألاطحاذة مهىة هصيرة:  الجامعي وكاهذ مً جلذًم مخذخلين ، التي سكضث على طشوسة جكٍى

بمىصبه ،  الالخداقكبل  ؤلاوعاويوالخىاصل  الاحخماعُتألاظخار الجامعي في مجال العالكاث 



 اإلالحلى الوطني الثاوي حول جودة اإلامازطة البيداغوجية في الجامعة الجصائسية الواكع و آلافاق 

 

عي الجامعي الزي   ألاطحاذ بسوال مخحاز مً جامعة أم البواقيأما  ؿلذ سكض على البعذ الدؽَش

الىفاءة الخؼسيعية للحواصل ًىظم الخىاصل البُذاػىجي  مً خالل مذاخلخه اإلاىظىمت ب : 

 البيداغوجي الجامعي في ضوء معاًير الجودة .

العاإلاية  الاثجاهاتجودة اإلامازطات البيداغوجية بين بعىىان طمان  اإلاداخلة الخامظة

ىة طبوغ  مً اإلادزطة العليا لألطاثرة بلظىطيىةوثجازب الحطوي وكذ ،  س لألطحاذة صبًر

غ ـ خل اإلاؽكالث ، العصف الزهني ، الخعلم  عشطذ اإلاخذخلت أظالُب خذًثت في الخذَس

عُت في الجامعاث العاإلاُت .  الخعاووي ـ كمإؼشاث للجىدة الخذَس

بعىوان : ثلييم عسوض الحىويً  لألطحاذة الدهحوزة بعيبن هادًةواهد  اإلاداخلة الظادطة

 NCAAفي ضوء  الاجحماعيةفي هظام ل م د إلايدان العلوم 

ً في العلىم ألاحخماعُت في معاس  عشطذ ألاظخارة للمعاًير اإلادلُت التي جصاغ بها عشوض الخكٍى

اإلااظتر وملاسهتها بمثُلتها الععىدًت ، لخصل ئلى خالصت  جىخُذ الجهىد لىطع  اللِعاوغ و

 .راث حىدة عالُت واضحت الشؤٍت ، الشظالت وألاهذاؾبشامج 

 الجلظة الثاهية :

 زئيع الجلظة : د. بعصي طمية جامعة باثىة

 ملسز الجلظة : بلمبازن طمية  جامعة الجلفة .

Ok 

 
 .عتٍق منى، جامعت عنابت .بشقت عز الدٌن، جامعت جٍجل علوطً عاشور،جامعت المسٍلت .سمٍت بعزي رئٍس

حوامدي. جامعت عنابتالساسً   .حٍدرة وحٍدة، جامعت مستغانم .جناد عبد الوهاب،جامعت مستغانم .

 

 : الجلظة الثالثة 

 جىاد عبد الوهاب جامعة مظحغاهمزئيع الجلظة : 

 : علوطي عاػوز جامعة اإلاظيلة ملسز الجلظة 

https://www.facebook.com/sousou.merabet1
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:للدهحوز محمد بوفاثح وعياط إلاين و جاب هللا خلف هللا الوموطومة ب :  اإلاداخلة الاولى

كياض جودة فعالية اطتراثيجيات الحدزيع الجامعي مً مىظوز طلبة علم الىفع جامعة 

و كذ اهؼللذ الذسساظت مً حعاؤل سةِس ي هى : ما هي اؿظل دزاطة ميداهية   –الاغواط 

غ الجامعي مً مىظىس الؼلبت في كل مً : اللُاط الىـس ي   اظتراجُجُاث الخذَس

غ في، خل  الاسؼاد و الخىحُه و الاخصاء و ما هي الاظتراجُجُاث اإلاـظلت لذي الؼلبت في جذَس

غ الؼلبت بمخخلف الؼشق اإلاؽكالث و العصف الزهني و اإلاداطشة و د اوصذ الذسا ظت بخذَس

غ  عُت و جدـيزهم و بىاء اججاهاث اًجابُت هدى ػشق الخذَس  و الاظتراجُجُاث الخذَس

اإلاداخلة الثاهية : لالطحاذ الدهحوز عمس بوكصة مً باثىة و أ. مىيغد احمد مً جامعة 

لعضو هيئة  جيجل  اإلاوطومة بـــــــ: اإلاعوكات التي ثحد مً جودة اإلامازطة البيداغوجية

