
يُت  م الػملُت الخيٍى : دزاطت مُداهُت ببػع مػاَد بالجامػتجلٍى
 املسهص الجامعي بمظخغاهم

 برغل سعيد

ــــلم ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــدخــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــ

الػالي جيشُؽ للاءاث مدلُت ووػىُت خٌى  لُممً طيخين خاولذ وشازة الخػ هثر أ رمى

ً البُداغىجي لألطخاذ الجامعي باملسهص الجامعي ملظخغاهم.  الخيٍى

َدافها أٍ الخلُت, وان مً رًً اهظمىا الى َروزغم الػدد الظئُل مً ألاطاجرة ال

تئجدظِع الاطخاد الجامعي للمشاول البُداغىحُت,   وشاء مجلت واللُام ببدىر جسبٍى

ُت في مخخلف الاخخصاصاث. الا اهه لىخظ مؼ هلص واوػدام التربصاث الى وبُداغىح

ٍ ربػع ألاطاجرة ًيسحبىن مً َدٍ الخلُت وجىكفذ وشاػاتها. زغم ول َ أالخازج, بد

يُت باملسهص ذاملشاول اطخؼػىا في  لً الحين مً اللُام ببدث َدفه جلُُم الػملُت الخيٍى

 ًصل الى املظخىي الدي هؼمذ له.ا البدث لم رالجامعي بمظخغاهم ولىً َ

ً الاَداف فمً    ت َى بدون شً املبادزة في جيٍى املسحىة مً الجامػت الجصائٍس

ا الهدف فمً الظسوزي الظعي رالاػازاث الىفاءة لبىاء غملُت الخىمُت وللىصٌى له

ً الػالي غً ػٍسم طمان املسدودًت اللصىي ليافت  لخدلُم فػالُت هظام الخيٍى

الث املىاطبت لفسص الػمل املػسوطت مً كبل  الاطدثمازاث املمىىخت واًجاد املَإ

ا املبدأ البد مً حصخُص املشىالث الىاحمت راللؼاغاث املظخخدمت. وختى ًخدلم َ

ت بصفت غامت وفي الجامػت خصىصا, اغً طػف  ً في املىظىمت التربٍى ان  ذالخيٍى

الخبرة التي جصىػها املإطظت الجامػُت غلى  هدُجت الػملُت الخػلُمُت جلُم بمدي جأزير 

ا ان َىالً ازجباغ وزُم بين هىع رالحُاة الاحخماغُت والاكخصادًت. وظخيخج مً َ

ً ووظُفخه في املجخمؼ.   الخيٍى

ي ًمازطه املسدود الخػلُمي غلى اليظم روجخمثل جلً الىظُفت خاصت في هىع الخأزير ال

ً أا الظبب ًجب رالاحخماعي والاكخصادي للمجخمؼ. وله ن هدسص غلى جدبؼ هخائج الخيٍى

نهم ومدي هجاخهم في أي جدصل غلُه ػلبدىا رملػسفت هىغين الخػلم ال ما  داءأزىاء جيٍى

 .حخماغُتاو  كخصادًتااليهم مً مهً جلىُت ومهام زلافُت ومظإولُاث ًىول 



ً املىحىدة خالُا في حمُؼ أوافترطىا في بداًت البدث  ػىاز الخػلُم أن غملُت الخيٍى

لى ئلى املظخىي املؼلىب في الاطخجابت لظسوف بُئخىا و ئوخاصت في الجامػت لم جصل 

ً ال غلب الباخثين باألطباب أي ًفظٍس رشسوغ البدث الػلمي بظبب مظخىي الخيٍى

  الاجُت:

   سباب عامت لها عالقت:أ -أ

ت وغمىض  -1  َدافها.أبظػف املىظىمت التربٍى

ت.أالحالت التي جمس بها البالد والتي  -2  زسث طلبا غلى املىظىمت التربٍى

ـــاب خاصــــــــــطبأ -ب ـــ ـــــ ــــمً املشىــــت وجخظــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـــالث البُداغىحُــ ـــــ ـــ ـــــــ ــ ــ  ي:ـت فــــــت املخمثلــ

 الخاصت.الىخداث املدزطت هثيرة وخالُت مً الاَداف الخىظُفُت  -1

م و الامخداهاث بدُث ال ٌػؼي فسصت لبروش  -2 اوػدام املىطىغُت في هظام الخلٍى

 الؼالب املجتهد.

