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حػخبر حامػت أهجمُىا هغيرها مً الجامػاث الىطىُت والػاإلاُت مإؾؿت 

الخاص،وهى هظام  اللِؿاوـ واإلااؾتر والضهخىعاه للخػلُم الػالي لها هظامها الخػلُمي 

( الظي هى غباعة غً اؾخيؿار للمىهج الفغوس ي اإلاطبم L.M.Dاإلاػغوف ازخصاعا بالـ )

ً والطالب ًصػب  لُت، و ٌػخبر هظاما  حضًضا غلى اإلاداطٍغ في بػع الضٌو الافٍغ

م في  الخػامل مػه وؿبت للغمىض الظي ًىخىف حىاهبه ؾُما غملُت الخلٍى

الامخداهاث. وعغم هظا الخدضًثفان مىهج اللغت الػغبُت بيلُت آلاصاب لم ًخغيربل ظل 

في خالهىهى ًخيىن مً مدخىي كضًم وشحُذ ًدمل في طُاجه مىاطُؼ كضًمت 

وهصىص أصبُت ومػاعف هالؾُىُت وهى مسخلف جماما غً اإلاىاهج الحضًثت في 

 الجامػاث.

مُت لدؿلط الظىء ومً هظا اإلاىطلم حاءث هظه الضعاؾت اإلاُ ضاهُت الخلٍى

غلى اإلاشىالث الحلُلُت التي جىاحه هظا اإلاىهج ومضي ججاوب أغظاء هُئت الخضَعـ 

في ولُت اللغاث وآلاصاب والفىىن والاجصاالث مػه، خُث وطؼ الباخث زطت بدث 

.  جدخىي غلى ملخص وزمؿت فصٌى

م  ؛جدلُل الكلمات اإلافحاحية:  اليلُت. ؛اللغت الػغبُت  ؛مىهج  ؛جلٍى
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Abstract: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة 

ًمثل اإلاىهج الضعاس ي عهيزة أؾاؾُت للخػلُم بصىعة غامت ؾىاء وان في مغخلت 

ت التي وطػذ  ت أو الجامػُت وغلُه ٌػخمض في جدلُم ألاهضاف التربٍى ألاؾاؽ أو الثاهٍى

ؾلفا، ألن اإلاىهج هى بمثابت اإلاظمىن واإلادخىي الظي ًترحم ؾُاؾت الضولت الخػلُمُت 

ػىـ وحهها الحلُلي و  ػها وبغامجها وؾُاؾاتها اإلاغؾىمت.َو  بىاؾطخه جىفظ مشاَع

ومً هظا اإلاىطلم فان مىهج اللغت الػغبُت بيلُت اللغاث وآلاصاب بجامػت 

م إلادخىاه وغىاصغه ومفغصاجه ختى  أهجمُىا هغيره مً اإلاىاهج ًدخاج الى جدلُل وجلٍى

حػضًالث ججػله  جخطح حىاهبه الاًجابُت لخضغُمها والؿلبُت لخالفيها ووي ًجغي فُه

 مىاهبا للػصغ ومؿاًغا للىطؼ.

 

 

The University of N’Djamena like the others national or 

international Universities is a high studies institution and has its 

own education system which is the Licence (university degree), 

Master and Phd (LMP) cloned from the French system that 

applied in some African countries, and is consider as a new system 

for the lecturer and for the students. It is difficult to deal with it 

because of the ambiguity on its sides specially the evaluation in 

exams. With all this modernism, the program of the Arabic 

language in the faculty of literature didn’t change and it is 

composed form an old and empty content that hold old subjects, 

literal text and classical knowledge and it is totally different from 

the modern system of the universities.  

From this context come this practical and evaluative studies to 

high lite the real problems that face this system and how much the 

members of the board studies in the faculty of languages, 

literature, arts and communication respond with it. So the 

researcher writes a plan composed by abstract and five chapters. 
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 مشكلة الدزاسة: 

جخطح مشيلت هظه الضعاؾت في وىنها حػالج كظُت اإلاىهج الضعاس ي في اإلاغخلت 

الجامػُت وبالخدضًض حامػت أهجمُىا مىهج اللغت الػغبُت بيلُت اللغاث و آلاصاب والفىىن 

م  إلاػغفت مضي ألازغ اإلاػغفي الظي جغهه والاجصاالث، خُث جطغكذ الُه بالخدلُل والخلٍى

وجلبِخه لالخخُاحاث ومؿخىي ججاوب ألاؾاجظة الباخثين مػه وصعحت جىفُظه في أعض 

 الىاكؼ باغخباعه .

 أهمية الدزاسة:

جىمً أهمُت هظه الضعاؾت في أنها جغهؼ غلى غىصغ مهم مً غىاصغ الػملُت 

ٍت اإلايشىصة، ان الخػلُم الػالي ًمثل الخػلُمُت وهى اإلاىهج،  اط به جدلم ألاهضاف التربى 

كمت أهىاع الخػلُم غلى الاطالق وغلى هظا ألاؾاؽ فان حامػت أهجمُىا في حشاص جلىم 

ً الشباب غبر الضعاؾت الجامػُت في اليلُاث اإلاسخلفت بما فيها ولُت  بضوع فاغل في جيٍى

مُتوهىظا  جخأهض أهمُت اللغاث وآلاصاب التي هي مُضان الضعاؾت الخدلُلُت الخلٍى

 اإلاىطىع.

 أهداف الدزاسة:

 حؿعى هظه الضعاؾت الى جدلُم ألاهضاف الخالُت:

الىكىف غلى اإلاشىالث الخػلُمُت  التي ٌػاوي منها مىهج اللغت الػغبُت بيلُت  -1

 آلاصاب واللغاث بجامػت أهجمُىا باغخباعه مىهجا كضًما

 ترض جطبُم اإلاىهجاإلاؿاهمت في جظلُل الػلباث الػلمُت وألاواصًمُت التي حػ -2

ت التي ًدخىيها اإلاىهج وصوعها في  -3 الخػغف غً كغب غلى اإلاػلىماث والػلىم اللغٍى

اصة الخدصُل الضعاس ي للطالب.  ٍػ

م مضي فاغلُت اإلادخىي الحالي للخػلُم الػالي في حشاص ال ؾُما  -4 اإلاؿاغضة في جلٍى

 اإلاخػلم باللغت الػغبُت.

