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 المستخلص

ػٕذِب  9199- 9381اٌزؼ١ٍُ فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة  ٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ دساعخ ٚرؾ١ًٍ

ؽ١ش رُ البِخ ِإعغبد   اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ خاليثذأ اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ش ٠ذخً ئٌٝ اٌٛال٠خ رذس٠غ١ب 

ئٌٝ عبٔت اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ ثّإعغبرٗ اٌضالصخ اٌّغبعذ ٚاٌضٚا٠ب ٚاٌىزبر١ت ٚاٌّذاسط االثزذائ١خ  ؽذ٠ضخ

ٚاإلػذاد٠خ ِٚذاسط اٌؾشف ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّإعغبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ٌُ رىٓ ِؼشٚفخ ِٓ لجً ٘زٖ 

ٟ ٚاٌّؾٛس اٌضبٔ اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ ٌزٌه لغُ اٌجؾش اٌٝ صالس ِؾبٚس ؽًّ اٌّؾٛس االٚي  اٌّشؽٍخ .

اٌّذاسط اٌشؽذ٠خ، اٌّذاسط اإلػذاد٠خ، ِذسعخ اٌفْٕٛ  أقت ؽٛي اٌزؼ١ٍُ اٌؼضّبٟٔ اٌزٞ ؽًّ

اٌّذاسط اال٠طب١ٌخ، اٌّذاسط  اٌزٞ ؽًّاٌزؼ١ٍُ األعٕجٟ  ، اِب اٌّؾٛس اٌضبٌش فمذ رٕبٚي ٚاٌقٕبئغ.

 اٌفشٔغ١خ، اٌّذاسط االٔى١ٍض٠خ، اٌّذاسط ا١ٌٙٛد٠خ.

 

 انًقذيـة : 

خنؼذ هشاثٍظ اٌغشة وغ١ش٘ب ِٓ اٌٛال٠بد اٌؼشث١خ رؾذ اٌؾىُ اٌؼضّبٟٔ ، ٚرّضً عٕخ 

ثذأ ف١ٙب ػٍٝ ِب ٠ّىٓ رغ١ّزٗ ػٙذ اٌزٕظ١ّبد ػٍٝ  ئرثبٌغخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ  أ١ّ٘خ 9381

اصش فذٚس ِشعَٛ وٍخبٔخ ، ٚاٌزٞ أؼىغذ آصبسٖ ػٍٝ اٌٛال٠بد اٌؼشث١خ ِٕٚٙب ٚال٠خ هشاثٍظ 

 أصش٘بأٔؾأد ػٍٝ  اإلعشاءادفذسد ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚارخزد اٌؼذ٠ذ ِٓ  ار، اٌغشة 

اٌزٟ ٠مبط ثٙب  األعبع١خاٌّالِؼ  أُِ٘ٓ  ٠ؼذٚاٌّإعغبد ِٕٚٙب اٌزؼ١ٍُ ، اٌزٞ  اإلداساداٌؼذ٠ذ ِٓ 

رمذَ اٌؾؼٛة ٚرطٛس٘ب ، ٚرفزخش اٌذٚي ا١ٌَٛ ثّب ؽممزٗ فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ رؾذ٠ش ٚرط٠ٛش 

 فأػذدِٚظب٘ش اٌزخٍف وبفخ . فأٌٚذ عً ا٘زّبِٙب ٚػٕب٠زٙب ،  األ١ِخٚرغؼٝ عب٘ذح ٌٍمنبء ػٍٝ 

 ١٘ٚأد ٌٗ اٌّىبْ. األِٛايٌٗ اٌجشاِظ ٚاٌخطو ٚخققذ ٌٗ 

اٌزؾذ٠ش فٟ اٌزؼ١ٍُ فٟ فزشح ِجىشح  ثأعٍٛة أخزدِٓ اٌذٚي اٌزٟ  ٚرؼذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ 

اٌّأخز ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّغبي ٘ٛ ِؾذٚد٠خ أزؾبسٖ ٚالزقبسٖ  أْ ئالِمبسٔخ ثّؼظُ دٚي اٌؼبٌُ ، 

اٌّإعغبد اٌزٟ وبٔذ رمَٛ ثٙزٖ  ئٌغبءػٍٝ اٌّشاوض اٌشئ١غ١خ فٟ ٚال٠برٙب، ٚال ٠ؼٕٟ رؾذ٠ش اٌزؼ١ٍُ 

 عبٔت اٌّذاسط اٌؾذ٠ضخ . ئٌٝرإدٞ دٚس٘ب  ظٍذ ٚئّٔباٌّّٙخ 

فٟ  9199- 9381فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٔغٍو اٌنٛء ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة 

عبٔت اٌزؼ١ٍُ  ئٌٝاٌٛال٠خ رذس٠غ١ب فأل١ُ  ئٌٝاٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ ػٕذِب ثذأ اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ش ٠ذخً 

ِٚذاسط  ٚاإلػذاد٠خ١ت ٚاٌّذاسط االثزذائ١خ اٌذ٠ٕٟ ثّإعغبرٗ اٌضالصخ اٌّغبعذ ٚاٌضٚا٠ب ٚاٌىزبر

 اٌؾشف ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّإعغبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ٌُ رىٓ ِؼشٚفخ ِٓ لجً ٘زٖ اٌّشؽٍخ .
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صالس ِؾبٚس، ِٓ خالي رٕبٚي ِٛمٛع  ئٌٝ ٚاٌخبرّخٚلذ لغُ اٌجؾش فنالً ػٓ اٌّمذِخ 

 ؽ١ش لغُ اٌزؼ١ٍُ ئٌٝ صالصخ أٔٛاع :، اٌزؼ١ٍُ

 

 ويشًم: انًضاجذ، انكتاتية، انزوايا.انتعهيى انذيني  -أوالا 

انتعهيى انعثًاني ويشًم: انتعهيى االتتذائي، انًذارس انرشذية، انًذارس  –ثانياا 

 اإلعذادية، يذرصة انفنىٌ وانصنائع.

انتعهيى األجنثي ويشًم: انًذارس االيطانية، انًذارس انفرنضية، انًذارس  -ثانثا  

 االنكهيزية، انًذارس انيهىدية.

 

 

 

 نتعـهيــى :ا

٠ّىٓ رمغ١ُ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛعٛدح فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة خالي فزشح اٌذساعخ 

 -ِٓ اٌزؼ١ٍُ : أٔٛاعصالصخ  ئٌٝ

 

 أوالا: انتعهيى انذيني :

ٌٍّٕطمخ عٕخ  اإلعالَثذأ اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ فٟ ١ٌج١ب فٟ فزشح ِجىشح ػٍٝ اصش دخٛي 

ِٛلغ ١ٌج١ب اٌغغشافٟ ، فٟٙ ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ ِؾشق اٌٛهٓ  أل١ّ٘خَ (، ٚٔظشاً  648 -٘ـ 19)

ِٚؼجش اٌّغبفش٠ٓ ٚاٌؾغبط اٌّغبسثخ فمذ  ٚأٚسثبعٕٛة فؾشاء  ئفش٠م١باٌؼشثٟ ِٚغشثٗ ٚدٚي 

لبِذ ثذٚس ؽنبسٞ ٘بَ فٟ ٔمً اٌّإصشاد اٌضمبف١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ
(i)

 . 

 -ٚوبْ ٕ٘بن صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ ٟٚ٘ وب٢رٟ :

  انًضاجذ: -أ

اعزّشد اٌّغبعذ فٟ أداء ٚظ١فزٙب اٌزٟ أل١ّذ ِٓ أعٍٙب ِٕز اٌفزؼ اإلعالِٟ ١ٌٍج١ب وجم١خ 

ثمبع اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ، فٟٙ اٌّىبْ اٌزٞ ٠مقذٖ إٌبط ٌٍؼجبدح ،  ِٕٚبلؾخ أِٛسُ٘ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ  

ال ع١ّب األخـ رؼٍُ ، ِٚىبْ ٌؾً اٌخالفبد ، ٚإٌّبصػبد وّب ٟ٘ ِىبْ ٌطٍجخ اٌؼٍُ ٌٍزؼٍُ ٚ

اٌؼٍَٛ اٌؾشػ١خ فىبْ األ٘بٌٟ ٠شعٍْٛ أثٕبئُٙ ئٌٝ ٘زٖ اٌّغبعذ ٌمشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ػٍٝ أ٠ذٞ 

فمٙبء ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي ، ٚرؼٍُ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ، ٚػٍَٛ اٌفمٗ ، ٚػٕذ االٔزٙبء ِٓ ٘زٖ 

عٍْٛ أثٕبئُٙ إلوّبي رؼ١ٍُّٙ فٟ اٌّشؽٍخ وبْ ثؼل األ٘بٌٟ ٚاٌز٠ٓ رغّؼ ئِىبٔبرُٙ اٌّبد٠خ ٠ش

ِقش أٚ رٛٔظ ٌٍزخقـ فٟ فشٚع اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ فٟ اٌغبِغ األص٘ش أٚ عبِغ اٌض٠زٛٔخ
(ii)

. 

ًً ِغ ؽ١بح  اٌزٕمً ٚاٌزشؽبي فىبْ  ً أِب فٟ إٌّبهك اٌجذ٠ٚخ ؽ١ش ال رٛعذ اٌّجبٟٔ ٚرّبؽ١ب

ْ ٚاٌمشٜ. األ٘بٌٟ ٠ؼذْٚ خ١ّخ ٌٙزا اٌغشك ٌٙب ٔفظ خقبئـ اٌّغبعذ فٟ اٌّذ
(iii.)

 

عبس ثؼل اٌٛالح اٌؼضّب١١ٔٓ فٟ ئرجبع ِٕٙظ اٌّغ١ٍّٓ األٚائً فٟ ثٕبء اٌّغبعذ ٌزخ١ٍذ 

أعّبئُٙ ٚوبْ اٌذ٠ٓ ئعالِٟ أٌٚٝ ا٘زّبِبرُٙ ، ٚ٘زا أِش هج١ؼٟ فٙٛ اٌمبعُ اٌّؾزشن اٌٛؽ١ذ اٌزٞ 

 د .٠شثطُٙ ثبٌغىبْ اٌّؾ١١ٍٓ ، ٚاٌغجت اٌظب٘ش اٌزٞ ِىُٕٙ ِٓ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌجال

ثزبعٛساء  9558ً-9559ِٚٓ اٌّغبعذ اٌزٟ رؾًّ أعّبء ِإعغ١ٙب ِغغذ ِشاد أغب ً 

-9558ثبٌمشة ِٓ هشاثٍظ ، ٚ٘ٛ أٚي ِغغذ ألبِٗ اٌؼضّب١١ٔٓ فٟ اٌجالد ، ِٚغغذ دسغٛد ثبؽب ً 

فٟ ِذ٠ٕخ هشاثٍظ ، ِٚٓ ِغبعذ ألبِخ اٌؼضّب١١ٔٓ فٟ اٌجالد ، ِغغذ دسغٛد ثبؽب اٌمشح  9566ً
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ٚاٌزٞ رؾٛي ئٌٝ ِؼٙذ وج١ش ٌزذس٠ظ ػٍَٛ اٌذ٠ٓ ، ٚفٟ ِذ٠ٕخ دسٔخ ٠ٛعذ  9745ً-9799ِبٍٟٔ ً 

ِغغذ ِؾّذ ثه اٌمشٖ ِبٍٟٔ ٚاٌزٞ ٠ؼشف ثبعُ ً ِؾّٛد ثه دسٔخً 
(iv)

. 