ت, كلت الىطائل الخػلُمُت  -3 ا غلى الدزوض خاصت الىظٍس و أهلص املصادز وجأزيَر

ً الىظسي والخؼبُلي.ئاطخػمالها في غير مدلها   لى حاهب اوػدام الخيظُم بين الخيٍى

يُت وهظسا ألَمُتها هالخظ ٍ الػرَو ت للػملُت الخيٍى ن هثيرا مً أىامل ولها طسوٍز

ت لم جصل الى جأػير الؼالب ال ي ٌظخؼُؼ مىاهبت راملػاَد في الجامػاث الجصائٍس

لى ػسح ئاملخؼلباث الػملُت في مُدان الشغل, مما دفؼ بالىثير ممً يهخمىن بهرا املُدان 

 الاشيالُت الخالُت:

زاث الجامػُت التي الخدلذ بمُدان الشغل املهازاث املؼلىبت في َل جىدظب الاػا

ل ًدظىىن فػال اطخػماٌ جلً املهازاث؟أ  غمالهم؟ َو

م الػملُت رلإلحابت غلى َ ًً الظإالين كمىا ببدث مُداوي خاولىا مً خالله جلٍى

يُت في مػاَد املسهص الجامعي ت, اأبمظخغاهم باغخباز  الخيٍى غً  ذنها حػد غملُت طسوٍز

لها ًمىً حصخُص هلاغ الظػف  لى ئبسهامج حػلُمي باإلطافت  يأوهؼاق اللىة في ػٍس

م الجىاهب التي جيىن فيها البرامج فػالت والجىاهب التي جدخاج الى ذ لً ًمىً مً جلٍى

 اغادة الىظس فيها.

جي مػاَد املسهص الجامعي ملظخغاهم بد ها في الخفىير أاهؼالكا مً الىخائج الػملُت لخٍس

ا املىطىع بالدزاطت لدصخُص الػملُت الخػلُمُت فيها بهدف وطؼ امللترخاث رفي جىاٌو َ
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ن حظاَم في حػدًل بسامجها وجصحُذ مظمىنها بما ًخالءم أاملالئمت التي مً شانها 

  َداف جأطِظها.أو

ـــدًــــــجد ــ ــــــد املفـ  مـــــاَُـــ

فها مً  ا ردكها في بداًت اي بدث غلمي, لأَم املساخل وأجددًد املفاَُم وحػٍس

ا البدث بغُت الىصٌى روظخػسض فُما ًلي امللصىد ببػع املفاَُم التي طخىظف في َ

 ا الحىاز.رلى وخدة الفىس في َئ

 م:ـــــــــــــــويــــــالخق -أ

ي جلؼ فُه املمازطاث رالالخباض الظائد ال ًىخفنهما الىثير ممً رالًصاٌ الى ًىمىا َ

م مفهىم  م. الخلٍى ت, ًمصحىن بين الخىلُؽ والخلٍى مً الىلؼت, ومً  غمأو شمل أالتربٍى

شامل ومظخمس, ٌصخص   هه مخػدد املىطىغاث, مخىىع الػىاصس, أالىدُجت النهائُت. 

يىن. بُيذ صحح ٍو ا املفهىم في هخابها " ػسق الاخخبازاث في رَ ANNA BONDONٍو

 البُداغىحُا":

ت وافُت مىخلاة مً مجمىغت   م باهه َى حمؼ مػلىماث طسوٍز غسفذ الخلٍى

م َى الالتي خددهاَا, فالخ افدألاَالاخخبازاث وليي هخخر كساز الاهؼالق مً  ي ًبلغ رلٍى

 لىا املػلىماث.

