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ال نذذر إ ا قولذذفش سػذذا ضالضذذلم قوامعذذال قدتذذلامط قعذذث ف ذ ق

ذ

ذوك نكلزقً دتهفد كبرلة ُروت فال تصقش تُبرش قعث أكثس ان ؾماد فوكننل
ننبّ ا أ قالضامسقز

قومما لوطالضلم قوامعاماذت قوللخمذت

اذن

ذرق قااذدق

غأن أ يُسكط ا نالخج غرل اسادة واطفيس قجملامذ فككانذ اذن قوع ذل لوذدفش
قاالدات قعمالً فؾذنلقالً ننذل ال نػسذا أ تطذفيس قوامعذال قدتذلامط ياطعذإ افقشنذلم
كبرلة فأ امعل حكفالم قودفش ق ض اات ال تافقفس وديهل قافقزد قوكلفاذت
فوكن وذاظ امنذث ذوذك قوسكذف ُ ا ق اذس قوفقذذ

ِذ ل اكذل قوبذدح

طذفقم

تدزظتات ػسط أ تَاَفقفَسَ ق زقدة قوطالضات وااجلفش قدتلاملم اػذكعت قوامفيذا
قويت تمادل أحد أ ل قوا ديلم قويت تفق ههل
ان نل ظهذس

قوفضذا ق كذلداط قؾذط ا ا قدتلامذت قاناجذتا فقوذرب ذدأم ذ

مذذذجل قدتلامذذذلم هذذذدن قوب ذذذو قذذذن اؿذذذلدز كفيذذذا قذذذلفات واػطاذذذت قومجذذذص
افقشنلتهل فوكن ان خ ش نعسة وفقذ قوامعال قدتلامط

قوذدفش ق ضذ اات ,صتذد

أ قوبمذذد قالذاؿذذلدب فقال امذذلقط ال اكذذن أ يا لذذ اذذن خذذذذ ش ذذرق قاسهذذف
مبسذسده ف منل لوب و قن ؾذاػت دتلامذذت اناجذذت ال ز اذت قوذيت تفوذد نػذل لتهل
يذذسقدقم تطذذذل ل
ق

اذذو أ أب ز ذذذا قذذذذل ال تطذذذاساد انذذ

تػطاذذذت قونسلذذذلم

ذذذذسقن قانعمذذت أف قالوكذذت أف قاذذديسة شلذذره قدتلامذذت فيهذذدن ذذرق قوب ذذو ا

قذذذلقا قوؿذذاػت قا خمذت وعذذسفن ف اكلناذلم قوذذذذدفش ق ضذ اات وا لاذ ااطعبذذلم
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قوامعال قدتلامط قالذاؿلديت فقال املقات ان خ ش انلذػت جتس ت مجل قدتلامذلم
قوذذذذدفش ق ض ذ اات

زتذذلش قدتلامذذت قاناجذذت فتباذذل ظتل التهذذل فضذذعبالتهل اذذن

انعفز ق دقن قالذاؿلديت فقال املقات وعامعاذل قدتلامط ف اكلنات تطبا ؾذاػت
قدتلامذذت قاناجذذت قو ز اذذت قوذذيت تاملغذذث كلاذلً ا ذ خؿفؾذذات قجملامذ ق ض ذ اط
فحتل ااطعبلم قوانمات قال املقات

ره قودفش
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SUMMARY
1 Title of Project: The Non-Profit Entrepreneurial
University:

A Proposed Financing
One cannot go to the point as to accuse the policies of
university teaching in Muslim Countries as failures, because
that would be a denial of many efforts that have been and are
still exerted on a number of fronts, but we draw attention to
the fact that the continuation in the same direction would
lead to unwanted results in developing our society which
needs to catch up with the developed countries in terms of
science and industry. We do not deny that university teaching
requires very high budgets and that most Muslim Countries
do not have enough resources. This does not mean that we
should submit to the status-quo, because it is possible to start
with some gradual steps, provided that the political will is
there, so that the universities will be able to overcome the
problem of finance which is considered as one of the
challenges they face.
The concept of entrepreneurial university has become
widespread in the academia and has been put in practice by
some universities in different parts of the world in their
search for extra sources of funds in order to reduce the
deficits in their budgets. By looking at the condition of
university teaching in Muslim Countries, we find that the
social and economic dimensions will not be realized by
themselves but through the search for a formula for a nonم1021 ) العدد الثامن مارس5( المجلد
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profit entrepreneurial university whose activities would
generate revenues that contribute to the expenses and any
surplus is not usurped by the owners or the organisers or the
directors but ploughed back in the university budget for
future improvements.
The aim of this research is to propose a formula of such
university suitable for the conditions and circumstances of
Muslim countries that would realise the economic and social
objectives of university teaching. This will be done through
the exposition and discussion of some experiments
undertaken in the universities of some Muslim countries
showing their advantages and disadvantages from the socioeconomic objectives of university teaching and the
possibility of implementing the concept of non-profit
entrepreneurial university, which goes hand in hand with the
specific characteristics of the Muslim society and which
realizes the requirements of socio-economic development in
these countries
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قائمة احملتويات
 1اػكعت قوب و فأ ماا
 2أ دقن قوب و
 3انهج قوب و
 4قودزقضلم قوطل لت ( أد الم قوب و )
 5قدتلامت قاناجت قو ز ات :قاسهف فقالفالم فقاصقيل
 6اؿلدز كفيا قوامعال قدتلامط:زؤيت غلاعت وعفقذ
 7اللزنت ني اسهف قدتلامت قاناجت قوس ات فقوؿاؼ ق خسج قوطلخدة ان كفيا
قوامعال قدتلامط
 8قضذلقتاجالم حتلا أ دقن قدتلامت قاناجت
 9جتلزب مجل قودفش

قدتلامت قاناجت

 11قوفضلخا قالذلحت قاطلقدة وامفيا قدتلامت قاناجت قو ز ات
 11قونالخج فقوافؾالم
 12قاسق
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 .1مشهلة البحح وأيميتٌ
أؾب ت اؤضطلم قوامعال قوملوط تملنط اذن نلذـ اذفقزد قوامفيذا فاذن قاطلوبذلم
قااصقيذذدة سف ذ اطذذافج كسذذلحة قوممعاذذت قوامعاماذذت اذذن قودفوذذت فاذذن قجملام ذ فاذذن
قالنالذذلدقم قااصقيذذدة مذذد ذذذدزة قدتلامذذلم قعذذث افقكبذذت ااطعبذذلم ضذذف قوممذذا
فافقحات شتس لم قوممعات قوامعامات ا ادخ تهل
نسذذظ قوفذذذت أؾذذب ت نذذل حل ذذت ا شيذذلدة فتنفي ذ اؿذذلدز كفيذذا قونػذذلط
قومعمط وعجلاملم واظ افقكبت قوصيلدة قااطذلزقت

تكذلواا قونػذلط قوامعامذط

ف منل فلا وعبللح قعث ذاد قذتالة
ان هت أخسج فل قدتدش قحاذد اذؤخسق حذفش دفز قدتلامذلم فأ ذدقفهل ف ذس
كفيعذذهل

ظذذا قواف هذذلم قدتديذذدة قودققمذذت وسكذذسة قدتلامذذت قاناجذذت حاذذو

أؾب ت قذتل ت الضت ان هت ا تدقال اؿلدز كفيا قوامعال قدتذلامط مبذفقزد
نال اذذت حتؿذذا انهذذل قدتلامذذت قعذذث يذذسقدقم

ظذذا تنذذلذـ قاذذفقزد قوالعاديذذت

فقالجتله قااصقيد ذذط تكذلواا قوممعاذت قوامعاماذت فاذن هذت أخذسج أؾذبا نذل
تطلؤش حف ش ال ذق كل قالجتذله قااصقيذد ضتذف اذل اكذن تطذماا حتفيذا قوامعذال
قوملوط ا نػذلط جتذلزب Commercialization of Higher Education
(أنعذذس اذذث

 )Derek Bok,2003يذذؤدب ا قواك ذ ات ل ذذدقن قذتلالاذذت

وعامعال قدتلامط خلؾت ذق كخجل ذرق قالجتذله قذن شيذلدة

تكذلواا قوممعاذت

قوامعامات لونطبت وعمطاسادين انهل ف عهل ان قوط ب أف قعث ق ذا مل يؤدب رق
قالجتله ا ختساجل قومإح قالوط قعث قوط ب خلؾت ذفب قودخفش قانخسكذت أف
قحملدفدة فان ثل حسال ذطلع كبرل ان قجملام اذن انذلف قوامعذال قدتذلامط ذب
قاطذذافج قومذذلوط اذذن نذذل ظهذذسم قوذذدقفة ا ق خذذر نعذذل قدتلامذذت قاناجذذت غذذرل
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قشللدفذذت ا قوذذس ا (قو ز اذذت) حاذذو يذذال قاذذصن ذذني أ ذذدقن تنماذذت قاذذفقزد قالواذذت
وعامعال قدتلامط فقذتسلظ قعث دن تلذديل اطذافج االذد اذن قوامعذال قدتذلامط
االحذذل كذذدل غذذسعتت اذذن أفذذسقد قجملام ذ سضذذف دزقضذذات ال تاجذذلفش قواكذذلواا
قواػػاعات قوسمعات وعممعات قوامعامات
 .2أيداف البحح
يهدن قوب و ا:
 1قوامسن قعث قوؿاؼ قاخاعست وامفيا قوامعال قدتلامط :قدتلامت قذتكفاات غذرل
قاناجذذذت قدتلامذذذت قذتكفااذذذت قاناجذذذت قدتلامذذذت قرتلؾذذذت قوس اذذذت قدتلامذذذت
قرتلؾت قو ز ات
2

سقح اطا وعدزقضلم قوطل لت قن اسهف قدتلامت قاناجت فقو ز ات فجتذلزب

مجل قودفش
 3غسا اسهف فالفالم فاصقيل قدتلامت قاناجت قو ز ات
4

سقح اللزنت ني اسهف قدتلامت قاناجت قوس ات فقوؿاؼ ق خذسج قوطذلخدة اذن

كفيا قوامعال
 5قوامسن قعث اؿلدز كفيا قوامعال قدتلامط
 6فق ؾاػت الذلحت وامفيا قوامعال قدتلامط ف اكلنات تطبالهل
 7قضامسقض قونالخج قوملات وعب و فقوافؾالم
 .3مهًر البحح
ولد كل ق ضعفب قالضالسقخط فقوا عاعط وعماػرلقم قالذاؿلديت فقوفقذ
قال املقط قوالزغتط فقوسق ن فقالضاػسق

قودفش ق ض اات قملدق شلرق

قوب و ان خ ش اال مت قافقفقلم فقومنلؾس قاستبطت لوب و
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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فضاعت قوا عاا قوفؾسط أدقة شلرق قوب و ا لنإ قضاخدق اسل ال قذاؿلديلم
قوامعال وػسا اكلاني قاسسدقم قوب ثات فؾفال ا ق دقن قحملددة قاس فة
ذوك ان قودزقضلم فجتلزب قدتلاملم ق

اطاسادين

نبات قاستبطت مبفقفع

قوب و فقونالخج قويت مت قوافؾا واهل
 .4الدراصات الضابكة (أدبيات البحح)
لز قدتهفد قويت تبرش واطذفيس قدتلامذلم
قجملام

قوذدفش ق ضذ اات فتمصيذص دفز ذل

قلدم قومديد ان قاؤكسقم فقوندفقم ال أ أشات قوامفيا قدتلامط

غكعت حتديلً يلا قلخلذلً أاذل افقكباهذل وعاطذفزقم قومعماذت فقواكنفوف اذت
اثا تهل ان لاملم قودفش قاالداذت ف هذرق قرتؿذفف نلذػذت مذجل قودزقضذلم
أ مات تطبا اسهف قدتلامت قاناجت كؿاػت الذلحت وعخسفن ان ق شات قوامفيعات
قويت تملنط انهل امعل لاملم قودفش ق ض اات ان ره قودزقضلم:
 1أقذذد ك ذ اذذن قرتػذذلب فقومنذذلد ( )1996دزقضذذت منذذفق  :اأضذذعفب قدتلامذذت
قاناجذذت فدفزه

تمصيذذص قوامفيذذا قوذذرقتط ذ ذ جتس ذذت لامذذت ػذذدقدا حاذذو أفق ذ ل

اسهف قدتلامذت قاناجذت كسعطذست دقح زضذلواهل فكفضذاعت ذتذا اػذكعت كفيذا
قوامعذذال قدتذذلامط فقضامسقذذل جتس ذذت لامذذت ػذذدقد

ذذرق قرتؿذذفف قوذذيت

كاذذصم لقاملد ذذل أضذذلواإ اامذذددة وعامفيذذا قوذذرقتط فقضذذاطلقت أ حتلذ اذذفقزد
الوات غكعت حفقوط  % 65 3ان افقشناهل قالسة ان قودفوت فضلقد ل ذوك قعث
ختطذذذط قوكذذذثرل اذذذن قالخانلذذذذلم قالواذذذت قوذذذيت تفق ههذذذل قدتلامذذذت فتطذذذفيس مذذذجل
ق نػطت قويت تلف هل
 2قعذث قاطذافج قحملعذط نذلدج قدتنذدب ( )1998كذسفزة تممذال اسهذف قدتلامذت
قاناجذذت فقضذذا دقي اذذل يعذذص اذذن تػذذارلقم
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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قؿسنل أ نامعل أفال ثل نمما ثلنال ل قذلفت ا كفنهذل كثذا تف هذل

ديذذدق يمذذصش دفز قدتلامذذت قوسيذذلدب
سقح قواػارلقم قشلاكعات فقواػسيمات

حسكذذت قجملام ذ فتطذذفزه فقواأكاذذد قعذذث
قدتلاملم وا لا

رق قشلدن

 3قوامامذذط ( )1999تطذذس ا قذذددقً اذذن قالذلحذذلم فقواؿذذفزقم حذذفش اسهذذف
قدتلامت قاناجت فتطبا ذوك قعث لامت قومعف فقواكنفوف ال ق زدنات اذن خذ ش
قولال مدد ان قونػل لم اثا:
 سقاج قوامعذال قاطذلخط فقاذفقشب فق غذسق فقواملذذدب فقوامعذال قذن مذد أف اذل
يطمث لودلقاج ق قلفات قالاادقديت ((Extension Programs
 قوب ذذو قومعمذذط فتطذذفي نالخج ذ فذوذذك قذذن سي ذ قوب ذذفي قواملذديذذت واطذذفيس
خطفط ق نالن فقرتدالم فحا قاػك م قوسنات

قولطلقني قومل فقرتلف

 خدات قجملام ان خ ش قاسقكص قالضاػلزيت فقرتدالم قدتلامات
 قجمللش قوصزققط فقذتافقنط فقوؿ ط
 قاػذذلغا قشلندضذذات قوذذيت اكذذن قضذذاػ شلل ناذذلن ق ثذذلي قامذذدنط فقوص ذذل ط
فقرتػيب فذط غالز الل ا أ فز
 خذذدالم قوطذ ب فقاذذفظسني فقومذذلاعني

قدتلامذذت قذذن سيذ تلذذديل خذذدالم

الل ذذذذذا أ ذذذذذفز اثذذذذذا (خذذذذذدالم قشلذذذذذلتا فقوكلفارليذذذذذل فقافقؾذذذ ذ م فافقذذذذذذا
قوطالزقم قخل)
 قالضذذاثملز قاذذلوط قذذن سي ذ قضذذاثملز أاذذفقش قدتلامذذت ػذذكا اطذذامس فدقخذذل
فكروك قضاثملز ق افقش قاستبطت نهليت قرتدات فاطل ملم قوملاعني
قوؿ ط ف صح ان قودقل قذتكفاط

