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 1 "وضعية جىدة الجامعة الجزائرية في ضىء املنظىمة التشريعية الجامعية " ملتقى راهن جىدة الجامعة الجزائرية  في طبعته الثالثة 

 والثانوي العالي التعليم مؤسساث في الجودة نظم تطوير مخبر مذير كلمت
  
 هللا هسٛي ِؾّل ٚؽج١جٕب ٔج١ٕب ػٍٝ ٚاٌسالَ ٚاٌظالح اٌوؽ١ُ، اٌوؽّٓ هللا ثسُ 

  .إٌج١١ٓ ٚاٌّوس١ٍٓ فبرُ

 .رؼبٌٝ ٚثووبرٗ هللا ٚهؽّخ ػ١ٍىُ اٌسالَ، ٚاٌطٍجخ األسبرنح اٌسبكح ؽؼواد 

اٌلوزٛه  اٌّؾزوَ ٔبئت هئ١سٙب فؼ١ٍخ فٟ ِّضٍخ ثبرٕخ، ٌقؼو اٌؾبط عبِؼخ ثبسُ 

 ثبألسبرنح أهؽت ،اٌغٛكح رظُ رط٠ٛو ٚثبسُ أػؼبء ِقجو ِؾّل اٌٙبكٞ هؽبي غوثٟ

 ػشوح ٌضالس اٌّّض١ٍٓ اٌغٛكح، ها٘ٓ ثؾش فٟ إٌّقوؽ١ٓ اٌّقجو ػ١ٛف اٌجبؽض١ٓ

 اٌغبِؼخ ثٕبئت هئ١س أهؽت اٌّقجو، أسبرنح ٚثبسُ ع١ّؼب ٚثبسّىُ ٚؽ١ٕخ، عبِؼخ

ٓ اٌٍّزمٝ ٘نا افززبػ ِؼٕب ؽؼٛهٖ ػٍٝ ّّ  اٌؼٍّٟ ثبٌٕشبؽ وض١وا ا٘زّبِٗ اٌىج١و ٚأص

، وّب أهؽت ثىً اٌّلػ٠ٛٓ ئٌٝ ٘نٖ اٌّأكثخ اٌؼ١ٍّخ، وً ثبسّٗ عبِؼزٕب فٟ ٚرط٠ٛوٖ

 روؽ١جب اٌطبٌجبد ٚثٕبرٟ اٌطٍجخ ثأثٕبئٟ أهؽت وّباٌشقظٟ ٚاٌٛظ١فٟ ٚاإلكاهٞ، 

 ٌجخ ٌؾعٙٛك اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٍّزمٝ ٚإٌشبؽ اٌّز١ّي ػب١ٌب ٚأصّٓ فبطب،

 ٚػ١ٍّخ ف١ٕخ عٙٛك ِٓ ٠جنٌٛٔٗ ِب ػٍٝ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌزوث١خ عٛكح رقظض ِبعسز١و