ا خدر ذئفػسفه باهه مجمىغت مً الػملُاث املىظمت, التي ًدبين  BLOOMما بلىم أ

 .لً الخغيرذبالفػل حغير غلى مجمىغاث مً املخػلمين, مؼ جددًد امللسزاث ودزحت 

فين ًخطح رومً خالٌ غسطىا له م لم ٌػد الُىم طلىوا ًمازض أًً الخػٍس ن الخلٍى

ً ئخىم, بل  صداز ئمً كبل املدزض ًساد مىه مدي جدصُل الؼالب و  هه حصء مً الخيٍى

 هيل.

م ال ًخػلم بيخائئ م الىطائل الخػلُمُت التي ئج الؼالب فلؽ, بل ًمخد ن الخلٍى لى جلٍى

م هفظها.رحظخػمل, ه اث, ختى وطائل الخلٍى  ا الؼسق والاوشؼت واملدخٍى

م لِع فلؽ نهائُا, بل ًىؼلم مً بداًت فػل حػلُمي طىاء وان كصيرا ئ  و أن الخلٍى

ل املدي   لى نهاًخه.ئػٍى
  



 ن:ـــــويـــــالخك -ب

ً غلى حىاهب غدًدة, لحشمل غملُت  ا, خاٌو غدد مً غلماء التربُت جددًد رالخيٍى

ا املفهىم وطبؽ مػاهُه خظب مجمىغت مً الخددًداث التي حػازض في الخػاٍزف رَ

 الخالُت:

ً غبازة غً هىع الػملُاث التي جدفؼ الى ممازطت MIALARET.G  ريفــــــــــــــحع - : الخيٍى

 ٍ الػملُاث.رغبازة غً هخاج َ ههأوشاغ منهي, هما 

ً غلى فػل مىظم ٌظعى  FERRY : ريفــــــــــحع - زازة غملُت اغادة بىاء ئلى ئًدٌ الخيٍى

ً بهرا املػنى وزُم الاجصاٌ بأطالُب الصخص:  مخفاوجت الدزحت في وظائف فالخيٍى

 الخفىير والادزان والشػىز والظلىن. 

ً أ: مً DE MONTOMOLLIN.Nريفـــــــــــــحع - زادي في ئر حغُير داخئَداف الخيٍى

 مهىُت.ث  ػبُػت ذاغماٌ أطلىن الساشدًً في 

: ًلدم مسدًىى مُىاحير مفهىما احسائُا غً  MORINEAU MENAGER.Nريفـــــــــــــحع -

ً, مفهىما ًجػله فػال بُداغىحُا  دبنى ولِع مجسد حسجُل وجىَسع الخيٍى ًىدظب ٍو

 مجسد حػلُم لػاداث ومظلىواث مػُىت  و آللمػلىماث. 

ً ًجب  لى جىطُذ ئلى البىاء والى جدلُل املىاكف البُداغىحُت و ئن ٌظعى أفالخيٍى

ا مً ئاملىدظب املػسفي وامخالن املهازاث والىفاءاث البُداغىحُت مؼ  ميان اطدثماَز

ً وفي الظلىن وفي جدلُل املىاكف البُداغىحُت املخخلفت بلدز   الاميان. حدًد في الخيٍى

ً له أن وظخخلص أٍ الخػاٍزف ًمىً رمً ول َ ن أَداف مهىُت وال بد أن الخيٍى

لى غملُت الخلُُم ملػسفت وحصخُص ئهه ًخظؼ أًىصن ممىهجا ومىظما هما ال هيس ى 

 .حىاهبه الاًجابُت والظلبُت

 ي ــــــــــــــداهـــــــــث امليــــــــــحـــالب

 : ث ـــــــــــــداة البحأا : ـولأ

غخمادا غلى بػع ئا البدث خُث جم بىاٍؤ رهأداة لخدلُم َم الاطخبُان راطخخ

   ا املُدان.رالدزاطاث الظابلت في َ

ػالبا مً بػع مػاَد املسهص الجامعي  33كمىا في البداًت بػسض الاطخبُان غلى 

فلسة  23جم طبؽ بمظخغاهم ال زسائه ومىاكشخه. وفي طىء الاطخجاباث املدصل غليها, 
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ٍ الدزاطت. وفُما ًلي البىىد رغلُه في َ غخمداي رالتي وىهذ الاطخبُان النهائي ال

 الاطاطُت التي ًخيىن منها الاطخبُان: 

 الاػاز املخمىً. إلغدادجدلُم املػهد  -1

ت باملُدان الػلمي. -2  غالكت الدزوض الىظٍس

الىظام الظىىي امللسز لخغؼُت  و أواججاَاث الؼلبت خٌى هظام الىخداث زاء أ -3

 امللاًِع.