اهؼللذ الذساظتمً كىن دزاطة ميداهية بجامعة جيجل و –الحدزيع في الجامعة الجصائسية 

مجمىعت مً اإلاؽاكل التي جدذ مً حىدة الخعلُم العالي في : اللُادة و الجىاهب الخىظُمُت ، 

ملابلت   و الابيُت و الخجهيزاث. و كذ جم اعخمادالجىاهب اإلاعشؿُت و الخعلُمُت ، البدث العلمي 

مـخىخت للكؽف عً الـشوق بين اججاهاث الؼلبت مً خالل الجيغ و الخخصص العلمي و 

 الشجبت العلمُت .

 و اوصذ الذساظتلظشوسة الاهخمام بجىدة الاداسة الجامعُت و جىؿير الظشوؾ العلُمت ليهئ

 و جم الخىصل هظام الجامعت ٌعىق اإلاماسظت البُذاػىحُت 

الاهخمام بجىدة الاداسة الجامعُت و جىؿير الظشوؾ العلُمت لهُئت و اوصذ الذساظت بظشوسة 

الخذَسغ و جـعُل دوس التربصاث لالظخار الباخث و جىؿير الهُاكل و الخجهيزاث الالصمت لجىدة 

س ي .  الاداء الخذَس

 : اإلاداخلة الثالثة

حوطبة لالطحاذة بوجاز هصيهة ام البواقي اإلاوطومة ب افاق اطحخدام الجامعة لىظام 

ادة كذسة و اوصامعة للحغيرات الحىىولوجية  اإلاعلومات و مدى اطحعاب الج ذ الذساظت ب:ٍص

 . مإظعاث الخعلُم العالي على جدذًث ادواث البدث العلمي و جؼبُم هظام الجىدة
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:ا. حبيبة زوبيبي اإلاعىوهة ب ثطبيم معاًير جودة الحدزيع و الاعحماد  اإلاداخلة السابعة

و اهؼللذ هزه الذساظت مً لجامعة الجصائسية : جامعة اإلاظيلة اهموذجا  الاوادًمي في ا

غ في الجامعت مً خالل : الخخؼُؽ للخذَسغ و  مؽكلت واكع جؼبُم معاًير حىدة الخذَس

م و جلذًم الخؼزًت الشاحعت و الاجصال و الخىاصل  و دساظت الـشوق في  الخىـُز و الخلٍى

  لعلمي .اظخجاباث ألاؿشاد  مً خُث اإلاإهل ا

:لالطحاذ زماضيية احمد و د. احمد بً طاعد اإلاوطومة ب دزاطة  اإلاداخلة الخامظة

ة في ولية العلوم بجامعة الاغواط  خاولذ الذساظت و اطحلصائية لجودة الاعمال اإلاخبًر

ؤلاحابت عً ألاظئلت الخالُت :الخعشؾ على أساء بعع ألاظاجزة بكلُت العلىم خىل حىدة ألاعمال 

ت و مذي ئكبال الؼلبت على هزه ؤلاعمال و مذي اهخمامهم بها و كذ أوصذ الذساظت ب  اإلاخبًر

الخعلُم  :اظخـادة ألاظاجزة مً جكىٍىاث مخخصصت ،ئكامت ملخلُاث خىل الجىدة الؽاملت في

 العالي 

 1112هوفمبر  11فعاليات جلظات اليوم الثاوي : 

 الجلظة الاولى:

 بىؿاجذ مدمذ. سةِغ الجلعت : د

 سماطيُت أخمذ .ملشس الجلعت: أ

جـــــم ئؿخخـــــاح الجلعـــــت ألاولـــــى للُـــــىم الثـــــاوي مـــــً اإلالخلـــــى علـــــى العـــــاعت الثامىـــــت والىصـــــف بشةاظـــــت 

 الذكخىس بىؿاجذ مدمذ سةِعا للجلعت وألاظخار سماطيُت أخمذ ملشسا للجلعت 

بعىــوان : الحلــويم وأفــسح فــي ثحظــين جــودة أداء ألاطــحاذ الجــامعي وفــم هظــام     ألاولــى داخلــةاإلا