م للمىهج اإلا -5 خبؼ في ولُت آلاصاب إلاػغفت أزغه في اللُام بػملُت جدلُل وجلٍى

 اإلاُضان ومضي ججاوب أغظاء هُئت الخضَعـ مػه.
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 أسئلة الدزاسة:

 هل مدخىي مىهج اللغت الػغبُت بيلُت آلاصاب مالةم مؼ مؿخىي الطالب؟ -

ت  - هل اإلاػلىماث التي ًدخىيها اإلاىهج كاصعة غلى جدلُم ألاهضاف التربٍى

 وألاواصًمُت اإلايشىصة؟

 ؾاجظة اليلُت صػىباث في جطبُم هظا اإلاىهج والخػامل مػه؟هل ًىاحه أ -

 هل ًمىً اللٌى أن مػلىماث هظا اإلاىهج كضًمت وغير مفُضة ؟ -

 ؟ُل الػلمي واإلاػغفي للطالب الجُضهل هظا اإلاىهجيرجلي الى صعحت طمان الخدص -

 فسوض الدزاسة:

 مدخىي مىهج اللغت الػغبُت بيلُت آلاصاب غير مالةم إلاؿخىي الطالب. -

ت وألاواصًمُت  - اإلاػلىماث التي ًدخىيها غير كاصعة غلى جدلُم ألاهضاف التربٍى

 اإلايشىصة.

 ًىاحه أؾاجظة اليلُت صػىباث حمت في جطبُم هظا اإلاىهج وفي الخػامل مػه. -

 مػلىماث هظا اإلاىهج كضًمت وغير مفُضة ال ؾُما لطالب الُىم. -

 واإلاػغفي الجُض. هظا اإلاىهج ال ًغجلي الى صعحت طمان الخدصُل الػلمي -

 مىهج الدزاسة:

اجبؼ الباخث في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الظي ًلىم بىصف 

 اإلاشيلت او الظاهغة ومً زم جدلُلها واغطاء هخاةج مؿلمت في نهاًت اإلاطاف.

 أدوات الدزاسة:

اؾخسضم الباخث الاؾدباهت هأصاة عةِؿُت في احغاء الضعاؾت واؾخػان هظلً 

ت. باإلاغاحؼ  التي هي غباعة غً وزاةم عؾمُت ، مغاؾُم عةاؾُت وكغاعاث وػاٍع

 حدود الدزاسة:

 اإلاىطىغُت: هي مىهج اللغت الػغبُت بيلُت اللغاث وآلاصاب حامػت أهجمُىا  -

 اإلاياهُت: اإلاضًىت الجامػُت إلاىطلت جىغا وبالخدضًض مبجى ولُت آلاصاب. -

 مصطلحات الدزاسة:

الى شغح بػع اإلاصطلحاث الىاعصة في الضعاؾت ٌػمض الباخث في هظه الجؼةُت 

 والتي هي غباعة غً ولماث مفخاخُت جخىغع في زىاًا البدث:
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م اإلاىاهج مً  الححليل: - هى أؾلىب ٌؿخسضم الى حاهب أؾالُب أزغي لخلٍى

ػخمض غلى جدضًض ألاهضاف ووخضة الخدلُل للخىصل الى هضي  غها َو أحل جطٍى

يىن هخاةج هظه الػملُت مإشغاث جدضص شُىع ظاهغة أو مفهىم أو فىغة، وج

ت  غ فُما بػض.)الجهٍى  م (.2009اججاه الخطٍى

هى الؿُلت الجي هدصل بها غلى مػلىماث صكُلت ووافُت غً واكؼ  الحقىيم: -

الىظام الخػلُمي أو مىاهجه واصضاع خىم ًخػلم بىجاح هظه الػملُت في جدلُم 

ت. )الشُش   م(.1973ألاهضاف التربٍى

اطُت والفىُتالتي مجمىغاإلاىهج: - ت، الثلافُت، الاحخماغُت ،الٍغ ت الخبراث التربٍى

تهُإها اإلاضعؾت للخالمُظ صازل خضوصها أو زاعحها بلصض مؿاغضتهم غلى الىمى 

 م (.2000الشامل في حمُؼ الىىاحي. ) ابغاهُم واليلؼة 

وهى حمُؼ الخبراث التي تهُأ للمخػلم والتي حؿتهضف مؿاغضجه غلى الىمى 

ً.)حابغ اإلاخيا  م(1984مل ليي ًيىن أهثر كضعة غلى الخىُف مؼ طاجه ومؼ آلازٍغ

لت مػخمضة لخىحُه  اإلاىهج الضعاس ي بمػىاه ألاصق وألاشمل هى: بِئت غلمُت مىظمت بطٍغ

ىصب غلى  اهخماماث الطالب وملضعاتهم هدى مشاعهت فػالت في خُاة اإلاجمىغت أو ألامت ٍو

م اهدؿاب مػلىماث مؿاغضة الطلبت إلزغاء خُاتهم والاؾ هام في جدؿين مهمتهم غً طٍغ

 م(.2003مفُضة  ومهاعاث حضًضة. )ػاًغ وغاًؼ 

م،  اللغة العسبية: - هي اخضي اللغاث الؿامُت الجىىبُت هٌؼ بها اللغءان الىٍغ

غىُت باإلافغصاث وألاؾالُب وجخميز بالػضًض مً اإلاميزاث مثل التراصف والاشتران 

 م(.2000)وافي والاشخلاق والىدذ وغير طلً 

 الاطاز الىظسي 

 خلفية عامة عن جامعة أهجميىا

ش 26جم جأؾِـ هظه الجامػت بمىحب كاهىن عكم ) ( والصاصع بخأٍع

م  مً عةاؾت الجمهىعٍت والظي ًلض ي باوشاء حامػت وطىُت مهمتها اغضاص 27/12/1971

ت والثلافُت، وهي ط نهم مً الىاخُت الػلمُت والفىٍغ اث طابؼ الشباب الدشاصي وجيٍى

ت ومالُت وملغها الغةِـ الػاصمت، وواهذ حؿمى  خيىمي وعؾمي ولها اؾخلاللُت اصاٍع
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بجامػت حشاص في البضاًت. هي مإؾؿت غامت للخػلُم الػالي والبدث الػلمي ومً أهم 

 أهضافها ما ًلي:

ً غلى جدمل مؿإولُاتهم اإلاؿخلبلُت  -  ئغضاص وىاصع وطىُين كاصٍع

مي الهاصف واإلافُض في خل كظاًا اإلاجخمؼ وطؼ لبىت وأؾـ للبدث الػل -

 الدشاصي.