قواذأاني

اػسفقلم قضاثملزيت

 قونػس فقواأواا ف سقحقم قالخذلقع فقالزكلم قواجلزيت
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 4قالذذدقدب ( )1999قضذذامسض اعذذل س دفز قدتلامذذت قاناجذذت فأثس ذذل

تنماذذت

قالذاؿلد قوف ين فان ره قاعل س:
 قدقد فتصفيد قولطلقلم ق نال ات لافقزد قوبػسيت
 قوب في قومعمات فقرتدالم فقالضاػلزقم قدتلامات
أال أثس ره قاعل س قعث قوانمات قالذاؿلديت تطس قوبلحو ا قآلتط:
 شيلدة ق نالن فحتطني نفقاا
 دقات قضامسقز قوممعالم ق نال ات
 خع فسف قما ديدة
 تففرل قوطع فقرتدالم
 5ذذل فيا فقوطذذلمل ( )1999أغذذلزق ا أ ذذسش قوفظذذلخا فأف ذ قالخذذا ن ذذني
اسهف قدتلامذت قوالعاديذت فقدتلامذت قاناجذت اذن حاذو قوفظذلخا وعجلامذت قاناجذت
فهط :قوادزيظ فقوامعال قوب و قومعمط فقودزقضلم خدات قجملام فأخرلًق تنماذت
قالجتذذذله قومللخذذذدب الزتبل هذذذل انماذذذت ف قذذذدقد قاذذذفقزد قوبػذذذسيت قللخذذذديلً فنسطذذذالً
فأخ ذاذلً فثللفاذلً اذذن أ ذذا أ يكذذف قوطلوذإ افق نذلَ ؾذذلذتلَ اؤانذلَ طمفحذذلم
غمب فذام قوطلاات فذلدزقَ قعذث خداذت زتاممذ فقواكاذا امذ نجذلا أاذل اذن
حاذذو أف ذ قالخذذا ن ذذني قدتلامذذت قوالعاديذذت فقدتلامذذت قاناجذذت فلذذد تطسذذذل ا
أف

قالخا ن ان حاو قشلدن فقوفظلخا فقدتهت قاطاسادة فامذليرل ق دقح فنذفع

نعل قدتلامت فتسلقع اذ قوبادذت قحملاطذت ا لنذإ بامذت قولاذلدة فنذفع قوانعذال
قوطلخد
 6قبذذد قوذذسشق ( )1999أغذذلز ا قامذذليرل قذتديثذذت

تلاذذال قدتلامذذت قاناجذذت

فذكس انهل:
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 ال ذذد أ تلذذف قدتلامذذت ضذذنفي ًل نػذذس قذذدد اذذن ق
او تؿنا ره ق
ذامت زذمات وكا

ذذلي قومعماذذت ك ذذد أدنذذث

ذلي حطذإ أ مااهذل فاكذل نػذس ل ا دز ذلم فتمطذط
و

 ال ذذد فأ تاذذففس

سقح تلاال نهلخط
قدتلامذذت قاخاذذدلقم قوكلفاذذت فقامذذدقم قذتديثذذت قو شاذذت

وعلال لوب و قومعمط
 ظتإ أ ياففس قذتد ق دنث ان قوبلحثني

كا ختؿذـ

قدتلامذت كمذل

أنذذ ال ذذذد اذذذن قاسق مذذذت قودقخمذذذت نال اذذذت أقكذذذلح فسيذذ قوب ذذذو وعاأكذذذد اذذذن
قاػلزكت قوسمعات وكا لحو
 7ل فيا ( )2222كاإ قن قسفزة تنفي اؿلدز قوامفيا لونطذبت وعجلامذلم
افق هت أشات قوامفيا قوللخمت أذذلا قددقً ان ق

سقحقم قو شات والعاذـ قونسلذلم

فحتطني اؿذلدز كفيا قوامعذال قدتلامط
 8قثمذذل ( 1425ذذذ) كاذذإ قذذن قوسؤيذذت قاطذذالبعات واطذذفيس قوامعذذال قدتذذلامط
فق تؿفز ونمفذن امالزب كإ لز اس مط اكن قال ادقح

تسضاخلً وعثفق ت

فتسما ً دقح قدتلاملم زضلواهل ان خ ش تطبا اسهف قدتلامت قاناجت
 9كمذذل تطذذس قػذذابت ( )2111كذذسفزة تنساذذر قدتلامذذت قاناجذذت اذذ اسققذذلة
قوكذذفق ا قوذذيت تكذذمن صتذذلا قمعاذذت قوانساذذر انهذذل تفقاذذت قاطذذدفوني قذذن قوامعذذال
قدتلامط مبسهف قدتلامت قاناجت فأضطهل فدفز ذل

افق هذت اػذك م قوامعذال

قدتلامط فتطفيسه فقال امل أقكلح ادت قوادزيظ اهنالً فقعما ًل فتذففرل قانذل
قورب يػجمهل قعث قومطلح فقومما
 11ذد ؾذلخؼ ( )2111دزقضذت منذفق  :ا كفيذا قوامعذال قدتذلامط
قومس ات قوطمفديت ا

قامعكذت

دفت ره قودزقضت ا قوامسن قعذث فقذذ قوامعذال قدتذلامط
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قامعكت قومس اذت قوطذمفديت فقوبذدقخا قامكنذت وامفيذا قوامعذال قدتذلامط كمذل
كذل اذذن أ ذل ناذذلخج قودزقضذت أ قدتلامذذلم قوطذمفديت تمامذذد ققامذلدقَ كذذبرلقَ
كفيعهل قعث قوامفيا قذتكفاط فتمامذد ػذكا صخذط قعذث قوادلقذلم فقشلبذلم
فقوفؾذذليل فق فذذذلن كمذذل ذذذد قوبلحذذو زتمفقذذت اذذن قوبذذدقخا قامكنذذت وانفي ذ
اؿذذلدز قوامفيذذا انهذذل :تػذذجا قوادلقذذلم نػذذلح امل ذذد قوب ذذفي فقالضاػذذلزقم
واكف فق هت دقزيت امسففت أال اؤضطلم قجملام قذتكفاات فقرتلؾت واممذا
قعث تطفي قرتدالم قومعماذت وعجلامذت فقضذاثملز قونػذل لم ق نال اذت

مذجل

قوكعالم ففلذ ًل اسهذف قدتلامذت قاناجذت فأفؾذث قوبلحذو كذسفزة قالضذاسلدة اذن
قوذلقي قوذل فب ق ض اط

زتلش قوادلقلم فخلؾت

زتلش ق فذلن

 11أقدم زمحت ( )2111دزقضت حفش :ا كسليت كفيا قوامعال قوملوط

قودفش

قومس ات أفقلقهل فضبا حتطانهل ا فذد تفؾعت قودزقضت ا أ منف ق نسذل أذذا
ان قامدش قاطعفب واففرل قالحاال لم قوامعامات فأ كسليت قوامفيا ذد تسق مت
فأؾذذذب ت دف قذتذذذدفد قوفضذذذطث

قذذذدة دفش فدف قاطذذذافج قاطعذذذفب

قودفش فذد أتكا ان خ ش قودزقضت أيكلً أ أ ل أضبلب تسق

لاذذذت

كسليت قوامفيا:

قالقامذلد قعذذث قوامفيذذا قذتكذذفاط فقوعذذسفن قوطالضذذات فقودفلقاذذت فقالذاؿذذلديت
فقالوات قويت اسم هل قودفش قومس ات فذد تبني أيكلً أ غا قوامفيذا ذذد تذس رثذلز
ضذذعبات قعذذث اذذدخ م قوامعذذال قومذذلوط فقمعالتذ فاهملت ذ فشتس لت ذ فذذذد ذذذدات
قودزقضت أثنث قػس دي ً اكن ق فذلدة انهذل

حتطذني قوامفيذا فأقذلفت قذدة

ضذذانلزيف لم وع ذذفقز فقخااذذلز اذذل ينلضذذإ كذذا دفوذذت فأفؾذذت قودزقضذذت ذذأ تلذذف
قدتلامذذلم دزقضذذت أفقذذلع كفيعذذهل فكسليا ذ

فدزقضذذت قوبذذدقخا فقوطذذانلزيف لم

قالذلحت فقخاالز ال ينلضبهل
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 12فاذذن قذذمن ق
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ذذلي قوذذيت تؿذذدم ودزقضذذت افقذذفع كفيذذا قوامعذذال قومذذلوط

ذذلواطبا قعذذث قوذذدفش قومس اذذت ف اكلناذذت تنفي ذ اؿذذلدزه فزتذذلالم قرتؿخؿذذت
فتأثرل ذوك قعث قاؤغسقم ق ضلضات وعمخس لم قوامعامات قوب و قانػذفز لوعػذت
ق صتعاصيت ان ذبا ( Bikas Sanya )1995غذرل أ

ذرق قوب ذو كطذل لا مل

ياطس ا ؾاػت قدتلامت قاناجت قو ز ات
قواجس ذذذت قوػس اذذذت ( أغعذذذإ قوذذذذدفش قاالداذذذت) غناذذذت لودزقضذذذلم فق

ذذذذلي

فقواطبالذذلم قذذن قدتلامذذت قاناجذذت ؿذذفزة قلاذذت اذذن قذذمنهل دزقضذذلم كذذا اذذن
( Jochen Ropke (1998( Henry Etzkowitz (2004ف()1999
 Bente Kristensenقوذيت فقذ ت اسهذف قدتلامذت قاناجذت فاصقيل ذل فقاف هذل
ف نذذذل

مذذذجل قودزقضذذذلم اثذذا ( Raj Sharma )2004ف()2004

 Harmanقويت قضامسقت مجل قواجلزب

Grant

زتلش قدتلامت قاناجت

ففامذذل يامعذ لدتلامذذت قاناجذذت (قرتلؾذذت) قو ز اذذت قذذسض Estelle James
) (1986قونمذذذفذن قونعذذذسب اثذذذا ذذذره قوؿذذذاػت فتطبالهذذذل قعذذذث نعذذذل قوامعذذذال
قوال ل
فقعث قوسغل ان قدتهفد قابرفوت واطفيس قوامعال قدتلامط ال أ قودزقضلم قاػلز
واهل زكصم

ق ضلع قعث قواػعإ قعث ق شات قوامفيعات

قدتلاملم ان خ ش

اسهذذف قدتلامذذت قاناجذذت وع ؿذذفش قعذذث اؿذذلدز الواذذت اامذذددة واػطاذذت قومجذذص
افقشنلتهل ا لنإ مجل قواجلزب قرتلؾت اطبا

رق قاسهف

فقدد ذعاا ان

قودزقضلم لوعػت ق صتعاصيت قويت تطسذت ا اسهف قدتلامت قاناجت قو ز ات
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فان خ ش نعذسة ااس ؿذت وذدفز قوامعذال قدتذلامط

قوذدفش ق ضذ اات صتذد أ

قوبمذذد قالذاؿذذلدب فقال امذذلقط ال اكذذن أ يا ل ذ اذذن خ ذ ش اسهذذف قدتلامذذت
قاناجت مبسسده ف منل
لوب و قن ؾذ اػت دتلامذت اناجذت ال ز اذت تطذل ل
فقال املقات وعامعال قدتلامط

حتلاذ ق ذدقن قوذل فيذت

قودفش ق ض اات

 5قدتلامت قاناجت قو ز ات :قاسهف فقالفالم فقاصقيل
قدتلامت مبسهفاهل قذتديو ففظلخسهل قاامددة مل تكن فوادة قواف فال ق اظ
قولسيإ ف منل لحم نااجت والزيخ فيا تس ان خعس

رفزقَ ففكسقَ فقم َ

فمملزضلم ورق فإ تطفز اسهف قدتلامت فقكاطل هل اسل ال اامددة انر
نػأتهل حاث فذانل قوسق ن
 املفًوم:
قاؤضطت قو ز ات لاسهف قومل

ط انعمت تنػأ رتدات قوؿلحل قومل

قن حتلا ز ا الدب نااجت نػل لتهل يكف وعمؤضطلم قو ز ات

قفقلً
قوملدة

دن امنفب أف ؾ ط أف تمعامط أف يامع لوط ات قوملات أف قعمط أف
فين أف حطلنط فامعمهل يلف نػل لت سكا أافقش ممنفحت أف اف ف ت قن
سي ااطفقني أف افظسني أ فز قداعت قعملَ أ
تلف دفز فملش

ره قاؤضطلم قو ز ات

ضد قحاال لم قجملام فاطلندة هفد قولطلع قومل

فقواطفيس فاكننل

قوانمات

نل ظتلش أ ل منلذ هل قعث قون ف قوالوط (قرتكرل

:)1999
 .1اجلامعة التكليدية:
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قولسف قوفضطث فقويت كلنت اهماهل

نػس قامسفت ني فدلم قجملام

رق قونمفذن تطفز حتت قػا ااطعبلم

قجملامملم فحل اهل ا خدلقم اامددة
قدتلاملم قاطل مت

قالل ق فش

زتلالم قوانمات ففسض قعث تعك

ختسيج دفملم ان قومعملح فقاهندضني فغرل ل ان محعت

قوػهلدقم قلفت ا اطل ماهل

حا مجل اػك م قوانمات قويت فق هت

تعك قجملامملم
 .2اجلامعة املفتوحة:
رق قونمفذن ان قدتلاملم دأ قضاخدقا

كثرل ان قوبعدق

فيمسن أضعفب

رق قوامعال لوامعال قن مد فانا دز لم لامات قعث غسقز قودز لم قامنفحت
ان قدتلاملم ق خسج فتاماص ره قدتلامت أ قولبفش اسافا وعجما دف قوالاد
ػسفط قوطن فقاؤ

م قومعمات

 .3اجلامعة الشاملة:
ظهس رق قونمفذن ان قدتلاملم
جتسيإ منلذن ديدة

قونعل ق النط حاو دأم قحمللفالم

اسحعت قوامعال قوملوط هدن داج قدد كبرل ان قوطعبت

قورين ينامف وكعالم ف لاملم شتاعست كلنت اطالعت حاث لح رق قوداج
حاو فلدم قضال وااهل ال ال يامع لوطإ فتلف

ره قدتلامت قعث نعل

دزقضط ذؿرل ف فيا قادج فتطب قامعكت قومس ات قوطمفديت رق قونمفذن
كعالم قجملام ابف فحلخا ف اصق فكنا قدتلامت قوػلاعت دز لم قعمات
تملدش تعك قويت كن هل قدتلاملم قوالعاديت ق خسج
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 .4اجلامعة بدوى ددراى:
رق قونفع ان قدتلاملم نػأ

قوفاليلم قاا دة فتػما قعث أكثس ان ()25

لامت فوكا لامت كالنهل قاطالا فوما ف س نعل

رق قونفع ان قدتلاملم

ف سنلاج قودزقضت قورب يطفزه قوطلوإ مبمفنت قاسغد فمبف إ ره قوطسيلت
يطجا قوطلوإ قزل

قدتلامت قويت يسغإ قودزقضت فاهل فذوك ففللَ وعػسفط

قالوا ل قالسزة فال يعاص غلوبلً

كفز أب نفع ان قحمللقسقم أف قودزفع

قومعمات ف منل حتدد و قالسزقم قاطعفب قضاامل هل ففللً اطافقه قومعمط ثل يافا
نسط دزقضاهل حتت أغسقن قدد ان أقكلح ادت قوادزيظ قورين عتددف ادج
صتلح هل فيمامد أضعفب قودزقضت قعث ق ذققت قاسخات فقاطمفقت فق غس ت
فكروك غبكت ق نذلنت
 .5اجلامعة املشارنة:
تطس اسهف قدتلاملم قاػلز واهل ضل للً ا مجل قوفظلخا قوالعاديت قويت تلف
هل كلوادزيظ فقوب و قومعمط فقرتدات قوملات فذد أغسعت فظاست اهمت استبطت
لخاالز فنلا فتف ني قوالنات ا قجملامملم قاطاسادة فخلؾت