 ثً اٌغٛكح، فجواء ِغوك ال اٌغبِؼخ، ُِٕٙ رغؼً أْ أًِ ٚوٍٟ اٌٍّزمٝ، ٘نا إلٔغبػ

 ٚال أٔسٝ أْ أشىو اٌطبٌجخ اٌّؼلح ٌوٚثوربط اٌغٛكح اٌنٞ س١ؼوع .ٚػٍّبئٙب ِفىو٠ٙب

 .ػ١ٍٕب ثؼل ؽ١ٓ

 ِٚز١ّيا فبطب روؽ١جب ٔوؽت ٚاسّؾٛا ٌٟ ا٢ْ  أْ أؽٍت ِٕىُ ع١ّؼب أْ  

 أٔب اػزجوٖ اٌنٞ ٚٚ٘واْ، عبِؼخ ِٓ ر١غيح، أِؾّل اٌمل٠و األسزبم اٌلوزٛه ثأسزبمٔب

 ٔسزف١ل أْ ٚأرّٕٝ اٌزوث١خ، ٚػٍَٛ إٌفس ػٍُ أسبرنح ٌٕب، ٔؾٓ اٌؼٍّٟ األةشقظ١ب، 

ِٓ أٔٗ ال ٠قٍٛ ِٓ عل٠ل ٠ؾٍّٗ  ِزأول ٚأٔب اٌؼ١ٍّخ اٌسؼ١لح، إٌّبسجخ ٘نٖ فٟ ػٍّٗ ِٓ

 . فٟ وً ِٕبسجخ ػ١ٍّخ
 :أرّٕٝ ٌٍغ١ّغ ئلبِخ ِؼوف١خ ؽ١جخ ِؼٕب، ٚثؼل 
 ٍِزمٝ ِٓ ٚاٌضب١ٔخ األٌٚٝ اٌطجؼخ فٟ اسزٙلفٕب لل وٕب األفبػً، اٌسبكح اٌجبؽض١ٓ 

 فٟ ٌٍغٛكح اٌٛالؼ١خ ٌٍّإشواد اٌلل١ك اٌوطل اٌغيائو٠خ، اٌغبِؼخ عٛكح ها٘ٓ

 ػٍٝ ػ١ٕبد اٌّطجمخ اٌؼشوح، االسزّبهاد ػجبهاد ػ١ٍٙب كٌذ وّب اٌٛؽ١ٕخ، عبِؼبرٕب

ث١ٓ، ٠ي٠ل ؽغّٙب اإلعّبٌٟ ػٍٝ فّسخ ػشو  َٛ ة،  (15)ِٓ اٌّسزغ َٛ أٌف ِسزغ

 ؽلٚسٕب ِٓ ٠مٟ األِج١و اٌزأول ئال ؽ١ٕٙب فٟ ِٕٙب ٔسزٙلف ٌُٚ ،ِبث١ٓ ؽبٌت ٚأسزبم

 .اٌزق١ٕ١ّخ ٚافزواػبرٕب

 اٌزشو٠ؼبد، ػٛء فٟ اٌّإشواد لواءح ٔسزٙلف اٌضبٌضخ اٌطجؼخ ٘نٖ فٟ ٚا١ٌَٛ 

 اٌمبػلح ٟٚ٘ ث١بٔبد، لبػلح رى٠ٛٓ فٟ ٚٔشَوع اٌوا٘ٓ، اٌّإشو ِؼٕٝ ثؼغ ِغ ٌٕزؼٍُّ

 ِغوك اٌزؾمك ِٓ اهرفبع ٚال فؾست، ٚرفس١وٖ اٌٛالغ رأ٠ًٚ رى٠ٕٛٙب ِٓ ٔوَٚ اٌزٟ ال

 اٌوإ٘خ االٌىزو١ٔٚخ اٌغب٘ي٠خ ػٓ اٌىشف٘نا اٌّإشو أٚ أقفبع مان، ٚال ِغوك 

 هػب ١ًٔ ػٍٝ اٌؾوص ِغوك ٚال ٌٍغٛكح، اٌؼب١ٌّخ اٌّؼب١٠و السز١ؼبة ٌغبِؼزٕب

 ئٌٝ ثٙنٖ اٌلهاسخ اٌّفزٛؽخ األ٘لاف، ٔسؼٝ ثً األوبك٠ّٟ، االػزّبك ٚرٛسً ا٢فو٠ٓ

، (اٌغبِؼخ هسبٌخ أٚ س١بسخ )اٌمب١ٔٛٔخ اٌوس١ّخ إٌّظِٛخ فٟ اٌغبِؼخ ِؼٕٝ اسزىشبف

 ؽل ػٍٝ ٚاٌم١بكٞ ٚاألسزبم اٌطبٌت ٌلٜ ِؼّوا أػٍُ، ف١ّب ثمٟ، اٌنٞ اٌّؼٕٝ ٚ٘ٛ
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 ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍشوٚؽ رٛف١و ِٓ ؽ١ش أٔٙب ئال ِؼٕب٘ب اٌىً ٠فُٙ ٌُ ؽ١ش سٛاء،