٘زا ثبإلمبفخ ئٌٝ ػذح ِغبعذ أخشٜ ألبِٙب ٚالح هشاثٍظ ، ٚأػ١بْ اٌجالد ثٍغ ػذد٘ب فٟ  

ئٔؾبئٙب ئٌٝ ِب لجً فزشح اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ  ))  ِغغذا رشعغ رٛاس٠خ 11ِذ٠ٕخ هشاثٍظ ٚؽذ٘ب 

9385-9199))
(v )

ٚعجت لٍخ رٌه ٠ؼٛد ٌؼضٚف اٌٛالح فٟ رٍه اٌفزشح ػٓ ػبدح أعالفُٙ فٟ ثٕبء 

اٌّغبعذ ٚال رؾ١ش اٌّقبدس ئٌٝ ا٘زّبَ اٌٛالح ثزٌه .
 

 

 : انكتاتية ب.

ٚوبْ اٌىزبة ٠زىْٛ فٟ اٌؼبدح ِٓ ؽغشح فٟ اٌّغغذ أٚ ٍِؾمخ ثٗ ، أٚ ثّٕضي أٚ خ١ّخ فٟ 

اٌجبد٠خ ، ٚوبٔذ اٌّذْ ِٓ أوضش إٌّبهك اٌزٟ رٛعذ ثٙب اٌىزبر١ت ٚػٍٝ األخـ ِذ٠ٕخ هشاثٍظ ، 

ِٚٓ أُ٘ اٌىزبر١ت اٌّٛعٛدح ثبٌٛال٠خ وزبة ِغغذ اٌؾطبة ٚوزبة ِغغذ ثٓ هبثْٛ ٚوزبة ِغغذ 

ٌّؾبه ٚوزبة عبِغ ِؾّٛد ٚوٍٙب ثّذ٠ٕخ هشاثٍظ عبٌُ ا
(vi)

أِب ثم١خ إٌّبهك فىبٔذ ٟ٘ األخشٜ  

رؾٛٞ ِضً ٘زٖ اٌىزبر١ت ٌٚىٓ ثذسعخ ألً ٚرٌه ؽغت وضبفخ اٌغىبْ ِٕٚٙزُٙ ٚػذد اٌّغبعذ 

 اٌّٛعٛدح .

   

امطٍغ اٌىزبة ثذٚس رؼ١ٍّٟ وج١ش فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة ئر ٠ؼزجش ثّضبثخ أٚي دسعبد 

ُ اٌزؼ١ٍّٟ ، فىبْ ٠زٌٛٝ رؼ١ٍُ اٌقج١بْ اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ اٌخّظ ٚاٌغذ عٕٛاد اٌغٍ

ِجبدب اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ، ٚؽفع اٌمشاْ ػٍٝ أ٠ذٞ فمٙبء رفشغٛا ٌٙزا اٌؼًّ  ٚوبْ ػٍٝ األعش اٌزٟ 

ػ١ٕ١خ ِٓ  ٠زؼٍُ أثٕبؤ٘ب ثبٌىزبة أْ ٠ذفؼٛا ِمبثً رؼ١ٍُ أثٕبئُٙ أعشح ٌٍفم١ٗ ٚفٟ اٌغبٌت رىْٛ أعشح

اٌزّش أٚ اٌمّؼ أٚ اٌض٠ذ
(vii)

  . 

٠غزخذَ اٌقج١بْ أدٚاد دساع١خ خالي دساعزُٙ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ٌٛػ ِٓ اٌخؾت ٌىزبثخ 

اٌذسط ػ١ٍٗ ، ٠ٚؾفع اٌذسط ػٓ ظٙش لٍت ، صُ ٠ّؾٝ ثبٌط١ٓ اعزؼذاداً ٌىزبثخ اٌذسط اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ، 

خ هب٘شح ٠ٚغزؼًّ ِؾجشح أِب أدٚاد اٌىزبة فٟٙ ػجبسح ػٓ ػٛد ِٓ ٔجبد اٌمقت أٚ س٠ؾ

فغ١شح ثٙب ؽجش ِقٕٛع ِٓ أفٛاف األغٕبَ ثؼذ ؽشلٙب ٠ؼشف ثبعُ اٌقّغ 
(viii )

. 

 

 :انزوايا  -ج

ٟٚ٘ أِبوٓ ِخققخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزقٛف ٚاٌؼجبدح ٚأِبوٓ ٔغخ اٌمشآْ ٚاٌّخطٛهبد 

اٌؼشث١خ ، ِٕٚٙب ِب وبْ ٍِؾمبً ثبٌّغبعذ ، ِٕٚٙب ِب وبْ لبئّب ثزارٗ ، ٚوبْ اٌزؼ١ٍُ ثٙب أػٍٝ 

ِغزٜٛ ِٓ رؼ١ٍُ اٌُىزبة ٠ّٚىٓ ِٛاصٔزٗ ثبٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؾبٌٟ ، ٚوبْ خش٠غٛ اٌضٚا٠ب ٠زمٍذْٚ 

ف ٠ٚمِْٛٛ ثبٌٛػع ٚاإلسؽبد ، ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌُىزبة ٚٔؾش اإلعالَ ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌٛظبئ

ئفش٠م١ب 
(ix)

.
 

ِٚٓ أُ٘ اٌضٚا٠ب اٌّٛعٛدح فٟ اٌٛال٠خ صا٠ٚخ ػجذ اٌغالَ ثٓ ع١ٍُ األعّش ثجٍذح ص١ٌزٓ ،  

ذ  ٚصا٠ٚخ أؽّذ اٌضسٚق ثّقشارٗ ٚصا٠ٚخ اٌذٚوبٌٟ ثّغالرخ ، ٚصا٠ٚخ اٌفشعبٟٔ ثغبؽً االؽبِ

ثبٌخّظ ٚصا٠ٚخ االثؾبد ثبٌضا٠ٚخ، ِٚٓ اٌضٚا٠ب اٌّٛعٛدح ثبٌغجً اٌغغجٛة ِٚٓ اٌضٚا٠ب اٌّٛعٛدح 

ثطشاثٍظ ِشوض اٌٛال٠ـخ ػط١خ ٚصا٠ٚخ اٌمبدس٠خ ٚاٌضا٠ٚخ اٌىج١شح ٚاٌضٚا٠ب اٌقغ١شح
(x)

  . 
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٠مذِْٛ ئ١ٌٙب ٌّٚب وبْ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌضٚا٠ب ِغبٔبً فمذ أزظُ ف١ٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ أثٕبء اٌٛال٠خ اٌز٠ٓ  

ِٓ ِخزٍف إٌّبهك فز١ٙأ ٌُٙ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ ٌإللبِخ ٚاألوً ١ٌشعؼٛا ثؼذ رٌه ئٌٝ ِٕبهمُٙ 

 ١ٌّبسعٛا ف١ٙب ِٙبَ اٌزؼ١ٍُ ٚسثّب ئلبِخ صٚا٠ب أخشٜ ِّبصٍخ .

٠زُ اإلٔفبق ػٍٝ ٘زٖ اٌّإعغبد ِٓ س٠غ اٌٛلف اٌّخقـ ٌىً ِإعغخ ػٓ هش٠ك ئداسح 

ثبعُ ئداسح األٚلبف ِّٙزٙب اال٘زّبَ  ثبٌّغبعذ ٚاٌضٚا٠ب ٚئداسح أٌٔؾئذ  ٌٙزا اٌغشك رؼشف 

أٚلبفٙب ٚرٛف١ش اٌّذسع١ٓ ٌٙب ٚدفغ ِشرجبرُٙ ٚوً ِب ٠زؼٍك ثٙزٖ اٌّإعغبد ٠ٚىفً ٌٙب أداء ِّٙزٙب 

ػٍٝ أوًّ ٚعٗ 
(xi )

، ٚوبْ ٚلف ٘زٖ اٌّإعغبد ػجبسح ػٓ ِؾالد ٍِؾمخ ثبٌّغبعذ أٚ اٌضٚا٠ب أٚ 

صساػ١خ ؽٛي اٌّغغذ أٚ اٌضا٠ٚخ اٌمش٠جخ ِِٕٕٗفقٍخ ػٕٙب أٚ أسك 
(xii)

. 

ٚوبٔذ اٌّؾالد رإعش فٟ اٌغبٌت ٌطبٌج١ٙب ثّجبٌغ ؽٙش٠خ ٠زفك ثؾأٔٙب ِغ ئداسح اٌٛلف  

ؽغت ِٛلغ اٌّؾً ِٚغبؽزٗ ٚٔٛع إٌّٙخ اٌزٟ عزضاٚي ف١ٗ ٚرزشاٚػ ئ٠غبس ِؾالد اٌٛلف ِبث١ٓ 

لشؽب ؽٙش٠ب  66لشٚػ ٚ  5
(xiii )

. 

 

  انعهذ انعثًانيانتعهيى في   -ثانيا

وبْ اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ اٌغبئذ فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة فٟ رٍه اٌفزشح ال ٠غزغ١ت ٌّزطٍجبد  

اٌؼقش سغُ أٔٗ ٠ؼزجش ِٓ أُ٘ اٌذػبئُ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ سثو األ٘بٌٟ ثبٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ 

اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ  اٌشٚؽ١خ ، ئال أْ اٌنشٚسح أفجؾذ ٍِؾخ ٌخٍك ٔٛع آخش ِٓ اٌزؼ١ٍُ ئٌٝ عبٔت

ٌّٛاوجخ اٌزمذَ ٚاٌزؾذ٠ش فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ ٔبؽ١خ ٌٚخٍك سثبه آخش ئٌٝ عبٔت اٌشثبه اٌذ٠ٕٟ اٌزٞ 

اخز فٟ اٌزفغخ ػٍٝ أصش ػغض اٌذٌٚخ ػٓ ؽّب٠خ ِّزٍىبرٙب اإلعال١ِخ ٚرٕبِٟ اٌؾؼٛس ٚاٌشغجخ فٟ 

 ه١ٕٙب ٌىغت ٚالئٙب.االعزمالي ٚ٘زا اٌشاثو ٘ٛ اٌزٞ ثٛاعطزٗ رغزط١غ اٌذٌٚخ اعزّبٌخ ِٛا

ػٍّذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ فزشح ؽىّٙب اٌضبٟٔ ٌٛال٠خ هشاثٍظ اٌغشة ػٍٝ رؾغ١غ اٌزؼ١ٍُ  

اٌؾذ٠ش ثبٌٛال٠خ اٌزٞ ٠ٕبي ف١ٗ اٌطبٌت لذساً ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌذ٠ٕٟ ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ 

ٚٔٛػٙب رشثو ثٙب اٌطبٌت ػبهف١بً ٚثؼل األِٛس األخشٜ ؽغت ِشؽٍخ اٌذساعخ
(xiv)

 . 