ا واحخماغُا واكخصاصًا  - غ اإلاجخمؼ الدشاصي وجىمُخه زلافُا وفىٍغ الؿعي الى جطٍى

لُت. ا وفم الثلافت اإلادلُت والافٍغ  وجغبٍى

ت. -  جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمؼ وجدلُم جطلػاجه مً هاخُت جىفير اإلاىاعص البشٍغ

طجي اإلاإهل مً الىاخُت اإلاهىُت وجمىُىه مً الػلىم جؼوٍض اإلاجخمؼ بالياصع الى  -

 م( 1971الجضًضة واإلاػاصغة. )كاهىن 

 ألاجهزة الحىفيرية والاسخشازية للجامعة:

ت جمثل الجاهب الاصاعي لها وهي :  للجامػت زالزت زالًا وهُاول اصاٍع

اإلاجلـ الاصاعي: ومهمخه جدضًض الؿُاؾت الػامت للجامػت واصضاع اللغاعاث  -1

 خىصُاث.وال

ؼ البدثُت واغضاص كىاةم ألاؾاجظة  -2 لىم بضعاؾت اإلاشاَع اإلاجلـ الػلمي: ٍو

ً والخأهُل اإلاؿخمغ ألغظاء هُئت الخضَعـ. جيز غغوض الخيٍى  الباخثين ٍو

مجلـ الضعاؾاث والحُاة الجامػُت: وهى غباعة غً حهاػ اؾدشاعي ًبذ في  -3

 م( 2019( 123كم )اإلاؿاةل اإلاغجبطت بالخىحيهاث الػامت للجامػت.)كغاع ع 

 

ت الخالُت:ـ )مغؾىم   م(2017وجخيىن اليلُاث مً ألاحهؼة الاصاٍع

 مجلـ اليلُت -

 مجلـ الضعاؾاث  -

 مجلـ البدث الػلمي -

 مىهج اللغة العسبية لكلية اللغات وآلاداب

ًخألف اإلاىهجمً مىاص جللُضًت كضًمت ازخاعها اإلاػلمىن بأهفؿهم خؿب 

الف مشاعبهم، وهي ال حػضو وىنها حهضا طاجُا ولفذ زبراتهم ومػاعفهم الخاصت غلى ازخ
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باغضاصه مجمىغت مً ألاؾاجظة جىلصها الخبرة الفىُت الالػمت في اغضاص اإلاىاهج وبىائها، 

ولِـ مىهجا باإلاػجي الفجي ولىىه صاع ًضعؽ في حمُؼ الؿىىاث، وهى غباعة غً مىاص 

 لى الثالثت.خؿب الؿىىاث الجامػُت الثالر مً ألاولى ا مىػغت صعاؾُت

 ثىبيه:

الضعاؾت الجامػُت في حشاص مضتها زالر ؾىىاث لىُل شهاصة اللِؿاوـ خؿب 

 الىظام الخػلُمي اإلاخبؼ في مإؾؿاث الخػلُم الػالي الغؾمُت.

 الدزاسات السابقة: 

لم ٌػثر الباخث غلى صعاؾاث مدلُت جىاولذ اإلاىاهج الضعاؾُت في اإلاغخلت 

الضعاؾاث التي جطغكذ الى مىاهج اللغت الػغبُت في  الجامػُت، ولىىه جدصل غلى بػع

 اإلاغاخل الضهُا وؾِخم غغطها غلى الىدى الخالي:

م مىهج اللغت 2005)دزاسة عبد الهادي أحمد عبد الكسيم -1 ( جدلُل وجلٍى

ت  ب اإلاػلمين أزىاء الخضمت )ججٍغ الػغبُت لبرهامج مغهؼ الاٌؿؿيىالتربىي في جضٍع

ت اإلااحؿخير في حػلُم اللغت الػغبُت للىاطلين حشاص( بدث جىمُلي لىُل صعح

 بغيرها ـ مػهض الخغطىم الضولي للغت الػغبُت. 

جىاولذ هظه الضعاؾت مدخىي مىهج اللغت الػغبُت بالخدلُل مؿخسضمت اإلاضزل 

اللغىي، خُث عهؼث غلى أؾـ اغضاص اإلاىاص الخػلُمُت ومػاًير جلُُمها وهشفذ مضي 

خػلمين، وكاؾذ مؿخىي اللغت اإلاؿخػملت واإلافغصاث جلبُت هظه اإلاىاص لحاحاث اإلا

ت.  والتراهُب اللغٍى

هضفذ الضعاؾت الى مػالجت أوحه اللصىع الىاعصة في بػع فلغاث اإلاىهج 

ت التي ٌػاوي منها اإلاخضعبىن ومضي جلبلهم للمػلىماث،  مػغفت اإلاشىالث الخػلُمُت واللغٍى

مىهج اللغت الػغبُت للىاكطين بها  هما اهخمذ بخىطُذ الفغوكاث الضكُلت بين مدخىي 

 وبغيرها وطغق جضَعـ اللغت الػغبُت ولغت أولى وولغت زاهُت.

أما أهم الىخاةج التي جىصلذ اليها الضعاؾت هي أن مىهج اللغت الػغبُت اإلاخبؼ في 

لت فىُت ومغاغُت لألؾـ اإلاىهجُت عغم  ب اإلاػلمين ازىاء الخضمت هى مىهج مػض بطٍغ جضٍع

دؿم وحىص بػع الؿ ت الشاتػت ٍو لبُاث البؿُطت، مدخىي اإلاىهج غجي باإلافغصاث اللغٍى

 بالخىظُم والخيؿُم والترابط والدؿلؿل في جلضًم اإلاػلىماث.
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وغً الخىصُاث فلض أوص ى الباخث باحغاء مسح لغىي مُضاوي بغغض جدضًض 

اث الجضًضة في مجاٌ حػلُم اللغاث  اإلافغصاث ألاهثر شُىغا، اصزاٌ بػع الىظٍغ

ب اإلاؿخمغ إلاػلمي اللغت ألا  ض مً مغاهؼ الخضٍع حىبُت، جفػُل صوع مسخبر اللغت، فخذ اإلاٍؼ

 الػغبُت.