  .اٌّو٠ؼ ٌٍزؼٍُ

 ِؼٕبٖ ثمٟ ِب ئما ٚاٌّىزست، اٌّزؼٍُ اٌشٟء أْ اٌزوث٠ٛخ اٌؼٍَٛ فٟ رؼٍّٕب ٚلل 

 ِٓ اٌفشً شوٚؽ ئٔزبط ئٌٝ ؽ١بٌٗ اإلٔسبْ رظوف ٠مٛك لل اٌن٘ٓ، فٟ ٚاػؼ غ١و

 ال اٌّؼٕٝ ػٓ ثّؼيي ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌف١ي٠بئ١خ اٌشوٚؽ ٚأْ ٠لهٞ، ال ؽ١ش ِٓ عل٠ل

 اٌقو٠ظ عٛكح إٌٙب٠خ فٟ ٟ٘ ؽ١ش ِٓ اٌغبِؼخ، عٛكح ٌزؾم١ك ػّبْ أٞ رّٕؾٕب

 عبِؼٟ ئطالػ أٞ أْ مٌه ٚاٌّإسسخ اٌنو١خ اٌّز١ّيح فٟ أكائٙب؛ ،اٌّز١ّي فٟ وفب٠برٗ

 ِؼٕٝ األسزبم، ِؼٕٝ اٌطبٌت، ِؼٕٝ اٌّؼوفخ، ِؼٕٝ اٌغبِؼخ، ِؼٕٝ )اٌّؼٕٝ ٠ؾلك ال

 ِطّئٓ غ١و ػجبثٟ ئطالػ ثبٌؼوٚهح ٘ٛ، ( اٌـ..ػٍّٟ ايِغٍس ايِؼٕٝ اٌجؾش،

 أ٠خ ثللخ ٔؼوف فال ِؼبف، آفو ِوع ئٌٝ ػالط ٠زؾٛي ِٓ وٛٔٗ أْ ٠ّٚىٓ ٌٍىً،

 اٌّلفً فالي ِٓ اٌغٛكح ٔزٛفٝ فًٙ اٌغل٠ل، اإلطالػ فٟ ٔؼزّل٘ب ث١لاغٛع١خ ِلافً

 ٚال ؟ اٌـ...االسزوار١غٟ أٚ ا١ٌّزٛكٌٚٛعٟ أٚ اإل٠جسزٌّٛٛعٟ أٚ ٌٍطبٌت اٌس١ىٌٛٛعٟ

ٔؼوف فٟ اٌّغبي اٌّإسسٟ، ً٘ ٔؾزبط ئٌٝ اٌزلهة ػٍٝ ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌشبٍِخ أَ 