قوململ

ق ض اط قورب يمامد ققاملدقَ كبرلقَ قعث قوالنات قاطافزدة فان نل فإ
قدتلامت قاػلزكت اطدفوااهل قومما قعث حتلا قوفظاست قوسق مت قاامثعت كمل
أغسنل

قخاالز فنلا فتف ني قوالنات

 .6اجلامعة املهتذة:
ظهس

قوفضا ق كلداط قؾط ا ا قدتلامت قاناجتا فقورب دأم

قدتلاملم هدن قوب و قن اؿلدز كفيا قلفات واػطات قومجص
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ان خ ش تفضا فتمما دفز ل
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قجملام فذالاهل مدد ان ق نػطت قويت حتل

شلل قلخد الوط ا لنإ أقطث دقزة قدتلامت اسفنت وعاؿسن

يسقدقتهل ففللَ

رتططهل ف سقزتهل قومعمات فوكن ان خ ش نعسة وفقذ قوامعال قدتلامط
قودفش ق ض اات صتد أ قوبمد قالذاؿلدب فقال املقط ال اكن أ يا ل ان
خذذ ش رق قاسهف مبسذسده ف منل لوب و قن ؾاػت دتلامذت اناجذت ال ز ات
قويت تفود نػل لتهل يسقدقم تطل ل
ال تطاساد ان ق

تػطات قونسللم

او أ أب ز ا قذل

ذذسقن قانعمت أف قالوكت أف قاديسة شلره قدتلامت

 املكومات:
ينبػط أ تطاند قدتلامت قاناجت قو ز ات ا الفالم أضلضات تمصش ذالاهل
فتكمن شلل قوبللح فقالضامسقزيت فان ره قالفالم ال ف استبا لدتلنإ
قوانعامط فقومعمط فانهل ال ف خلف لوبنات قوا اات فقآلخس ال ف استبا
لافقزد قالوات فان ره قالفالم قعث ضباا قاثلش ال قذتؿس:
 مكومات البهية التحتية:
ظتإ أ تستبا قوبنات قوا اات

قدتلامت قاناجت قو ز ات مباطعبلم قودلقاج

فقرتطا قويت تنطجل فم ً ا قحاال لم فااطعبلم ضف قومما حاو تف د
مجل قدتلاملم اكلنالم قخمت ان قانػآم فقاخادلقم فقاملاا فقاطاعصالم
ق خسج ال يطاسلد انهل لوػكا قاطعفب فكعست خصينت قودفوت قا يني ان
قودفالزقم دف

دفج انهل هرق قذتجل ف ره اطأوت تانلفث ا الفالم

قدتلامت قاناجت قو ز ات حاو ظتإ أ تا ل قوكسلحة قومعمات فقالذاؿلديت
قاثعث وعمفقزد قاالحت فوكمل أدقح ااماص وكلفت ق نػطت قويت تلف هل قدتلامت
وا لا ق دقن قاس فة
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 توفز املوارد املالية:
قد تففس ل

ف ف قلاا أضلضط ونجلا قدتلامت قاناجت قو ز ات حاو
ػكا كلن ودج مجل قدتلاملم يمسذا ان نػل هل فختس
سقزتهل لدتفدة قاطعف ت وعمؤضطلم قوملات فقرتلؾت

حتلا

رق قجمللش ينبػط أ

نػرل ا جتلزب قومديد ان قدتلاملم قآلضافيت فق فز ات فق اسيكات قويت
صت ت

قواػعإ قعث ذكات قوامفيا

ينبػط أ نػرل نل ا أ تعك قالفالم ف كلنت اهمت ونجلا لامت ذلخمت
قعث أضلع قونػلط قو ز ط ال أنهل واطت فحد ل كساعت نجلا أب لامت
قعث رق قونهج
وما ال ضب ان ذكس قالفالم ق ضلضات وعجلامت قاناجت قو ز ات يثرل أالانل
تطلؤال أضلضا ًل يدفز حفش ضبا صتلا رق قاػسفع
ان لب اكلنات تففس تعك قالفالم ان قدا ا أ
قوسخاطط

ره قودزقضت فإ ق حل ت

قوسخاطط وعدزقضت قاامثا
قو ز ات

قودفش ق ض اات قعث ق ذا
رق قواطلؤش واظ

قسفزيت وادقل ق

ل ت قن قواطلؤش

ادج اكلنات تطبا اسهف قدتلامت قاناجت

قودفش ق ض اات كمػسفع حافب يدلش

ظا قد ذدزة امعل

قودفش ق ض اات قعث كفيا قدتلاملم قوللخمت لوػكا قورب عتل ق دقن
ان نػأتهل
 مشايا اجلامعة املهتذة الالرحبية
قدتلامت قاناجت قو ز ات تنطفب قعث كثرل ان قاصقيل اكن ظتلش ل فامل يعط:

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

70

اجلامعة املهتذة الالرحبية

د .حممد باطويح – د .أمحد باخمزمة –د .أمحد اللطيف

 1قضاخدق يسقدقم قدتلامت ؿفزة كسذفحة

اذو حتلذ أ ذدقن قدتلامذت ف

نسظ قوفذت قذد حتماذا قاطذاسادين أقبذل ّح كفيعاذت كذبرلة ذذد تاخطذث ذذدزقتهل
قالوات خلؾت قوسدلم ذقم قودخا قانخسجل
 2تلحت قجمللش أال أكدل ذدز ان فدلم قجملام وع ؿفش قعث قوامعذال قدتذلامط
قن سي تللقذط زضذفال دزقضذات تػطذط قواكذلواا قواػذػاعات وعممعاذت قوامعاماذت
قعث ق كثس ا تػطات أب فسف قذلفات وييذسقدقم قذن قواكذلواا اذن قاؿذلدز
ق نال ات أب قاليسقديت غرل قوسضف قودزقضات
 3تنفي اؿذلدز كفيذا قوممعاذت قوامعاماذت فقواخساذا اذن شتذل س تػذرلقم اؿذلدز
قوامفيا قوالعاديت
 4قوفذليت قد تػرل قوطالضلم فق دقن وعممذفوني قوالعاذديني (قذتكفاذت اذث )
أف قوكػف لم قويت ذد تؤدب ا قواك ات ل دقن قوامعامات ق ضلضات وعجلامت
 5حتطني ق دقح ق دقزب فقالوط فقوذفظاسط ونػذل لم قدتلامذت اذن خذ ش قزتبذلط
قالدزة قاليسقديت لواكذلواا قواػذػاعات فاذن خذ ش قاسقذبذت قالواذت قعذث نػذل لم
قدتلامت ان ذبا قدتهلم قاخاؿت قاستبطت نعل قوامفيا قو ز ذط اثذا اؿذع ت
قوكسقخإ

مجل قودفش قوذيت تطذما أنعماهذل قوكذسيبات وعجلامذلم غذرل قوس اذت

لالضاسلدة ان قوففس قوكسييب قوكلان

ق قسلح ان قذسقخإ قوذدخا أف ق ز ذلا

أف قوثذذسفة أف قاعكاذذت أف اذذن خذ ش قوالاذذال فقاال مذذت اذذن ذبذذا قدتهذذلم قالضتذذت أف
قاطاسادة ان ق

لي أف قالضاػلزقم فغرل ل ان اؿلدز ق يسقدقم قاناجت

 6تمادل ذذدزة قدتلامذت قاناجذت قو ز اذت قعذث حتلاذ أ ذدقفهل قذمن اؿذلدز ل
قوامفيعاذذت ضذذفقح اذذن نلحاذذت قوسضذذف قودزقضذذات قوذذيت ظتذذإ أال تاجذذلفش تكذذلواا
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قومعماذذذت قوادزيطذذذات أف اذذذن نلحاذذذت قاؿذذذلدز قاليسقديذذذت ق نال اذذذت الالضذذذل ونجذذذلا
قاؤضطت قوامعامات

حتلا أ دقفهل

 7تطذذلقد قعذذث حتديذذد ق ذذدقن قاذذسقد قوفؾذذفش واهذذل

اذذو اكذذن تفقذذا هل

وعملاعني ممل يطها تنسار ل
 8تطلقد

قوانطا ني مجا قدتهلم ذقم قوم ذت

قدتلامت قعذث أضذظ اذن

قواملف فقالنطجل ني ق فسقد مكذهل قوذبمجل ف ذني قوكعاذلم فقاسقكذص قومعماذت
فقوب ثاذت فقالضاػذلزيت فغرل ذذل اذل عتذفش دف حذذدفي قواكذلزب أف قوامذلزض قنذذد
قولال انسار ره ق قملش
 9حتل قالضالسقز وكا قاناطبني وعجلامذت اذن ذ ب فأضذلترة فقذلاعني فسذط
ظذذا قدتلامذذت قاناجذذت قو ز اذذت يكذذف قواخطذذاا قومعمذط ذذف ق ضذذلع

تطذذارل

كلفت ق نػطت قدتلامات
 111تطها قالضاجل ت فافقكبت ااطعبلم ضف قومما قودقخعط فقرتلز ط
 11تطلقد

تنمات اهلزقم فذدزقم انطف ط قدتلامت ان أقكلح ادت تدزيظ

ف دقزيني فافظسني ان خ ش سقاج قواأ اا فقوادزيإ قاطامسة ا لنإ
قكاطل هل خدلة ق قدقد وعخطا فقودلقاج قويت يكعسف هل ان ذبا قدتلامت
ينبػط أ تكف وعجلامت قاناجت قو ز ات زؤيت فقق ت ان كا قونفقحط
قوانعامات فقومعمات كمل ينبػط أ تكف شلره قدتلاملم فعطست فتف هلم
فقق ت حتل ق دقن قاس فة ان نػلخهل

قوفقذ قوسق ن امعل قدتلاملم

قودفش ق ض اات ال يمطط أب اؤغس وعاطفيس نعسقً الزتبل هل قابلغس ل دقزة
قوبرلفذسق ات وعدفوت ف ط

فقذ ق اس الادة نعل فوفقخا ال ختد تعك
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ق دقن ف لوالوط تػكا قلخللَ أال تطفز ل فافقكباهل وعاطفزقم قحملاطت هل
قعث كلفت قاطافيلم قحملعات فقوف نات فق ذعامات فقوملاات
 .6مصادر متويل التعليم اجلامعي :رؤية شاملة للواقع
قالؿفد مبؿلدز كفيا قوامعال قوملوط قدتهلم قويت اكن قذتؿفش انهل قعث
قواكلواا قو شات ودلقاج قوامعال فقوامعال قدتلامط يطامد افقزده ان اؿلدز
قديدة ان أ مهل:
 1قاخؿؿلم ان قااصقنات قذتكفاات فيػكا رق قاؿدز قدتصح ق كدل
ان كفيا قوامعال قدتلامط

قودفش ق ض اات حلوال غرل أ نطبت رق قاؿدز
ره قودفش أؾبا يانلذـ

قمن مجلوط قوامفيا وعامعال قوملوط

امعل ره

قودفش
 2قلنلم حكفاات ضفقح
قدتلامات أف

غكا ابلغس وبمجل قاؤضطلم قوامعامات

غكا ذسفض ااطسة

 3ذسفض ااطسة أف دف فلخدة وعط ب قدتلاماني تااا شلل دف امعل
تكلواا قوامعال فأ مهل زضف قولبفش أف قواطجاا
 4قلنلم الوات امعمهل

غكا تكلواا زضف قولبفش فقواطجاا

وعمطا لني ان قوطعبت خلؾت ذفب قودخا قانخسجل ضفقح ان قودفوت أف
قدتممالم أف قاؤضطلم ق عات قرترليت
 5زضف قولبفش فقواطجاا ان قوللدزين الوال قعث دفمهل
 6كفيا ذقتط ان ذبا قدتلاملم ذط غكا خدالم

و فتطفيس

قضاػلزقم دزقضلم خدالم تدزيإ فغرل ل ممل يػكا اليطمث مبفقزد
قدتلامت قاناجت حديثل
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 7تدلقلم ف بلم فأفذلن قعمات أف

ثات أف كسقضط قعمات ان دقخا قودفوت أف

خلز هل ان ق اثعت قذتديثت وألفذلن قوب ثات أف قومعمات ق فذلن قوب ثات
فقوكسقضط قومعمات جبلامت قاعك قبد قومصيص ف لامت قاعك ضمفد ف لامت قاعك
فهد لامعكت قومس ات قوطمفديت
يطاند كفيا قوامعال قدتلامط

قودفش ق ض اات ػكا قل

قذتلقس قعث قدة اؿلدز اكن مجلشلل

قوفذت

قآلتط:

 املصادر احلهومية:
ياخذذر قوامفيذذا قذتكذذفاط قذذدة أغذذكلش اذذل أ يذذال ؿذذفزة ابلغذذسة أف ؿذذفزة غذذرل
ابلغسة:
أ ذ قوامفيا قذتكفاط قابلغس:
تعجأ قذتكفالم امفيا قدتلاملم ؿفزة ابلغسة قذن سيذ قوذفقزدقم قوثل اذت قاناعمذت
وعدفوت ( يسقدقم قودفوت) فذوك ان خ ش ااصقنات ختؿـ ان قودخا قولفاط وعامعال فيذال
ختؿاـ نطبت انهل وعامعال قوملوط
فتاكف قااصقنات ان نفد اامددة تنلطل ا ذطمني:
1
2

نسللم ثل ات :تػما قابلنط قامدقم قواجهاصقم فق ثلي
نسلذذذذذذل م دفزيذذذذذذت :تػذذذذذذما قاستبذذذذذذلم فق

ذذذذذذفز فنسلذذذذذذلم قوؿذذذذذذالنت فق ؾذذذذ ذ ا

فغرل ل (حجط )2112
ب ذ قوامفيا قذتكفاط غرل قابلغس:
ياخر رق قونما ان قوامفيا قدة أغكلش انهل (ؾباا :)2115
1

فسض قسقخإ فزضف خلؾت وعامعال قدتلامط :تسسض مجل قذتكفالم قذسقخإ

قعذذث فدذذلم فذطلقذذلم ق املقاذذت امانذذت ذتطذذلب قدتلامذذلم فاؤضطذذلم قوامعذذال قومذذلوط
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قاخاعست ا فسط سيطلناذل اذث ً تسذسض زضذف قعذث قوطذجلخس فقاػذسف لم وامفيذا قوامعذال
قوملوط ا (ضعمل
2

)2111

قولسفض :دتأم مجل قذتكفالم ا ق ذسقض وامفيا قوامعذال قدتذلامط ا فلذد

غكعت قولسفض قالدات ان قوبنذك قوذدفوط خذ ش قوسذذلة ( )1977 – 1962اذل نطذبا
( )%18ان افقشنلم قوامعال
3

أاسيكل قو تانات (غمو )1977

تطذذها م قذذسيبات وذذبمجل قاؤضطذذلم :ذلاذذت مذذجل قذتكفاذذلم ممذذا تطذذها م

قسيبات قعث اؤضطلم ال ضامل قاؤضطلم ق نال ات قوكدلج ودفمهل والديل انا الواذت
ا قدتلامذذذلم