م أهضاف مىهج اللغت 2010)دزاسة عبد هللا عبد الحق محمد  -2 م ( جلٍى

الػغبُت في اإلاغخلت اإلاخىؾطت باإلاضاعؽ الحيىمُت  الدشاصًت بمضًىت أهجمُىا 

لباث شهاصة الخأهُل التربىي ـ اإلاػهض همىطحا بدث مُضاوي أغض اؾخىماال إلاخط

 الػالي إلغضاص اإلاػلمين بأهجمُىا.

م ألهضاف مىهج اللغت الػغبُت الظي  كام الباخث في هظه الضعاؾت بػملُت جلٍى

هى بصضصه وهضف الى عصض واكؼ حػلم اللغت الػغبُت في اإلاإؾؿاث الحيىمُت، وهشف 

 ألزص في جدصُلهم اللغىي.الػىاةم واإلاشىالث التي ٌػاهيها اإلاخػلمىن وبا

أما غً الىخاةج فهى ًإهض أهه ال ًىحض مىهج صعاس ي بمفهىمه الحضًث بدُث 

ًخجؼأ غلى شيل وخضاث حػلُمُت ومىاص صعاؾُت للمغخلت اإلاخىؾطت. هما ال جىحض ؾُاؾت 

حػلُمُت واضحت في وػاعة التربُت الىطىُت زاصت بمجاٌ حػلُم اللغت الػغبُت باإلاضاعؽ 

طغق الخضَعـ اإلاؿخسضمت في حػلُم اللغت الػغبُت طغق جللُضًت عغم ظهىع  الحيىمُت،

 الطغاةم الحضًثت.

ؼ في  أوص ى الباخث اإلاؿإولين غً الخػلُم في نهاًت اإلاطاف بظغوعة الدؿَغ

وطؼ ؾُاؾت حػلُمُت واضحت اإلاػالم فُما ًخػلم بخػلُم اللغت الػغبُت، اؾدىاصا الى واكؼ 

، الػمل غلى اًجاص مىهج وطجي مىخض ًأزظ في الحؿبان حمُؼ حشاص الاحخماعي والثلافي

اهخماماث اإلاخػلمين وزصاةصهم وجىفير والامياهاث الالػمت للمغهؼ الىطجي للمىاهج. 

اوصاهم هظلً بظغوعة الىكىف مؼ مػلمي اللغت الػغبُت ومؿاغضتهم في أصاء مهامهم 

غضاص الضعوؽ وجىػَؼ خصص اإلاهىُت وطلً مً زالٌ جىفير الىخب التي حؿاغضهم غلى ا

 اللغت الػغبُت في ألاػمىت اإلاىاؾبت.

م مىهج اللغت الػغبُت في 2012) دزاسة أحمد عمس أبكس -3 م( جدلُل وجلٍى

ت الحيىمُت بمضًىت أهجمُىا الطالب الدشاصي الجىىبي  اإلاضاعؽ الثاهٍى

لي همىطحا.بدث ملضم لىُل صعحت اإلااحؿخير في التربُت ـ حامػت مغوا اإلاػهض الػا

 إلغضاص اإلاػلمين ـ كؿم اللغاث ألاحىبُت.
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جمدىعث أهضاف هظه الضعاؾت خٌى حؿلُط الظىء غلى اإلاشىالث اإلاػغفُت 

اث الغؾمُت، الىكىف غلى أهم اإلاػىكاث  التي ٌػاوي منها مىهج اللغت الػغبُت في الثاهٍى

اؾبت التي حػترض جطبُم هظا اإلاىهج في أعض الىاكؼ، الؿعي الى اًجاص الحلٌى اإلاى

 للمشىالث الخػلُمُت والخػلمُت اإلاخػللت بخػلُم اللغت الػغبُت في اإلاضاعؽ الحيىمُت.

للض جىصل الباخث في نهاًت اإلاطاف الى أن مىهج اللغت الػغبُت في اإلاضاعؽ 

دخاج الى حػضًل وي ًصبذ غىُا مً خُث  ت ٌػاوي مً شح في اإلافغصاث ٍو الثاهٍى

ت اإلاسخلفت. غضم الىخاب اإلاضعس ي الخاص باللغت اإلاصطلحاث والتراهُب وألاؾالُب ال لغٍى

الػغبُت، غضم جىفير الىؾاةل الخػلُمُت الالػمت والتي حؿاغض اإلاػلم غلى شغح الضعوؽ 

وجىطُذ اليلماث الصػبت. وأزيرا اوػضام الخطت الخػلُمُت الىاضحت في حػلُم اللغت 

 الػغبُت.

ػلُم أن حػُض الىظغ في مىهج أما غً الخىصُاث فلض أوص ى الجهاث اإلايلفت بالخ

ت واغاصة صُاغت أهضافه، والاهخمام بخضٍعب  اللغت الػغبُت الؿاةض في اإلاضاعؽ الثاهٍى

م الحضًثت.  مػلمي اللغت الػغبُت غلى مهاعاث الخضَعـ وطغكه ووؾاةل الخلٍى

 الاطاز ؤلاجسائي:

 اجساءات الدزاسة اإلايداهية

ىهج الىصفي الخدلُلي الظي ًلىم  اجبؼ الباخث في صعاؾخه اإلا مىهج الدزاسة:

 غلى وصف اإلاشيلت كُض الضعاؾت وجدلُلها وفم البُاهاث اإلاخىفغة ومً زم ٌػطي الىخاةج.

ًخيىن اإلاجخمؼ ألاصلي لهظه الضعاؾت مً أغظاء هُئت  مجحمع الدزاسة:

الخضَعـ بيلُت اللغاث وآلاصاب بجامػت أهجمُىا، وبػض اإلاسح اإلاُضاوي اجطح للباخث 

ٌشيلىن زلُط مً ألاؾاجظة الباخثين مً الجيؿين وبخسصصاث مسخلفت ، الىثير  أنهم

منهم خظغ في حامػاث الضٌو الػغبُت مثل الؿىصان ومصغ ولُبُا وبػظهم جسغج في 

 حامػت اإلالً فُصل بدشاص وهي حامػت وطىُت.