ت الػملُت التي دزطها الؼالب ألَداف التي وان ًؼمذ اليها. -4  جدلُم املىاد الىظٍس

 حساَا الؼالب في املػهد.أفائدة الخجازب التي  -5

6- .ً  تهُئت الؼالب للػمل مؼ الاخٍس

 الصػىبت في فهم بػع املىطىغاث الدزاطُت. -7

باث املُداهُت مً خُث مدي -8   املدة و الىىغُت. مالئمت الخدٍز

 الىطائل الخػلُمُت املظخخدمت. -9

ظُت املظخػملت. -13  الؼسق الخدَز

 الخػلُمي مظاَمت هلص الىخب في جدوي املظخىي  -12

 ث: ــــــــــــت البحـــــــــــا: عينــــــــــــاهيـــــــث

ً أػالبا  125شملذ غُىت البدث غلى  جم ¸ ي ػلبت مخخسحىن أغلبهم في نهاًت الخيٍى

لت غشىائُت غبر املػاَد الخالُت : مػهد الىُمُاء الصىاغُت, مػهد  م بؼٍس اخخُاَز

ت ومػهد اللغاث الاحىبُت.  البُىلىحُا, مػهد الػلىم الخجاٍز

 ا لم ًخدلم.رن َئال ئَداف البدث حمؼ غُىت ممثلت للمجخمؼ الاصلي, أووان مً 

 ج:ــــــــائــــــــالنخيل ــــــــــا جحلـــــــــــــالثــــــــــث

ت وىطُلت اخصائُت مؼ الخأهد ه لً غلى الخدلُل الىُفي راطخخدمذ اليظب املئٍى

 للىخائج.

 يرها:ـــــــث وجفســــــــــج البحـــــــــــائـــــــــــهخ رابــــــعـا:

هثر مً أهٍس طابلا. وجم جدلُل ذي وزد رللد جم غسض هخائج وفلا لبىىد الاطخبُان ال

 غبازة واخدة غىد وحىد غالكت بُنهما.



ً الاػاز اللادز غلى أجدلُم املػهد  -1 خظً أدًت مهامه غلى أو غدم جدلُله لخيٍى

َدافه الى خد أن املػهد خلم أهدث أ% مً غُىت البدث  6  نئما ًسام : بُيذ الىخائج 

ن املػهد " لم ًدلم أ% مً الػُىت جسي  27% اوضحىا " الى خد ما " و 67  هبير وان

غداد الاػازاث ئَدافها في أٍ الىخائج فان املػاَد لم جىجح في جدلُم رَدافه " ووفلا لهأ

لى غدة غىامل في ئزحؼ الاطباب أالتي جخميز خلا باملهازاث املؼلىبت في مُدان الػمل وكد 

 الفلسة الثاهُت

ب الػملي بيظبت  راٌ ومً بين َمً الظإ  % والى هلص  33ٍ الاطباب كلت الخدٍز

% والى الؼلبت 12لى ول مً البرامج وألاطاجرة بيظبت  ئ% و 21الىطائل الػملُت بيظبت 

ا 11% و 9% والى كلت طىىاث الدزاطت بيظبت  5هفظهم بيظبت   لى ئ% منهم ازحػَى

مىً ان وظخيخج أ ت ٍ ارمً َطباب اخسي مخخلفت. ٍو ن الاطباب السئِظُت ئليظب املئٍى

ب املُداوي, ئلػدم جدلُم املػاَد ألَدافها ًسحػها الؼلبت بالدزحت الاولى  لى كلت الخدٍز

 .لى هلص هفاءة الاطخاد الجامعيئهلص الىطائل الػملُت و 

ت التي جللاَا الؼالب في الجامػت باملُدان الخؼبُلي :  -2 الػالكت بين الدزوض الىظٍس