زتذذذلالم قوب ذذذو قومعمذذذط قاخاعسذذذت أف تدلقهذذذل ذذذأ هصة فامذذذدقم فأيذذذت

تطها م أخسجا ( سيف )2111
 املصادر اخلاصة:
أؾبا كفيا قوامعال قدتذلامط يػذكا قبدذ ًل كذبرلًق قعذث كل ذا قذتكفاذت شلذرق ذلاذت
قوكذذثرل اذذن قوذذدفش اخسذذاجل قاخؿؿذذلم قذتكفااذذت وعجلامذذلم فزل ذذت وعجلامذذلم
سسض زضف قعث قوطعبت فذبفش قشلبلم فقوادلقلم ففسفض قسيبت قعث قرتسظتني
 املصادر اخلاردية:
نل اؿلدز كفيعاذت أخذسج تمامذد قعاهذل قومديذد اذن لامذلم قومذلمل جبلنذإ قاؿذلدز
قذتكفاات فقرتلؾت ف ط قاؿلدز قرتلز اذت حاذو تاعلذث كذثرل اذن قوبعذدق قونلااذت
قلنذذذلم اذذذن عذذذدق أف انعمذذذلم قلااذذذت فيذذذال ذوذذذك ػذذذكا ثنذذذلخط ذذذني حكذذذفااني أف
اؤضطاني تمعامااني أف قن س اؤضطلم فانعملم اامددة فتػذما ذره قاطذلقدقم
قوسناذت تلذذديل مذجل قامعمذذني فق ضذلترة اذذن ذبذذا قودفوذت قاادلقذذت أف تلذديل مذذجل قاذذنا
قودزقضذذات وعدزقضذذت

عذذد أ ذذنيب أاذذل قاطذذلقدقم قالواذذت فاػذذما قاذذنا قالواذذت قوذذيت ذذذد

تلداهل مجل قودفش (قبد قودقيل )1977
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 املصادر الذاتية:
دتأم كثرل ان لاملم قودفش ق فز ات ا أضعفب قوامفيذا قوذرقتط فذوذك قذمن

ذلز

أضعفب قدتلامت قاناجت فقويت تمين :ا ذال قدتلامت مبملزضذت مذجل قونػذل لم قاكذلفت
ا اهملتهل ق ضلضات ولذلح حتلاذ مذجل قاذفقزد قالواذت قوذيت تمذصش اذن افقشنذت قدتلامذت
نسطذذهل فحتطذذن اذذن اطذذافج قوادزيطذذاني قومذذلاعني فاهذذلا (غذذل
ق فز اذذذت قوذذذيت دتذذذأم ا ذذذرق ق ضذذذعفب

 )2111قدتلامذذلم

لامذذذت فزفيذذذك قودليطلناذذذت ( Warwick

 )Universityقوذذيت قضذذاطلقت شيذذلدة افقزد ذذل ذقتا ذلً اذذن ( )%31قذذل ( )1971ا
( )%62اذذن زتمذذفع افقزد ذذل قذذل ( )1995أب صيذذلدة الذذدقز ل ( )%111فقوامفيذذا
قوذرقتط قذمن

ذذلز قدتلامذت قاناجذت وذ قذدة أضذلواإ كأضذذعفب قوامعذال قامذفش ذقتاذ ًل

(قودزقضذذلم قاطذذلخات فقوامعذذال قاذذفقشب) فخداذذت قجملام ذ ولذذلح اذذسدفد اذذلوط (قوامعذذال
قاطامس فقوادزيإ فقالضاػلزقم قومعمات) فقونػل لم ق نال ات
 األوقاف:
قجتهت كثرل اذن لامذلم قومذلمل
اؿدزقً ان اؿلدز قوامفيا

قوفذذت قذتذلوط ا قوادلقذلم فق فذذلن القاملد ذل

ظا قوذلق

ققامذذدم ضالضذذت مذذجل قدتلامذذلم

قوامفيا قذتكفاط فقناػلز قوبطلوت فلذد

ضذذنػلففزة انذذر قواطذذمانالم قعذذث تنماذذت افقزد ذذل

قرتلؾت فتلعاا قالقاملد قعث قذتكفاذت ا ف ظذا ذره قوطالضذت قضذاطلقت لاماذل
نل

قل ( )1991قذتؿفش قعث أفذلن وامفيا قوامعذال هذل تؿذا ذاماهذل ا عاذف

دفالز أاسيكط فان ثل أوصات قذتكفات نسطهل الديل ( )251اعاف دفالز وعجلاملم
غكا أفذلن خ ش قوطنفقم قرتمظ قوالوات فقضذاطلقت أ حتؿذا قعذث اثذا ذرق
قابعؼ ان اؿلدز غرل حكفااتا (قشل وط )2113
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 7اللزنت ني اسهف قدتلامت قاناجت قوس ات فقوؿاؼ ق خسج قوطلخدة ان كفيا قوامعال
قدتلامط
نل قخا ن ني اسهف قدتلامت قاناجت قوس ات فقوؿاؼ ق خسج قوطلخدة

لواأكاد

وعامفيا قعث ضباا قاثلش فإ أف
نف صه

قالخا ن ني قدتلامت قاناجت فقدتلامت قوالعاديت

قجمللالم قاػلز واهل أدنله:

زتلش قالخا ن

قدتلامت قوالعاديت
طاا فرنط يامع إقدقد

قشلدن

كفقدز تلعاديت

قدتلامت قاناجت
املد فيامع إقدقد كفقدز اؤ عت قعمالَ
ػكا اد واعبات قحاال لم قجملام قآل
ف قاطالبا
قوامعال فقوادزيظ قوب و قومعمط خدات

قوفظلخا

قوامعال فقوادزيظ

قاطاسادف

قوط ب لودز ت ق فا

قوط ب فقافظسف فقومملش

قواخؿؿلم

تلعاديت

اانفقت فااجددة

قجمللش قوكمط فدف ققابلز

قجمللش قوكمط فقونفقط فففللَ ااطعبلم

(قوطلوإ /قوطعمت)

ااطعبلم ضف قومما

ضف قومما

امليرل ق دقح

تلعاديت تلزغتات

اانفقت فاطالبعات أيك ًل

نفع نعل قدتلامت فادج

اػع فال ياسلقا ا قوبادت ال

قاناج

زتلش قوذلكاص

تسلقع ا قوبادت

أقا قذتدفد

قجملام

فتنمات قالجتله قومللخدب

اسافا فياسلقا ا قوبادت ػكا فقض

بامت قولالدة

اسكصيت ففسديت

اسكصيت /الاسكصيت مجلقات

نفع قوانعال قوطلخد

قوانعال قوبرلفذسق ط

قوانعال قومكفب

نفع قوامفيا

حكفاط نطبت كبرلة

حكفاط نطبت طاطت فخلف فذقتط

لاػط فضعيب

ذالدب ف ظتل ط

دفز قدتلامت

قجملام

قاؿدز :ل فيا قوطلمل 1999
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 8قضذلقتاجالم حتلا أ دقن قدتلامت قاناجت
قفح تمسيا قدتلامت قاناجت فؾاػهل قذتديثت اكن تعخاـ أ ل
أ دقن قدتلامت قاناجت

قآلتط:

 1تطخرل قوامعال قدتلامط ان أ ا ختسيج

ل يطاطامف قاطل مت

تطفيس

زتاممهل
 2قالضاسلدة ان قوانعاملم ق دقزيت فقالوات فقومعمات لدتلامت ان أ ا قالضاػ ش
ق اثا وعمفقزد قالوات فقوبػسيت قاالحت وعجلامت
 3تف ا نػل لم قوب و قومعمط رتدات ذكليل قوانمات
ان رق قانطع

فان أ ا حتلا تعك ق دقن ظتإ تبلع قضذلقجتالم دقزيت

فالوات فقعمات اكن تعخاؿهل

قآلتط:

 1تكفين خطت قما  Business Planيذال فاهذل تسؿذاا خسيطذت قوطسيذ قوذيت
ضاال هل تنسار أ دقن قدتلامت ضفقح ان قدتفقنذإ ق دقزيذت أف قالواذت أف قوامعاماذت
أف قوب ثات
 2تكذذذفين خطذذذت تطذذذفيلات يذذذال فاهذذذل تسؿذذذاا فضذذذلخا تطذذذفي أ ذذذدقن قدتلامذذذت
ف سقزتهل ان أ ا قضالطلب قودقل قذتكفاط فقرتلف شلره قودلقاج
 3تنمات قوكسلحقم فقافق إ ق دقزيت فقواجلزيت  Entrepreneurialقويت ضالف
انسار خطت ف سقاج قدتلامت مبل عتل أ دقفهل قاناجت ف قو ز ات
 4تففرل أالكن فأزققط ويظتلز أضملز البفوت وعمطاثمسين فالداط قرتدالم
قومعماذت فقوب ثاذت فقالضاػذذلزيت وعجلامذت أف و ضذاثملز قابلغذس أف طسيلذت ق نػذذلح
فقواػػاا فقونلا BOT
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 5قضذذاػ ش قوكسذذلحقم قالضاػذذلزيت فقوب ثاذذت قكذذلح ادذذت قواذذدزيظ لدتلامذذت
والذذذديل قرتذذذدالم قالضاػذذذلزيت فقوب ثاذذذت ولطذذذلع ق قمذذذلش

زتذذذلالم قواطذذذفيس

ق دقزب فقالوط فحلقنلم ق قملش فقوالنات فغرل ل ان قجمللالم
 6قالضاسلدة قولؿفج ان اؿلدز قوامفيا قرتلز ط كلوفذا قومعمط فقوكسقضط
قومعمات
 7قلذذد قالتسلذاذذلم اذ اؤضطذذلم قولطذذلع قرتذذلف فقومذذل أف قانعمذذلم ق ذعاماذذت
فقودفواذذذت اذذذن أ ذذذا تنساذذذر حتلوسذذذلم ضذذذذلقتاجات

زتذذذلش قواذذذدزيظ فقواذذذدزيإ

فقوب ذذذذو قومعمذذذذذط قاػذذذذذذل فقواطبالذذذذلم قواجلزيذذذذذت فقوؿذذذذذنلقات قال اكذذذذذلزقم
فقالخذلققلم
 8قالضاسلدة ان قوبنات قوا اات قومعمات فقوب ثات فقاعكالم قوسكسيت غرل قاطاػعت
قدتلامت ان أ ا تفواد اؿلدز قيسقديت
 9قواخساذذا اذذن قاسكصيذذت ق دقزيذذت خلؾذذت قاسذذسط انهذذل

قختذذلذ قولذذسقزقم

قاامعلت امفيا ق نػطت قوامعامات فقوادزيبات فقوب ثات لدتلامت
 9جتلزب مجل قودفش

قدتلامت قاناجت

 التذزبة االصرتالية:
روت هفد قدة

قضذلقوال وامصيص قافقزد قالوات تسكذصم امعمهذل

قواجلزيذذت اذذن قاعكاذذت قوسكسيذذت فقلذذفد ق

قالضذاسلدة

ذذلي فقالضاػذذلزقم ف نذذل ذنذذفقم

قلفات يال قالضاسلدة انهل حلوال مذجل قدتلامذلم اثذا قضذاثملز قوؿذنلدي قالواذت
لدتلامذذلم

زتذذلش أنػذذطت اسقكذذص ق

ذذلي

فتطذذفيس حذذدقخ قوب ذذو (أف

قامسفذت)  Cooperative Research Centersقواملفناذت Research Parks
اثعمذذل ذذف اف ذذفد حلواذذل

لامذذت اذذلكفقزب  Macquarie Universityأف
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حديلت أضذلقوال وعالنات  Australian Technology Parkقمن زتمفقت ان
قدتلاملم

انطلت ضادنط

دفمت قذتل ت فقوعسفن قالذاؿلديت قدتلاملم قالضذلقوات ا قضاكػلن فضلخا
اامددة وع ؿفش قعث افقزد الوات قلفات مبل

ذوك قالضاػ ش قواجذلزب دتهذفد

قوب ذذذو فقواطذذذفيس فبنهليذذذت ضذذذنت  2111أؾذذذب ت نطذذذبت  %58اذذذن يذذذسقدقم
قدتلاملم قالضذلقوات يأتط ان خ ش قانا فقواملذدقم قاستبطت لوب و قومعمط
ذذلوسغل اذذن قوناذذلخج قاذلقفحذذت ذذني قاافضذذا فقولذذفب شلذذره قوذذدلقاج

قدتلامذذلم

قالضذذذذلقوات ال أ قوالاذذذال قوػذذذلاا شلذذذره قوذذذدلقاج يذذذفحط ل ماذذذت قااؿذذذلقدة
وعمؿلدز قدتديدة وامفيا قوامعال قدتلامط

أضذلقوال ف لوا ديذد

قالضذاػ ش

قواجذذلزب دتهذذفد قوب ذذو قومعمذذط فقواطذذفيس ا ذ ف ذذفد مذذجل قومفقخ ذ قوذذيت الشقوذذت
حتالن أ ياػعذإ قعاهذل فاذن أ مهذل قونذفقحط قوللنفناذت فقوانعاماذت فكذروك اذدج
قضاجل ت أقكلح ادت قوادزيظ فقوبلحثني شلرق قواف ذ

خلؾذت ذق كذل ضذاؤثس

قعث دخذفشلل اذ ن نػذل لم قوب ذو فقواطذفيس حاذو أؾذب ت قدتلامذلم ضتؿذا
قعث نطبت امانت ان يسقدقم أنػطت قوب ذو فقواطذفيس ختاعذا اذن لامذت خذسج
تؿا مكهل ا قالضذا فقذ قعذث كذا يذسقدقم ذره ق نػذطت لقابذلز أ نػذلط
قذتذذو قومعمذذط يماذذدل ذذصحق اذذذن قذذإح قشلادذذت قوادزيطذذات فق اكلناذذلم قوب ثاذذذت
قاطاخدات فاهل ط اعك وعجلامت
 التذزبة األمزيهية:
تماذذذدل لامذذذت امهذذذد الضفضذذذاؼ وعاكنفوف اذذذل  MITمنفذ ذذذل اثلواذذذل فاالذذذدال
وعاجس ذذذت ق اسيكاذذذت

قدتلامذذذت قاناجذذذت انذذذر دقيذذذت قولذذذس قومػذذذسين ظهذذذسم

ز لؾلم قالضاػ ش قالذاؿلدب وعنػلط قوامعامذط فقوب ثذط لدتلامذت قوفقذمذت
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ادينت فضذ طن قذمن انطلذت كلنذت دقيذت نػذل هل قالذاؿذلدب شزققاذل ثذل تطذفز
وااكذذف ؾذذنلقلم ديذذدة ضذذل مت
ادلم قجملام فذطلع ق قملش

نػذذلخهل قدتلامذذت اذذن خ ذ ش قوامذذلف ا ذ

غكا سقحقم قالخذلقع فقال اكذلزقم اذن ذبذا

أقكذذلح ادذذت قواذذدزيظ لدتلامذذت ذتمليذذت قاعكاذذت قوسكسيذذت فكذذروك اذذن خذ ش
اكاإ نلا قوالناذت  Transfer of Technology Officeفتذففرل زأع قاذلش
قاػذلاس Venture Capital

قكذلح ادذت قواذدزيظ قوذرين وذديهل أفكذلز أف

ق اكلزقم حتالن وعذلفيج فقواطفي
 التذزبة الرباسيلية:
اكذذذن ققابذذذلز قواجس ذذذت قودلقشيعاذذذت

قدتلامذذذت قاناجذذذت اصظتذذذل اذذذن قاسهذذذفاني

ق اسيكط فق فز ط قنبثلت فكسة قدتلامذت قاناجذت

قودلقشيذا اذن قذتل ذت ا

اؿذذلدز كفيذذا قذذلفات وعامعذذال قدتذذلامط اذ تكذذلؤش قاؿذذلدز قوالعاديذذت

دقيذذت

قوثملنانلم ان قولس قالقط فبدأم أنػذطت قوب ذو تأخذر ستعذهل قذمن أنػذطت
قدتلامذذلم قاذذدزة وييذذسقدقم قذ فة قعذذث ق نػذذطت قوادزيباذذت ذذلوسغل اذذن قولؿذذفز
قونطيب