( أؾخاطا 215ًخيىن اإلاجخمؼ ألاصلي للضعاؾت مً أؾاجظة اليلُت و غضصهم )

مخليىن زبراث مُضاهُت مخفاوجت و مإهالث غلمُت  وأؾخاطة شيلىن هُئت الخضَعـ ٍو ٌُ

 جتراوح بين الضبلىم الػالي، اإلااحؿخير، والضهخىعاه.
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شملذ الضعاؾت بػع الاؾاجظة و كض حاء ازخُاع الػُىت غً  عيىة الدزاسة:

م الػُىت الػشىاةُت البؿُطت، ولظا فلض أصبذ مجمىع غضص أفغاص الػُىت  طٍغ

 ( 50خاعة)اإلاس

ان ألاصاة الغةِؿُت التي اؾخسضمها الباخث واغخمض غليها هي  أدوات الدزاسة:

الاؾدباهت إلاػغفت مضي ألازغ الاًجابي الظي جغهه مىهج اللغت الػغبُت اللضًم بيلُت اللغاث 

وآلاصاب بجامػت بأهجمُىا، وكض حاء جصمُمها غلى فلغاث، ألاولى جسص البُاهاث 

إهله الػلمي وجسصصه وزبرجه اإلاُضاهُت في الخضَعـ وغضص الصخصُت لألؾخاط وم

الضوعاث التي جللاها طُلت غمله في الخضَعـ. أما الفلغة الثاهُت فلض واهذ مسصصت 

( أؾئلت، ول ؾإاٌ 10لألؾئلت والتي حاءث شاملت للمىطىع كُض الضعاؾت وغضصها )

 به.ًدىاٌو حاهب مػين مً حىاهب الػىىان الغةِـ وله صلت مباشغة 

م مىهج اللغت الػغبُت بيلُت  وبخأزير هظه ألاصاة جمىً الباخث مً جدلُل وجلٍى

 اللغاث وآلاصاب بجامػت أهجمُىا، والحىم غلى حضواه وأزغه مً زالٌ غملُت الخدلُل.

جدخىي هظه الاؾدباهت غلى زالر زاهاث وهي غباعة غً زُاعاث وبضاةل كضمها 

ًىاؾبه وهي : )أوافم، ال أوافم، الى خض ما ( ألامغ الباخث لألؾاجظة لُسخاع ول اؾخاط ما 

ت  ت الياملت لألؾخاط في الخػبير الضكُم بيل خٍغ ػطي الحٍغ الظي ًفسح اإلاجاٌ َو

 ومىطىغُت وشفافُت لُظؼ الػالمت في الخاهت التي ًغاها مىاؾبت ومدللت لألهضاف.

باحغاء  للخأهض مً صضق ألاصاة وزباتها كام الباخثصدق وثبات الاسخباهة: 

ه مً  ججغبت أولُت في فئت صغيرة مً ألاؾاجظة، واؾخطلؼ آعاؤهم خٌى ألاؾئلت وما جدخٍى

مظمىن، وكض جبين مً زالٌ احاباث اإلاؿخجىبين جفاغلهم مؼ الضعاؾت والثىاء غلى 

لت جصمُم الاؾدباهت وجأًُضهم للمشغوع البدثي اإلاُضاوي والظي ٌػالج كظُت مهمت  طٍغ

غ.وهي مىهج اللغت الػغ  لت صون حػضًل أو جطٍى  بُت الظي مىث فترة طٍى

ين  هما كام الباخث بخدىُم الاؾدباهت وغغطها غلى مجمىغت مً الخبراء التربٍى

لت في  اإلادلُين وألاؾاجظة الجامػُين اللضامى الظًً لهم باع  في اللغت الػغبُت وزبرة طٍى

ت إلبضاء آعائهم ومالخظاتهم في حمُؼ فلغ  اتها وكض أزظ الباخث  مجاٌ البدىر التربٍى

 حمُؼ الخػضًالث واإلاالخظاث وطمنها زم أزغج الاؾدباهت في صىعتها النهاةُت..

هىظا جىصل الباخث الى صضق الاؾدباهت هأصاة عةِؿُت للضعاؾت وزباتها ًظمً  

 احغاء الضعاؾت والىصٌى الى هخاةج ؾلُمت وواكػُت جدلم اإلالصىص.
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 ؤلاطاز اإلايداوي:

 ثحليل ومىاقشة بياهات الاسخباهة

 
 

( أن مػظم أغظاء هُئت الخضَعـ بيلُت اللغاث وآلاصاب 1ًظهغ مً زالٌ الجضٌو عكم )

ىحض مً بُنهم زالر فلط مً  47بجامػت اإلالً أهجمُىا هم مً الظوىع وغضصهم  فغصا ٍو

خضَعـ ألاؾاجظة الباخثاث وهظا مإشغ ؾلبي في غضم وصٌى الػىصغ الؿىىي ئلى صعحت ال

 .في مإؾؿاث الخػلُم الػالي في حشاص

 
( أن الغالبُت الػظمى مً أؾاجظة اليلُت هم مً 2ًىضح الجضٌو عكم )       

 بالجامػاث للخضَعـ فيها وغضصهم 
ً
% 50بيؿبت  25شغهت الشباب الظًً الخدلىا مإزغا

زير % والظًً هم في الؿً ألا 32ًمثلىن وؿبت  16بِىما فئت ألاغماع اإلاخىؾطت هم 

لتربىن مً الخلاغض هم كلت  % مً الػضص  الىلي ألفغاص الػُىت.18فلط ووؿبتهم  9ٍو  

 
ٌشير هظا الجضٌو ئلى جباًً أغظاء هُئت الخضَعـ في اإلاإهالث الػلمُت فدملت        

( أؾاجظا ًمثلىن وؿبت 26% وخملت اإلااحؿخير غضصهم )20( وؿبت 10الضبلىم الػالي )

% مما ًإهض غضم جدظير غضص هبير مً 28( وؿبت 14عاه فهم )%، أما خملت الضهخى 52

 ألاؾاجظة الضهخىعاه.
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ًىضح هظا الجضٌو ؾىىاث الخبرة ليل أفغاص الػُىت، واإلاالخظ أن فئت بؿُطت مً      

% جأحي بػضهم 24( وؿبت 12الشباب هم خضًثي الػهض بالخضَعـ في الجامػت وغضصهم )

ض غً زمـ ؾىىاث وغضصهم )فئت زاهُت وهم أًظا مً الشباب ل ( 19هم زبرة جٍؼ

 %.38ًمثلىن وؿبت 

ض غً غشغ ؾىىاث  وغضصهم  ت الثالثت فهم الظًً لهم زبرة جٍؼ أما الفئت الػمٍغ

 19ممازل للثاهُت )
ً
% مما ًضٌ غلى أن ألاؾاجظة اللضامى زلت ملاعهت 38( ووؿبتهم أًظا