ن َىالً غالكت بين الجاهب أ% مً غُىت البدث جسي 48ن وظبت أالىخائج غلى  طفسثأ

شازث الى أ% مً الػُىت, 44ن وظبت أالىظسي وبين املمازطت املُداهُت له, في خين هجد 

ٍ الىخائج ر% لم ججب غً الظإاٌ, واهؼالكا مً 8َن وظبت أٍ الػالكت ورغدم وحىد َ

ً الجامعي واللؼاع اًجاد غالكت  هثر فيأالبد غلى الباخثين الخفىير  مُداهُت بين الخيٍى

 املظخخدم.

م هظام أفظل لخغؼُت حمُؼ امللاًِع امللسزة, الىظام الظىي أي الىظامين أ -3

ن الىظام الظىىي أ% مً مجمىغت الؼلبت جسي 76ن وظبت أالىخداث : الىخائج جظهس 

 وظبت املخبؼ خالُا ًظمً حغؼُت حمُؼ الىخداث امللسزة, في خين 

ا ر% فلم ًجُبىا غً 13َما  أهه ال ٌغؼي حمُؼ الىخداث امللسزة, أ%منها ًسي  14

ن مػظم افساد الػُىت جلح غلى الابلاء غلى الىظام أٍ الىخائج وظخخلص رالظإاٌ, جبػا له

ٍ الىدُجت ملا هساٍ في املُدان مً جمظً الؼالب فلؽ رالظىىي. وكد هىا هيخظس َ

لت واهذ. َخمامهئبالىلؼت و   بالىدُجت النهائُت التي ال بد غلُه ان ًخدصل غليها باي ػٍس

ت والػملُت التي جللاَا الؼالب لألَداف التي ًؼمذ  -4  مدي جدلُم املىاد الىظٍس

 ن أوضحذ الىخائج أ اليها:
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ت والػملُت التي جللتها في الجامػت أ%مً غُىت البدث 75وظبت هدث ان املىاد الىظٍس

ن املىاد خللذ لها أ% مً الػُىت جسي 18دافها, بِىما هجد وظبت لم جدلم لها اَ

 % لم ججب غً الظإاٌ.7ن وظبت أَدافها وأ

% 59جىضح الىخائج ان وظبت حساَا الؼالب في املػهد : أالفائدة مً الخجازب التي  -5

في الجامػت هما جىضح  حٍسذأوفائدة الخجازب التي  َمُتأهدث غلى أمً غُىت البدث 

 %14لً وان وظبت ذ% لم جسي فائدة في 27وظبت  نأ

حسوَا أطخفاد الؼلبت مً الخجازب التي ئلم ججب غً الظإاٌ. وبصىزة غامت فلد 

نهم الجامعي.  ازىاء جيٍى

ً : ئ - 6 %مً غُىت 63الىخائج ان وظبت  وضحذأغداد الؼالب للػمل مؼ الاخٍس

ً وفي ئالبدث جسي  ً التي جللخه في الجامػت لم ًمىنها مً الػمل مؼ الاخٍس ن الخيٍى

ججىب الاحابت غً  %6ن وظبت ألً, وذشير الى غىع % ح34ن وظبت أامللابل هجد 

ن البرامج املخصصت للمػاَد الجامػُت ئٍ الىخائج رالظإاٌ. بصفت غامت ًدبين لىا مً َ

هبيرة لخػٍسف الؼالب بؼبُػت الػالكاث املهىُت والاوظاهُت زغم طسوزتها  َمُتألم حػؽ 

 في مُدان الشغل.

 الؼالب:الصػىبت في الاطدُػاب بػع املىطىغاث الدزاطُت التي ًخللاَا  -7

% مً غُىت البدث وحدث صػىبت في فهم واطدُػاب 91 بُيذ الىخائج ان وظبت 

 ن وظبت أاملىطىغاث الدزاطُت, و

لً رالاطباب لالؼلبت غددا مً  وضحألً. وكد ذػُىت وحدث طهىلت في %مً ال9

لى كلت الىطائل الخػلُمُت, في ئن الصػىبت جسحؼ أ% منهم جسي 42ن وظبت  أ رمً بُنها هج

% 15 ن وظبت أللاء الدزوض وئفي  ذلى هلص خبراث الاطخائ% 36ن وظبت أ رخين هج

ن اطلىب جألُف الىخاب واملؼبىغاث أ% جسي 7ما وظبت أ, ذلى مػاملت الاطخائجسحػها 

 الجامػُت َى الظبب.