قاؤضطلم قوب ثات دقخا قدتلاملم

ذذرق قواف ذ

دقيت ره قذتلبت ولذد ؾذلحإ

كفيذذا قدتلامذذلم قودلقشيعاذذت تػذذرل

قيذذدفوف الم قوامعذذال قومذذلوط

فحتفو ان زتسد تمعال قل أف حكفاط ال ز ط ا تمعال يمامد ؿفزة ااصقيدة
قعث قونػل لم قاناجت كلذتلقذنلم قومعماذت أف قوالناذت أف قواجلزيذت قوذيت قتبمذت
قونمفذن ق اسيكط

قوانعال فق دقزة

 التذزبة اهلولهدية:
انذذر ذذفقكرل قوثملنانذذلم اذذن قولذذس قالقذذط قمذذدم لامذذت تفينذذت Twente
 Universityهفوندق ا قوا فش تدزظتال ان ؾاػت قدتلامت قوالعاديت ا فق
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قدتلامت قاناجت واػما رق قواف ذ قدتديذد شتاعذا أنػذطاهل قومعماذت قوادزيطذات
فقوادزيباذذت فقوب ثاذذت فقوالناذذت كثعذذت أ ذذل نػذذل لم قدتلامذذت قاناجذذت

قذتلذذفش

قآلتات:
 1قواملذذذدقم قوادزيطذذات فقوب ثاذذت فقوادزيباذذت فقالضاػذذلزيت قذذن سي ذ ق ذطذذل
قومعمات فقوكعالم أف أقكلح ادت قوادزيظ ابلغسة
 2تكذذفين ااذذل س امعفاذذلم فأنػذذطت قعماذذت Science and Information
 Shopsواطفي قرتدلقم قومعمات فقوالنات فقامعفالتات ا قاؤضطذلم فقانعمذلم
قجملام

فقشلادلم ق خسج

 3تكذفين اكاذإ قتؿذلش ؾذنلقط  Industrial Laison Officeوعمطذلقدة
زضل قوطالضلم فقرتطا فنلا قوالناذت قوؿذنلقات ا قوػذسكلم فقاؤضطذلم
قوؿنلقات

قجملام

 4تػذذذذكاا زتمفقذذذذت قتؿذذذذلش Group
قالتسلذاذذلم ا ذ قشلادذذلم ق خذذسج

 Laisonاهماهذذذذل ق ضلضذذذذات قلذذذذد

قجملام ذ اذذن أ ذذا

ذذسقح قواملذذذدقم قوب ثاذذت

فقالضاػلزقم قالذاؿلديت فقوللنفنات فقالوات
 5قاطذذذلقدة

ذلاذذذت قاػذذذسفقلم قوؿذذذػرلة فحلقذذذنلم ق قمذذذلش فقذتلقذذذنلم

قوالنات
 11قوفضلخا قالذلحت قاطلقدة وامفيا دتلامت قاناجت قو ز ات
اكذذن وعجلامذذت قاناجذذت غذذرل قشللدفذذت وعذذس ا مبف ذذإ قوامسيذذا أقذذ ه كفيذذا
أنػطاهل قوامعاماذت فقوادزيباذت فقوب ثاذت فقرتدااذت

اذو حتلذ تػطاذت تكذلواا

ذذره ق نػذذطت ف لواذذلوط ختسذذاجل قومذذإح قاذذلوط قعذذث قوطذذ ب فقاطذذاسادين اذذن
خدالتهل ان خ ش قدة اؿلدز ان أ مهل:
المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

82

اجلامعة املهتذة الالرحبية

د .حممد باطويح – د .أمحد باخمزمة –د .أمحد اللطيف

 1سقاج ديدة وعدزقضلم قومعال قادففقت اثا قال طارل قوانسارب
 2ذذسقاج تدزيباذذت ادففقذذت ذؿذذرلة ق
سقاج وعلكلة

ذذا

اطذذلزقم فختؿؿذذلم قمعاذذت اثذذا

زتلش قولكلح ق دقزب أف سقاج وعم لضبني قاسق مني

 3تطفيس فتفضا قودلقاج قوادزيطات فقوادزيبات قادففقت خلزن قدتلامت
أخسج ان قودفوت أف

انل

دفش أخسج Outreach Education

 4قواملذذذذذدقم قوب ثاذذذذذت أف قالضاػذذذذلزقم اذذذذ قولطذذذذلع قرتذذذذذلف أف قاؤضطذذذذذلم
قذتكفاات أف قاؤضطلم قودفوات
5

سقح قتسلذالم ا اؤضطلم دفوات وعانمات كل نذك ق ضذ اط وعانماذت فقوبنذك

قوذذدفوط فانعمذذت ق اذذل قاا ذذدة وعانماذذت قوؿذذنلقات فغرل ذذل اذذن أ ذذا قاطذذل مت
كفيا قودلقاج قوادزيطات فقوادزيبات فقوب ثات لدتلامت
 6تطفيس فتفضا نػل لم قونػس قومعمط قالذاؿلديت دقخا قدتلامت فخلز هل
 7قضذذاخدق قاطذذلحلم قوسلزغذذت دقخذذا ا ذ
قاالحذذت وعجلامذذت

قدتلامذذت أف ق زققذذط قامعفكذذت أف

زتذذلالم قضذذاثملزيت أاذذل قذذن سي ذ قواذذأ رل أف أضذذعفب قوبنذذلح

فقواػػاا فقونلا BOTأف قالضاثملز قابلغس كاأ رل قاطلكن وعط ب أف نػلح
اسقكص جتلزيت أف قذاؿلديت قعمات كدفز قونػس أف قاخادلقم قومعمات قوطبات
 8قالضاػ ش قالذاؿلدب ودلقحقم قالخذذلقع أف قال اكذلزقم قذن سيذ قوذلقخذاـ
 Licensingأف قالااالشقم قواجلزيت أف قالذاؿلديت Franchising
فوعاسؿاا نطامسض

نل أ ل قوفضلخا قالذلحت قاطذلقدة وعجلامذت غذرل قشللدفذت

وعس ا (قو ز ات) ط:
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* مزانش التميش:
يللع تطفز ق ال فقوػمفب مبلدقز اطل ماهل
أضذذلع قواطذذفز

زتلش قوب و قومعمط قورب يمذد

مجا ذ قجملذذلالم قالذاؿذذلديت فقوؿذذنلقات فقوطباذذت فقشلندضذذات

فقومطذذكسيت فقوالناذذت فغرل ذذل اذذن قجملذذلالم اذذن ذذرق قانطع ذ

فذذإ كذذثرل اذذن

قذتكفالم تطمث ا حتلاذ تف هذلم خطذا قوانماذت اذن خذ ش قوذلكاذص قعذث
دقل فتػجا قوب و قومعمط فقواطذفز قوالنذذط وامصيذص كسذلحة قالذاؿذلد قوذف ين
فافقكبت قواف ذ ضتذف قذاؿذلد قامسفذت ف ذرق اذل أثبذت اذن خذ ش قاػذلزي قوذيت
تابنل ل كمبلدزة ااسقكص قواماص قوب ثطا
كثا اسقكص قواماص فحدقم قعماذت تاطذل لصتذلشقم

ثاذت نفقاذت اعمفضذت حتلذ

قوسيلدة فقاكلنت قوسفامت اللزنت مبثا تهل فان خؿلخـ اسقكص قواماص:
 قوذلكاص قعث زتلش قعمط ستدد
 قدتم ني أكثس ان ختؿـ

قجمللش Interdisciplinary

 قوافقؾا فقواملف ا قشلادلم قاػل هت
 تففس قودقل ان قاؤضطت أف قدتلامت قذتلقنت
 نعل دقزة ياطل لاسفنت فقوسلقعات
فان أ دقن اسقكص قواماص قوب ثط قعث ضباا قاثلش:
 قوسيلدة فقولالدة

خدات قجمللش قومعمط

 ظتلد ادت اناجت وعبلحثني قابدقني فقاف ف ني
 تطفيس ق اكلنالم قوب ثات فقومعمات وعمجلش
 تبلدش فنلا قرتدلقم فق صتلشقم قومعمات ني قولطلقلم فقشلادلم
 زف قاطافج قونفقط وعامعال قدتلامط
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 حتلا وافقؾا ني قولطلع ق كلداط فقولطلقلم ق خسج

قجملام

ا لنإ ذوك تلف اسقكص قواماص مدد ان قاهل انهل:


سقح ف صتلش قوب في قومعمات فقوالنات قاالدات

 تفظاا ق

لي

قوانمات فتطفيس قاملزضت وعمجلش

 قوادزيإ فقواأ اا وعلفج قوملاعت قااخؿؿت فقالادزة
 زفد قوامعال قدتلامط لوكفقدز قومعمات قااماصة
 نلح غسقكت ني قوبلحثني فقومعملح فقولطلقلم قوملات فقرتلؾت لجملام
وطذل

ولد مت تدقفش اسهذف اسقكذص قواماذص قعذث نطذل فقضذ حاذث أنذ أؾذبا

قومديذذد اذذن ؾذذنلع قوطالضذذلم فقوبذذلحثني فقوطلضذذت فقوفكذذلالم قالضتذذت فقجملام ذ
ذلز

قودفوط قمفال فأؾبا قاسهف يطاخد اذؤخسقً أف قعذث ق ذذا يػذلز واذ

قمعاذذلم دفواذذت اثذذا خطذذت قوانساذذر ولمذذت  2222قوملااذذت حذذفش قوانماذذت قاطذذادقات
فتلسيس دتنت أفسيلال ومل  2225ا اؿذلذتنل قاػذذلكتا فاذ ذوذك مل يذال

ذو

امنذذله قحملذذدد فاذذال تسطذذرل قاسهذذف ؿذذفزة شتاعسذذت اذذن ذبذذا شتاعذذا ق غذذخلف
فقاؤضطذلم (قاذذؤكس قالضذاثنلخط جملعذذظ قوذفشزقح ق فذذسيلاني قاطذدفوني قذذن قومعذذذذل
فقواكنفوف اذذل قولل سة اؿس  24 –22نففمدل )2226
فقوفقذ أن واظ ان قوطها أف قاساد ذسقز تمسيا فقحد اسكص قواماص

زتلش

قومعل فقواكنفوف ال فمن قاهل حتديد مجل قاململ فقرتؿلخـ قوسخاطات
وعمؤضطلم قويت تاففس فاهل ؾسلم قواماص قولل عت وعلالع

زتلش قوب و قومعمط

فقال اكلز قواكنفوف ط أف قويت تطما ا أ تكف ان اسقكص قواماص
فقافقفلت قعث ره قاململ فقرتؿلخـ فشلرق قوػسض ينبػط

و قاململ

قوسخاطات قوالوات:
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 1قشلفيذذت قاؤضطذذات – انعمذذت ززلاذذت أف غذذرل ززلاذذت ذل عذذت وعا ديذذد وذذديهل ذذذال
فأمنلط فذفققد ستددة
 2تففس قولدزة قعث تمصيص فدقل قدد كبرل ان قومعمذلح ف/أف قاهندضذني فقوسنذاني
فقاباكذذسين ق فذذسيلاني

زتذذلش قواكنفوف اذذل قامذذسففني قعذذث قاطذذافج قوذذدفوط

فق ذعامط
 3اكا دقزة ذل ا وعاجديذد تاذففس فاذ رواذلم فققذ ت فتذدزن فظاسذط

ؾذن

قولسقزقم
 4أدفقز فقق ت ويضهل

قوانمات قوبػسيت ان خ ش شيلدة قامسفذت ذلومعف قعذث

ضتف غلاا أف نالن اناجلم ستددة
 5ذدز املفش ان قالضالسقز

لز قونعل قالذاؿلدب قوف ين أف قودفوط

قوعسفن قواػػاعات ف قوامفيا خ ش فذذلة شاناذت

ستددة
 6نػذذلط تنعامذذط فققذذا اذذن حاذذو قولذذدزة قعذذث قواكاذذا فقواذذأثرل قعذذث قوبادذذت
قرتلز ات أف ذذدزة فققذ ت وعمنعمذت قعذث قواجديذد أف قونمذف حاذث

ظذا ظذسفن

خلز ات غرل افقتات
 7فقذذذفا اؤضطذذذط عتكذذذل قعاذذذ لذذذدزقم قانعمذذذت قعذذذث قوافقؾذذذا

ذذذلز

قوػذذبكلم أب لولذذدزة قعذذث ذلاذذت فتمصيذذص قوػذذسقكلم قاناجذذت ا ذ قاؤضطذذلم
ق خسج
 8تفقف اهل ف سقاج فنالخج قاؤضطت أف قوػبكت ا أ ذدقن قوانماذت قاطذادقات
قويت عتدد ل كا عد ف/أف قجملام قودفوط (قاس
قشلدن ق ضلضط ان فكسة قالحتلد قودفوط
شقش قاطلقدة

نلح قوطلذلم قوبػسيت

انل

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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قومس ات وعمطافيلم ق دقزيت فقواػػاعات قاخاعست فدافات رق قوبنلح فتفقؾع
فخلؾت ا قواػرل قاطامس فقااطلزع وعخدالم فقواكنفوف ال فأضلواإ دقزتهل
ا لنإ حعفش فيعت قادج ف ذقم دافات وبنلح قوطلذلم قوبػسيت
ااخرب قولسقز فقادزقح قوانساريني فقواػػاعاني

اطافج

قولطلقلم قوانمفيت قاخاعست

* حاضهات املعزفة:
حلقنلم قامسفت تهدن ا تػجا قدتلاملم فقامل د قوامعامات نػلح اثذا ذره
شتاعا ختؿؿلتهل قوممعاذت

قذتلقنلم هدن دقل قابلدزقم قوسيلديت وعط ب

فقومعماذذت وااملغذذث ا ذ أ ذذدقن قرتطذذا قشللدفذذت ا قوذلكاذذص قعذذث كاذذص قاذذفقزد
قوبػذذسيت فحتطذذني قوكسذذلحة وذذدج قوكذذفقدز قوف ناذذت فحسذذص ل فحتفيذذا اثذذا تعذذك
قاؤضطلم ا اسكص قعمط فتلين حافب
فنأاا أ تكف

نل ابذلدزقم اذن ذبذا اؤضطذلم تمعاماذت

ختؿؿذذذلم اانفقذذذت تممذذذا

قوذدفش ق ضذ اات

تمذذذلف فتكلاذذذا اذ ذ مكذذذهل قوذذذبمجل ف ذذذدأم

لاملم مجل قودفش ق ض اات تدز أ قجملام قامس فقالذاؿلد قامس يامثا
قوبدح مبسهف حلقنلم قامسفت وذروك فذل قذد ق خذر لوب ذو قومعمذط يمذين
قد ق خر لاطالبا فضاللع ثسفت لوملذا

زأع قاذلش قوبػذسب ذف ق ضذلع

قذتلالط فقدتلاملم ط قويت تطفزه
قعمذ ًل ذذأ دتلامذذت قاعذذك قبذذد قومصيذذص جتس ذذت اذذدة

ذذرق قجملذذلش حاذذو كثذذا

حلقنلم ق قملش فاهل ادذت اطذلندة فستسذصة وعمػذلزي قابدقذت قابادخذت فقوللخمذت
وط ب فخسظتط قدتلامت فقويت تففس ل فتهادهل فتصفد ل آوالم قونجلا
ظتل الم حلقنلم ق قملش:
 1ختد قومؿلااني فقابدقني فقاف ف ني ان عبت فخسظتط قدتلامت
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 2تلدّ قضاػلزقم فتدزيإ وألقكلح قاناطبني فغرل قاناطبني لذتلقنت
ات ابدقت مد صتلحهل