 

 انًذارس االتتذائية  . أ

ػٍّذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ػٍٝ ئٌضا١ِخ اٌزؼ١ٍُ ؽ١ش أٚعجذ ئٔؾبء اٌّىبرت ٚاٌّذاسط ئعجبس٠بً)  

َ( فٟ وً لش٠خ ِٚذ٠ٕخ ِٚغ رٌه ٌُ رؼًّ اٌذٌٚخ ػٍٝ األٔفبق ػٍٝ اٌزؼـــ١ٍُ،  9373 -٘ـ 9136

ثً أٚوٍذ ٘زٖ اٌّّٙخ ٌأل٘بٌٟ
(xv)

ـــٍٝ ))أْ ِقبس٠ف ئٔؾبء ِىبرت ، ٚلذ ٔـ اٌذعــزٛس ػ

اٌقج١بْ ٚرؼ١ّش٘ب ِٚخققبد ِؼ١ٍّٙب ٚثبلٟ ِقبس٠فٙب رغٜٛ ِٓ هشف ػَّٛ ١٘ئخ 

اٌغّبػبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌّؾٍخ أٚ اٌمش٠خ (( 
(xvi)

 . 

ٚوبٔذ سٚارت اٌّؼ١ٍّٓ رإِٓ أ٠نب ِٓ هشف األ٘بٌٟ ٚئرا عذدد اٌذٌٚخ ثؼل   

ِإلزبً ئٌٝ أْ ٠زُ اعزشدادٖ ِٓ األ٘بٌٟ عٍٛد  اٌّقشٚفبد ٌألٔفبق ػٍٝ اٌّذاسط ف١ؼزجش رٌه

األمبؽٟ ٚاٌقذلبد ٚغ١ش٘ب
xvii
 . 

  

وبْ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة ٠مَٛ ػٍٝ اٌّغٙٛد اٌزارٟ ٚال  رزؾًّ   

ؽىِٛخ اٌٛال٠خ أٞ ٔفمبد ػ١ٍٗ ، ثً ألزقش دٚس٘ب ػٍٝ اإلؽشاف ٚرطج١ك اٌنٛاثو ٚاٌٍٛائؼ 

اٌخبفخ ثٗ
(xviii)

َ 9338ٓ اٌؾىِٛخ ثٕبء اٌّذاسط ثبٌٛال٠خ ؽزٝ ػبَ ، ٌُ رزج 
(xix)

، ٌٚىٕٙب رؾش  

األ٘بٌٟ ػٍٝ ِؾبسثخ اٌغًٙ ثبٌزؼ١ٍُ ٚرطٍت ئ١ٌُٙ ٚعٛة رؼ١ٍُ أهفبٌُٙ
(xx )

. 
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ثبٌشغُ ِٓ رٌه اٌزؾغ١غ فمذ ظً ِٛلف اٌذٌٚخ عٍج١بً ارغبٖ دػّٙب اٌّبٌٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزٞ 

 15191سفذد ِجٍغ  9313ِزأخشح  ، ففٟ عٕخ اعزّش ٌفزشح ه٠ٍٛخ صُ اخز فٟ اٌزغ١ش فٟ فزشح 

لشػ ٌٍقشف ػٍٝ اٌّذاسط ٚسٚارت اٌّؼ١ٍّٓ 
(xxi)

َ ِغٍظ ِؼبسف 9161ٚخقـ ػبَ  

لشػ إلٔؾبء ثؼل اٌّذاسط االثزذائ١خ ثطشاثٍظ 46666اٌٛال٠خ 
(xxii)

 ١ٌٛ٠9199ٛ  95ٚفٟ  

وبف١ب  لشػ غ١ش أْ ٘زا اٌّجٍغ ٌُ ٠ىٓ 97566خققذ ١ِضا١ٔخ إلٔؾبء ثؼل اٌّذاسط ثّجٍغ 

ٚوبْ ِٓ اٌّزؼزس االػزّبد ػٍٝ رجشػبد األ٘بٌٟ ٌذػُ ٘زٖ ا١ٌّضا١ٔخ ٚرٌه ٔظشاً ٌؾبٌخ اٌغفبف 

اٌزٟ وبٔذ رّش ثٙب اٌجالد 
(xxiii )

 فٟ رٍه اٌفزشح ٌٙزا فمذ رُ ئٔؾبء ػذد ِؾذٚد ِٓ اٌّذاسط .

عٕخ ٚوبٔذ اٌّذاسط االثزذائ١خ رمجً اٌزال١ِز ِٓ عٓ عجغ عٕٛاد ئٌٝ غب٠خ ئؽذٜ ػؾشح     

٠ٚغزضٕٝ ِٓ ؽشٚه اٌغٓ رال١ِز اٌمشٜ إٌبئ١خ ، ٠ٚمَٛ ثبٌزذس٠ظ فٟ ٘زٖ اٌّذاسط ِذسعْٛ  

٠ؾٍّْٛ ؽٙبدح داس اٌّؼ١ٍّٓ أٚ ؽٙبدح اٌىفبءح اٌزٟ ٠غزبص٘ب اٌّذسط ثبِزؾبْ ِٓ ٌغٕخ ِخزبسح ِٓ 

ئ١خ ٌٍزوٛس ِذسع١ٓ ثبٌّذسعخ االثزذائ١خ ، ِٚٓ اٌّذاسط االثزذائ١خ اٌّٛعٛدح ثبٌٛال٠خ ِذسعخ اثزذا

ٚأخشٜ ٌٍجٕبد ثّشوض اٌٛال٠خ ِٚذسعخ ؽشح رؼشف ثّذسعخ اٌؼشفبْ رؼزّذ ػٍٝ ٔفظ إٌّب٘ظ 

اٌؾى١ِٛخ ، ٚوبْ ٕ٘بن ِذسعخ اثزذائ١خ ثبٌخّظ ِٚذسعزبْ ثجٕغبصٞ ِٚذسعخ ثذسٔخ 
(xxiv)

 . 

 انًذارس انرشذية : -ب    

رأعغذ اٌّذاسط اٌشؽذ٠خ ثٛال٠خ هشاثٍظ اٌغشة فٟ ػٙذ اٌٛاٌٟ اؽّذ ػضد ثبؽب   

((9357-9366 ))
(xxv)

فزأعغذ ٚاؽذح فٟ هشاثٍظ ٚأخشٜ فٟ ثٕغبصٞ 
(xxvi)

.ٟٚ٘ ِمغّخ ئٌٝ  

لغ١ّٓ ػغىشٞ ِٚذٟٔ ِٚذح اٌذساعخ ف١ٙب أسثغ عٕٛاد ثؼذ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ
(xxvii)

أِب ؽشٚه  

١ٙب اٌّذٟٔ ٚاٌؼغىشٞ فىبٔذ رؾزشه ػٍٝ ئرمبْ اٌٍغخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ االٌزؾبق ثبٌّذسعخ اٌشؽذ٠خ ثؾم

األعبط وّب ٠شاػٝ اٌٛمغ االعزّبػٟ ٚا١ٌٍبلخ اٌقؾ١خ ٌٍّزمذَ ، ٚئرّبَ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚئال 

٠مً ػّشاٌّزمذَ ػٓ صّبْ ٚال ٠ض٠ذ ػٓ اصٕزٟ ػؾشح عٕخ 
(xxviii)

 . 

 

خ ئٔٙب )) ١ٌغذ ِزٕبعجخ ِغ ٚلذ عبء فٟ عبٌٕبِخ اٌٛال٠خ ثخقٛؿ اٌّذاسط اٌشؽذ٠ 

اؽز١بعبد اٌٛال٠خ اٌؾبمشح فأٔٙب ل١ٍٍخ عذاً ((
(xxix)

ٚفٟ اٌؾم١مخ أْ اٌّذاسط اٌشؽذ٠خ ثغجت لٍخ  

ػذد٘ب ٌُ رؾمك أ٘ذافٙب ، فىؾفذ فؾ١فخ اٌؼقش اٌغذ٠ذ ػٓ اٌؾبٌخ اٌزٟ ػ١ٍٙب ٘زٖ اٌّذاسط )) 

ٔخشاه فٟ عٍه اٌغٕذ٠خ ُٚ٘ فطالة اٌّذاسط اٌشؽذ٠خ اٌؼغىش٠خ ألٔبط ِخقٛف١ٓ ِّٓ أساد اال

ل١ٍٍْٛ ، ِٚب ػغب٘ب أْ رأٚٞ ِٓ أثٕبئٙب ٚال٠خ ثٙب ِٓ إٌفٛط ِب ٠ٕب٘ض ا١ٌٍّْٛ ٚإٌقف ٚألْ 

لبٌذ أْ ِغبؽزٙب ػظ١ّخ فٟٙ ال رمً ػٓ ِزغغ ثٙٛ ث١ذ ِٓ اٌج١ٛد اٌّؼذح العزمجبي األِشاء 

ٚأٔٙب ٚاٌؾك ٠مبي ال ٔغذ سدا ػٍٝ ٘زا اٌغٛاة اٌّغىذ((
(xxx)

سد اٌقؾ١فخ ئٌٝ أْ . ٚأؽب 

اٌذسٚط فٟ اٌّذسعخ اٌشؽذ٠خ غ١ش ِٕزظّخ ٚأٔٙب لذ ثذأد رٌخزقش فٟ إٌّب٘ظ ثؾغخ ػذَ ٚعٛد 

ِذسع١ٓ ، أْ دسٚط اٌغغشاف١ب ٚاٌزبس٠خ ٚاٌٍغخ اٌؼضّب١ٔخ لذ أٌغ١ذ ، ِٚبرا ٠مشأ اٌزال١ِز ثبٌّذسعخ    

ػ١ٍُٙ ثؼل ألبف١ـ وؼٕزشح  )) ُٚ٘ ال ٠زغبٚصْٚ ؽزاً إلػذاد ِشوجخ ػٕذِب ٠ز٘جْٛ ٕ٘بن رٍمٝ

ٚسأط اٌغٛي ٚغ١ش٘ب ؽزٝ ٠فٟ اٌضِٓ ٚرّش اٌغبػبد ٠ٚشعؼْٛ ٌّٕبصٌُٙ ؽب١ٍِٓ ِٓ اٌؼٍُ 

خشافبد ِٚٓ اٌزشث١خ ٚاٌزٙز٠ت ِٚب ٠فغذ أخاللُٙ ((
(xxxi)

. 

 

 انًذرصة اإلعذادية : 

ٟ فٟ َ ، اعزىّبالً ٌٍغٍُ اٌزؼ9367ّ١ٍرُ ئٔؾبء اٌّذسعخ اإلػذاد٠خ فٟ ِذ٠ٕخ هشاثٍظ ػبَ  

اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚئربؽخ اٌفشؿ ٌخش٠غٟ اٌّذسعخ اٌشؽذ٠خ فٟ اعزىّبي رؼ١ٍُّٙ ثٙب 
(xxxii)

ٚرنُ  
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اٌّذسعخ اإلػذاد٠خ ئٌٝ عبٔت لغّٙب اٌّذٟٔ لغّبً آخش ٘ٛ اٌمغُ اٌؼغىشٞ ؽ١ش رُ افززبػ اٌّذسعخ 

بِٙب ٚاٌزٟ وبٔذ ِشرجطخ ثبٌغٙبد اٌؼغىش٠خ فٟ ٔظ ١ٌٛ٠9337ٛ  96اإلػذاد٠خ اٌؼغىش٠خ ٠َٛ 

ِٕٚب٘غٙب ٚئداسرٙب ، ٚغ١ش ِشرجطخ ثٕظبسح اٌّؼبسف، أٚ ِغـٍظ ِؼبسف اٌٛال٠خ 
(xxxiii)

ٚاٌطٍجخ  

اٌّزخشعْٛ ِٓ اٌّذسعخ اإلػذاد٠خ اٌؼغىش٠خ ٠شعـٍْٛ ئٌٝ األعزبٔخ ٌالٌزؾـبق ثبٌى١ٍخ اٌؼغــىش٠خ 

١ؾبٌْٛ ئٌٝ اٌغ١ؼ ثــٙــب ١ٌــزخشعــٛا مجبهبً ثشرجخ ِالصَ أِب اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠فؾٍْٛ ثبٌذساعخ ثٙب ف

وغٕٛد ػبد١٠ٓ
(xxxiv)

. 

