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اإلاىاهج الخذًشت لخّلُم اللغت الّشبُت لغحر الىاولحن بها ودوس اليلُت 

ت شها الّشبُت البخاٍس  في جىٍى

 

  حكىاجي ،بي. ٌـ. ٖبض الغخمً للٗلىم والخ٨ىىلىظُامٗهض َما٫ ، باخض، ٧لُت الضعاؾاث الٗغبُت، دمحم ؤقٝغ

 بي. ٌـ. ؾُض مؿٗىص الجمالي ص/و ،ٖبض الخي الخؿجي الىضوي 

  

 جاملىاصو هي والًت مً والًاث ظىىب الهىض ٢غب ٦حرالا بن

ًبلٜ ٖضص الؿ٩ان اإلاؿلمحن بها   آهضعابغاصٌل. و٦غهاج٩او

ش اإلاضاعؽ ا 7,4 . ومً اإلاٗلىم ؤن جاٍع
 
با لٗغبُت في % ج٣ٍغ

ش ونى٫ ؤلاؾمام بلحها.  َظٍ الىالًت ٢ضًم ٣٦ضم جاٍع

ىا٥ نلت وز٣ُت بحن مجُـئ اإلاؿلمحن بلى َظٍ الب٣ٗت  َو

واإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت ٞحها، ألهه ٧اهذ مً ٖاصة الٟاجدحن 

اؾؿىا مضاعؽ خُشما  اإلاؿلمحن ؤن ًبىىا مؿاظض، ٍو

وعصوا وونلىا. و٧اهذ اإلاؿاظض آهظا٥ مضاعؽ وظامٗاث 

ماوة مً طل٪ وم٩ ىص والجُىف، ٖو اجب بؾمامُت في ؤو٫ ألامغ خُض جهضع مجها ألاوامغ ؤلاؾمامُت، وجغؾل مجها الٞى

وبٗض اؾخ٣ما٫ الهىض  ٣ٞض جّم جإؾِـ اإلاضاعؽ والخ٩اًا والؿغاًا والخاه٣اَاث ؤًًا في الٗىانم واإلاضن ال٨بري.

غيها ووالًت جاملىاصو  ؤؾؿذ لم جخسل٠ ًٖ الىالًاث ألازغي في َظا اإلاًماع مضاعؽ و٦خاجِب في َى٫ الهىض ٖو

وهي مً بخضي الىالًاث التي ج٨ثر ٞحها اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت. ومً عؤؾها مضعؾت البا٢ُاث الهالخاث التي ؤؾؿها 

اب ؾىت  َـ. ٞهظٍ ال٩لُت حٗٝغ بإم اإلاضاعؽ في والًت جاملىاصو بل في ظىىب الهىض ٧لها. زم 1301الكُش ٖبض الَى

 اعؽ الٗغبُت واخضة بٗض ؤزغي مشل ال٩لُت الٗغبُت الجمالُت بمضعاؽ وظامٗت مىب٘ ألاهىاعبمالُٟذ،جخابٗذ اإلاض

ومضعؾت ٧اق٠ الهضي بمضعاؽ، ومضعؾت مهباح الهضي بمُل وقاعم، ومضعؾت مٓاَغ الٗلىم بؿُلم، 

ا. واإلاضعؾت الُىؾُٟت حَر  بضهض٩ًل، وظامٗت ؤهىاع الٗلىم بترجي ٚو

 ٍت هىمىرج في حّلُم اللغت الّشبُت الخذًشتاليلُت الّشبُت البخاس 

ومً بحن اإلاضاعؽ الضًيُت الٗضًضة التي جدب٘ اإلاىهج الىٓامي الجاٝ ٣ٞض ؤّؾـ في ال٣ٗىص ألازحرة بٌٗ اإلاضاعؽ 

 تهخم 
 
ت. وؤًًا الجضًضة التي ججم٘ بحن ال٣ضًم الهالر مً الٗلىم ؤلاؾمامُت والجضًض الىاٞ٘ مً الٗلىم الٗهٍغ