: حعشطــــذ مــــً جامعــــة باثىــــة  ان بسهــــةىمؼــــ .أ و  بساجــــل دحظــــان .أل . م .د مــــً دعــــداد : 

ســ ي والىصــىل بــه ئلــى   م كخؼزًــت ساحعــت لألظــخار لخدعــين ألاداء الخذَس الباخثخــان ئلــى ػــشق الخلــٍى

 حىدة عمله البُذاػىجي الُىمي ورلك مً خالل: 

 . م الؼالب ألظخاره  جلٍى

 م الزاحي  الخلٍى
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 . اساث  الٍض

 .سؤظاء ألاكعام 

 الباخثخان ئلى جىصُاث أهمها:وخلصذ 

غ. • م عظى هُئت الخذَس ع وظاةل وأظالُب جلٍى  جىَى

غ مـــً وطـــع خؼـــؽ معـــخلبلُت لل هـــىض  • م ألعظـــاء هُئـــت الخـــذَس الاهخمـــام بيخـــاةج الخلـــٍى

 بجىدة الخعلُم العالي.

م أداء عظـــــــى هُئـــــــت الخـــــــذَسغ وعـــــــذم  • عـــــــُت عىـــــــذ جلـــــــٍى طـــــــشوسة ألاخـــــــز بالـاعلُـــــــت الخذَس

 لعلمُت ؿلؽ.الاكخصاس على ألابدار ا

لـــىم علـــى أظـــاط خظـــىسه هـــزه  • غ ٍو بُـــت لعظـــى هُئـــت الخـــذَس طـــشوسة عمـــل دوساث جذٍس

ب عظــــــى هُئــــــت  غ، جــــــذٍس بــــــه علــــــى الؼــــــشق الحذًثــــــت فــــــي الخــــــذَس الــــــذوساث مــــــً أحــــــل جذٍس

غ  الخـــــذَسغ علـــــى ؿىُـــــاث اظـــــخخذام ألاحهـــــضة ؤلالكتروهُـــــت كىظـــــاةل معُىـــــت علـــــى الخـــــذَس

 الـعال. 

ب عظــــــى هُئــــــت الخــــــذَسغ علــــــى  • اإلاعــــــاعذة علــــــى جــــــىؿير خــــــذماث ؤلاهترهــــــذ وطــــــشوسة جــــــذٍس

 اظخخذامها. 

بُت لعظى هُئت الخذَسغ على جصمُم وبىاء الاخخباساث.  •  ئكامت دوساث جذٍس

م عظى هُئـت الخـذَسغ وطـشوسة الخىـىع  • لت واخذة مً ػشق جلٍى عذم الاكخصاس على ػٍش

 . 

عـــُت لعظـــى  • ب ؿعالـــت طـــشوسة سؿـــع الكـاًـــت الخذَس غ باظـــخخذام بـــشامج جـــذٍس هُئـــت الخـــذَس

غ.   حعهم في سؿع كـاءة عظى هُئت الخذَس

غ بـــــاحشاء ألابدـــــار ورلـــــك باجاخـــــت ًـــــىم جــــــشغ مـــــً  • ئجاخـــــت الـشصـــــت لعظـــــى هُئـــــت الخـــــذَس

غ ًلـــــىم بىـــــاء علـــــى ؤلاهخاحُـــــت  غ  هـــــذؾ إلحـــــشاء البدـــــىر ألن عظـــــى هُئــــت الخـــــذَس الخــــذَس

 العلمُت عىذ التركُت. 
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  طـــليماوي جميلــــة .دو   بلعظـــلة فحيحــــة .دمـــً دعــــداد : ؿلــــذ كاهـــذ :  تاإلاذاخلـــت الثاهُـــ

همـــــــدخل لححليـــــــم اإلامازطـــــــة بجامعـــــــة الجصائـــــــس بعىـــــــوان ن ثفعيـــــــل الحعلـــــــيم الالىترووـــــــي 

وكاهــذ الباخثخــان  كــذ عشحخــا علــى أخــذ اإلاـــاهُم الجذًــذة  البيداغوجيــة فــي الحعلــيم العــالي 

فـــي الخعلـــُم أال وهـــى الخعلـــُم الالكترووـــي الـــزي هـــى فـــي مهـــذه  فـــي اإلاُـــذان  وبذاًاجـــه فـــي الجضاةـــش 