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌّالؽظخ ئْ اٌمجٛي ثبٌّذسعخ اإلػذاد٠خ اٌؼغىش٠خ وبْ ِمزقشاً ػٍٝ أثٕبء  

اٌنجبه ٚاألػ١بْ، ٚاٌز٠ٓ ٠شِْٛ ِٓ ٚساء رؼ١ٍُ أثٕبئُٙ ٚثٍٛغُٙ ٘زا اٌّغزٜٛ ص٠بدح اٌزمشة ئٌٝ 

٠خاٌٛاٌٟ ٚسعبي اإلداسح ٚاٌؾىُ ٚاٌؾب١ِخ اٌزشو١خ ثبٌٛال
(xxxv)

. 

 

 د. يذرصة انفنىٌ وانصنائع :

اػزجش اٌؼًّ اٌزٞ عزمَٛ ثٗ ٘زٖ اٌّذسعخ ِٓ األػّبي اٌخ١ش٠خ ٌزا ثٛؽش ثغّغ اٌزجشػبد   

َ 9379إلٔؾبئٙب ِٓ ١ِغٛسٞ اٌؾبي ٚٚعٙبء اٌجالد ،  ٚعبّ٘ذ اٌجٍذ٠خ ثغضء ِٓ ٚاسدارٙب ٌغٕخ 

ثم١ّخ عز١ٓ أٌف لشػ رشوٟ ٌغذ اٌؼغض فٟ ١ِضا١ٔخ اإلٔؾبء 
(xxxvi)

  

  

، ٚرٌه ثٙذف ئ٠ٛاء  9374رُ افززبػ ِذسعخ اٌفْٕٛ ٚاٌقٕبئغ ثٛال٠خ هشاثٍظ اٌغشة عٕخ  

األهفبي ا١ٌزبِٝ ٚاٌفمشاء ٚاٌّؾشد٠ٓ ثّذ٠ٕخ هشاثٍظ ، ٚرؼ١ٍُّٙ ِٕٙبً ٚؽشفبً رنّٓ ٌُٙ ِغزمجٍُٙ 

ٚرغؼٍُٙ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ أٔفغُٙ فٟ وغت لٛرُٙ ا١ٌِٟٛ ِٓ خالي فٕؼٗ رإِٓ رٌه 
(xxxvii)

ٚثذأ  

ال٘زّبَ ثغؼً ِٛسد صبثذ ٌٙزٖ اٌّذسعخ ٌذفغ سٚارت اٌّذسع١ٓ ٚاٌّٛظف١ٓ، ٚاٌّقبس٠ف ا

األخشٜ ثبٌّذسعخ ، فمذ لشس ِغٍظ ئداسح  ثٍذ٠خ هشاثٍظ اٌزجشع ثغٍٛد األمبؽٟ ٌقبٌؼ ٘زٖ 

اٌّذسعخ
(xxxviii)

لشػ وّب ثٍغذ رجشػبد أ٘بٌٟ ِقشارٗ  5666ٚأسعً أ٘بٌٟ رش٘ٛٔخ ِجٍغ  

9374َلشػ ٚرٌه فٟ ػبَ  9766
(xxxix)

، ٚؽشفب ِٓ اٌٛال٠خ ػٍٝ اعزّشاس ٘زٖ اٌّذسعخ فٟ  

أداء ٚظ١فزٙب اٌزٟ أل١ّذ ِٓ أعٍٙب فمذ خققذ ِٛاسد صبثزخ ٌقبٌؾٙب فزُ رخق١ـ ػؾش 

لشؽبً ػٍٝ مش٠جخ لطغ إٌخ١ً اٌزٞ  86% ِٓ دخً وً ثٍذ٠خ ٚص٠بدح 96ِج١ؼبد اٌؾٍفب ٚٔغجخ 

ًٝ ٌقبٌؼ ٘زٖ اٌّذسعخ ، ففٟ  رُ ئسعبي ِغزؾمبد اٌّذسعخ ِٓ  9161عٕخ  ِب٠ٛ ٠93غزخذَ اًللج

  865لشؽبً ِٚجٍغ  1688ؽبفالد ثٍذ٠خ ص١ٌزٓ ٚاٌخّظ ، ِٚٓ ػؾش ٔجبد اٌؾٍفب ٚلذس اٌّجٍغ 

لشؽبً ِٓ ػؾش  8541رـُ ئسعبي ِجٍغ  9165% ِٓ دخً اٌجٍذ٠خ ثٙب ٚفٟ عٕخ 96لشؽبً  ٔغجخ 

ٌخّظ ِٓ عبؽً االؽبِذ ثب 7531ٔجبد اٌؾٍفب ِـٓ اٌخــّـظ، ِٚجٍغ 
(xl)

 . 

  

ئال أْ اٌغٕٛاد اٌالؽمخ ؽٙذد رذ٘ٛساً فٟ ١ِضا١ٔخ ٘زٖ اٌّذسعخ ِّب أصش ػٍٝ أدائٙب فزُ  

رخف١ل سٚارت اٌّذسع١ٓ ٚاٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌّذسعخ ٚئٌغبء ثؼل اٌّقبس٠ف األخشٜ فمذ رىبعٍذ 

ًَ  9166 – 9168اٌجٍذ٠بد فٟ دفـــــغ اٌزضاِبرٙب ٌٍّذسعـــخ األِش اٌزٞ دفغ اٌٛاٌٟ سعت ثبؽب ً 

ئٌٝ ئسعبي ثشل١بد ئٌٝ اٌجٍذ٠بد وبفخ ثنشٚسح دفغ ِب ػ١ٍٙب ِٓ ِغزؾمبد ٚاػزجبس اٌّزأخش٠ٓ 

ػٓ اٌذفغ ِفق١ٌٛٓ ِٓ أػّبٌُٙ 
(xli)

، ئال ئْ ٕ٘بن أِٛسا ٠قؼت ِؼبٌغزٙب فمذ وغذد رغبسح 

١ٍٗ فٟ اٌؾٍفبء ٚرٛلف األ٘بٌٟ ػٓ دفغ مش٠جخ اٌاللجٟ ، ِّب افمذ اٌّذسعخ ِقذساً ِّٙبً رؼٛي ػ

 أداء ٚظ١فزٙب ػٍٝ أوًّ ٚعٗ .
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رمَٛ اٌذساعخ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ػٍٝ أعبط رؼ١ٍُ ثؼل اٌّٙٓ اٌؾشف١خ وبٌقٕبػبد  

إٌغ١غ١خ ٚإٌمؼ ػٍٝ اٌّؼبدْ ٚرؾٛٞ لغّبً خبفبً ثبٌجٕبد ٌزؼٍُ اٌؾ١بوخ ٚاٌزذث١ش إٌّضٌٟ ٚرٛف١ش 

بح اٌزغىغ ٚاٌزؾشد ، ففٟ عٕخ ِؼذاد اٌؼًّ ٌُٙ ثؼذ اٌزخشط ٌنّبْ ِقذس صبثذ ٌٍؼ١ؼ ثذي ؽ١

ر١ٍّزاً ِٓ ٌٛاء اٌخّظ رُ عّؼُٙ ِٓ األصلخ ٚاٌؾٛاسع 93أسعً ئٌٝ اٌّذسعخ  9196
(xlii)

. 

ئال أْ اٌّذسعخ ثبػزجبس٘ب اٌٛؽ١ذح ثبٌٛال٠خ ال رغزط١غ أْ رغزٛػت ػذدا وج١شاً ِٓ  

ة اٌّمج١ٌٛٓ ِٓ اٌطالة ٔظشاً ٌّؾذٚد٠خ اٌّىبْ ٚاإلِىب١ٔبد ٚػٍٝ مٛء رٌه رُ رؾذ٠ذ ػذد اٌطال

خّغخ هالة  9196وً ِزقشف١خ ِٓ ِزقشف١بد اٌٛال٠خ ، فىبْ ٔق١ت ِزقشف١خ اٌخّظ عٕخ 

ِٚزقشف١خ اٌغجً اٌغشثٟ صالصخ هالة ٚهبٌج١ٓ ِٓ ِزقشف١خ فضاْ ٚهبٌت ٚاؽذ ٌىً ِٓ ألن١خ 

اٌضا٠ٚخ ٚاٌؼغ١الد ٚصٚاسٖ ٚرش٘ٛٔخ ٚٚسفٍخ ٚغش٠بْ ٚاٌؼض٠ض٠خ
(xliii)

. 

 

 األجنثي :انتعهيى -ثانثاا 

ػٍّذ اٌذٚي األٚسث١خ ػٍٝ االعزفبدح ِٓ االِز١بصاد اٌزٟ ِٕؾذ ٌٙب ِٓ لجً اٌذٌٚخ  

اٌؼضّب١ٔخ ِٕز اٌمشْ اٌغبدط ػؾش ا١ٌّالدٞ ، ٚلذ ػضصد ٘زٖ االِز١بصاد ػٍٝ اصش فذٚس 

َ ، اٌزٞ عّؼ ٌألعبٔت ثالبِخ ِىبرت خبفخ ثُٙ رذاس ِٓ لجٍُٙ ثىبًِ 9356ِشعَٛ ّ٘ب٠ْٛ 

ٚفك ِٕب٘ظ رخزٍف ػٓ ِٕب٘ظ اٌّذاسط اٌؼضّب١ٔخ ، ٚاْ وبْ اٌٙذف ِٓ ِٕؼ ٘زٖ  اٌؾش٠خ ػٍٝ

اٌّضا٠ب ٌألعبٔت ٘ٛ رؾم١ك ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشػ١خ فأْ أنٛاء اٌّذاسط األعٕج١خ رؾذ دٚي 

أٚسث١خ رزٌٛٝ سػب٠زٙب ٚاإلٔفبق ػ١ٍٙب ، ٠ىؾف ٌٕب خطٛسح ِضً ٘زٖ اٌّإعغبد ٚاأل٘ذاف اٌزٟ 

ي االعزؼّبس٠خ ِٓ ٚساء ئلبِخ ٘زٖ اٌّذاسطرغؼٝ ا١ٌٙب اٌذٚ
(xliv)

 . 