م بًاَا ٧لٛت خُت. ومً ؤؾب٤ جل٪ اإلاضاعؽ واإلاٗاَض باللٛت الٗغ 
ّ
ٗل
ُ
ّؾؿذ ال٩لُت ا -بُت وح

ُ
ت التي ؤ لٗغبُت البساٍع

ت الىاٞٗت. 3111 ٖام ُت الهالخت والٗلىم الٗهٍغ ضٞها ألاؾاسخي ظم٘ الٗلىم الكٖغ  م َو

 بي.ٌغ. ِبذ الشخمً 

عة والهىاٖت الضولُت في الٗالم وماؾـ َظٍ ال٩لُت َى بي.ٌـ. ٖبض الغخمً ؤخض ٦باع عظا٫ ؤٖما٫ الخجا

ومً ؤ٦بر وٗم هللا ٖلى اإلااؾـ بي.ٌـ. ٖبض  .٦ُل٨غي بلضة في 0634 ؤلاؾمامي مً ظىىب الهىض. وولض ؾىت
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ؤؾـ اإلاضاعؽ والجامٗاث واإلاٗاَض واإلاؿدكُٟاث  الغخمً ٢لبه الخٍغو ٖلى زضمت زل٤ هللا ٖؼ وظل.

٤ الخٗلم للغظا٫ واليؿ اء وألاوالص والبىاث. و٢ض ؤؾـ ٖضصا ٦بحرا مً اإلااؾؿاث ومؿا٦ً الُخامى، ومهض ٍَغ

ت بلى الجامٗت اإلاٗخمضة مً الخ٩ىمت الهىضًت ت  الخٗلُمُت مً اإلاضاعؽ الشاهٍى ا مً اإلااؾؿاث الخجاٍع حَر ٚو

ت. م بٗض 3102 و٢ض جىفي الخاط بي.ٌـ. ٖبض الغخمً في قهغ ًىاًغ في ؾىت واإلاٗاَض وال٩لُاث الخٗلُمُت والتربٍى

 مً اإلاٗاَض واإلاضاعؽ واإلااؾؿاث الٗلمُت للبىحن والبىاثؤن ؤ
 
ؤن الخاط بي.ٌـ. ٖبض الغخمً عؤي  .وكإ ٖضصا

٦شحرا مً ٖلماء الضًً ال ًجضون ؾبُما لل٨ؿب ال٩افي ولم ٨ًً ؤمامهم بال مجاالن بما ؤلامامت في اإلاؿاظض وبما 

ـ في اإلاضاعؽ. ولِـ مً اإلام٨ً ؤن ًجض ٧ل مً الٗلماء ال جحن مً اإلاضاعؽ ٞغنت الخضَعـ وؤلامامت.الخضَع  خٍغ

ت.  ٞٗؼم ٖلى جإؾِـ ظامٗت ًخٗلم ٞحها الُلبت الٗلىم الضًيُت والضهٍُى

ت   اليلُت الّشبُت البخاٍس

ت ٖام م في خغم ٧لُت الهما٫ للهىضؾت بـىهضلىع، حكىاجي بىالًت جاملىاصو 3111 ؤؾؿذ ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

خحن: بجىاع خض٣ًت الخُىاهاث اإلاك ت. و٢ض ؤ٢ام الكُش ظمُٗخحن زحًر هىعة بها وبضؤث وكاَاتها الخٗلُمُت والتربٍى

اًت َاجحن الجمُٗخحن ؤؾـ ٖضص  اِصي" وألازغي "اإلااؾؿت ؤلاؾمامُت الهىضًت"، وجدذ ٖع
َ
بخضاَما "ؤماهت ِؾَُض ٧

ض، ٦ما ؤؾؿذ َظٍ ال٩لُت جدذ ٦بحر مً اإلاضاعؽ واإلاٗاَض وال٩لُاث للبىاث والبىحن في ؤعظاء والًت جاملىاصو بالهى

اًت "اإلااؾؿت ؤلاؾمامُت الهىضًت". ضاص اإلاىهج الجضًض ٢امذ لجىت مخسههت بالضعاؾاث ؤلاؾمامُت  ٖع  إٖل
 