 ( أؾخاطا.31ل بمجملت )مؼ الػضص الىلي للمجمىغخين ألاولى والثاهُت والظي ًص

: أسئلة الاسخباهة 
ً
 أوال
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 ثاهيا: عسض وثحليل مىاقشة هحائج الدزاسة 

( أؾخاطا  25حاءث احابت اإلاجمىغت ألاولى غً الؿإاٌ ألاٌو باإلاىافلت وغضصها) -1

ت جصل  % هظه اإلاجمىغت جغي أن مىهج اللغت الػغبُت بيلُت 50ووؿبتهم اإلائٍى

غه، اللغاث وآلاصاب بجامػت أهجمُ ىا ٌػخبر هظاما كضًما ومػلضا ال بض مً جطٍى

لت مخىؾطت الى خضما خضًثت ٌػخبر ملبىال وغضصهم  بِىما جغي مجمىغت زاهُت بطٍغ

% واإلاجمىغت الثالثت زالفذ 30( أؾخاطا ًمثلىن وؿبت 15أكل بىثير وهى )

ؾابلاتها وأصغث غلى أن اإلاىهج ًمىً أن ًخماش ى مؼ الىطؼ الحالي وفُه 

% هظه اإلاجمىغت لِؿذ 20( بيؿبت 10خضًثت ومالةمت وغضصهم  )مػلىماث 

 مىصفت بل أزظها الحماؽ للغت الػغبُت الظي جىاحه جدضًا مً اللغت الفغوؿُت.

اجطح مً زالٌ الاحاباث أن غضصا هبيرا مً ألاؾاجظة باليلُت ًغي بأن الطالب  -2

خاطا ووؿبتهم ( أؾ25ٌػاهىن صػىبت في فهم مدخىي مىهج اللغت الػغبُت وغضصهم )

% وغلى صعحت مخىؾطت عأث فئت زاهُت أن الطالب لم ًجضوا صػىبت بالغت 50

ظهغ في فهم اإلادخىي  هإالء غضصهم )
ُ
مثلىن وؿبت 19ج % وغلى الىلُع مً 38( ٍو

طلً جماما زالفذ مجمىغت زالثت الفئخين الؿابلخين وأهضث الصػىباث التي 

( فلط ووؿبتهم 6كلُت ًصل غضصهم )جىاحه  الطالب في فهم مدخىي اإلاىهج وهي أ

12.% 

( أؾخاطا 22ظهغ مً زالٌ الاحاباث أن فئت ال بأؽ بها مً ألاؾاجظة وغضصهم ) -3

% ًغون أن مػظم أغظاء هُئت الخضَعـ ال ٌػغفىن الخػامل مؼ هظا 44بيؿبت 

م، بِىما جلف الفئت الثاهُت مىكف الحُاص  اإلاىهج ال ؾُما في حاهب أؾالُب الخلٍى

% فهي جغي أن 46( ووؿبتهم 23افلت والهي غير مىافلت وغضصهم هبير)ال هي مى 

الخػامل مػه ممىً لىً بضعحت مخىؾطت. أما الفئت الثالثت فلها مىكف مسالف 

ت 5جماما وغضصهم كلُل حضا هم ) % هإالء 10( أؾخاط فلط ووؿبتهم اإلائٍى

ػخلضون أن اإلاىهج ٌؿاغض في غملُت الخلى  ٍم اطا غغف زالفىا ػمالئهم نهاةُا َو

 ألاؾخاط ألاصواث. 

أفصح أفغاص اإلاجمىغت ألاولى أن مدخىي هظا اإلاىهج ال ًدلم ألاهضاف الػلمُت  -4

%. وبشيل مخىؾط 58( أؾخاطا ًمثلىن وؿبت 29واإلاػغفُت للجامػت وغضصهم )

( 9وكفذ اإلاجمىغت الثاهُت فأبذ اإلاىافلت وهظا الغفع و غضصهم كلُل حضا هم )



 ثحليل وثقىيم مىهج اللغة العسبية بكلية اللغات و آلاداب جامعة أهجيمىا

 

33 

 

ما الفئت ألازيرة فهي عافظت للغأًين وجغي أن اإلاىهج ًدلم %. أ18فلط و وؿبتهم 

% 24(أؾخاطا بيؿبت 12ألاهضاف الػلمُت اإلاغؾىمت مً كبل الجامػت وغضصهم )

 مً الػضص الىلي للػُىت.

ًخطح مً زالٌ هظا الجضٌو أن فئت مً اإلافدىصين جغفع أن مػلىماث اإلاىهج  -5

%وهىان 48( أؾخاطا بيؿبت 24ال جخالءم مؼ جطلػاث اإلاجخمؼ اإلادلي وغضصهم )

فئت زاهُت وكفذ بالحُاص وجغي أن اإلاػلىماث جخالءم هىغا ما مؼ جطلػاث اإلاجخمؼ 

مثلىن وؿبت 22وغضصهم ) %. وبالػىـ جماما عفظذ الفئت الثالثت 44( أؾخاطا ٍو

اإلاىافلت وأصغث غلى أن مػلىماث مىهج اللغت الػغبُت باليلُت كضًمت وال جخالءم 

ت 14الحالُت بشيل مطلم وغضصهم )مؼ الخطلػاث  ( أؾخاطا وجصل وؿبتهم اإلائٍى

 % مً الػضص الاحمالي ألفغاص الػُىت.28

أبضث مجمىغت البأؽ بها  مىافلتها غلى هظا الؿإاٌ وأهضث أهه ال ًىحض جيؿُم  -6

جام بين فلغاث مىهج اللغت الػغبُت باليلُت وال عبط بين اإلاىاطُؼ ألامغ الظي ًإصي 

( ووؿبتهم 18في الخدصُل الػلمي للطالب غضص هظه اإلاجمىغت ) بالطبؼ الى شح

( 23% بِىما وافلذ اإلاجمىغت الثاهُت بضعحت مخىؾطت وغضصهم )36جصل الى 

ت  % أما الفئت الثالثت فلض حاءث احاباتها مغاًغة  فهي ال 41أؾخاطا ووؿبتهم اإلائٍى

( مػلما فلط 9) جىافم البخه بأن الخيؿُم بين فلغاث اإلاىهج غير واعص وغضصهم

 % مً الػضص الىلي. 18ووؿبتهم 

ًدبين مً زالٌ احاباث الفئت الاولى للؿإاٌ ألاٌو أن اإلاػاعف التي ًدخىيها اإلاىهج  -7