 

 . انًذارس االيطانية :ا

وبٔذ اٌغب١ٌخ اال٠طب١ٌخ ِٓ أوضش اٌغب١ٌبد األٚسث١خ ػذدا فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ   

اٌغشة فٟ رٍه اٌفزشح ، ٚأعشػٙب ئٌٝ اال٘زّبَ ثٙزا اٌغبٔت ، ٚلذ اػزّذد فٟ ثذا٠خ ٔؾبهٙب ػٍٝ 

َ 9396عٙٛد اإلسعب١ٌبد اٌذ١ٕ٠خ ، فزُ افززبػ ِذسعخ اثزذائ١خ ٌألهفبي اٌّغ١ؾ١١ٓ ثطشاثٍظ عٕخ 

ذد ل١ًٍ ِٓ أهفبي ا١ٌٍج١١ٓ أنُ ٌٙب ػ
(xlv)

رُ ئٔؾبء ِذسعخ ٌٍجٕبد مّذ ثٕبد  9346. ٚفٟ ػبَ  

ِٓ اٌذ٠بٔبد اٌضالصخ اإلعال١ِخ ٚاٌّغ١ؾ١خ ٚا١ٌٙٛد٠خ ، ثفؼً عٙٛد أخٛاْ اٌشاػٟ اٌقبٌؼ 

َ رُ افززبػ ِذسعخ اثزذائ١خ ٌٍج١ٕٓ ػٍٝ ّٔو اٌّذاسط اال٠طب١ٌخ ، ٚفٟ 9376اٌىبص١ٌٛى١خ ٚفٟ عٕخ 

رُ ئٔؾبء ِذسعخ أخشٜ ٌٍج١ٕٓ ثفؼً عٙٛد ا٢ثبء اٌفشٔؾغىبْ ِٓ أخٛاْ ِبسط  9339عٕخ 

ٚاٌزؾك ثٙزٖ اٌّذسعخ ػذد ِٓ أثٕبء ػذد ِٓ أثٕبء اٌنجبه األرشان 
(xlvi)

. 

ٚفٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ِٓ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ اخز إٌؾبه اال٠طبٌٟ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ       

شاثٍظ اٌغشة ، ؽ١ش أخزد اٌؾىِٛخ اال٠طب١ٌخ ػٍٝ ٠زنؼ ٠ٚظٙش ثقٛسح ٚامؾخ فٟ ٚال٠خ ه

ػبرمٙب سػب٠خ ٘زٖ اٌّذاسط ٚرمذ٠ُ اٌؾّب٠خ ٌٙب ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ فزؼ ِذاسط أخشٜ ٌخذِخ اٌّطبِغ 

 َ ػٕذِب اصداد ػذد اٌزال١ِز اٌّذسعخ االثزذائ١خ اال٠طب١ٌخ .9338اال٠طب١ٌخ ثبٌٛال٠خ ، ففٟ ػبَ 

 

ٌؾىِٛخ اال٠طب١ٌخ ، عزشػٝ ٘زٖ اٌّذسعخ ٚرمذَ ٌٙب أثٍغ اٌمٕقً اال٠طبٌٟ ِٛاه١ٕٗ أْ ا

َ َٚمؼذ ٘زٖ اٌّذسعخ رؾذ 9333اٌذػُ ٚاٌؾّب٠خ ٌزإدٞ سعبٌزٙب وّب رش٠ذ ا٠طب١ٌب ٚفٟ ػبَ 

األؽشاف اٌّجبؽش ٌٍؾىِٛخ اال٠طب١ٌخ ، ٚفٟ ٔفظ اٌؼبَ رُ افززبػ ِذسعخ اثزذائ١خ ٌٍجٕبد ، ٚسٚمخ 

رُ افززبػ لغُ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ  9167غبسح ً ٚفٟ عٕخ أهفبي ، ِٚذسعخ صب٠ٛٔخ ف١ٕخ ً فٕبػخ ٚر
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خبؿ ٌٍجٕبد
(xlvii)

ر١ٍّزاً ٠ىٍفْٛ اٌؾىِٛخ  346، 9199، ٚوبْ ػذد اٌزال١ِز ثٙزٖ اٌّذاسط عٕخ  

١ٌشح رخقـ ٌٍّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ ٚؽذ٘ب ١ٌ96666شح ع٠ٕٛبً ِٕٙب  45175اال٠طب١ٌخ 
(xlviii)

. 

  

ثٍظ ٚؽذ٘ب ثً عؼذ اٌؾىِٛخ ٌُ ٠مزقش ٚعٛد اٌّذاسط اال٠طب١ٌخ ػٍٝ ِذ٠ٕخ هشا

اإل٠طب١ٌخ إللبِزٙب فٟ اغٍت ِٕبهك ٚعٛد اٌغب١ٌخ اال٠طب١ٌخ ثبٌٛال٠خ ، ففٟ ِذ٠ٕخ اٌخّظ رُ رأع١ظ 

ئٌٝ ِذسعخ  9161َ ثغٙٛد اٌغب١ٌخ اال٠طب١ٌخ  ثٙب صُ رؾٌٛذ ػبَ 9316ِذسعخ اثزذائ١خ ػبَ 

ِذسعخ اثزذائ١خ ثٙب  9333ػبَ رؾشف ػ١ٍٙب اٌؾىِٛخ اإل٠طب١ٌخ ، ٚفٟ ِذ٠ٕخ ثٕغبصٞ رأعغذ فٟ 

لغُ هجٟ ، ٚلغُ ِغبئٟ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس ٚوبٔذ اٌّذاسط اٌزٟ رزجغ اٌؾىِٛخ اإل٠طب١ٌخ ٌٙب ٔفظ 

ِٕب٘ظ ئ٠طب١ٌب ِغ ئمبفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ اٌفشٔغ١خ
(xlix)

. 

 انًذارس انفرنضية : -ب 

ؼ١ٍُ اٌزٕق١شٞ لبِذ فشٔغب ثفزؼ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط ثطشاثٍظ ٚاصداد ا٘زّبِٙب ثبٌز 

ثبٌٛال٠خ فٟ فزشح اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ ، ؽ١ش اعزجبٔذ ػغض اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚمؼفٙب ثؼذ أْ 

َ ٠ٚىؾف رمش٠ش ِٓ ٚاٌٟ هشاثٍظ ئٌٝ سئبعخ اٌٛصساء 9386اعزطبػذ اؽزالي اٌغضائش عٕخ 

ِٓ َ ػٓ ٚعٛد خّظ ِذاسط أعٕج١خ ٚو١ٕغخ ، فٕٙبن ِذسعخ رُ رأع١غٙب 9339ثزبس٠خ ٠ٕب٠ش 

9746هشف اٌفشٔؾغىبْ داخً اٌّذ٠ٕخ ِٕز ػبَ 
(l)

. ِٚذسعخ اٌّبس٠بٔغذ اٌزٟ ثٍغ ػذد هالثٙب  

( هبٌجب ٚوبٔذ ٘زٖ اٌّذسعخ رؾذ ئؽشاف فش٠ش عٕزّبس65ٞ) 9335عٕخ 
(li)

. 

،  9169ٔٛفّجش  13ٚلذ عبء فٟ سعبٌخ ِٓ لٕقً فشٔغب ثطشاثٍظ ئٌٝ اٌٛاٌٟ ثزبس٠خ   

اٌّؼمٛدح ث١ٓ اٌذٌٚخ اٌغّٙٛس٠خ اٌفشٔغ١خ ٚاٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، فمذ فذق أٗ ثّٛعت ارفبل١خ اٌقذالخ 

ِغذداً ػٍٝ اٌٛعٛد اٌمبٟٔٛٔ ٌّذاسعٕب ثطشاثٍظ ٠ٚطٍت اعزّشاس ئػفبء ٘زٖ اٌّذاسط ِٓ اٌشعَٛ 

،ٜ وّب رغذد االػزشاف ثبٌّجبٟٔ اٌذ١ٕ٠خ ، ٚدٚس اٌن١بفخ ، ٚاْ ٘زٖ اٌّإعغبد ٠غزّش ئػفبؤ٘ب 

َ اٌغّشو١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ، ٚاُ٘ ٘زٖ اٌّإعغبد ، ِغىٓ ٚو١ٕغخ اٌش٘جبْ ِٓ اٌنش٠جخ ٚاٌشعٛ

اٌفشٔؾغىبْ ثبٌخّظ ٚدسٔخ
(lii)

وّب ػًّ ثؼل اٌفشٔغ١١ٓ ػٍٝ فزؼ ِذاسط خبفخ ، فمذ أفززؼ  

اؽذ اٌّؼ١ٍّٓ ً ِىزجبً خقٛف١بً اثزذائ١ب ٌٍقج١بْ اٌزوٛس ٠غّٝ ً ِىزت هشاثٍظ اٌغشة اٌفشٔغبٚٞ ً 

ىبد ٌٍذخٛي ٌٙزا اٌّىزت ؽٙش٠بً ِغ مشٚسح دفغ ل١ّخ صالصخ أؽٙش ِمذِبً ٚلذ ؽذد ِجٍغ خّغخ فشٔ
(liii )

ر١ٍّزح  466ر١ٍّز ٚ 166وبٔذ اٌّذاسط اٌفشٔغ١خ االثزذائ١خ اٌّخزٍطخ رنُ  9199ٚفٟ ػبَ  

أغٍجُٙ ِٓ اٌغب١ٌبد إٌقشا١ٔخ ٚا١ٌٙٛد٠خ
(liv)

، فمذ عبء فٟ رمش٠ش ِٓ اٌٛال٠خ سداً ػٍٝ سعبٌخ ِٓ  

 1اٌٍّىٟ ثخقٛؿ ٔؾبه ٘زٖ اٌّذاسط ٚاٌطالة اٌّغ١ٍّٓ اٌذاسع١ٓ ثٙب ثزبس٠خ سئبعخ اٌذ٠ٛاْ 

َ ، أٗ ٠ٛعذ ثٙزٖ اٌّذاسط خّغخ هالة ِغ١ٍّٓ ثّذسعخ األخٛاْ اٌفشٔغ١١ٓ  ١ٌٛ٠9166ٛ 

االثزذائ١خ ٚاْ اٌٛال٠خ ثقذد ِشالجزُٙ ثبعزّشاس 
(lv)

َ  9166ٚال ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌفزشح ِٓ عٕخ  

ذد أمالثب فٟ ٔظشح ِغٍّٟ اٌٛال٠خ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ؽزٝ ٠ُذخٍٛا َ لذ ؽٙ 9199ئٌٝ عٕخ 

أثٕبئُٙ فٟ ِضاٌمٗ
(lvi)

. 

 -انًذارس االنجهيزية: -جـ

٠ؾ١ش رمش٠ش لذِٗ لٕقً أغٍزشا ئٌٝ اٌٛال٠خ ثٕبء ػٍٝ هٍت اٌٛال٠خ ثخقـٛؿ اٌّذاسط   

َ 9167ثٍظ ِذسعـخ ِٕـز ػـبَ ٚاٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ اٌزبثؼخ ٌجالدٖ ، أٔــٗ وبْ ألٔغٍزــشا فـٟ هشا

ر١ٍّزاً ٚر١ٍّزح  413َ فجٍغ  9163رٍّـ١زاً ٚر١ٍّزح ، ٚأصداد ػذدُ٘ ػبَ  181أٌزؾك ثٙب رٍه اٌغـٕخ 

 .499صُ رٕبلـ فـٟ اٌؼـبَ اٌزبٌـٟ ١ٌقـجؼ 



 اإلنضانيةيجهة جايعة االنثار نهعهىو 

 2102 -كانىٌ أول  –انعذد انراتع 
 

  (0100 – 0381انتعهيى في واليـة طراتهش انغرب)

 و. د. نغى أكرو انجًيهي انجايعــة انًضتنصريــة

، ٚوبٔذ اٌذساعخ ثٙـزٖ اٌّذسعــخ ِغبٔبً ِغ رمذ٠ُ هؼبَ  851َ وـبْ ػـذدُ٘ 9196ٚفٟ ػبَ 

ر١ٍّزاً  86ٛ اٌغـذاء ٌٕؾــ
(lvii)

، ٚوبٔذ اٌّذسعـخ رؼًّ ٌٍزٕق١ش ٌقبٌؼ اٌّز٘ـت  

اٌجشٚرغزبٔزٟ
(lviii)

. 