باث مً خُث املدة والىىغُت:  -8 % 63ن وظبت أالىخائج  ظهسثأمدي مالئمت الخدٍز

باث وهأمً الػُىت جسي  ث دهأا هىغُتها غير مالئمت في خين رن الفترة املخصصت للخدٍز

ٍ الىدُجت جؼسح رالظإاٌ. َ% لم ججب غلى 11لً وان وظبت ذ% منها غىع 26وظبت

ب والظسوفشيالُت اغادة الىظس في بسامج ئ التي ججسي فيها, والخفىير في وطؼ  الخدٍز



ب لخمىين الؼالب مً الاطخفادة مىه بدزحت ٌظمذ له ئ طتراجُجُت حدًدة للخجٍس

 بخدلُم جىُف هبير غىد خسوحه ملُدان الشغل.

% 74وظبت  نآالىخائج  طفسثأ  ألاطاجرة:الىطائل الخػلُمُت املظخػملت مً كبل  -9

الىطائل املظخػملت هي الىخب واملساحؼ جم جليها غلى  هثر أن أغلى  هدثأمً غُىت البدث 

 % والىماذج18 الخىالي: الخصامُم والسطىم بيظبت 

باليظبت للىطائل الاخسي : مثل اللىخاث البُاهُت وامللاػؼ  ماأ%. 8بيظبت  

ن ول افساد الػُىت االاًظاخُت والافالم الخػلُمُت فهي هادزا ما حظخػمل. بصىزة غامت ف

 ٍ الىطائل املظخػملت غير وافُت.رَ نآغلى  حمػىاأ

م املخبػت: ًدبين مً هخائج الاطخبُان  طالُبأ -13 مللاٌ ا فسادأن اخخبازاث أالخلٍى

% جم جليها 31الػُىت بيظبت  فسادأغبر غنها  ئذجدخل املسجبت الاولى مً خُث الاطخخدام 

 خخبازاثا%,  11الاداء بيظبت خخبازاثا%, 23غلى الخىالي : الاخخبازاث الػملُت بيظبت

س وامللخصاث بيظبت  %  لم ججب 9% ووظبت 5% والاخخبازاث الشفهُت بيظبت 14الخلاٍز

 غً الظإاٌ.

ظُت املظخػملت ومدي مظاَمتها في جىمُت الخفىير الابداعي وصفت  -11 الؼسق الخدَز

لت ألى ئ شازثأ% مً الػُىت 57ن وظبت  أالىخائج  وضحذأالاغخماد غلى الىفع,   ن ػٍس

ظُت اطخخدما مً ػسف ألاطاجرة وجليها غلى  املداطساث هي مً اغلب الؼسق الخدَز

لت الػسض بيظبت  لت املشسوع بيظبت % 14الخىالي : ػٍس م  ًظاأ% 12وػٍس وػٍس

ن الاطخخدام ئالػُىت لم ًجُبىا غلى الظإاٌ.  فسادأ% مً 8%  و9املىاكشت بيظبت 

لت  املفسغ لػدد هبير مً ألاطاجرة لؼٍس

ا ٌػىق جؼىز الفىس الابداعي ل  ي الؼلبت راملداطسة في الخدَزع ًيىن طببا كٍى

 (ٍ اللدزةرالػُىت بِىىا غدم مظاَمتها في جىمُت َ فسادأ% مً 76)

لت املداطسة لم حظاغد الؼلبت في جىمُت شخصُتهم مً خُذ أهما  ن اطخخدام ػٍس

 ٍ الصفت(رفساد الػُىت بِىىا غدم مظاَمتها في جىمُت َأ% مً 72الاغخماد غلى الىفع )