 ٚرم١ًٍ اؽزّبالد اٌقطأ فٟ 6ػٍٝ ّٔٛمط ث١ذ اٌغٛكح، أَ ػٍٝ رطج١ك س١غّب 

اٌـ؟ ٚال ٔلهٞ فٟ ِغبي اٌزله٠س ِب ئما ٔؾٓ أِبَ ػوٚهح رى٠ٛٓ ...االٔغبى

؟ ًٚ٘ ٔشزوٞ ٌنٌه ...اٌّٙبهاد، أَ رفؼ١ً اٌىفب٠بد ٚرى٠ٛٓ اٌّفىو٠ٓ ٚػٍّبء

اٌىِٛج١ٛرواد ٌؾبعزٕب ئٌٝ اٌولٓ، أَ ٔشزو٠ٙب السزؼّبٌٙب وطبلخ مو١خ ِؼبفخ، ٚال 

 اٌّٛاهك ٕ٘لسخ ثظلك ئٕٔب أَ ِإٔسٕخ، رؾف١ي٠خ أَ لب١ٔٛٔخ، عبِؼخ فٟ ٔؾٓ ً٘ ٔلهٞ

 ػٓ ٔجؾش إٔٔب أَ األفظبئ١١ٓ؟ ٚرى٠ٛٓ ٚاٌىفبءح اإلٔغبى ٚاسزوار١غ١بد اٌجشو٠خ

 ٔىْٛ أْ ٔو٠ل فال اٌـ؟ ..ٚػٍّبء اٌّفىو٠ٓ ٚرى٠ٛٓ اٌىفب٠خ ٚاسزوار١غ١بد مو١خ عبِؼخ

 اٌٍؼت ٚرغ٠ٛل ثارمبْ ٠ٙزُ ِٓ وّضً اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٌٍغٛكح، ثبٌشوٚؽ ثب٘زّبِٙب

 ثبٌّؼٕٝ ٠ٙزُ ٚال ٚاٌؼٕف ثبٌمٛح ٚرسغ١ٍٙب ثبأل٘لاف ٠ٙزُ وّٓ أٚ ثبأل٘لاف، ٠ٙزُ ٚال

 ئال رمجً ال ٚثؤبِظ أفاللٟ ٔج١ً، ٔج١ٍخ األكاء، فبٌغٛكح عٛكح فالي ِٓ ٌٍٕغبػ إٌج١ً

 .إٌجً

 ٌلهاسخ عيئ١خ، ٌٕزبئظ سٕؼوع ،اٌٍّزمٝ ٘نا ٚفٟ فب١ٌَٛ مٌه، أعً  ِٚٓ

 فّسخ ِٓ أى٠ل ػ١ّٕزٙب ِسذ ؽ١ش ؽغّٙب، فٟ ِزؼقّخ اٌّقجو، أسسٙب ِفزٛؽخ

 أٔٙب ئال اٌٛؽٓ، عبِؼبد ػجو ثبسزّواه رزّلك ٟٚ٘ ٚأسزبم، ؽبٌت ث١ٓ ِب أٌف ػشو

 اٌؼ١ٍّخ اٌغّبػخ ٔؾٓ رٛاػؼٕب اٌّؼوف١خ، ٚؽٌّٛزٙب اٌّبك٠خ ئِىبٔبرٙب فٟ ٚاػؼخِذ

 ٘نٖ أسسٕب اٌّؾبي، ِٓ اٌؼٍُ فٟ اٌنارٟ االوزفبء وبْ ٌّٚب .ٌٙب اٌّإسس١ٓ ٌٍّقجو

 رالِنح اٌٍّزمٝ ٘نا عٍسبد فالي ٚسٕىْٛ ِؼوف١خ، ؽبلخ ٌٕب ٌزىْٛ اٌؼ١ٍّخ اٌٍمبءاد

 اٌّإشواد ٌمواءح ِزؼب١ٔٚٓ ٚسٕسؼٝ األعٛك، ٚاٌغلي ٌٍؾٛاه هللا ثؾٛي ِٕزج١ٙٓ،

ؼخ، ّّ  ٚاثسزٌّٛٛع١بد ١ِزٛكٌٚٛع١بد ِٓ إٌّقوؽ١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٌلٜ ٠زٛفو ثّب اٌّغ