 -انًذارس انيهـىدية : -د

وبٔذ ع١بعخ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ارغبٖ األل١ٍبد رزغُ ثبٌزغبِؼ فٟٙ رؼزجش وـً أل١ٍخ عّبػخ 

االِز١بصاد ؽـك  لبئّخ ثزارٙب فّٕؾزٙب اِز١بصاد رؾمك ِٓ خالٌٙب ؽخق١زٙب اٌّغـزمٍخ ِٚـٓ ٘ـزٖ

رأع١ظ اٌّذاسط ألثٕبئٙب ثىً ؽش٠خ ٠ٚغش ٠ذػّٙب فٟ رٌه اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظُ ِٓ أِضبي خو ّ٘ب٠ْٛ 

َ ثبإلمبفخ ئٌـٝ ِغبٔذح اٌذٚي األٚسث١خ اٌزٟ رؾىً مغطبً ِغزّشاً ػٍٝ اٌذٌٚـخ اٌؼضّب١ٔخ 9356

ثّغبػذح اٌّإرّش ٌزؾم١ك ِقبٌؾٙب ِٓ خالي ٘ـزٖ األل١ٍبد ٚػٍٝ األخـ األل١ٍخ ا١ٌٙـٛد٠خ 

َ 9375َ ٚفٟ عٕخ 9364ا١ٌٙٛدٞ اٌؼبٌّٟ. رُ أٔؾبء أٚي ِذسعخ ٠ٙٛد٠خ ؽذ٠ضخ ثطشاثٍظ ػـبَ 

أٔؾأد ثؼل األعش ا١ٌٙٛد٠خ إٌبصؽخ ِٓ ِذ٠ٕخ ١ٌفٛسٔٛ اإل٠طب١ٌخ ِذسعخ ٌزؼ١ٍُ أهفبي ا١ٌٙٛد ػٍٝ 

سٔٛ ٚأػطذ ا٘زّبِب ّٔو اٌّذاسط ًاٌفٛس١ٔخً اٌؾذ٠ضخ ٚعٍجذ اٌّذسع١ٓ ٌٙـزٖ اٌّذسعـخ ِٓ ١ٌفٛ

خبفبً ٌٍغخ اإل٠طب١ٌخ ٚػٍّذ ػٍٝ ٔؾش اٌفىـش اٌغشثٟ ئٌٝ عبٔت ا١ٌٙـٛدٞ ؽزٝ ؽٙـذ ثؼل 

اٌغشث١١ٓ ثأْ هالة ٘ـزٖ اٌّذسعخ وبٔٛا سعـً اٌؾنـبسح األٚسث١خ فٟ هشاثٍظ
(lix)

ٚفـٟ ػبَ  

سخقـخ  َ ِٕؾـذ اٌغب١ٌخ ا١ٌٙٛد٠خ9316َ افززؾذ ِذسعخ اال١ٌبٔظ االثزذائ١خ ٚفـٟ ػبَ 9314

ر١ٍّز ٚلذ  566إلٔؾبء ِذسعخ ٠ٙٛد٠خ أخشٜ ثبٌؾبسح اٌىج١ش ثّذ٠ٕخ هشاثٍظ ٚوبْ ػذد هالثٙب 

ئدساط ٘زٖ اٌّذسعـخ فٟ عغالد  9199هٍت اٌؾبخبَ ثبػ ا١ٌب٘ٛ ثٕب١ّ٠ٓ ثٓ سوبػ فٟ ِب٠ٛ 

افززؾذ ِذسعخ عّؼ١خ  9313ٚصاسح اٌّؼبسف ٚاػزّبد٘ب وّذسعخ ػضّب١ٔخ سع١ّخ ، ٚفٟ ػبَ 

ٔظ ا١ٌٙٛد٠خ ٌإلٔبس اال١ٌب
(lx)

، ٚػـٍٝ ِب ٠جذٚ فأْ ا١ٌٙـٛد لذ أٌٚٛا ا٘زّبِب ثزؼ١ٍُ اإلٔبس ِـٓ  

 اٌطبئفخ ا١ٌٙٛد٠خ ٌغشك ئػذادُ٘ ٌٍّغزمجً ٚاالعزفبدح ِٓ ئِىبٔبرُٙ.

 

أِب فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ إٌّٟٙ فزُ افززبػ ِذسعخ ِخزٍطخ ٌزؼ١ٍُ األػّبي اٌزغبس٠خ عٕخ 

هبٌجخ عٍجذ ٌٙب اٌّمشساد ِٓ فشٔغب 66ٚ  هبٌجبً  65َ ثٍغ هالثٙب 9161
(lxi)

. 

وبْ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط ا١ٌٙٛد٠خ فٟ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة ٠ؼزّذ ػٍٝ ِب رمذِٗ األل١ٍخ ا١ٌٙٛد٠خ 

ثبٌٛال٠خ ِٓ دػُ ِبدٞ ٚػٍٝ ِغبػذح إٌّظّبد ا١ٌٙٛد٠خ خبسط اٌٛال٠خ ٚػٍٝ األخـ فٟ فشٔغب 

عغبد ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌفشٔغ١خ ٌؾشوـخ اٌزؼ١ٍُ ا١ٌٙٛدٞ ٚلذ وبٔذ ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخققخ ِٓ عبٔت اٌّإ

فشٔه فشٔغٟ 766666ثبٌٛال٠خ رقً ئٌـٝ 
(lxii)

. 

ٌُ رىٓ خطٛسح اٌزؼ١ٍُ األعٕجٟ ثٛال٠خ هشاثٍظ اٌغشة خبف١خ ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِّب 

٠غؼٝ ئ١ٌٗ ِٓ رش٠ٚظ ٌٍّقبٌؼ االعزؼّبس٠خ ثبٌٛال٠خ ٚٔؾش صمبفزٙب ، ٚاعزمطبة ٌٍغىبْ ٚؽذُ٘ 

ِضً ٘زٖ اٌّإعغبد ٚخٍك أفىبس رإِٓ ثغ١بعزُٙ ٚرشٚط ٌٙب ِٚٛا١ٌٗ ٌُٙ ، ٌٚىٕٙب ٌُ رىـٓ فٟ ئٌـٝ 

ِٛلف ٠غّؼ ٌٙب ثبٌزقذٞ ٌٗ ، ٌٚٙـزا وبٔذ ِمبِٚزّٙب مؼ١فخ ، ٚرٌه ثّؾبٌٚخ اٌغ١طشح ػ١ٍٙب 

ثبٌزٍىإ فٟ ِٕـؼ اٌزقبس٠ؼ الفززبػ اٌّذاسط ِٚشالجزٙب ؽزٝ ال رمَٛ ثٕؾبهبد ػ١ٍّخ ِفنٛؽخ 

ثغ١بعخ اٌذٌٚخ. أِب األ٘بٌٟ فمذ ٔفش أوضشُ٘ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعٕجٟ ، غ١ش أْ اٌّغش٠بد اٌزٟ وبْ رنش 

٠مذِٙب ٘ـزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ عزة ػذداً ُِٕٙ ئٌـٝ عبؽزٗ ، فمذ ٔجٗ ِؾّٛد ٔبعٟ ِجؼٛس هشاثٍظ 

ٌٟ َ ِٓ خطٛسح أرغبع اٌزؼ١ٍُ اإل٠طب9199 -٘ـ  9811فٟ ِغٍظ اٌّجؼٛصبْ اٌؼضّبٟٔ فٟ ػبَ 

ِذسعخ مّٕذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة ٚثؾىُ ِٕٙظ ٘ـزٖ  91فٟ اٌٛال٠خ اٌزٟ ٚفً ػذد ِذاسعٙب ئٌٝ 

اٌّذاسط أفجؾـٛا أوـضش ١ِالً ئٌـٝ ئ٠طب١ٌب ، ٚؽّـً ٔظـبسح اٌّؼبسف ِغإ١ٌٚخ رٌه إلّ٘بٌٙب 
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اٌّذاسط اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌزؼ١ٍُ ثقفخ ػبِخ 
(lxiii)

. 

هشاثٍظ اٌغشة ِمبالد فٟ فؾف هشاثٍظ رج١ٓ ٚظٙشد فٟ أٚاخش ؽىُ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٌٛال٠خ 

خطش ٘ـزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٚرطبٌت اٌذٌٚخ ثبٌزذخً ٌٍؾذ ِٕٗ ٚرؾش األ٘بٌٟ ػٍـٝ اٌىف ػٓ 

ئسعبي أثٕبئُٙ ئٌٝ رٍه اٌّذاسط ، ففٟ أؽذ اٌّمبالد اٌزٟ رؼشمذ ٌٍزؼ١ٍُ اٌفشٔغٟ عبء ف١ٗ أْ 

 مبثو ٚئٔٙب رمبَٚ فٟ فشٔغب ٔؾبهبرُٙ فشٔغب ٔفغٙب ال رغّؼ ٌٍّجؼذ٠ٓ ثبٌؼًّ دْٚ ٚاصع ٚال

ٚػٍّذ ػٍٝ ِقبدسح أِالن اٌىٕبئظ ، ٌٚىٕٙب فٟ ثالد اٌؾشق رذافغ ػُٕٙ ٚرٕقشُ٘ ألٔٗ ِٓ 

أوجش أعجبة رذخٍٙب فٟ اٌؾشق ، ٚلذ ؽزس اٌّمبي ِٓ ِغجخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ )) وبْ عججبً 

ِٓ ثؼل األفٕذ٠خ اٌذ٠ٓ لشءٚا فٟ  فٟ وضشح اٌفغبق ٚاٌّغزٙزش٠ٓ ثأٚاِش اٌذ٠ٓ ، خقٛفبً 

اٌّىبرت اٌّزوٛسح(( ٚهٍجذ اٌقؾ١فخ ِٓ اٌذٌٚخ أْ رزذاسن ٘زا األِش ٚرزالفبٖ لجً اعزفؾبٌٗ ،ٚال 

رزشوٗ ِذ٠ٕبً ٌّضً ٘زٖ اٌّىبرت اٌذ١ٕ٠خ )) فٙـٟ داء عبس ٠غت رالف١ٗ لجً أْ ٠قجؼ أثٕبؤٔب ه١ؼ١ٓ ال 

فٙٛ عجت وً ٔغبػ ٚرمذَ ٚفالػ ٚال رمـَٛ ِىبٔٗ أٞ  د٠ٓ ٌُٙ ٚأٞ ثمبء ٌٍذٌٚخ ٚاألِخ ثذْٚ د٠ٓ

ساثطخ فٙـٛ اٌّّش ٌىً فن١ٍخ ٚإٌبٟ٘ ػٓ وـً سر٠ٍـخ ((
(lxiv)

ٚهبٌجذ اٌقؾ١فخ ٔظبسح  . 

 اٌّؼبسف ثبٌزٛعغ فٟ ٔؾش اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ش ٚاال٘زّبَ ثبٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ.