 3ختسيج اػلزي
 4تكلواسهل زاصيت

 5تػجا قاػلزي قوط ات ق دققات
 6حتاكن اػلزي

دققات ديدة

 7يال ق غسقن قعاهل ان ذبا قوعجنت ق غسقفات
 8تكلاا قرتدالم فقامعفالم ني اسقكص قانعفات فقوملاعني قعاهل
 9حت ّل قوامعال قواسلقعط قونػا
11

حتلا قواكلاا ني قدتلامت فقجملام

11

تاب قاععت قوللنفنات وعجلامت

الكيمة املضافة للمضتفيد
 تكلاا قرتدالم ني اسقكص قانعفات
 تففرل اععت ذلنفنات نعلاات
 قالذذلق لضل قدتلامت
 قضاػلزقم فتدزيإ
 سقاج قومؿلااني فقااماّصين
 تففرل فزؽ قما
 قالضاسلدة ان قرتدالم قااففسة

كالنلم قانعفات ق خسج

 قواكعست قاملفوت
 تكلاا قدتلامت فقجملام
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الكيمة املضافة للمذتمع
 انطلت

و فتطفيس

 تملف ا ذطلع ق قملش
 حعلت فؾا ا اسقكص قوب و فقواطفيس
 تنمات قالذاؿلد
 تففرل فسف قما ديدة
 فاا رفل

ديدة وألقملش

 تلعاا قاخل س فقوفذت

قواطفي

 ق دقع
 قكاطلب فتف ني قوالنات
 اطدفوات ق املقات
* مزانش البحوخ واالصتشارات:
يهذذذدن اسكذذذص قوب ذذذفي فقالضاػذذذلزقم قوسناذذذت فقالذاؿذذذلديت ا تذذذففرل قوفضذذذلخا
فقرتدالم قو شات واػخاـ ف صتلش قوب في قوممعات قواطبالات انهل فق كلداات
فكروك قالضاػلزقم قوسنات فقالذاؿلديت قويت تسد وا ان كلفت قولطلقلم ففث
كلفت قجمللالم كمل يهدن قاسكص ا قضاثملز خذدلقم أقكذلح ادذت قواذدزيظ
قدتلامت ف اكلنالم قدتلامت قالديت ان شتادلقم فاملاا

خدات قجملامذ

حاو أ قاسكص يصخس كسذلحقم ػذسيت جتمذ ذني قاهذلزة ق كلدااذت فقرتذدلة
قوممعات فق اكلنالم قالديت ف رق غتفو أ يكف أحد افم قرتدلة قاػذهفد شلذل
كا قجمللالم
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* الوقف البحجي:
فال غتسث نل أ قوفذا مد فش ملش قذلد
قالقط

كمل كل يطلقد

نهليذت قولذس قومػذسين واطذلقد

كفيا قاػلزي قوثللفات فقومعمات قويت يذسقد شلذل

أ تكف اطالعت قن قودفوت فتدخعهل فأ يكمن شلل قالضامسقزيت طبامت قذتلش
قودفش ق ض اات صتد أن ال يف ذد نذل تلذديس

ف لونطبت وفقذ قوب و قومعمط

وعمعل فقومعملح فقودواا أ أ فز قومعملح اادنات ا لنإ أ حؿذت قوب ذو قومعمذط
قداعت ذدقً لونطذبت افقشنذت قذتكفاذلم ذرق اذن هذت ,كمذل أ قوب ذو قومعمذط
واظ اسهفالً ودج قوطعطلم قواػسيمات فال يطاطا قولطذلع قومذل كفيعذ
أ قوب و قومعمط أؾبا قواف
اذذن ذذرق قانطع ذ
واطلند فتدقل قواف

سيلت حالة حاو ظتإ أ نكف أف ال نكف

فذذإ قوكذذسفزة تلاكذذط قذذلدة قونعذذس

فانهل قومعمات قعث ف

حاذو

قواػذذسيملم قدتلاماذذت

قرتؿفف وكط طتسا ان نؿلب أقكلح ادت قوادزيظ
ضتف قال امل لوب و قومعمذط قاف ذ ضتذف ذكذليل قوانماذت

فمعث ضباا قاثلش :اكذن وعذدفش ق ضذ اات ختؿذاـ  %1اذن أز ذلا قوػذسكلم
وؿذذذندف قوب ذذذو قومعمذذذط ا لنذذذإ اكلناذذذت زؾذذذد نطذذذبت امانذذذت ( )%5اذذذن
قافقشنذذذلم قواػذذذػاعات وعجلامذذذلم قوسزلاذذذت فقرتلؾذذذت ختؿذذذـ وعبمثذذذلم فقوب ذذذو
قومعمط كمل أ

نل تؿفز أ يسؾد ابعذؼ امذني قذن كذا ضذلقت امامذدة

قدتلاملم وعب و قومعمط
فنعذسق وعذذدفز قدتذذف سب وعجلامذلم

غذذلقت قامسفذذت ف قولكذلح قعذذث ق ااذذت

ؾفز ل كلفت لقابلز ل قلبت كذأدقح أاذل قوانماذت مبمنل ذل قوػذلاا ف حتلاذ
قواطذذفز

انذذلحط قذتاذذلة كلفذذت لقابلز ذذل اسكذذصق غذذملقال وعثللفذذت فقوسكذذس

ختؿذذـ قذتكفاذذلم ااصقناذذلم شلذذل وكذذط تذذؤدب دفز ذذل
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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فقوب ثات فخدات قجملامذ ف افقكبذت قاطذاجدقم

قجملذلالم كلفذت ال ضذامل

أ قذد قافقكبذذت واعذذك قاطذاجدقم يماذذدل اذذن قخطذذس أنذفقع ق ااذذت قعذذث ق

ذ

وكن قااصقنات قويت ختؿؿذهل قذتكفاذلم وعجلامذلم مل تمذد كلفاذت فال حتلذ
مفحلم قدتلامت نعسق واصقيد أقدقد قوط ب فقوطلوبلم مبافقوات ندضات فتصقيد
قاللقد قودزقضات فقادخ م قدتلامات مبافقوات حطل ات
فأاذذل

ذذره قاملدوذذت قوؿذذمبت دتذذأم قدتلامذذلم ا تنفي ذ اؿذذلدز ل قالواذذت وكذذط

حتل ذ قضذذال شلل قاذذلوط ف لواذذلوط

حتلا ذ أ ذذدقفهل قاامثعذذت

تذذففرل قوامعذذال

قدتلامط نلح قوف ن كلفت ال ضامل أ قدتلامت ط املذا قومعذل فابمذو قونذفز
قجملام ف ط قانل قوؿلحل قورب ياصفد ان قوطلوإ ذلومعل فقامسفذت قذن سيذ
قودزقضذذت فقال ذذ ع فقوب ذذو قاطذذالا ف ذذط قوبادذذت قوذذيت تسقذذث قوب ذذو قومعمذذط
فتػذذجم فحتلالذذل وسضذذلوت قدتلامذذت فإنهذذل تبذذرش ذؿذذلزج هذذد ل واذذففرل مجا ذ
ق اكلنالم قاالحت قويت تطلقد قعث حتلا ق دقن قويت تطمث واهل
قوذذذدفش لالخؿذذذلخاني فقوسنذذذاني فقرتذذذدلقح
واكفنفق افق نني ؾلذتني يطهمف
فاػذذس

تصفيذد

فذذذسفع قومعذذذف قاخاعسذذذت اذ ذ تهادذذذاهل

نلح قجملام فتطفيسه ا اطذالبا أفكذا

كمذذل تمنذذث قدتلامذذت ػذذؤف قوب ذذو قومعمذذط فذوذذك قذذن سي ذ

قوب ذذفي قومعماذذت قاانفقذذت فتػذذجامهل فتف اههذذل رتداذذت قجملام ذ

ذذسقح

ف ظتذذلد قذتعذذفش

قومع مات ولكليله قالذاؿذلديت فقال املقاذت فغرل ذل اذن قولكذليل قوذيت تهذل قجملامذ
وعفؾفش ا أفكا قذتعفش شلره قاػذلكا كطذبل وعفذذت فتذففرلق وألاذفقش كمذل
تممذذا قدتلامذذت قعذذث زذذذط قآلدقب فتلذذد قومعذذف فقوسنذذف فق خ ذ

فتهذذال ب ذذو

قذتكذذلزة ق ضذذ اات فقومس اذذت فتفثاذذ قوذذسفق ا فقوؿذذ م قوثللفاذذت فقومعماذذت
قودقخا فقرتلزن ضأحتدي قن قوفذا ق ض اط لقابذلزه اذن قولنذفقم قاهمذت
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اذذد قدتلامذذلم ل اكلناذذلم قالواذذت وكذذط تذذؤدب زضذذلواهل ؿذذفزة اناعمذذت فلذذد
ق ذذال ذ قاطذذعمف ذذذدال فحذذديثل قعذذث شتاعذذا قاطذذافيلم فذذأفوفه قنليذذت فلخلذذت
فكذذذل اذذذنهل ستذذذا زقليذذذت دقخمذذذت فاافقؾذذذعت فق ذذذسشفق زضذذذلوا قوديناذذذت فأ مااذ ذ
قال املقات فقالذاؿلديت

حالة قاطعمني

ذوك أ قوفذا قورب ضتن ؿذدد قذتذديو قنذ يماذدل
فقاهمذذت قوذذيت غذذسقهل ق ضذ
فزغإ فاهل أاا

قذدقد ق قمذلش قوؿذلذتت

فأاذذس هذذل فاذذن قوطلقذذلم فقولس ذذل قوذذيت دقذذل واهذذل

فكل قاطعمف

كا اكل فقعث شتاعا قومهفد فقومؿفز

يبلدزف وا فياطل لف فا ق اػلح فكا قهلل فاسقلت فز لح قعال ثفق ذ ففقضذ
زمحا فاػسست فقذادقح لونيب ؾعث قهلل قعاذ فضذعل ف لوطذعا قوؿذلحل اذن أااذ
فقضذذذابلذل ا فمذذذا قرتذذذرلقم قوذذذرب يلبذذذا قعاذ ذ قاؤانذذذف فيانذذذلفظ فاذ ذ قومبذذذلد
قوؿلذتف

كا شال فاكل قمذ

لفوذ تمذلا (وذن تنذلوفق قوذدل حاذث تنسلذفق

ممل حتبف ) فذفو ضب لن فتمذلا (فاذل تلذدافق نسطذكل اذن خذرل جتذدفه قنذد
قهلل ف خرلق فأقعل أ سق)
فوكذذط يذذؤدب قوفذذذا دفزه قوسلقذذا فقاذذؤثس

ق نسذذل قعذذث قاػذذسفقلم قرترليذذت

فقوب ذفي قومعماذت نذذسج ذو قوذذفقط ذني قاذذفق نني فقاؤضطذلم قاخاعسذذت قذن سيذ
شتاعذذذا فضذذذلخا ق قذ ذ

فقذذذن سيذ ذ قخمذذذت قاطذذذل د فقونذذذدفقم فقحمللقذذذسقم

قاكثسذذذت ل قذذذلفت ا قوانفيذذ أفودذذذك قوذذذرين يفذسذذذف أاذذذفقشلل وينسذذذل قعذذذث
قاػسفقلم قرترليت فقوب ثات قاخاعست فذوك والديل قولدفة وبلات أفسقد قجملام

ال

ضامل أفودك قورين وديهل اكلنالم الوات
فقوفذا كمل ذكسنل يمادل ان قوسكلخص قدتف سيت قاهمت
قاػذذسفقلم فياطذذل لوذذدفق فقالضذذامسقزيت فاذذن ذذره قوصقفيذذت
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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قوامعاماذذت قاخاعسذذت اثذذا قدتلامذذلم فقامل ذذد قومعاذذل أ تطذذاساد ذذلوفذا ف
ق

ذذرق

لز ظتإ قعاهل أ تاؿا ل ثسيلح وكط يممعفق ان ق ذا تلذديل تدلقذلم قاناذت
ثاذذت

ذذلز نعذذل قوفذذذا ق ض ذ اط ال ضذذامل أ قدتلامذذلم تلذذد خذذدالم

فتدزيطذات فخداذذت قجملامذ وكلفذذت أفذسقد قجملامذ ذدف كااذذص فيماذدل قوفذذذا
ققاللدب ان أ ل ق ضلواإ قويت اكن شلل أ تممذا قعذث تنماذت اذفقزد قدتلامذلم
قذذذن سيذ ذ تلذذذديل قوذذذدقل قاذذذلوط وكذذذط تلذذذف قدتلامذذذلم لرتذذذدالم قوب ثاذذذت
فقالضاػذذذلزيت ف

ذذذرق ق

ذذذلز نذذذسج أ تمذذذد قدتلامذذذلم دوذذذا حتمذذذا

التذذ

امعفاذذلم فقفاذذت فاسكذذصة قذذن قرتذذدالم قاخاعسذذت قوذذيت تلذذداهل وكلفذذت أفذذسقد
قجملامذ

فق تلذذف افشيذ

ذذرق قوذذدواا وعمؤضطذذلم قالواذذت قاخاعسذذت ل قذذلفت ا

ق ثسيلح وكذط يلفاذفق فذذا أاذفقشلل وامفيذا شتاعذا اػذسفقلم قدتلامذت وكذط
حتلذ قدتلامذذلم قضذذال شلل قاذذلوط الضذذامل أ قاذذلش يماذذدل اذذن ق اذذفز قدتف سيذذت
قاهمت قويت ككن قدتلاملم اذن أ تذؤدب فظلخسهذل طسيلذت فملوذت وؿذلحل أفذسقد
قجملام
* الهزاصي العلمية:
ثط أف أكلداط

قوكسضط قومعمط ف قبلزة قن سنلاج

قدتلامت يهدن

ثسقح قامسفت ق نطلنات فتطفيس قوسكس فخدات ذكليل قوانمات قحملعات ممفش قن
سي ان ت نلديت دقخمت أف اؤذات يادلع هل فسد أف اؤضطت أف غسكت أف غخؿات
ققابلزيت فيمني فا أحد ق ضلترة قاخاؿني قاػهفد شلل لواماص قومعمط فقرتدلة
قوسقخدة فقوطممت قودفوات فذد يمما قمن قودلنلاج فسي ان قوبلحثني قاؤ عني
ذفب قوكسلحة فقرتدلة

زتلش قودلنلاج
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تناػس قوكسقضط قومعمات

مجا أضتلح قوململ ف قدد كبرل ان قودفش فوما

أغهس قوكسقضط قومعماذت

قومذلمل كسضذط نذسب وفكذلع جبلامذت كمذدلدن

فقمذسه أكثذس اذن  043قلاذل فذذد غذػع أكثذس اذن  71قلاذل أغذهس ل ضذ ل
نافتن

أفقخس قولس قوطل قػس

فتمد قوفاليلم قاا دة ق اسيكاذت زقخذدة

حاذو

قذدد قوكسقضذط قومعماذت قآل

يف د هل قآلالن ان قوكسقضط قومعمات فيف د أكثس ان  0333كسضط قعمط
كندق فأكثس ان  033كسضط قعمط

نفب فسيلال فيف د

قومس ات قوطمفديت نهليذت  0331أكثذس اذن  03كسضذال قعماذل فقومذدد

قامعكذت
تصقيذد

سكا قهلل
فاذذذن قوكسقضذذذط قومعماذذذت قومس اذذذت قوملااذذذت كسضذذذط قاعذذذك قبذذذد قومصيذذذص جبلامذذذت
كلواسفزنال فكسضط قاعك فهد جبلامذت ونذد