لِؿذ وافُت وال مإزغة في خُاة الطالب الجامعي وال ٌؿخطُؼ جىظُفها في خُاجه 

صل الػضص الى ) %. ومً 82( أؾخاطا أهب غضص غلى الاطالق بيؿبت  41الُىمُت ٍو

م اإلاىاصفت فئت زاهُت وغىضها ان اإلاػاعف التي  ت أزغي احابذ غً طٍغ ػاٍو

( 8ًخظمنها اإلاىهج وافُت ومإزغة في خُاة الطالب بصىعة وؿبُت الطالب وغضصهم )

ت  لت 1%. وغلى زالف اإلاجمىغخين أهىغ أؾخاط واخض)16ووؿبتهم اإلائٍى ( فلط بطٍغ

ت شاطة جأزير اإلاػاعف في خُاة الطالب ا  % فلط.2لجامػُين ووؿبخه اإلائٍى

أبان مجمىغت مً اإلاؿخجىبين خُث وافلىا بصىعة جامت غلى الؿإاٌ الثامً  -8

ت في  وأهضوا أن غضصا هبيرا مً ألاؾاجظة ًفظلىن احغاء حػضًالث فىُت وحىهٍغ

%. وبىهج مخىؾط 32( أؾخاطا ووؿبتهم جصل الى 16هظا اإلاىهج وهإالء غضصهم )
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ت في الىكذ أحابذ اإلاجمىغت الثا هُت والتي جلٌى أن الخػضًالث لِؿذ طغوٍع

( 18الحاطغ وان واهذ مهمت وغضصهم ًفىق كلُال غضص اإلاجمىغت ألاولى وهى )

ت  %. أما الفئت ألازيرة فلض اجسظث مىكفا مىاهظا 36أؾخاطا واليؿبت اإلائٍى

للمجمىغخين، فهي ال جىافم أبضا وغضصهم ٌؿاوي غضص اإلاجمىغت ألاولى بالظبط 

 % مً احمالي الػضص الػام.32( أؾخاطا ووؿبتهم 16)

ت حافت  -9 أهضث مجمىغت هبيرة مً ألاؾاجظة أن اإلاىهج ًدخىي غلى مػاعف لغٍى

ت جصل الى 37وهصىص أصبُت هالؾُىُت وغضصهم ) %. في 74(أؾخاطا بيؿبت مئٍى

ت ال جىصف  مىكف مخىؾط طهبذ مجمىغت زاهُت الى ان اإلاػاعف اللغٍى

الحضًثت والىصىص ألاصبُت كض جفُض أخُاها مؼ الطالب الدشاصي  بالىالؾُىُت وال 

ت وغضص هإالء ) %. واإلاجمىغت 14( أؾخاط ووؿبتهم 7اإلابخضب في الضعاؾاث اللغٍى

الثالثت ههجذ زطا آزغ فلم جىافم أبضا وغضصهم كلُل ملاعهت مؼ اإلاجمىغخين 

 للمؿخجىبين. % مً الػضص الاحمالي12( أؾخاط فلط ووؿبتهم 6الؿابلخين وهم )

أظهغث فئت هبيرة حضا مىافلتها الخامت في أن مىهج اللغت الػغبُت باليلُت غباعة غً  -10

ت اإلاػاصغة  مػلىماث مىغعة في الؿىىاث وهي ال جدىاؾب مؼ الػلىم اللغٍى

%. وعأث مجمىغت زاهُت أن اإلاػلىماث جخىغع أخُاها 54( ووؿبتهم 27وغضصهم )

%. وبسالف 38( أؾخاطا ووؿبتهم  جصل الى 19وجخفاوث أزغي وغضص هإالء هبير )

اإلاجمىغخين عأث اإلاجمىغت الثالثت أن اإلاىهج مػلىماجه حُضة ال غباع فيها وال غُب. 

( أؾخاط فلط ووؿبتهم 4غضص هظه الفئت بؿُط حضا ال ًإزظ في الحؿبان وهم )

ت   % مً الػضص الىلي للػُىت. 8اإلائٍى

 خاثمة:

اللظاًا اإلاهمت في الػملُت الخػلُمُت ألهه  ئن كظُت اإلاىهج الضعاس ي هي مً

ًمثل الػمىص الفلغي واإلاغجىؼ الاؾاؽ في الخػلُم، وبىاء غلى هظه ألاهمُت كام الباخث 

م مىهج اللغت الػغبُت بيلُت اللغاث وآلاصاب  باحغاء هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت لخدلُل وجلٍى

والظػف في مدخىاه الػلمي  والفىىن بجامػت أهجمُىا، بغُت الخػغف غلى حىاهب اللىة

ومىاصه الضعاؾُت لخخطح اإلاشىالث الاواصًمُت والصػىباث الخػلُمُت التي ٌػاوي منها 

ت اللضًمت والىصىص  الطالب و اإلاخمثلت في غضم الاوسجام والخفاغل مؼ اإلاىاص اللغٍى
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نها ألاصبُت الىالؾُىُت اإلاىحىصة في الىخب الصفغاء. واإلاشىالث اإلاهىُت التي ٌػاوي م

 الاؾاجظة أغظاء هُئت الخضَعـ الظًً مػظمهم مً الشباب.

هظه الضعاؾت غالجذ هظلً مشيلت الخىاؾم والترابط بين فلغاث اإلاىهج ومضي 

ازغها في غملُت الخدصُل والاؾخفاصة الػلمُت واإلاػغفُت ومً اإلاػغوف غىض زبراء اإلاىاهج 

لت فىُت ُعوغُذ فيها  كىاغض بىاء اإلاىهج ومغاخل أن اإلاىهج ان لم ًىً مصمما بطٍغ

صُاغخه بدُث ًيىن مترابط الفلغاث ومخىاؾم اإلاػلىماث ال ًمىىه أن ًدلم ألاهضاف 

ت والتي مً أهمها غملُت الفهم والاصعان والخػلم والاؾدُػاب.  التربٍى

ضعؽ وجدللذ مً 
ُ
هما أن هظه الضعاؾت جطغكذ أًظا الى اللُمت الػلمُت للمىاص التي ج

ت واإلاهاعاث الالػمت في مجاٌ اللغت  مضي كضعتها غلى جؼوٍض الطالب باإلاػاعف الظغوٍع

لبي  الػغبُت وجأزيرها اإلاباشغ في خُاتهم الػملُت فُما بػض بما ًدلم أهضاف الجامػت ٍو

 اخخُاحاث اإلاجخمؼ اإلادلي وجطلػاجه اإلاؿخلبلُت.  