وجمهُضا

و٦حرالا والىالًاث الكمالُت.  بالبدض ًٖ اإلاىهج الضعاسخي اإلاخب٘ في اإلاضاعؽ الضًيُت وزانت في والًاث جاملىاصو

اللجىت بٌٗ الجامٗاث ؤلاؾمامُت بالضو٫ الٗغبُت مشل ظامٗت ؤم ال٣غي بم٨ت اإلا٨غمت وباإلياٞت بلى طل٪ ػاعث 

ىم. واؾخٟاصث مً جىظحهاتها مً  ٣ُت بالخَغ غ الكٍغ٠ بال٣اَغة والجامٗت ؤلاؾمامُت الضولُت ؤلاٍٞغ وظامٗت ألاَػ

اإلاؿىصة مً اإلاىهج الضعاسخي زما٫ جباص٫ آلاعاء بحن الخبراء في مجا٫ الخٗلُم. اهُما٢ا مً جىظحهاتها جم بٖضاص 

ت ٖلى ؾبُل الازخباع. ٣ٞامذ اللجىت بخُٛحر اإلاىهج ال٣ضًم الغاثج في ؾاثغ  وجىُٟظٍ في ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

 للؼمً الغاًَاإلاضاعؽ الٗغبُت في والًت جاملىاصو وبنماخه بنما 
 
 مىاؾبا

 
، و٢ض ؤياٝ بلى اإلا٣غعاث الضعاؾُت خا

 ختى ًخسّغط ٧ل َالب مً  الضًيُت اإلا٣ّغَع الضعاسخي
 
ت مٗا الٗهغي ل٩ي ًخٗلم الُلبت ٞحها الٗلىم الضًيُت والٗهٍغ

 مٗه قهاصة الٗاإلاُت في الٗلىم الضًيُت وقهاصة ب٩الىعٍىؽ في 
 
َظٍ الجامٗت بٗض ج٨مُل زمـ ؾىىاث خامما

٩ىن له مؿخ٣بل واؾ٘ الم٘ في خُاجه ت ٧لخحهما ٍو  مً ؤ٢ؿام وؤنبدذ َظٍ ال٩ل). 0(ؤلاصاعة الخجاٍع
 
ُت ٢ؿما

م بٗض ٖكغ ؾىىاث 3100 ٖبض الغخمً في ٖام ٌـ. الجامٗت باؾم ٧لُت الضعاؾاث ؤلاؾمامُت بجامٗت َما٫ بي.

بُت في حٗلُم الٗلىم الضًيُت والٗغبُت مىظ جإؾِؿها وناعث عاثضة في مجا٫ وكغ الٗلىم الضًيُت.  ججٍغ

  .Abdur Rahman Crescent University  B.S -حامّت هلٌ بي. ٌغ. ِبذ الشخمً 

ذ مً ٧لُت الهىضؾت في ٖام
ّ
ت جغ٢ م. 3116 وهي ظامٗت ج٨ىىلىظُت جدذ لجىت الجامٗاث لخ٩ىمت الهىض اإلاغ٦ٍؼ

وبٗض ؤن ؤنبدذ ظامٗت ٢امذ بةظغاءاث ٦شحرة الػمت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت في ٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾمامُت 

في بغهامج الب٩الىعٍىؽ في َظا ال٣ؿم إلاضة زمار ؾىىاث،  والٗغبُت ٞإلؼمخه ٖلى ظمُ٘ َمابها الظًً ًضعؾىن 

وجمىذ اإلاخسغظحن مىه قهاصة الب٩الىعٍىؽ في اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت ٦ما ج٣ضم الجامٗت بغامج 

غ اللٛت الٗغبُت وآصابها  في اإلااظؿخحر، و واخضة ؾىت مضة في زاهُت ٧لٛت الٗغبُت اللٛت في الضبلىم، وهي: ؤزغي لخٍُى