 

 

 

 ةـــانخاتً

ا٘زُ اٌؼضّب١ْٔٛ ثزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّذاسط ػٍٝ إٌّو اٌؾذ٠ش ٚلذ أؼىغذ آصبسٖ ػٍٝ 

اٌزؼ١ٍُ فٟ ِشاوض اٌٛال٠بد اٌؼضّب١ٔخ فىبٔذ ٚال٠خ هشاثٍظ اٌغشة لذ ؽٙذد رطٛس ٍِؾٛظ فٟ 

اٌزؼ١ٍُ  ئٌٝ ئمبفخِٚذاسط اٌؾشف  ٚاإلػذاد٠خاٌّذاسط االثزذائ١خ  أٔؾأد أِْغبي اٌزؼ١ٍُ ثؼذ 

 أٚعجذاٌزؼ١ٍُ ؽ١ش  ئٌضا١ِخفٟ اٌّغبعذ ٚاٌىزبر١ت ٚاٌضٚا٠ب ٚػٍّذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ػٍٝ  اٌزم١ٍذٞ

ٌُ رٕفك ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ  أٔٙبَ فٟ وً لش٠خ ِٚذ٠ٕخ ِٚغ  9373ػبَ  ئعجبس٠باٌّىبرت ٚاٌّذاسط  ئٔؾبء

ٚرطج١ك  اإلؽشاف، ٚالزقش دٚس ؽىِٛخ اٌٛال٠خ ػٍٝ  األ٘بٌٟ ئٌٝ٘زٖ اٌّّٙخ  أٚوٍذثً 

ػٍٝ ِؾبسثخ اٌغًٙ ثبٌزؼ١ٍُ  األ٘بٌٟثو ٚاٌٍٛائؼ اٌخبفخ ثٗ ٚوبٔذ ؽىِٛخ اٌٛال٠خ رؾش اٌنٛا

ِٚذاسط اٌفْٕٛ  ٚاإلػذاد٠خصُ رأعغذ اٌّذاسط اٌشؽذ٠خ  أهفبٌُٙرؼ١ٍُ  األ٘بٌٟٚرطٍت ِٓ 

رؼ١ٍُ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ رؼ١ٍُ اٌّٙٓ  ئٌٝ ثبإلمبفخٚاٌقٕبئغ ٚرمَٛ اٌذساعخ فٟ ٘زٖ اٌّذاسط 

ِٕؾذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌذٚي  أْثؼذ  األعٕج١خاٌّذاسط  ئٔؾبءٚاٌؾشف وّب ؽٙذد اٌٛال٠خ 

ِىبرت خبفخ رذاس ِٓ لجٍُٙ ٚفك ِٕب٘ظ خبفخ  ثالبِخاالِز١بصاد اٌزٟ رغّؼ ٌألعبٔت  األٚسث١خ

رٍه اٌّذاسط  ٚأفجؾذذاسط ا١ٌٙٛد ِذاسط خبفخ ثبألل١ٍبد اٌذ١ٕ٠خ وّ ئٔؾبء ئٌٝ ئمبفخثُٙ ، 

اٌٛال٠خ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ اٌز٠ٓ أزغجٛا ا١ٌٙب ،  أثٕبءِٕٙب رؾىً ِقذس خطش ػٍٝ  األعٕج١خٚخبفخ 

 االثزؼبد ػٓ د٠ُٕٙ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ا٠غبث١برٙب ٌزؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٚسفغ ِغزٛاُ٘. ئٌٝوٛٔٙب رذفؼُٙ 

 

 

 

 

 

 انًصــادر
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 انىثائق  -أ

 ًً  ثبعُ اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ إٌّؾٛسح اٌزٕظ١ّبد ِغّٛػخ ، ِغٍذاْ ،2،ط اٌؼضّبٟٔ اٌذعزٛس .1

 .156ؿ ، 1833َ- ٘ـ1331، ث١شٚد ، األدث١خ اٌّطجؼخ ، ٔٛفً: رشعّخ ، اٌذعزٛسً 

 اٌٛلف ثخقٛؿ اٌٛاٌٟ ئٌٝ ِشفٛع رمش٠ش ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .2

 . 1958َ - ٘ـ1295  ِؾشَ 29 ثزبس٠خ

 ئٌٝ اإلػذاد٠خ اٌّذسعخ ِذ٠ش ٚو١ً ِٓ سعبٌخ ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .3

 . َ 1939 عجزّجش 18 ثزبس٠خ اٌٛاٌٟ

 ، صٚا٠ب وزبر١ت ِغبعذ ، اٌذ٠ٕٟ اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .4

 .اٌٛلف ِؾالد ئ٠غبس ثؾأْ 7 سلُ ٚص١مخ ، 3 سلُ ٍِف

 ، 391  ٚص١مخ ، 14 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .5

 .1972َ ثزبس٠خ اٌقج١بْ ِىبرت ثؾأْ

 ِٓ 229 سلُ ٚص١مخ 8 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .6

 .1939َ عٕخ ، ثبٌٛال٠خ اٌّذاسط ثٕبء ثخقٛؿ اٌٛال٠خ ئٌٝ ِؼبسف ِغٍظ

 ، 366 سلُ ٚص١مخ ، 13 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .7

 إلٔؾبء اٌزجشع ػٍٝ األ٘بٌٟ ِمذسح ػذَ ثخقٛؿ اٌّؼبسف ٔظبسح ئٌٝ اٌٛاٌٟ ِٓ

 .1911 ١ٌٛ٠ٛ 15 ثزبس٠خ اٌّذاسط

 ِٓ 77 سلُ ٚص١مخ ، 3 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .8

 .1911 ثزبس٠خ ، اٌشؽ١ذ٠خ اٌّذاسط ثخقٛؿ اٌّؼبسف ٔظبسح ئٌٝ اٌٛال٠خ

 363 سلُ ٚص١مخ ، 13 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .9

 .1887َ ١ٌٛ٠ٛ 13 ، اٌؼغىش٠خ اإلػذاد٠خ اٌّذاسط ثؾأْ

 ، 133 سلُ ٚص١مخ ، 5 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .13

 .1871َ عٕخ ، ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ ِذسعخ ئٔؾبء فٟ اٌجٍذ٠خ ِغبّ٘خ

 321 سلُ ٚص١مخ ، 12 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .11

 .1874َ ِب٠ٛ ، اٌقٕبئغ ِذسعخ ،

 98 سلُ ٚص١مخ ، 4 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .12

 .1874َ عٕخ ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ ٔقبئؼ اٌزجشػبد ثؾأْ

 317 سلُ ٚص١مخ ، 11 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .13

 .1935َ عٕخ ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ ِذسعخ ئٌٝ ِخققبد رؾ٠ًٛ ،

  339سلُ ٚص١مخ ، 11 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .14

 ِذسعخ ئٌٝ اٌّخققبد رؾ٠ًٛ ثخقٛؿ اٌٛال٠خ ثٍذ٠بد ئٌٝ ِشعٍخ ثشل١بد ،

 .1935َ عٕخ ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ

 ٚص١مخ ، ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .15

 .1913َ د٠غّجش 7 ثزبس٠خ أهفبي ئسعبي ثؾأْ ، 373 سلُ

 137 سلُ ٚص١مخ ، 5 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .16

 ِذسعخ ئٌٝ ئسعبٌُٙ ٠غت اٌز٠ٓ اٌطالة ػذد ثخقٛؿ اٌّزقشفبد ئٌٝ اٌٛاٌٟ ِٓ

 .1913َ عٕخ ٚاٌقٕبئغ اٌفْٕٛ
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 ،19 سلُ ٚص١مخ ، 4 سلُ ٍِف ، اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .17

 .1938 ١ٌٛ٠ٛ ، اٌّذاسط ؽٛي اال٠طب١ٌخ اٌمٕق١ٍخ رمش٠ش

 سلُ ٍِف ، ٚاٌضٚا٠ب ٚاٌىزبر١ت اٌّغبعذ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس  .18

 . اٌغٛاِغ رٕؾأد ، 8 سلُ ،ٚص١مخ 3

 ، صٚا٠ب وزبر١ت ِغبعذ ، اٌذ٠ٕٟ اٌزؼ١ٍُ ٍِفبد ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .19

 .اٌٛلف ِؾالد ئ٠غبس ثؾأْ 7 سلُ ٚص١مخ ، 3 سلُ ٍِف

 ٌأللن١خ ثبؽب ػضد اؽّذ اٌٛاٌٟ ِٓ ِٕؾٛس ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .23

 .1885 د٠غّجش 3 ثزبس٠خ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ األ٘بٌٟ ثؾش

 - ٘ـ 1297 ثزبس٠خ اٌّذاسط ثٕبء ثؾأْ ٚص١مخ ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .21

1882 َ. 

 - ٘ـ 298 ثزبس٠خ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌقشف ثؾأْ ٚص١مخ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .22

1883َ. 

 اٌّذاسط فٟ ٚاٌذساعخ اٌؼًّ ثؾأْ ٚص١مخ ، هشاثٍظ ، اٌزبس٠خ١خ اٌّؾفٛظبد داس .23

 .َ 1938 ، االثزذائ١خ

 .1889َ - ٘ـ 1335 ، اٌغشة هشاثٍظ ٚال٠خ عبٌٕبِخ .24

 .ِٕؾٛسح ٚص١مخ ، 1884 - ٘ـ 1332 ، اٌغشة هشاثٍظ ٚال٠خ عبٌٕبِخ .25

 -ة:ــانكت -ب

 ،1911 – 1881 ، اٌؼضّب١ٔخ اٌٛصبئك ، اٌؾذ٠ش ١ٌج١ب ربس٠خ ٚصبئك ، اٌذعبٟٔ فذلٟ أؽّذ .1

 .1974َ ، ا١ٌٍج١خ اٌغبِؼخ ِٕؾٛساد ، ثٕغبصٞ

 .1968اٌطب٘ش اؽّذ اٌشاٚٞ ، ِؼغُ اٌجٍذاْ ا١ٌٍج١خ ، هشاثٍظ ، ِىزجخ إٌٛس ، -2 .2

 ٌٍىزبة اٌؼشث١خ اٌذاس ، اٌضبٟٔ اٌؼضّبٟٔ اٌؼٙذ فٟ ا١ٌٍجٟ اٌؼشثٟ اٌّغزّغ ، ِٛعٝ ثٓ ر١غ١ش .3

 .1988، رٛٔظ ١ٌج١ب، ،

 ثٕغبصٞ ، اٌؾم١مخ داس ، اٌؾذ٠ضخ اٌؼقٛس فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ رطٛس ، اٌؾ١خ غ١ّٕٟ سأفذ .4

،1972 . 

 اٌزبعغ اٌمشْ ئٌٝ ػؾش اٌغبدط اٌمشْ ِٓ اٌّغشة فٟ اٌضمبفخ ِشاوض ، اٌىؼبن ػضّبْ .5

 .  1958 ، اٌمب٘شح ػؾش

 ، ا١ٌّالد١٠ٓ ػؾش ٚاٌزبعغ ػؾش اٌضبِٓ اٌمش١ٔٓ خالي رٛاد ئل١ٍُ ، فشط ِؾّٛد فشط .6

 .1977 ، اٌغبِؼخ اٌّطجٛػبد د٠ٛاْ

 ِىزجخ داس ، ئؽغبْ ِؾّذ اٌذ٠ٓ أوًّ:  رشعّخ ، هشاثٍظ ، ٔٛسٞ ِؾّذ ، ٔبعٟ ِؾّذ .7

 .1973 ، هشاثٍظ ، اٌفىش

 انًجالت : -ج

 ِغٍخ ، 1911 عٕخ ؽزٝ اٌؼشثٟ اٌفزؼ ِٕز هشاثٍظ ِذ٠ٕخ ِٓ ِذاسط ، ؽبِذ ػٍٟ عؼ١ذ .1

 هشاثٍظ ، ٚاٌضمبفخ اإلػالَ أِبٔخ ِٕؾٛساد ، اٌخبِغخ اٌغٕخ ، 214 اٌؼذد ، اٌؾؼت رشاس

1984. 