 هحائج الدزاسة: 

 خاةج الخالُت:ـ جىصلذ هظه الضعاؾت  اإلاُضاهُت في النهاًت الى الى 

مىهج اللغت الػغبُت بيلُت اللغاث وآلاصاب بجامػت أهجمُىا هى مىهج كضًم  -

 وهالؾُيي.

اإلادخىي الظي ًخألف مىه هظا اإلاىهج ال ًخالءم مؼ اخخُاحاث اإلاجخمؼ اإلاػاصغة،  -

 وال ًدلم أهضاف الجامػت.

أصبُت اإلاػلىماث واإلاػاعف التي ًدخىيها هي غباعة غً مػاعف جللُضًت وهصىص  -

ت. ً الطالب وجىمُت مهاعاتهم اللغٍى  ال حؿاغض في جيٍى

ظهغ فيها  - فلغاث اإلاىهج ًىػضم فيها غىصغ الترابط والخيؿُم بين الفلغاث ٍو

 الخلضًم والخأزير والخىغاع والاطالت. 

غ ختى ًخالءم مؼ اإلاؿخجضاث اإلاػاصغة. -  هظا اإلاىهج ًدخاج الى حػضًل وجطٍى

صاب بجامػت أهجمُىا هم مً فئت الشباب مما مػظم أؾاجظة ولُت اللغاث وآلا  -

 أصي الى غضم الاوسجام مؼ اإلاىهج اللضًم .

غالبُت أغظاء هُئت الخضَعـ باليلُت هم مً خملت اإلااحؿخير واإلاخىؾط ًدمل  -

 الضهخىعاه والللُل منهم الضبلىم الػالي همػُض. 
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ؾالُب الىثير مً ألاؾاجظة في اللؿم الػغبي ٌػاهىن مً مشيلت مػغفت ألا  -

م.  الحضًثت في غملُت الخلٍى

 اإلاصادز واإلاساجع:

ت، ملحلت ؾػُضة ) -1 م( اإلاعجم التربىي، الجؼاةغ وػاعة التربُت 2009الجهٍى

ت ص   8الىطىُت، اإلاغهؼ الىطجي للىزاةم التربٍى

م وأصواجه ، بيروث، ميشىعاث مػهض التربُت، 1973الشُش غمغ، ) -2 م( الخلٍى

 أهغوا، الُىوؿيى

م( غلم اللغت، اللاهغة نهظت كصغ للطباغت 2000غبض الىاخض )الىافي، غلي  -3

 201واليشغ والخىػَؼ، ص

م( اإلاىاهج اإلاػاصغة، 2000ابغاهُم، فىػي طه واليلؼة، عحب أخمض ) -4

ت ميشأة اإلاػاعف ص  42الاؾىىضٍع

م( اإلاىاهج أؾؿها 1984هىضام، ًحي خامض وحابغ، صابغ غبض اإلاجُض)  -5

مها، اللاهغة، ص  13اع النهظت الػغبُت ص جسطُطها وجلٍى

م( مىاهج اللغت الػغبُت وطغاةم 2003ػاًغ، ؾػض غلي وغاًؼ، اًمان اؾماغُل ) -6

ؿها ، ألاعصن، غمان صاع الصفاء لليشغ والخىػَؼ ص   115جضَع

ش 1971)26كاهىن عكم  -7 م واللاض ي باوشاء 27/12/1971م( الصاصع بخاٍع

 حامػت أهجمُىا 

ش م( الصاصع بخ2017) 1881مغؾىم عكم  -8 م والظي ًىص غلى 6/11/2017اٍع

 الىظام ألاؾاس ي للجامػاث الػامت في حشاص 

ش 2009) 123كغاع عكم  -9 م اإلاػضٌ واللاض ي بدىظُم 30/4/2009م( الصاصع بخاٍع

 الالةدت الضازلُت لجامػت أهجمُىا 
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(1ملحق زقم )  

 دزاسة ميداهية

ثحليل وثقىيم مىهج اللغة العسبية بكلية 

اب في جامعة أهجميىااللغات و آلاد  

 من وجهة هظس أعضاء هيئة الحدزيس

 دزاسة ثحليلية ثقىيمية

 

 

 الباحث: 

 د / عبدالهادي أحمد عبدالكسيم
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 اسخباهة
 )ولُت آلاصاب( مىحهت ئلى ألاؾاجظة الباخثين في حامػت أهجمُىا

 أخي ألاسحاذ أختي ألاسحاذة.

 الؿالم غلُىم وعخمت هللا حػالى وبغواجه

ن أكضم لىم هظه الاؾدباهت التي جأحي في ئطاع بدث مُضاوي  بػىىان ٌؿػضوي أ

 ( أهجميىا في جامعةثحليل وثقىيم مىهج اللغة العسبية بكلية آلاداب )

ـ.    مً وحهت هظغ أغظاء هُئت الخضَع

 دزاسة ثحليلية ثقىيمية

أعحى مً ؾػاصجىم الخىغم باإلحابت غً فلغاث هظه الاؾدباهت بيل  وطىح 

وخُاص ومىطىغُت، للػلم أن ؤلاحاباث التي جضلىن بها ؾدؿخسضم في  ئطاع  وشفافُت،

البدث الػلمي ال غير. وؾدؿاهم بصىعة فاغلت في صفؼ عجلت الخػلُم الػالي والبدث 

 الػلمي في صولخىا الحبِبت حشاص.

 ولىم مجى زالص الشىغ وغظُم الامخىان.

 

 

 الباحث   
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كمين لالسخباهة( قائمة اإلاح2ملحق زقم )  

ت ـ  -1 ص. غلي مدمض كمغ الؿلًُ : مىاهج وطغق الخضَعـ ولُت الػلىم التربٍى

 حامػت أهجمُىا 

ت ـ حامػت  -2 أخمض مدمض مىس ي : مىاهج وطغق الخضَعـ ولُت الػلىم التربٍى

 أهجمُىا

ت ـ حامػت  -3 اؾماغُل أخمض مدمض : مىاهج وطغق الخضَعـ ولُت الػلىم التربٍى

 أهجمُىا 

ت ـ غبض الىاخ -4 ض مدمض الجابغ: مىاهج وطغق الخضَعـ، كؿم الػلىم التربٍى

 اإلاػهض الػالي إلغضاص اإلاػلمين بأهجمُىا 