                                                           
1    Prospectus of Kilakarai Bukhari Aalim Arabic College 
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جخمحز ظمُ٘ مغا٤ٞ ال٩لُت ).0(الض٦خىعة في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت والٗغبُت، و ؾيخحن إلاضة ؤلاؾمامُت الضعاؾاث

ُ٘. ًدخىي مبجى ال٩لُت الغثِسخي بك٩له اإلاٗماعي ؤلاؾمامي ٖلى  غة للُلبت بالجىصة واإلاؿخىي الٞغ وحؿهُماتها اإلاخٞى

ٝغ َُئت الخضَعـ وؤلاصاعة و٢اٖت ا مً  ٢اٖاث املخايغاث ٚو حَر الاظخماٖاث ومٗمل الخاؾىب آلالي واإلا٨خبت ٚو

ت. وجدخىي م٨خبت ال٩لُت ٖلى ؤ٦ثر مً زماهُت آالٝ مً ال٨خب ال٣ُمت وؤمهاث اإلاغاظ٘ باللٛت  اإلاغا٤ٞ الًغوٍع

غ ال٩لُ توالخاملُت. ٦ما ؤن مٗمل الخاؾىب آلالي بها مؼوص بدؿهُماث ؤلاهترهذ، وجٞى ت وألاعصٍو ت الٗغبُت وؤلاهجلحًز

ايت البضهُت صازل الخغم.  لُلبتها ظمُ٘ الىؾاثل للٍغ

 البرهامج الذساس ي:

 بجىب زما٫ مضة 
 
ًخ٩ىن البرهامج الضعاسخي اإلاخ٩امل مً زمار صعاؾاث مسخلٟت خُض ًخٗلم الُالب ٦ما مجها ظىبا

ماث مخٗضصة خُ خسغط ٧ل َالب هاجر ٖىض بجمام الضعاؾت اإلاخ٩املت خامل مَا ض ًىا٫ زمـ ؾىىاث صعاؾُت. ٍو

 ؤعب٘ صعظاث ؤو قهاصاث وهي:

ت1 ُت" مً ال٩لُت الٗغبُت البساٍع  . صعظت الب٩الىعٍىؽ "الٗالم في الٗلىم الكٖغ

 ) مً ظامٗت َما٫ بي.ٌـ. ٖبض الغخمB.Aً. صعظت الب٩الىعٍىؽ في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت (2

ت (3  ت) مً ظامٗت مضعاؽ الخ٩ىمB.B.Aُ. صعظت الب٩الىعٍىؽ في الٗلىم ؤلاصاٍع

 ملخٍاث ِلى اإلاىاهج الذساظُت

ت في اإلاىهج الذساس ي للّلىم الذًيُت: -أوال   اإلامحزاث اإلالخٌى

ت.  ب لجمُ٘ اإلاىاص والٟىىن ؤلاؾمامُت ومخجاوب للمخُلباث الٗهٍغ مً ممحزاث َظا اإلاىهج الضعاسخي ؤهه مؿخٖى

بلى الك٩ل الجهاجي مً اإلاىهج بٗض والجضًغ بالظ٦غ ؤن اللجىت اإلا٩لٟت بىي٘ اإلاىهج ٢ض ؤجمذ مهمتها بالىنى٫ 

لت وبدض ٖلمي ٖم٤ُ وػٍاعة ٖضص مً الجامٗاث الٗغبُت ؤلاؾمامُت واإلاٗاَض الضًيُت صازل الهىض  صعاؾت ٍَى

ؤما باليؿبت بلى اللٛت الٗغبُت ٞةن اللجىت ٢ض ويٗذ م٣غعاث مٗخمضة ٖلى بغهامج الٗغبُت لٛحر  وزاعظها.