 ٚالغ فٟ ٘ٛ ِب ث١ٓ اٌّمبهٔخ ٌّغوك ١ٌس اٌغبِؼ١خ، اٌزشو٠ؼ١خ اٌمٛا١ٔٓ ٔطبق فٟ اٌؼٍُ

 وّب اٌؾوعخ اٌضٕبئ١خ ػٓ اٌىشف ٌّغوك ٚال اٌمب١ٔٛٔخ، اٌّؼ١به٠خ فٟ ٘ٛ ِٚب اٌؾبي

 اٌف١ي٠بئٟ اٌجؼل ِٓ صبثذ ٘ٛ ِٚب ِزغ١و، ٚالغ ٘ٛ ِب ث١ٓ إٌّٙغ١ْٛ، ٠ظفٙب

 ػٓ ٔىشف أْ سٕؾبٚي ثً اٌغبِؼ١خ، اٌّإسسخ ٌّىٛٔبد ٚاٌس١ىٌٛٛعٟ ٚاٌزشو٠ؼٟ

 اٌغبِؼخ رزغٗ أ٠ٓ ئٌٝ ٚرزٕٛع، سززؼلك اٌزٟ اٌمواءاد ٘نٖ فالي ِٓ عبِؼزٕب ِسبه
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 ا١ٌَٛ ثبػزجبه أٔٙب اٌؼب١ٌّخ؟، ٌٍغٛكح ِٛاوجزٙب ػلَ أٚ ِٛاوجزٙب ؽ١ش ِٓ اٌغيائو٠خ

 اٌّزؼلكح اٌّإسس١خ اٌزم١١ّبد فٟ اٌّشوٚؽخ اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍشوٚؽ رٛف١و ِغوك ١ٌسذ

 رٛف١و ِٓ اٌغٛكح ػّبْ فال٠ب ثٙب رزىفً ٚاٌزٟ األوبك٠ّٟ، االػزّبك ػٍٝ ٚاٌؾظٛي

 ٚاٌّوافمخ ٚاٌزله٠س ٚاٌجؾش ٚاٌجوِغخ ٚاٌّؼوفخ ٚاألسزبم اٌطبٌت عٛكح ٌف١ي٠بء

 اٌؼٛاٌُ ٚئٔزبط اإلكاهٞ ٚاٌزؾىُ ٌٍّزقوط ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؾبػٕخ األوبك١ّ٠خ اٌج١لاغٛع١خ

 ثً اٌـ،...ثبٌىِٛج١ٛرواد ٚرأص١ضٙب االٔزؤذ فؾ ػٍٝ اٌغبِؼخ ٚئٔياي االفزواػ١خ

 ػٍّٟ وجبهاكا٠ُ اٌسل٠ّٟ اٌزشىً فٟ آفن ٘ٛ ِب ػٛء فٟ أ٠ؼبًا  اٌّإشواد سٕموأ

 اٌؾلاصٟ، اٌؼٙل ١ِالك ػٕل اٌف١ي٠بء أسسزٗ اٌنٞ اٌف١ي٠بئٟ اٌجواكا٠ُ ػٓ ِقزٍف

ػّٓ " سٕٛ"وّّب أؽٍمٙب  (ؽج١ؼ١خ ٚئٔسب١ٔخ )ٚرأس١س رمس١ُ اٌؼٍُ ئعؾبفب ئٌٝ صمبفز١ٓ 

 اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب ؽمً ؽم١ٍٓ؛ فٟ اٌغل٠ل اٌجواكا٠ُ ٠ٚزأسسِٕظٛه رمس١ُ اٌؼًّ، 