فكسضذط ق اذرل نذليا جبلامذت

افضذذذكف فكسضذذذط ق اذذذرل قوفواذذذد ذذذن ذ ذ ش جبلامذذذت ذذذلفسد ق اسيكاذذذت
فكسضذذط قوطذذعطل ذذذل فع جبلامذذت كمذذدلدن فكسضذذط ستمذذد ضذذماد فلزضذذط
لدتلامت ق اسيكات فقغنطن
* التعليم املضتمز:
اسهف قوامعال قاطامس غتاعا قن كا ان اسهف قوذل ات ادج قذتالة أف
قوامعال غرل قونعلاط أف قوذل ات قافقشيت أف قوامعال قن مد أف قدتلامت
قاسافحت أف تمعال قوكبلز فستف ق اات فذد أفق ت قودزقضت أيكل أ
قدد ان قومفقاا قوسخاطات قويت تاعلفس املً وفق
كمل أ

رق قاسهف

نل دفزقً فملالً اكن وعامعال قاطامس أ يؤدي
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قدتلاملم قويت تابنث اثا ره قودلقاج نل اك قن دفز ل قوانمفب

قدتفقنإ

قالذاؿلديت ف قال املقات وعمجامملم
اسهف قوامعال قاطامس واظ اسهفاذل ديذدق ضذلذا ونذل قوذل اذت قذتديثذت ذا ذف
اسهف ذديل ذد قذتكلزقم كمل أن أاذس اذ ش وعذديلنلم قوطذملفيت ذ نذلدم
لوذل اذذت قاطذذامسة قذذملنل الناػذذلز ل ذذني ق

اذذلش قااملذبذذت ف للخهذذل

قومؿذذفز

قااملذبت
فوعامعال قاطامس قدة اؿطع لم تطع قعا انهل:
اقوذل ات ادج قذتالةا  Lifelong Educationفقوذل ات قاطامسة Continuing
 Educationف"قوذل اذذذت قودقخمذذذتا  L'Education Permanenteف اقوامعذذذال
قاطذذامسا  Continuous Learningفكذذا ذذره قاؿذذطع لم تاس ذ قعذذث أ
قوذل اذذت قمعاذذت اطذذامسة ال تلاؿذذس قعذذث اسحعذذت امانذذت اذذن قوممذذس أف تن ؿذذس
اسحعت دزقضات ستددة اا محت ا ضال قذتالة
فوما قشلدن ق زلث ان قوامعال قاطامس ف خدات قجملام
قجملامملم قاالداذت قافقكبذت اسقحذا قوانماذت

فق خر

ا اؿَلن

شتاعذا قجملذلالم فاذن أ ذدقن

رق قوامعال أيكلً:
 قذذذلدة ف ذذذـ ق فكذذذلز فأمنذذذلط قوطذذذعف قوطذذذلخدة

قجملامذ ذ

نذذذلح قعذذذث

قاػك م قدتديدة فحتديد ال تاطعبذ قنلؾذس قواػذارل قوذيت ذسأم فقوطذمط ا
حتلالهل
 تكذاا قشلذذفة قوثللفاذذت قونلجتذذت قذذن قخذذا ن قوطذذسقت ذذني قونمذذف قاذذلدب فقونمذذف
قذتكلزب

فقنإ قذتالة قال املقات

 قواففا ني قولال فقالجتل لم قولدات ف ااطعبلم قومؿس قدتديد
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 افق هت ال يناج ان اػك م نلجتت قن قواػارل قال املقط قوطسي
 قوانمات قالذاؿلديت فتمصيص افقزد دخا قجملام
 نػس قوفقط حفش قولكليل قوكدلج ضفقح قحملعات أف قرتلز ات
 ت

ق خطلح قوطل لت

فكذذا تعذذك ق ذذدقن

زتمعذذهل تك ذ نؿذذإ قاناهذذل خداذذت قجملام ذ اذذن خ ذ ش

تطفيس أفسقده ف ط قوسعطست قويت يلف قعاهل قوامعال قاطامس
فلذذذد حعذذذط قوامعذذذال قاطذذذامس ل امذذذل ااصقيذذذد
فقاؤضطذذلم ق كلدااذذت شيذذلدة اع فظذذت

قوػذذذسب فضذذذجعت قدتلامذذذلم

قوطعذذإ قعذذث ذذسقاج قودزقضذذلم فذذف

قوبكعفزيذذل قوذذيت أؾذذب ت اؿذذدز قذذلخ كذذبرل وكذذثرل اذذن قدتلامذذلم قوػذذهرلة
فتسكص ره قودلقاج قودزقضات قعث تعبات قحاال لم ضف قومما فكل قدد اذن
كبلز ق كلدااني اثعف قدة لاملم فكعالم أاسيكات انهل لزفلزد ف فنص
ذذف كنص فنافيذذفز فكعسفزناذذل ذذذد قلذذدفق ق املقذلً ودزقضذذت قآلفذذل قاطذذالبعات
وذذدلقاج قوامعذذال قاطذذامس فذذذد زضذذل ذذؤالح ق كذذلدااف ؾذذفزة اػذذجمت وعامعذذال
قوملوط تنطفب قعث ابلدزقم سيدت فاػلزكت أكدل وعػسكلم فقدتلاملم قوذيت
تمما قعث أضلع جتلزب (ان أ ا قوس ا) فيلفش قرتدلقح

قوامعال قاطذامس وذاظ

أاسقً ديدقً فلد كلنت نل

سقاج دزقضات وػرل قااسسغني ان لاملم لزفلزد

ف كنص انر 1929

رق قونفع ان قوامعال كل يمد نال لً لنباذلً

ف ف

ال أ

فوذذاظ ذذدفلً أضلضذذال وعمؤضطذذلم قوامعاماذذت فكذذل ق ضذذلترة قوكب ذلز يسفكذذف
قاػلزكت

دزفع تمعال قوكبذلز فيذلكفنهذل وألضذلترة قاطذلقدين وكذن ذره

قونعذذسة تػذذرلم قآل مذذد أ كطذذبت ذذسقاج قوامعذذال قاطذذامس قالحذذذلق فأؾذذب ت
اؿدزقً اهملً وعملخدقم فمث ً ادزضت لامت نافيفز وعدزقضلم قاطامسة فقاهنات
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حتلذ قآل قلخذذدقً يؿذذا ا  92اعاذذف دفالز ضذذنفيلً لاللزنذذت اذ  3اعاذذف دفالز
ضنفيلً

قوطبمانالم فتلد قادزضذت  127اذن قوذدلقاج قودزقضذات تذذلقفا ذني 4

ا  8دفزقم فكنا
ف سزتذذت قذتلضذذفب فحتل ذ

هل غهلدقم

زتلالم ااخؿؿت اثا قواخطاا قالوط

لامذذت لزفذذلزد ضتذذف  152اعاذذف دفالز ضذذنفيلً اذذن

فؿفش قوامعال قاطامس فكػست دزقضت أ ستهل قدتلامت ذبا ك ضنفقم أ 62
أوذذا لوذذإ يعا لذذف ذذدفزقم قوامعذذال قاطذذامس اذذن لامذذت لزفذذلزد كذذا قذذل
كط ذ ب غذذرل ااسذذسغني أاذذل لامذذت ذذف

ذذف كنص فعذذديهل  4اسقكذذص وعامعذذال

قاطامس فثعثل غذهلدقم قال طذارل قوذيت ان اهذل قدتلامذت حؿذا قعاهذل ذ ب غذرل
ااسسغني (زتعت قوادزيإ فقوالنات  1422ذ)
أ ل قاكاطبلم قويت ضذا للهل اسكذص قوامعذال قاطذامس ذف ذسا حعذفش ف ذسقاج
تدزيبات ككن قاؤضطلم فقدتهلم قذتكفاات ان تطفيس فتأ اا ذالدقم قوؿا
قوثذذلنط فؾذذلا اهذذلزقم ذاذذلدقم قوؿذذا ق فش

زتذذلش خداذذت قومم ذ ح فقولاذذلدة

فخؿفؾذذل كاسا ذت حتفيذذا ق ضذذذلقتاجالم ا ناذذلخج اعمفضذذت اذذن خ ذ ش قنط ذ
قوسؤيت ا نالخج حاو يؤ ا قونمفذن قوادزييب ذلدة قوؿذا ق فش

اذو اكذنهل

اذذن تذذدزيإ فتف اذذ فتأ اذذا ذذذلدة قوؿذذا قوثذذلنط ػذذكا يكذذمن تنلضذذ ق دقح
فت حل ق فكلز فقولال حذفش قرتذدالم فقاهذل قوذيت يلفاذف انساذر ل يفااذل
خالز تنسار قودلقاج قوادزيبات قذدل غذبكت ق نذلنذت ذف قاكاطذإ قوثذلنط اسكذص
قوامعذذال قاطذذامس حاذذو أ

ذذسا ذذرق قرتاذذلز يماذذدل خطذذفة تكااكاذذت

تطفيس ضذلقتاجالم قوادزيإ قانسرة

زتذذلش

قودفوت فياملغذث اذ تطبالذلم قذتكفاذت

ق وكذلفنات ػكا يافقف اذ تطعمذلم قدتهذلم قذتكفااذت قاخاعسذت اذن حاذو
قدتفدة فقواكعست أال قاكاطإ قوثلوو فامادل ذدزة اسكص قوامعال قاطامس قعذث
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اذو ضاؿذبا

انا تذسقخاـ تدزيباذت اذفظسط قاذفقزد قوبػذسيت فأذطذل قواذدزيإ

إاكلنهل تنسار قودلقاج قوادزيبات قامامدة ان اسكص قوامعال قاطامس كا تعك
ق نػطت قويت تلف هل قدتلاملم تمفد قعاهل لونس ان خ ش قوملخد قورب حتؿذا
قعاهل ان شتاعا ق نػطت قاستبطت لوامعال قاطامس
* اصتجمار الصهاديل املالية ( مجل صهدوم الطالب ):
ط فضاعت قضاثملزيت دتم أافقش ان قوط ب كمل ف قذتلش
قدتلاملم قوػس ات كا حطإ ذدزت قالوات
ااخؿؿني وديهل قولدزة
قالتسل

مجل

او يدقز رق قوؿندف ان ذبا

قضاثملز أافقش قوؿندف

قجمللالم قويت يال

ؿفؾهل

فذذذذد أنػذذذدت

قذذذدد اذذذن قاؤضطذذذلم قوامعاماذذذت

قامعكذذذت قومس اذذذت قوطذذذمفديت

ؾنلدي قضاثملزيت فذوك وا لا مجعت ان ق دقن انهل:
 تلذذديل ق قلنذذلم وعط ذ ب قحملاذذل ني قعذذث غذذكا اطذذلقدقم أف ذذذسفض الواذذت
فف قولفققد قويت يكمهل زتعظ دقزة قوؿندف
 تلديل فقخص وعماسفذني دزقضالً فوعماماصين
 قاطل مت
 قاطل مت

خدالتهل قوط ات

دقل قونػل لم قوط ات قاخاعست وعط ب فقوكعالم
تأاني ق

هصة فقامدقم فقرتدالم قاامعلت لونػل لم قوط ات

 ذلات قاػلزي قالضاثملزيت قويت ختد قوط ب فتنمط افقزد قوؿندف قالوات
* مزانش (حدائل) املعزفة:
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ذط كاذل يكذل طتبذت اذن قوػذسكلم قوملاعذت
قوللخمت قعث قامسفذت فقعذث ضذباا قاثذلش تلذ

زتذلش قوؿذنلقلم فقرتذدالم
لامذت قاعذك قبذد قومصيذص جبذدة

فتلف ذمل يعط:
 تففرل ادت قما ااماصة وعؿنلقلم قوللخمت قعث قامسفت تلد مجا قرتذدالم
ق ضلضات فقودققمت.
 تطذذهاا قوفؾذذفش ا أقكذذلح

ادذذت قواذذدزيظ فقوطذ ب ف اكلنذذلم قدتلامذذت

قوب ثات ففضلخا قوامفيا قالوط.
 تففرل خدالم قالحاكل فقودقل قوسين فقوالين ان خ ش أ سقن ثلوثت.
 قضاكلفت قاملزض ففزؽ قومما.
 قضاكلفت ابلدزقم انعفات ق قملش فقامسفت ق خسج فتكف فق ت شلل.
ان أ ل أ دقن حدقخ قامسفت:
 نلح فتػػاا حدقخ قامسفت ذقتا ًل لضاخدق روات قوبنلح فقواػػاا فنلا قاعكات
)(BOT
 ذلات اسقكص كاص

ؾذنلقلم فخذدالم ذلخمذت قعذث قامسفذت

دقخ قامسفذت

تستكص قعث ذدزقم قدتلامت فقااصقم قحملعات فقوف نات قااسسدة.
 قضالطلب قوػسكلم قوسقخدة

زتذلالم كاذص حذدقخ قامسفذت كنذفقة تذف ني

وعؿنلقلم قوللخمت قعث قامسفت.
 ذلاذذت غذذسقكلم ضذذذلقتاجات ا ذ اؤضطذذلم قولطذذلع قومذذل فقرتذذلف هذذدن
حتلا أ دقن حدقخ قامسفت.
 فق روالم و ضاسلدة اذن اكلناذلم قدتلامذت دتذرب قوػذسكلم قاطذاهدفت
ويذلات

دقخ قامسفت فواػجا قوابلدش قامس
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 تطفيس روالم وعاملف قاػذل فتبلدش قامسفت فقرتدلقم ا افم قرتدلة قوملااذت
فقذتدقخ قاػل هت.
ا لنإ ذوك تف د ابلدئ ضذلقتاجات ذتدقخ قامسفت انهل:
 قضذذاخدق قوػذذكا قولذذلنفنط ونعذذل (قوبنذذلح فقواػذذػاا فنلذذا قاعكاذذت) وامفيذذا
ف نلح قذتديلت.
 تكمني قلد قااالش نلح فتطفيس قذتديلت قولفققد قويت تكمن حتلا قدتلامت
دقفهل.
 قالزتكلش ا ق اكلنلم قويت تنسسد هذل قدتلامذت

حتديذد اسقكذص قواماذص

لذتديلت لواملف ا قوػسكلح ق ضذلقتاجاني فز لش ق قملش فقرتدلة قامناني.
 قالضذذاملنت باذذفم قرتذذدلة قحملعاذذت فقوملااذذت

قولاذذل لودزقضذذلم فقواؿذذلاال

فتطفيس قلد قالااالش وكمل صتلا قاػسفع فحتلا أ دقف .
 قالضذذاسلدة اذذن قافقذ ذ قااماذذصة قااذذففسة
قااففسة

أ صقح قدتلامت ق خسج

قذتذذس قدتذذلامط فكذذروك قافقذ ذ

نلح حدقخ قامسفت.