٣ُت الٗاإلاُت.الىا٣َحن بها التي وكغتها ظامٗت ؤ ًما ًٖ طل٪ َىا٥ صعاؾاث بؾمامُت  م ال٣غي والجامٗت ؤلاٍٞغ ٞو

كمل اإلاىهج الضعاسخي  لىُل صعظت ب٩الىعٍىؽ في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت مً ظامٗت َما٫ بي.ٌـ. ٖبض الغخمً َو

ش ؤلا  م وؤنىله، والخضًض الىبىي وؤنىله، وال٣ٟه ؤلاؾمامي وؤنىله، والخاٍع ؾمامي، ٖلى جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

٘ وم٣اعهت ألاصًان. لؿٟت الدكَغ ش آلاصاب الٗغبُت، ٞو  وألاصب الٗغبي مً الىثر والىٓم والىدى والبماٚت وجاٍع

ت ) –زاهُا   مً حامّت مذساط الخىىمُت)B.B.Aدسحت البيالىسٍىط في الّلىم ؤلاداٍس

ت الخضًشت الخابٗت لجامٗت مضعاؽ الخ٩ىمُت، ومضة ص ىا٫ هي صعاؾت في الٗلىم ؤلاصاٍع عاؾتها زمار ؾىىاث، ٍو

ت ( ُ٘ B.B.Aالُالب الىاجر صعظت الب٩الىعٍىؽ في الٗلىم ؤلاصاٍع ). حؿعى ال٩لُت في املخاٞٓت ٖلى اإلاؿخىي الٞغ

باؾخسضام ألاؾاجظة اإلاخسههحن. و٦ما حؿخ٣ضم ال٩لُت ألاؾاجظة اإلابٗىزحن مً ٧لُت الهما٫ للخجاعة بجامٗت َما٫ 

ـ.بي.ٌـ. ٖبض الغخمً جد٣ُ٣ا لل  جىصة في الخضَع

 

 
                                                           

1    Regulations (2009) Curriculum and Syllabus Of School Of Islamic Studies ,B S Abdur Rahman University 
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ت في حّلُم اللغت الّشبُت:  محزة اليلُت الّشبُت البخاٍس

ـ اللٛت الٗغبُت ٧لٛت خُت باألؾالُب   ٞخ٣ىم بخضَع
 
 بالٛا

 
ت تهخم باللٛت الٗغبُت اَخماما بن ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ج ختى ٌؿخُُ٘ الُال ب ؤن ًى٤ُ باللٛت الٗغبُت الخضًشت اإلا٣ترخت لٛحر الىا٣َحن بها. وصعوؾها مغجبت بالخضٍع

٨خب بالٗغبُت الٟهخى زما٫ مضة ؾىت صعاؾُت. زم جضعؽ آصاب اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت  بالُما٢ت ٍو

ت والبماٚت باؾخسضام ألاؾالُب اإلاخُىعة الخضًشتخُض ٨ًدؿب الُالب   ٦ما جضعؽ ال٣ىاٖض الىدٍى
 
 وهثرا

 
هٓما

ـ ٞهي اللٛت الٗغبُت وطل٪ اإلال٨ت اللؿاهُت باللٛت الٗغبُت بما ٌٗ ج الجامعي. ؤما لٛت الخضَع اص٫ مؿخىي الخٍغ

لذ ال٩لُت لجىت زانت لضعاؾت َغ١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢بل جدضًض مىهجها  اٖخباعا مً اله٠ الشاوي.
ّ
و٢ض ق٩

في بغهامج  الضعاسخي. بٗض صعاؾت ص٣ُ٢ت في مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت اإلاظ٧ىعة ا٢ترخذ اللجىت ٖلى وي٘ ٧ل مجها

ت.   حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

تمحزاث   اإلاىهج الذساس ي لخّلُم اللغت الّشبُت باليلُت الّشبُت البخاٍس

    :ضّعؽ في هٟـ الٟهل زمازت مىاهج وهي صعوؽ اللٛت الٗغبُت  ؤوال
ُ
جم جغجِب اإلا٣غعاث بهىعة مبضٖت خُض ج

اط ٝ. ٖبض الغخُم، والٗغبُت بحن ًضً٪، وال٣غاءة الٗغبُت للمبخضثحن. وبهظٍ لٛحر الىا٣َحن بها للض٦خىع ألاؾخ

مها، وجمخؤل ؤطَان الُماب بإؾالُب الخىاع باللٛت 
ّ
٣ت هجض ج٨ش٠ُ الجهىص في حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗل الٍُغ

ؿخمّغ َظا ألاؾلىب في ٧ل ٞهل مً  ٣ت جغ٦ُب الجمل جغ٦ُبا مى٣ُُا. َو ٍغ الٟهى٫ الٗغبُت ومٟغصاتها َو

 الضعاؾُت مً ٧ل ؾىت. ُٞٗخبر َظا مً ؤَم ممحزاث َظا اإلاىهج.