 ٚفك ٠ٛطف وّب اٌغٛكح، فبئك ثبهاكا٠ُ أٔٗ ٌٛ وّب االسزٕسبؿ، ػٍُ ٚؽمً ٚاالرظبي،

 ف١ي٠بئ١خ لٛح ٕ٘بن أْ أػزمل ٚال اٌزشىً، فٟ ِسزّو ٚ٘ٛ ٚاٌفوكا١ٔخ، اٌؾو٠خ ِؼب١٠و

 فٟ األٚي ؽمٍٗ فٟ أفن ؽ١ش رٛل١فٗ، رسزط١غ اٌؼٍّٟ إٌّظٛه فٟٚال سٛس١ٌٛٛع١خ 

 ػٍَٛ رأس١س ئٌٝ اٌؾبعخ شه كْٚ ا١ٌَٛ رجؼش اٌزٟ االفزواػ١خ اٌؼٛاٌُ ر١ٌٛل

 ٌٍىبئٕبد االعزّبع ٚػٍُ االفزواػ١خ، ٚاٌشقظ١بد ٌٍىبئٕبد إٌفس وؼٍُ افزواػ١خ،

 اٌسٛل١خ ٌٍفوك٠خ اٌجبهاكا٠ُ ٘نا ٠إسس اٌغٍّخ ٚفٟ اٌـ،..االفزواػ١خ ٚاٌغّبػبد

 اٌّٛاؽٕخ )ٌلٌٚخ ٚال ٌّإسسخ ٚال ِؾلكح ٌٍغخ إٌّز١ّخ غ١و اٌّؼٌّٛخ، اٌؼب١ٌّخ

 اٌزٛه٠ش ثلْٚ ا١ٌّواس ػٍُ ثلْٚ أسو ثلْٚ ِغزّؼبد ػٕٗ س١زٌٛل ٚاٌضبٟٔ، (اٌؼب١ٌّخ

 ٚاٌس١بس١خ، اٌّل١ٔخ اٌّغزّؼبد أمواع ِٓ رق١ف ثلأد ٚالكاد ، ٟٚ٘...ربه٠ـ ثلْٚ

 ثوٚى ِٓ ٠غوٞ فّب .اٌىٕٙٛر١خ اٌّغزّؼبد أمواع ِٓ رق١ف اٌؼٍّب١ٔخ وبٔذ وّب

 أفوٜ ٚافزفبء عبِؼبد ثوٚى ثً ِؾ١ٍخ، ِؼبهف ٚػّٛه اٌىٛوج١خ اٌّؼوف١خ ٌٍٕيػخ

 اٌزٕبفس١خ فطبة ٘ٛ اٌؼٍّٟ، اٌّؼوفٟ اٌّشٙل ِٓ أفوٜ ٚافزفبء ٚرقظظبد

 أفوٜ عٙخ ِٓ ٚ٘ٛ ِق١ف، عٍٟ ثشىً اٌغبِؼ١خ اٌغٛكح فٍسفخ فٟ ٠جوى اٌلاه١ٕ٠ٚخ،

 اٌمبْٔٛ ٌٙنا ٚفمب فبٌغٛكح، ٚثبٌزبٌٟ إٌّزقت، اٌؼٍّٟ اٌؼمً ٌغٛكح ٚػؼ١بد ػٓ ٠ُٕ

 ٚاإلػال١ِخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌشوػٕخ ثاعواءاد رزؾمك أْ ٠ّىٓ ال اٌغل٠ل، ٚاٌجبهاكا٠ُ