ًدخـــــاج ئلـــــى جـــــىؿير  البِئـــــت اإلاىاظـــــبت  جخـــــىؿش ؿ هـــــا حمُـــــع الىظـــــاةل والخكىىلىحُـــــاث الحذًثـــــت 

 ألاظــــاجزةاًجابُــــت عىــــذ  اججاهــــاثجــــال مــــع خلــــم جماؼــــُا مــــع الخؼــــىساث العاإلاُــــت فــــي هــــزا اإلا

ين والؼلبت و  مع هزا الىىع مً الخعلُم لُعمم في الخعلُم الجامعي.  ؤلاداٍس

غ الجــــامعي  مــــً  اإلاذاخلــــت الثالثــــت ســــ ي كــــأؿم معــــخلبلي  للخــــذَس : معــــاًير حــــىدة ألاداء الخذَس

ظـــمُىت  بجامعـــت باجىـــت  وجؼشكـــذ الباخثـــت  وجىاولـــذ الجـــىدة اهؼالكـــا مـــً ائعـــذاد: د هالًلـــي ً

خصــف بهــا لدعــاعذه علــى أداء مهامــه علــى  الكـاًــاث التــي البــذ لألظــخار الجــامعي أن ًخمخــع ٍو

 صىسة ورلك مً خالل: وأخعًأجم وحه 

  .جمكً الاظخار للمدخىي 

 .الخخؼُؽ ألامثل والخدظير الجُذ 

  اإلاهاساث اإلاخخلـت 

  اإلاىاظبت.الؼشق 

 .م اداسة الىكذ  الخلٍى

غ.  وخلصذ الى اهمُت هزه الجىاهب في عملُت الخذَس

فلد واهد  جامعة جيجل    ًاطف أ.هبةو   د.فضيلة طيظاوي  :السابعة  داخلةاإلا

مدى اطحجابة طسائم ودطتراثيجيات الحعليم العالي في الجصائس إلاحطلبات جودة  بعىوان :

 ألاطاثرة الجامعيين. العمل البيداغوجي مً وجهة هظس 

ت  وخاصت الـخُت م ها  أهم ئلىوجؼشكذ الباخثخان  اإلاؽاكل التي حعاوي م ها الجامعاث الجضاةٍش

بعبب الخذؿم الكبير للؼالب على الجامعت وهلص الهُاكل البُذاػىحُت  وجمثلذ أهم 

 اإلاؽكالث التي كذمتها الباخثخان   في هزه اإلاذاخلت :

 .الخحجُم 
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 .الخأػير 

 الخم.ً  ٍى

 .الخجهيز 

 وخلصذ  اإلاذاخلت ئلى أن  حامعت حُجل حعاوي مً هزه اإلاؽكالث ألاسبع بيعب مخـاوجت.

بعىوان :جودة عملية  طامية ثومي  جامعـة باثىــة أ.زاجية بً علي  . د:  اإلاذاخلت الخامعت

 دزاطة ميداهية بجامعة باثىة ثلويم الطلبة في مؤطظات الحعليم الجامعي

م الأظــــــالُب  حؽـــــير لجـــــىدةلخبدـــــث عــــــً وحـــــىد مإؼــــــشاث  الذساظـــــت خُـــــث حـــــاءث هــــــزه فــــــي خلـــــٍى

ت الباخثخـان لشصـذ مجمىعـت ال بـأط بهـا  ذلو كـذ جىصـ مً وحهت هظـش الاظـاجزة الجامعت الجضاةٍش

م البذًل، اإلاىطىعي  الزاحي.و  اإلاخعذد اللُاظاث ،مً اإلاإؼشاث التي جخص الخلٍى

ـــش الجلعـــت مـــً ػـــشؾ  اإلالـــشس  ألاظـــخاروفـــي نهاًـــت العـــشوض جـــم ؿـــخذ البـــاب للىلـــاػ بعـــذ كـــشاءة جلٍش

 وجم سؿع الجلعت  مً ػشؾ سةِغ الجلعت.

 الجلعت الثاهُت :

 سةِغ الجلعت : بؽلت عض الذًً 

 ملشس الجلعت :

 

 

  

 