    :ع مً الجؼء ألاو٫ بلى ألاظؼاء  زاهُا ت خُض ٢غُّ مً م٣غعاث َظا اإلاىهج ٦خاب الىدى الىاضر في ال٣ىاٖض الىدٍى

جي اٖخباعا مً الٟهل الشاوي الضعاسخي مً الؿىت ألاولى.  ألازغي بك٩ل جضٍع

     :ب الُلبت في ال٨خابت والخُابت باللٛت الٗغبُت مً اله٠ الشالض خُض بن بن َظا ا زالشا إلاىهج ٌكمل ٖلى جضٍع

بها 
ّ
غج ُت بازخُاع مىيٕى زام وظم٘ اإلاُُٗاث جدذ اإلاىيٕى املخخاع ٍو ٧ل َالب ٌؿخّٗض للخُابت ألاؾبٖى

ً في الؿاٖاث املخههت للخُابت. ل٣حها ٖلى الُماب آلازٍغ ًُ  زم 
 
 مىاؾبا

 
 جغجِبا

    كمل َظا اإلاىهج ٖلى آصاب اللٛت الٗغبُت مً الىٓم والىثر. ابٗا:ع  َو

   :ت وبال٨ٗـ زامؿا ب في ًٞ الترظمت مً الٗغبُت بلى ؤلاهجلحًز  بن الٟهل الجهاجي مً الضعاؾت ٌكمل ٖلى الخضٍع

ش اللغت الّشبُت: اليلُت معاهمت  في جىٍى

ؾهاماث ظباعة، ومجهىصاث مك٩ىعة في ؾبُل الخٟاّ مما ال ًسٟى ٖلى ال٨ّخاب والباخشحن ما لهظٍ ال٩لُت مً ب

بإؽ به مً 
 

سها الٛابغ والخايغ ٖضصالا ٖلى اللٛت الٗغبُت وآصابها ونُاهت الترار ؤلاؾمامُدُض ؤهجبذ في جاٍع

ا زما٫ زُبهم ومدايغاتهم، وج٣ضًم  َغ  في بزغاء اللٛت الٗغبُت وجٍُى
ًّ
 َاما

 
ً الظًً لٗبىا صوعا الخّغٍجحن اإلااٍَغ

ىُت وال ًؼالىن م٣اال ٗان الكباب  –تهمال٣ُمت في اإلااجمغاث الضولُت والَى م في َع مىن اللٛت  –َو
ّ
ٗل ًخٗلمىن َو

.
 
 وظىىبا

 
، قماال

 
غبا  ٚو

 
يكغون آصابها بلى آٞا١ الٗالم قغ٢ا ت عا٢ُت هامُت، ٍو وفي ٢ؿم  الٗغبُت ٧لٛت خٍُى

بُت ػازغة بال٨خب الٗغبُت ال٣ُمت الىاصعة، و٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾمامُت والٗغبُت مغ٦ؼ للٛت الٗغبُت، وم٨خبت ٖغ 

للىؾاثل الخٗلُمُت، و٢اٖاث الاظخماٖاث للضعاؾت واملخايغاث، ومىهاث للخُابت الٗغبُت للضاعؾحن 

ب مٗلمي اللٛت الٗغبُت بالخٗاون م٘ الجهاث اإلاٗىُت واملخخهت صازل البماص  ٣ىم اإلاغ٦ؼ بخضٍع والُالبحن. ٍو