 لواءرٕب ثؾست ٘نا ٌٚؼً اٌغٛكح، ٟ٘ ١ٌسذ ثبٌزأو١ل، اٌغٛكح فشوػٕخ ٚاٌف١ي٠بئ١خ،

 ٘ٛ ِب أفٛي ارغبٖ فٟ اٌّزملِخ األفوٜ اٌقطٛح ٘ٛ اٌغل٠ل، اٌجبهاكا٠ُ ٘نا ٌّسزمجً

 اٌؼٛكح ـ ِٕٗ ٠جلٚ وّب ـ إلٔغبى اٌط٠ٍٛخ اٌطو٠ك فٟ فوكأٟ ٘ٛ ِب ٚطؼٛك اعزّبػٟ،

 ٌظك ِب ٚئٌغبء اٌفالسفخ، ٠س١ّٗ وّب االغزواة ؽبٌخ ٚئٔٙبء ٚاٌوؽ١ّ١خ، اٌطج١ؼخ ئٌٝ

 ػٓ اإلٔسبْ ف١ٙب أػٍٓ ربه٠ق١خ، ؽمجخ ماد ٌؾ١ٛا١ٔزٗ أػ١فذ طفبد ِٓ ثبإلٔسبْ

 ؽ١ٛاْ )اٌس١بسٟ طفخ ثٗ ٚأٌظمذ، (ػمٍٟ ؽ١ٛاْ )اٌؼمً ثٗ فبٌظك األثلٞ، أفظبٌٗ

 ف١غتاٌـ،  (..اعزّبػٟ ؽ١ٛاْ )االعزّبػٟ طفخ ثٗ ٚأٌظمذ، (أهسطٛ ػٕل س١بسٟ

 اٌّلهسخ ثّٛد "اٌزش "طوفخ ٌٚؼً ؽج١ؼٟ، ٔٛع ٘ٛ ؽ١ش ِٓ اٌؾ١ٛاْ ئٌٝ اٌؼٛكح

 فوكٔخ ِٓ ٠غوٞ ِٚب إٌجبر١خ، ٚإٌيػخ اٌؼبه٠خ اٌطج١ؼ١خ اٌزغّؼبد ٚرغوثخ ٚاٌغبِؼخ،

 ئٌٝ ٚإٌيٚع ػمالٟٔ، ٘ٛ ِب وً ػٓ ٚاالٔسالؿ اٌفوك٠خ، اٌؾو٠بد ِٓ ٚاٌّي٠ل اٌؾ١بح

 فٟ ٔبفغ أصو مادُت  ٟ٘ ثّب ثأفوٜ، أٚ ثطو٠مخ رأس١سبد وٍٙب ؽج١ؼٟ، ؽسٟ ٘ٛ ِب وً

 ١ّٕ٘خ ٌؼٛكح رأس١سبد ٟ٘ اٌؾو٠بد، ٚئؽواى اٌفبئك اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌزملَ اٌز١ّٕخ
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 ثٙب ؽٍُ وّب ئْ األٔٛاع، ٔطبق فٟ ٌٍى١ٔٛخ األط١ٍخ اٌق١ٍخ ثٛطفٙب أ٠ؼبًا،  اٌغو٠يح

 ثٙب ؽٍُ وّب ٚئْ ٚػٍّبئٗ، اٌّغزّغ فالسفخ ثٙب ؽٍُ وّب ٚئْ ٚػٍّبئٙب، إٌفس فالسفخ

 ٚاٌّغزّغ ٚاٌؼ١ّو اٌؼمً ١ّٕ٘خ لجً ٌّب ػٛكح وٍٙب ٟٚ٘ ٚػٍّبئٙب، اٌطج١ؼخ فالسفخ

 . رفوع ٔفسٙب ػٍٝ اٌغبِؼخ وجبهاكا٠ُ ،،اٌـ ٚاٌٍّى١خ

 ٚئما وبٔذ عبِؼبرٕب لل اهرجىذ فٟ ِٛاوجزٙب ِٚسب٠ورٙب ٌطٛثٌٛٛع١ب اٌؼٍَٛ 

فٟ اٌٛػغ اٌؾلاصٟ، ٟ٘ ا١ٌَٛ ِورجىخ أوضو فٟ أْ رسب٠و اٌزظ١ٕف  (ئٔسب١ٔخ ٚؽج١ؼ١خ)