 تبين أضلواإ فروالم قولطذلع قرتذلف وسفذ اطذافج قواػذػاا فق دقح

ذدقخ

قامسفت.
كا تعك قوسملواذلم تػذكا زقفذدًق فذق ذامذت اكذلفت فاذسدفد اذلوط حتؿذا قعاذ
قدتلاملم قاابنات اثا تعك ق نػطت تطلقد ل

قونهفض فقذمهل قذتذلوط فقوسذذط

ا اؿلن قدتلاملم قاسافذت
* التعليم عو بعد:
ظا قواػرلقم قواكنفوف ات قوطسيمت فقوا فالم
قوامعامذذط

يفق ذ حتذذديلً

أفقلع قوطف

فإ قونعذل

ؿذذفف قذتل ذذت ا تذذففرل فذذسف تمعاماذذت قذذلفات
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فذوذذك دف قذتل ذذت وصيذذلدة ااصقنا ذلم قذذلفات وذذروك فذذإ قومديذذد اذذن قاؤضطذذلم
قوامعامات ذد دأم تفق

رق قوا دب ان خ ش تطفيس سقاج قوامعال قن مد

فيال قوامعال قن مد ػكا ابدخط قندال تسؿا قاطذلفت قوطباماذت اذل ذني قامعذل
فقوطلوإ/قوط ب خ ش حدفي قوممعات قوامعامات حاذو تطذامما قواكنفوف اذل
اثذذا قوؿذذفم قوؿذذفم فقوؿذذفزة قامعفاذذلم فقاذذفقد قاطبفقذذت قذذلفت وممعاذذت
وطد قوسجفة

قالتؿلش قويت ذد تال ف ه ًل وف

زتلش تف ا قوامعاملم

ره قوسسف فقودلقاج تااا وعبذلوػني فسؾذت أخذسج وعامعذال قدتذلامط أف تؿذا ا
ق غذذذخلف ق ذذذذا حعذ ذلً ضذذذفقح اذذذن حاذذذو قذذذا قوفذذذذت أف قاطذذذلفت أف ق قلذذذذت
قدتطديت

رق قدق قن أ

وعملاعني ف ل

ره قودلقاج تطذل ل

زفذ اطذافج ق ضذلع قامذس

افذ قمعهل

ف رق قونفع ان قوامعال يمفد لونس قعث قدتلاملم ان خ ش قافقزد قويت حتؿا
قعاهل فاثا زقفدقً ديدقً ااصقنات قدتلاملم قويت تابنث اثا رق قونفع ان قوامعال
 .11الهتائر والتوصيات
أوالً :الهتائر:

ان قوا عاا قوطل اكننل قضاخ ف قونالخج قوالوات:
1

قالضامسقز

قومما لوطالضذلم قوامعاماذت قدتلاماذت قوللخمذت اذن غذأن أ

يُسكط ا نالخج غرل اسادة واطفيس قجملاممذلم ق ضذ اات فككانهذل اذن قوع ذل
لودفش قاالدات قعمالً فؾنلقالً
2

امعذذل حكفاذذلم قوذذدفش ق ضذذ اات ال تاذذفقفس وذذديهل قاذذفقزد قوكلفاذذت

ف لوالوط فإ تبين اسهف قدتلامت قو ز ات اثا أضعف ل انلضبل وفقذ قوامفيذا
تعك قدتلاملم
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 3تؤكد قودالخا اكلنات تطبا ؾاػت قدتلامت قاناجت قو ز ات قويت تاملغذث
كلالً اذ خؿفؾذات قجملامذ ق ضذ اط فحتلذ ااطعبذلم قوانماذت قال املقاذت
ره قودفش
4

اؤضطذذلم قوامعذذال قومذذلوط اطلوبذذت قواذذف أكثذذس اذذن أب فذذذت اكذذث سف ذ

اطافج كسلحة قوممعات قوامعامات واعيب ااطعبلم فقحاال لم ضف قومما ف لوالوط
فإ اسهف قدتلامت قاناجت قو ز ات يعيب تعك قااطعبلم فقالحاال لم
 5أؾذذب ت قذتل ذذت الضذذت اذذن هذذت ا تذذدقال اؿذذلدز كفيذذا قوامعذذال قدتذذلامط
مبفقزد نال ات حتؿا انهل قدتلامت قعث يسقدقم

ظا تنلذـ قافقزد قوالعاديذت

فقالجتله قااصقيد ذط تكلواا قوممعات قوامعامات
 6تاما قدتلامت قاناجت قو ز ات مبصقيذل تطذاخد اذن خ شلذل يذسقدقم قدتلامذت
ؿذذفزة كسذذفحة

اذذو حتلذذ أ ذذدقن قدتلامذذت ف نسذذظ قوفذذذت قذذد حتماذذا

قاطاسادين أقبلحّ كفيعات كبرلة ذد تاخطث ذدزقتهل قالواذت خلؾذت قوسدذلم ذقم
قودخا قانخسجل
 7تذذذففس قدتلامذذذت قاناجذذذت قو ز اذذذت اؿذذذلدز كفيذذذا قوممعاذذذت قوامعاماذذذت اانفقذذذت
وعاخساا ان شتل س تػرلقم اؿلدز قوامفيا قوالعاديت
 8تمما قدتلامت قاناجت قو ز اذت قعذث حتطذني ق دقح ق دقزب فقاذلوط فقوذفظاسط
ونػل لم قدتلامت ان خ ش قزتبلط قالدزة قاليسقديذت لواكذلواا قواػذػاعات فاذن
خ ش قاسقذبذت قالواذت قعذث نػذل لم قدتلامذت اذن ذبذا قدتهذلم قاخاؿذت قاستبطذت
نعل قوامفيا قو ز ط
 9تؤكد جتلزب مجل قدتلاملم ق
قو ز ات

نبات اكلنات تبين أضعفب قدتلامت قاناجت

قودفش ق ض اات
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امعل قودفش ق ض اات وألخر مبسهف قدتلامت قاناجت

قوس ات ان خ ش تففس كلفت قالفالم قو شات شلرق قونفع ان قدتلاملم
 11تؤكد قودزقضلم أ قوفضلخا قالذلحت قاطلقدة وعجلامت غرل قشللدفت وعس ا
أ اؿلدز قوامفيا اامددة فاالحت ذق مت قومما هل أضفة اجلزب قودفش ق خسج
رق قجمللش
لاملم قودفش

 12صتلا ؾاػت قدتلامت قاناجت قو ز ات فادج تطبالهل

ق ض اات استبا كسفزة أ تابنث قدتلاملم ضذلقتاجات فقق ت حتل أ دقن
قدتلامت قاناجت قو ز ات ان خ ش زضل اململ ره ق ضذلقتاجات
ثانياً :التوصيات:

قفح قونالخج قوطل لت فإننل نفؾط لآلتط:
 1قومما قعث تػارل قوطالضلم قوامعامات قدتلامات مبل ياملغث ا أ دقن فابلدئ
قدتلامت قاناجت قو ز ات ان خ ش تبين ضذلقتاجات فقق ت قاململ وا لا

ذرق

قشلدن
 2قطذذذلح اسفنذذذت كلفاذذذت وعجلامذذذلم قذتكفااذذذت

قختذذذلذ قولذذذسقزقم قاامعلذذذت

لضذذاخدق قااصقناذذت قاخؿؿذذت ف ذذسقاج قولبذذفش فقوسضذذف قودزقضذذات فغرل ذذل اذذن
قولسقزقم قاامعلت امفيا قونػلط قوامعامط فقوادزييب فق

لي

 3اسققلة قوانلض ا ق دقن قوف نات وعامعال ان خ ش قالغذذلق فقواسلقذا اذ
قرتطذذا قوف ناذذت وعامعذذال قومذذلوط ف ذذس تنساذذر ل مبذذل عتلذذ قالضذذاػ ش ق اثذذا
وعمفقزد قالذاؿلديت وامفيا أنػطت قوامعال قوملوط
 4قاسقذبذذت فقاال مذذت فقوالاذذال قاطذذامس آلواذذلم قوامفيذذا فق نسذذل وعجلامذذت قاناجذذت
قو ز اذذذت اذذذن أ ذذذا قوا لذذذ اذذذن تنساذذذر أ ذذذدقفهل فتؿذذذ اا أب قخذذذا الم أف
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قضتسقفلم كبرلة أف شتعت أ دقن قدتلامت فان ثل تسغذاد اطذرلة حتلاذ

ذره

ق دقن
 5قالضذذاسلدة اذذن جتذذلزب قدتلامذذلم ق

نباذت قوذذيت تابنذذث ؾذذاػت قدتلامذذت قاناجذذت

قو ز اذذت ا لنذذإ قالضذذاسلدة فقالضذذاػ ش ق اثذذا ا ذن ق اكلناذذلم فقاذذفقزد
قاالحت
 6قذذذسفزة تذذذبين ؾذذذاػت قدتلامذذذت قاناجذذذت قوس اذذذت

قوذذذدفش ق ضذ ذ اات نعذذذسقً

اكلنات تطبا قوكثرل اذن قوفضذلخا قالذلحذت قاطذلقدة اثذا :اسقكذص قواماذص
حلقنلم قامسفذت قوفذذا قوب ثذط قوامعذال قاطذامس قوامعذال قذن مذد ؾذنلدي
قالضذذذاثملز اسكذذذص قوب ذ ذفي فغرل ذذذل اذذذن قوفضذذذلخا ق خذذذسج و زتلذذذلح فقذ ذ
قدتلاملم ضتف ق فكا
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 .12املزادع
أ .املزادع العزبية:

 1أد اذذلم قاذذؤكس قالضذذاثنلخط جملعذذظ قوذذفشزقح ق فذذسيلاني قاطذذدفوني قذذن قومعذذل
فقواكنفوف ال قولل سة 2116
 2ل فيا ستمد قمس كفيا قوامعال قدتلامط :قوفقذ فقواطعملم
وندفة قدتلاملم ق عات

لامت قاعكت أزفج ؾنملح 2111

 3ل فيا ستمد قمس فقوطلمل اؤيد ضذماد قدتلامذت قاناجذت
لامت حكسافم
قوادزيطذذذات

و الذد
ضذذلقتاجات

و الذد ونذدفة قدتلامذت قاناجذت اذن انعذفز أقكذلح قشلادذت
لامذذذت قومعذذذف فقواكنفوف اذذذل

قدتلامذذذلم قومس اذذذت قانملذذذدة

ق زدنات أز د 1999
 4قوامامط قبذد قوذسمحن الذلحذلم فتؿذفزقم حذفش اسهذف قدتلامذت قاناجذت
ذذذو الذذذد ونذذذدفة قدتلامذذذت قاناجذذذت اذذذن انعذذذفز أقكذذذلح قشلادذذذت قوادزيطذذذات
قدتلامذذلم قومس اذذت قانملذذدة

لامذذت قومعذذف فقواكنفوف اذذل ق زدناذذت أز ذذد

1999
 5لامت قاعك قبد قومصيص www.kau.edu.sa
 6سيف دقخا قوامعال قدتلامط ني قشديلد قوطعإ فاػذك م قوامفيذا قاذؤكس
قومعمط قاؿلحإ وعدفزة  33جملعظ قحتلد قدتلاملم قومس ات رلفم 2222
 7قدتندب قلدش قوطاد ستمد قدتلامت قاناجت ضتذف زؤيذت فعطذسات ف ضذذلقتاجات
واطفيس قوامعال قدتلامط قوذل ات فقوانمات قومدد  14قوطنت قرتلاطت قاكاذإ
قالضاػلزب وعخدالم قوذل فيت قولل سة 1998
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 8حجط أمحد قذاؿلديلم قوذل ات فقواخطاا قوذل ذفب قولذل سة :دقز قوسكذس
2112
 9قرتػذلب قبذذد قهلل يفضذذا؛ قومنذذلد فزتذرقب ذذدز قدتلامذذت قاناجذذت :قوسعطذذست
فقوفضلخا زتعت حتلد قدتلاملم قومس ات قومدد  31ق زد
 11زمحذذت أنطذذفق كسليذذت كفيذذا قوامعذذال قومذذلوط

1996

قوذذدفش قومس اذذت :أفقذذلقهل

فضذذبا حتطذذانهل قاذذؤكس قومعمذذط قاؿذذلحإ وعذذدفزة  33جملعذذظ قحتذذلد قدتلامذذلم
قومس ات رلفم 2222
 11ضعمل

ستمد منفذن الذلا وامفيا اؤضطلم قوامعال قوملوط

دكافزقه غرل انػفزة كعات قوذل ات

لامت أ دزال

قوطفدق

غصة زضذلوت
2222

 12قوطذذماد ستمذذفد قوطذذماد قثمذذل قدتلامذذت قاناجذذت :ؾذذاػت الذلحذذت واطذذفيس
قوامعال قدتلامط حفوات كعات قامعمني

أ هل قومدد  1425 6ذ

 13غمو انث فقذ كفيا قوامعال قدتلامط فاطالبع ان ف هذت نعذس قولذلخمني
قعث قدتلامذلم قوسعطذطانات ف عذظ قوامعذال فأ هذصة قودفوذت زضذلوت ال طذارل غذرل
انػفزة كعات قوذل ات
14

لامت قونجلا قوف نات نل عظ فعططني 1997

قوؿذذلخؼ قبذذد قوذذذسمحن كفيذذا قوامعذذال قدتذذذلامط

قامعكذذت قومس اذذذت

قوطذذمفديت :أ مذذلد قولكذذات ف مذذجل قوبذذدقخا قامكنذذت قاذذؤكس قومعمذذط قاؿذذلحإ
وعدفزة 33جملعظ قحتلد قدتلاملم قومس ات رلفم 2222
15

ؾباا وانل شيلد فقذ كفيا قوامعال قدتلامط قوسعططاين فاػذك ت

ذذذو الذذذد اذذذؤكس قالضذذذاثملز فقوامفيذذذا

فعطذذذطني قدتلامذذذت ق ضذذذ اات

2225
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16

اجلامعة املهتذة الالرحبية

قبد قودقيل قبد قهلل قواخطاا قوذل ذفب ذرلفم دقز قومعذل وعم يذني

1977
17

قبذذد قوذذسشق

قبذذد قوذذسشق قامذذليرل قذتديثذذت

تلاذذال قدتلامذذت قاناجذذت

ذذذو الذذذد ونذذذدفة قدتلامذذذت قاناجذذذت اذذذن انعذذذفز أقكذذذلح قشلادذذذت قوادزيطذذذات
قدتلامذذلم قومس اذذت قانملذذدة

لامذذت قومعذذف فقواكنفوف اذذل ق زدناذذت أز ذد

1999
18

قػابت فا ط دزفيؼ ستمد قدتلامت قاناجت أحد قوبدقخا رتؿخؿذت

قوامعذذال قدتذذلامط

اؿذذس دزقضذذت حتعاعاذذت اذذؤكس خؿخؿذذت قوامعذذال قومذذلوط

فقدتلامط قولل سة 2222
19

ستمذذد قوذذدفز قوانمذذفب وعجلامذذلم قومس اذذت فاؿذذلدز قوامفيذذا غذذرل

غذذل

قوالعاديت قاؤكس قومعمط قاؿلحإ وعدفزة 33جملعظ قحتذلد قدتلامذلم قومس اذت
رلفم 2222
22

قالذذدقدب قذذلدش قعذذط اعذذل س دفز قدتلامذذت قاناجذذت فأثس ذذل

قالذاؿلد قوف ين
قوادزيطذذذات

تنماذذت

ذو الذد ونذدفة قدتلامذت قاناجذت اذن انعذفز أقكذلح قشلادذت

قدتلامذذذلم قومس اذذذت قانملذذذدة

لامذذذت قومعذذذف فقواكنفوف اذذذل

ق زدنات أز د 1999
21

كالب قاؤكس قالضاثنلخط جملعظ قوفشزقح ق فسيلاني قاطدفوني قن قومعذذل

فقواكنفوف اذذل قولل سة اؿس  24 –22نففمدل 2226
22

زتعت قوادزيإ فقوالنات قدد ( )9الزيخ (زاكل  1422ذ( قوسيلض
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كفيذا قوامعذال قدتذلامط قاذؤكس
لامذت قاطذالبا

قشل وط قشل وذط قجتل ذلم حديثذت

23

قوطنفب قوملغس (قومس ط قوثلنط) اسكص تطفيس قوامعال قدتلامط
2223 لامت قني سلظ

قوف ن قومس ط
: املزادع األدهبية.ب
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