دًغ ٞحها ألا  ل٣ىن ؤمام اإلاضعؾحن وزاعظها، ٍو ؾاجظة الٗغب والٗلماء الباعػون مً مسخل٠ ؤهداء البماص، ٍو
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ً مسخلٟت لخيكُِ اإلاىاَب الٟاجغة ججاٍ اللٛت الٗغبُت. و٦ظل٪  والُلبت مدايغاث ٢ُمت باللٛت الٗغبُت في ٖىاٍو

ىُت وصولُت للجهىى بمؿخىي حٗلُم اللٛت الٗ غبُت في بماص الهىض ال ٣ٌٗض َظا ال٣ؿم هضواث ز٣اُٞت وماجمغاث َو

ت باللٛت الٗغبُت ٧ل قهغ.  هضع الصخُٟت الجضاٍع
ُ
 ؾُما بجىىب الهىض، ٦ما ج

ـ   في جضَع
 
 باعػا

 
ت ٦مضعؾت صًيُت و٣٦ؿم مً ؤ٢ؿام الجامٗت ٢ض لٗبذ صوعا وبالجملت ٞةن ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ا باألؾالُب الخضًشت املخخاعة لٛحر الىا٣َح َغ ى ملمىؽ مً زما٫ مىاهج صعوؾها اللٛت الٗغبُت وجٍُى ن بها. َو

٨خب بالٗغبُت الٟهخى زما٫  ج ختى ٌؿخُُ٘ الُالب بها ؤن ًى٤ُ بالٗغبُت بالُما٢ت، ٍو بت بالخضٍع
ّ
التي هي مغج

ضّعبىا ٖلى املخاوعة باللٛت الٗغبُت، زم جضعؽ ٞحها آصاب اللٛت الٗغبُت  مضة ٢هحرة. ٦ما ٢غعث ال٩لُت ؤن ًضاومىا ٍو

ت والبماُٚت باؾخسضام ألاؾالُب ال٣ضًمت وا ً ٦ما جضعؽ ال٣ىاٖض الىدٍى  مً ألاؾاجظة اإلااٍَغ
 
 وهٓما

 
لخضًشت هثرا

ج الجامعي  ).0(اإلاخُىعة الغا٢ُت خُض ٨ًدؿب الُالب اإلال٨ت اللؿاهُت باللٛت الٗغبُت بما ٌٗاص٫ مؿخىي الخٍغ

 الخلـت

 مً اإلاضاعؽ واإلاٗاَض الٗغبُت و 
 
 ٦بحرا

 
 مىظ ؤ٦ثر مً ٢غن وهه٠ بن في الهىض ٖضصا

 
ا  ملخْى

 
الضًيُت التي جلٗب صوعا

غ اللٛت  ت وعٚم طل٪ ؤجها لم تهخم بخٍُى ا في ال٣ىاٖض الىدٍى في وكغ الٗلىم الضًيُت وآصاب اللٛت الٗغبُت م٘ جغ٦حَز

٣ت  ُت مً ال٣غآن والؿىت وال٣ٟه وألانى٫ بٍُغ ـ بها خُض بجها جضّعؽ الٗلىم الكٖغ الٗغبُت ومىاهج الخضَع

ت في ؤوؾاٍ الُلبت الٗغبُت بجىىب  الترظمت بلى اللٛاث املخلُت. وطل٪ َى الؿبب اإلاهّم لى٣و اإلاهاعاث اللٍٛى

ّب٣ْذ بغامج  الهىض. ت الٗغبُت َو غ مهاعاث الُماب اللٍٛى ؼ ظهىصَا في جٍُى
ّ
ت بضؤث جغ٦ ؤما ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ٟت لخٗلُم الخىاع الٗغبي وال٨خابت والخُابت الٗ
ّ
ـ الٗلىم ؤلاؾمامُت باللٛت الٗغبُت. وبهظا م٨ش غبُت و٦ظل٪ جضَع

غ اللٛت الٗغبُت ووكغ آصابها في الهىض بمؿخىي ظامعي.     ؤنبدذ َظٍ ال٩لُت ماؾؿت حٗلُمُت همىطظُت لخٍُى
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