 املظخىي الخػلُمي للؼالب: َىز دجمظاَمت هلص الىخب املخخصصت في  -12

زس أن لىلص الىخب املخخصت أالػُىت جسي  فسادأ% مً 96ن وظبت أالىخائج  وضحذأ

, في خين لً غلى هىغُت الىخابره هدواأكىي في خفع املظخىي الخػلُمي للؼلبت. هما 

 % ان هلص الىخاب ال غالكت له باهخفاض مظخىي الؼلبت.34جسي وظبت
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 ت ــــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

ن اطخػسطىا هخائج البدث التي جم الخىاصل اليها, ًمىً اللُام باالطخيخاحاث أبػد 

 الخالُت:

املخمثلت في اغداد  َدافهاألم جدلم املػاَد الػلمُت باملسهص الجامعي بمظخغاهم  -1

 بخؼلبها الػمل املُداوي.اػازاث مىدظبت للمهازاث التي 

م املخبػت مً  طالُبأحشيى  -2 ى اخخبازاث امللاٌ  طخػماٌاالخلٍى هىع واخد منها, َو

 ألاطاجرة. غلبُتأهىاع اخسي جبلى مجهىلت لدي أجىحد فُه  ريفي الىكذ ال

ً املخمثل في ) البرامج املػمٌى بها خالُا(  ال  -3 جىحد غالكت هبيرة بين مظمىن الخيٍى

 وبين املمازطت الفػلُت له في املُدان.

ال شالذ ػسق الخدَزع املخبػت جللُدًت " غبازة غً مداطساث " ال جخىافم مؼ  -4

 الخؼىزاث التي خدزذ في جلىُاث الخدَزع الحدًثت.

ً في املػاَد الجامػُت بصىزة غامت ًسحؼ الؼلب -5 لى زالزت اطباب ئت طػف الخيٍى

طػف هفاءة ألاطاجرة, طػف البرامج مً خُث املدخىي واملدة الصمىُت زئِظُت: 

باث املُداهُت.  املىاطبت لها, هلص الىطائل الخػلُمُت وكلت الخدٍز

  والخوصـــــــــــــياث:اث ـــــــــــــــــــــــــاملقترح 

 البدث, الُىم بػع امللترخاث والخىصُاثا روخالصت له

ساء بدىر حئغادة الخفىير في بسامج ومىطىغاث ول اخخصاص مً خالٌ ئ -1

اتها و  لً باالطخػاهت بأطاجرة دوي الخبرة الىبيرة في املُدان والاطخفادة ذجلُُمُت ملدخٍى

ت املخػللت بمىطىع املىاهج وػسق   الخدَزع.مً هخائج البدىر الظُيىلىحُت والتربٍى

وشاء مسهص للىطائل الخػلُمُت غلى مظخىي ول مػهد وجصوٍدٍ بأخدر الىطائل ئ -2

ظخخدمىنها   زىاء الخدَزع.ألِظخػين بها ألاطاجرة َو

د مً  -3 باث املُداهُت مً خالٌ احساء املٍص وطؼ اطتراجُجُت حدًدة لخىظُم الخدٍز

ب ا املىطىع للخػٍسف غلى الظلبرالدزاطاث املُداهُت خٌى َ ُاث والاًجابُاث للخدٍز

مً وحهت هظس الؼلبت وألاطاجرة املشسفين غليهم مً حهت ومإطظاث اللؼاع الػلمي 

ب املُداوي ٌظمذ بالخؼبُم الػلمي لأاملظخخدم مً حهت  لحلائم خسي, الن الخدٍز



مُت لها, وبالخالي فهى ٌػخبر خللت وصل  ػخبر الاداة الخلٍى ت َو واملػلىماث واملهازاث الىظٍس

 ين ما ًخم حػلُمه في الجامػت باملمازطت املُداهُت.ب

ً البُداغىجي وجىظُم هدواث  -4 م غل الخيٍى خث ألاطاجرة الجامػُين وجدفيَز

فهم بأخدر الاطالُب البُداغىحُت لين منهم لخػٍس في الخدَزع  دوزٍت لغير املَإ

بهم. س جدٍز ت وهخائجهم لالطخفادة منها في جؼٍى  والامخداهاث واػالغهم غلى البدىر التربٍى