 اٌزشث١خ و١ٍخ ِغٍخ ، اٌؼشثٟ اٌّغشة فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّإعغبد اٌّؼب٘ذ ، اٌمبثغٟ ٔغبػ .2

 . 1981 – 1983 ، هشاثٍظ ، اٌفبرؼ عبِؼخ ، 14 اٌؼذد

 :انصحف  -د
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 .1913، هشاثٍظ  157فؾ١فخ اٌزشلٟ ، اٌؼذد  .1

 .1911، هشاثٍظ ،  172فؾ١فخ اٌزشلٟ ، اٌؼذد  .2

 . 1939، هشاثٍظ ، 5 اٌؼذد ، اٌغذ٠ذ اٌؼقش فؾ١فخ .3

 .1911، هشاثٍظ ،  14فؾ١فخ اٌّشفبد ، اٌؼذد  .4

 : انرصائم -هـ 

 سعبٌخ ، 1911 – 1864 اٌغشة هشاثٍظ ، ا١ٌٙٛد٠خ اٌغب١ٌخ ، األؽٛي ِؾّذ خ١ٍفخ .1

 .1891 ، ليبيا ، الفاتح جامعة ، ِٕؾٛسح غ١ش ِبعغز١ش
                                                           

1. i  م ، مجلة تراث 1911. سعيد علي حامد ، مدارس مدينة طرابلس منذ الفتح العربي حتى سنة
،  1984والثقافة ، طرابلس ،نوفمبر  اإلعالم أمانة، السنة الخامسة منشورات  14الشعب ،ع 

 . 55ص
2. ii ار الحقيقة ، بنغازي ،. رأفت غنيمي الشيخ ، تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة ، د 

 .88،ص 1972
3. iii 14. نجاح القابسي ، "المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي" ،مجلة كلية التربية ،ع 

 .13-12،ص  1981-1985،جامعة الفاتح طرابلس 
4. iv  ، 312السابق ، ص  المصدر. رافت الشيخ . 
5. v  3. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات المساجد والكتاتيب والزوايا ، ملف رقم  ،

 .بشأن الجوامع . 8وثيقة رقم 
6. vi  ، 13-12السابق ، ص  المصدر. نجاح القابسي . 
7. vii 13 -12السابق ، ص  المصدرسي ، ب. نجاح القا. 
8. viii  ، 96السابق ، ص  المصدر. رأفت الشيخ. 

9. ix 165ص  1968د الزاوي ، معجم البلدان الليبية ، طرابلس ، مكتبة النور ، . الطاهر أحم. 
15. x  ، توات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ديوان المطبوعات  إقليم. فرج محمود فرج

 .86م ، ص 1977الجامعية  الجزائرية ، 

11. xi  الوالي بخصوص الوقف بتاريخ  إلى. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، تقرير مرفوع
 هـ . 1295محرم  29

12. xii  القرن التاسع  إلى. عثمان الكعاك ، مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر
 . 73م ، ص 1985عشر ، القاهرة 

13. xiii  دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم الديني ، مساجد كتاتيب زاويا .
 محالت الوقف. إيجار. بشأن 7قم ، وثيقة ر  3، ملف رقم 
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14. xiv 155، ص. رأفت الشيخ، المصدر السابق. 

15. xv  391وثيقة  14. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم 
 م.1872بشأن مكاتب الصبيان بتاريخ 

16. xvi  ج  ،"الدستور العثماني"  باسم.  مجموعة التنظيمات العثمانية المنشورة بالغة العربية
 .156م ، ص1833 -هـ  1351، بيروت   األدبية، ترجمة ،نوفل نعمة اهلل نوفل ، المطبعة  2

17. xvii 135، ص. رأفت الشيخ، المصدر السابق. 
18. xviii  .132، ص  نفسه المصدر . 
19. xix  هـ 1297بتاريخ  المدارس. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس وثيقة بشأن بناء- 

 م . 1882
25. xx  دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، منشور من الوالي احمد عزت باشا لالقضية .

 م.1885سبتمبر  3على التعليم بتاريخ  األهاليحث يـ
21. xxi  دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، وثيقة بشأن الصرف على التعليم بتاريخ .

 م .1885 -هـ  1298
22. xxii  ، وثيقة رقم  8ملفات التعليم ، ملف رقم . دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ،

 م .1959من مجلس معارف  الوالية بخصوص بناء المدارس بالوالية ، سنة  ،229
23. xxiii  وثيقة  13. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم ،

المدارس  شاءإلنعلى التبرع  األهالينظارة المعارف بخصوص عدم مقدرة  إلىمن الوالي  366رقم 
 . 1911يوليو  15بتاريخ 

24. xxiv  در المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، وثيقة بشأن العمل والدراسة في المدارس .
 م .1958االبتدائية ، 

25. xxv  ، 42م ، ص 1889 -هـ 1355. سالنامة والية طرابلس . 
26. xxvi  قم ، وثيقة ر  3. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم

 . 1911نظارة المعارف بخصوص المدارس الرشدية بتاريخ  إلىمن الوالية  77
27. xxvii 159، ص  ، المصدر السابق2. الدستور العثماني ، ج . 
28. xxviii  ، 142السابق ، ص  المصدر. رأفت الشيخ . 
29. xxix  وثيقة منشورة . 154م  ص 1889 -هـ 1355. سالنامة والية طرابلس الغرب . 
35. xxx  م . 1959، طرابلس   5. صحيفة العصر الجديد ، العدد 
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31. xxxi  .نفسه .  المصدر 
32. xxxii  ، 149السابق ، ص  المصدر. رأفت الشيخ . 
33. xxxiii  وثيقة  13. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم

 . 1887يوليو  15العسكرية ،  اإلعداديةبشأن المدارس  363رقم 
34. xxxiv اإلعداديةات التاريخية ، طرابلس ، رسالة من وكيل مدير المدرسة . دار المحفوظ 

 م.1959سبتمبر 18الوالي بتاريخ  إلى
35. xxxv  ، 149السابق ، ص  المصدر. رأفت غنيمي الشيخ . 
36. xxxvi  وثيقة  5. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم ،

 م.1871، سنة  133رقم 
37. xxxvii وثيقة  12تاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم . دار المحفوظات ال ،

 . 1874مدرسة الصنائع ، مايو  321رقم 
38. xxxviii  . وثيقة  4المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم دار ،

 م.1874بشأن التبرعات لصالح مدرسة الفنون والصنائع ، سنة 98رقم 
39. xxxix  وثيقة  12ابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم . دار المحفوظات التاريخية ، طر ،

 . 1874مايو  ،، مدرسة الصنائع 321رقم 
04. xl  .713، وثيقة رقم  11ملف رقم  ،ملفات التعليم  ،طرابلس  ،دار المحفوظات التاريخية ، 

 .1541تحويل مخصصات لمدرسة الفنون والصنائع سنة 

41. xli  وثيقة رقم  ، 11ملف رقم  ،ملفات التعليم  ،طرابلس  ،. دار المحفوظات التاريخية
مدرسة الفنون والصنائع   إلىبلديات الوالية بخصوص تحويل المخصصات  إلىبرقيات مرسلة  ،359
 . 1955سنة 

42. xlii  ملف الفنون والصنائع  ،ملفات التعليم  ،طرابلس  ،. دار المحفوظات التاريخية، 
 م . 1915ديسمبر  7بتاريخ  أطفال إرسالبشأن  375وثيقة رقم 

43. xliii  وثيقة رقم  5. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم ،
مدرسة الفنون  إلى إرسالهمالمتصرفات بخصوص عدد الطالب الذين يجب  إلىمن الوالي  137

 . 1915والصنائع سنة 
44. xliv 112، ص. رأفت الشيخ، المصدر السابق. 

45. xlv  ، 115السابق ، ص  المصدر. رأفت الشيخ . 
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46. xlvi  .116نفسه ، ص   المصدر . 
47. xlvii  تيسير بن موسى ، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني الثاني ، الدار العربية

 .236ص  1988للكتاب ، ليبيا ، تونس 
48. xlviii  ، 119السابق ، ص  المصدر. رأفت الشيخ . 
49. xlix إحسانالدين محمد  أكملس الغرب ، ترجمة 6 . محمد ناجي ، محمد نوري ، طرابل  ،

 .88م ص 1973دار مكتبة الفكر ،طرابلس ، 
55. l  19، وثيقة رقم  4. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، ملفات التعليم ، ملف رقم  ،

 .1958تقرير القنصلية االيطالية حول المدارس ، يوليو 
51. li  .وثيقة منشورة.  184م ص 1885هـ 1352مة والية طرابلس الغرب ، سالنا ، 
52. lii  الوالي  إلى. دار المحفوظات التاريخية ، طرابلس ، رسالة من قنصل فرنسا في طرابلس

 م .1951نوفمبر  28بتاريخ 
53. liii  ، م .1915، طرابلس 157العدد . صحيفة الترقي ، طرابلس 
54. liv  126 -125ص  ،السابق  المصدر ،. رأفت الشيخ . 
55. lv  423ص  ،السابق  مصدرال ،. تيسير بن موسى . 
56. lvi  وثيقة رقم  ، 15ملف رقم  ،ملفات التعليم  ،طرابلس  ،. دار المحفوظات التاريخية

يوليو  2بتاريخ  األجنبيةالوالية بخصوص المدارس  إلىمن رئاسة كتاب الديوان الملكي  423
1955 . 

13. lvii  . ، م ، 1511 – 1551أحمد صدقي الدجاني ، وثائق تاريخ ليبيا الحديث ، الوثائق العثمانية
 . 951 – 945م ، ص1530بنغازي منشورات الجامعة الليبية ، 

58. lviii  855. المذهب البروتستانتي6 هو احد مذاهب الدين المسيحي، يتواجد نحو 
 165منهم في أمريكا الشمالية، و 175ي، مليار مسيح 2,5مليون بروتستانتي حول العالم من بين 

 15مليون في آسيا،  65مليون في امريكا الالتينية،  75مليون في أوربا، و 125مليون في إفريقيا، و
مليون في استراليا. نشأت على يد مارتن لوثر في ألمانيا. وقد انشقت الكنيسة البروتستانتية عن 

، تتفرع منها العديد من الكنائس األخرى، تتراوح من الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر
 ألف كنيسة ومذهب.  45 – 28

 .18، ص2557تس اون فايل، نيويورك، ك6 ستيفن براون المذهب البروتستانتي، فا  ينظــر .59

24. lix  . م ، رسالة 1511 –م 1420خليفة محمد األحول ، الجالية اليهودية بوالية طرابلس الغرب
 .974 – 995م ، ص 1541ماجستير غير منشورة ، جامعة الفاتح 

61. lx  .235نفسه ، ص  المصدر. 
62. lxi  . ، 231السابق ، ص  المصدرخليفة محمد األحوال. 
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63. lxii  .233، ص  نفسه المصدر. 
lxiii  ، م.1911، طرابلس ،  172 العدد. صحيفة الترقي 
lxiv  . ، م .1911، 14العدد صحيفة المرصاد 