فٟ ِالءِخ ِىٛٔبرٙب  (اٌّالءِخ ٚاالسز١ؼبة )اٌضالصٟ، أَ رسزّو ِٓ ِٕظٛه ٔظو٠خ 

ٚفك اٌزمس١ُ اٌضٕبئٟ، أَ س١فوع ػ١ٍٙب أْ رٕسغُ ِغ اٌجواكا٠ُ األؽبكٞ ِغ اٌجبهاكا٠ُ 

األؽبكٞ، اٌّلِظ فٟ اٌج١ٌٛٛعٟ ٚاٌّؼٍِٛبرٟ اٌغل٠ل؟ ًٚ٘ ٠ظجؼ ِضال ثؼل مٌه 

أٞ ِؼٕٝ فٟ ظً اٌّؼب١٠و  (ػٍَٛ ئٔسب١ٔخ ٚاعزّبػ١خ ٚػٍَٛ ئٔسب١ٔخ)ٌزس١ّخ و١ٍزٕب 

 عبِؼبرٕب رأس١سبد فّب ٟ٘اٌؼب١ٌّخ ػّٓ ٘نا اٌجواكا٠ُ اٌّٛطٛف ثبألعٛك ِٓ ٔٛػٗ، 

 اٌنٞ لل ٠ٕزظ ؽبٌخ افطو اٌّق١ف، اٌغل٠ل اٌجبهاكا٠ُ اٌؼٍّٟ ٘نا ِغ ٌٚززؼب٠ش ٌزجمٝ

 اٌّؼوفٟ اٌّشوٚع الظل )اٌّؼوف١خ ؽٌّٛزٙب ٟ٘ ِٚبٚاػمل ِٓ ِشىالد، 

اٌجبهاكا٠ُ  ٘نا عٛكح روش١ل ػّٓ عبِؼزٕب ثٗ ٌزىْٛ( عٛكح ٘ٛ ؽ١ش ِٓ االسزشوافٟ

 عٛكح سإاي ٘ٛ اٌؾبٌخ اإلٔسب١ٔخ األفؼً ٚاٌغٛك، ؽ١ش ئٌٝ ػٍٝ األلً فٟ أفالل١برٗ،

  .؟ ٚاٌّؼوفخ لجً وً شٟءاٌؼٍُ

 ئْ األفبػً أسبرنرٟ أفوٜ ِوح ِٚؼنهح ثبٌسإاي، اٌىٍّخ ٘نٖ أ١ٙٔذ ئْ  فّؼنهح

 ئٌٝ اٌّمبَ ٘نا فٟ أرؾٛي أْ ئال مٌه ِٓ أهكد فّب ٌغطٟ، وضو لل ٠ٚىْٛ أؽٍذ،

 اٌزأس١س ِٓ ٌالٔزمبي ٚأكػٛ اٌلاػ١خ، ِٛد ف١ٗ ٠شبع اٌنٞ اٌٛلذ فٟ كاػ١خ،

 رأس١س ٘ٛ ؽ١ش ِٓ ٌغبِؼزٕب، اٌؼٍّٟ ٌٍّشوٚع اٌزأس١س ئٌٝ ٌغبِؼزٕب، اٌج١وٚلواؽٟ

 ػ١ٍُٙ هللا هؽّخ شٙلاؤٔب رق١ٍٗ وّب اٌّؼٕٝ، عبِؼخ ٚعٛكح اٌغبِؼخ، عٛكح ٌّؼٕٝ

 ِٚٛػٛػخ اٌّغزّغ، فٛق ٌّب ١ّٕ٘خ وً ِٓ ثٗ ٔزقٍض أِزٕب، ِٓ ٚاٌظبٌؾ١ٓ ع١ّؼب

 ثٕبء فٟ ثٗ ٚسٕسبُ٘ سٕىْٛ، فٟ ٔظؤب ٚؽلٖ ٚثنٌه فٛلٗ، ال اٌّغزّغ ػّٓ عبِؼزٕب

 االٔمواعٍض  ِٓ عبِؼزٕب ٠ٚؾّٟ ٚاٌؾؼبهح ػٍٝ اٌّلٜ اٌجؼ١ل، اإلٔسبٟٔ اٌؼٍُ

 ؽ١ش ِٓ اٌؼٍّٟ، ٌأللٜٛ اٌجمبء ل١ّخ ئال ف١ٗ ل١ّخ ال اٌنٞ اٌؼبٌُ، ٘نا ِٓ ٚاالفزفبء

 رزغبٚى طؼجخ ٌٍغبِؼخ هسبٌخ ٟ٘ وٛعٛك، رٙلكٔب ثبرذ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٚث١ٕخ اٌلاه ٟ٘

    .اٌؼمجخ لزؾبَ الأسسٕب ِب ئما ِّىٕخ، ٌٚىٕٙب ٚاٌمب١ٔٛٔخ، اٌف١ي٠بئ١خ اٌشوٚؽ

ا    .ثبرٕخ عبِؼخ هػب٠خ رؾذ ؽ١ّ١ّخ، ػ١ٍّخ ئلبِخ ٌىُ ر١ّٕبرٟ ٌٍغ١ّغ،  شىوًا
 