ادخاٌ غلى البرامج الحالُت ملاًِع حدًدة لها غالكت بؼبُػت الػالكاث املهىُت  -5

 هثر في الىظائف التي ٌشغلها مظخلبال.أوالاوظاهُت لخمىين الاػاز الجدًد مً الخىُف 

ت واملجاالث الػلمُت  -6 ث املظخىي الػالي اذجصوٍد مىخبت الجامػت باملساحؼ الظسوٍز

خدار كظم للترحمت لُيىن في مخىاٌو الؼلبت والباخثين والتي مً ئمؼ  والىخب الحدًثت

 ن جسفؼ مً مظخىاَم الػلمي.أشانها 
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  قـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــــم

ــــكوينــــــــــيت الخــــــــــــم العملـــــويــــــــــيان لخقــــــــــــاسدب ـــ ــــــيت باملركـــ ــامـــــــز الجـــــ ــــ ـــ ــــــــعي بمسخغـ ــــــاهـــ ـــ   م ـــ

 ت,ـــــــــــــتي الطالبــــــــــــخأب, ــــــــــــالــــــــــــــي الطـــــــــــخأ

ا الاطخبُان, ًمىىً املظاَمت في الىشف غً هلاغ رحابخً غلى َئمً خالٌ 

يُت لؼلبت مػاَد املسهص الجامعي ملظخغاهم  الظػف واللىة في مػسفت واكؼ الػملُت الخيٍى

م.أمً خُث الاَداف والبرامج وػسق الخدَزع و  طالُب الخلٍى

 حب بىطؼ غالمت في الخاهت التي جىاطب اخخُازن".أ"

غداد الاػازاث الػلمُت ئلى ئالجامعي بمظخغاهم  سهص املتهدف املىاهج الػلمُت في  -1

ي ألى ئوحه ................مً خالٌ دزاطخً الجامػُت  خظًأمهامها غلى  جأدًتاملخمىىت مً 

 َدافها: أخد خللذ البرامج املخبػت في مػهدن 

 -ج   د ما                          لى خئ -ب        (                    )      لى خد هبير ئ -ا

 ( َدافها )ألم جدلم 

 لً في هظسن:ذا لم ًدلم مػهدن الاَداف املىخظسة مىه فما طبب ذئ -2

 -ج    ة    ) (                      ألاطاجر -ب    (            )                       البرامج  -ا

 ( الؼالب             )

ش  (              ) كلت الىطائل الخػلُمُت -ٌ         (     )      دزاطتكلت طىىاث ال -د

ب الػملي ) –  ( كلت الخدٍز

 طبابأ

..................اخسي.........................................................................................................................

............ 

 مً خالٌ دزاطخً الجامػُت, َل وان البرهامج كادزا غلى جصوٍدن: -3

 لى خد ما )( لم ًىً كادزا)(ئخد هبير )(  لىئبمػلىماث زلافُت غامت:  -ا

ً الىظسي والاغماٌ الخؼبُلُت؟ -4  َل جىحد غالكت بين الخيٍى



 (  )                  (       ال    )             وػم    

فظل مً أن الىظام الظىىي املخبؼ خالُا ًظمً حغؼُت املىاد امللسزة أَل جظً  -5

    الىخداث؟ هظام 

 ( )             ال               (    )             وػم   

ً الىظسي والػلمي بالجامػت كد خلم الاَداف التي هىذ جؼمذ لها؟  -6  َل الخيٍى

 ( )               ال              (  )  وػم              

 ا وان الجىاب بالىفي فماهي الاطباب؟ذئ

1-...................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

3-....................................................................................................... 

 باليظبت لً َل مً الظسوزي خرف بػع امللاًِع التي دزطتها؟ -7

 ( )             ال               (         وػم     )

 و الىخداث؟أٍ املىاد را وان الجىاب بىػم فماهي َذا

 امللاًِع املدزطت؟الا ًىحد في البرهامج جىساز في  -8

 ( )                 ال       (     )          وػم    

 حٍسذ بالجامػت بالفائدة غلى الؼالب؟أَل حػىد الخجازب التي  -9

  ( )                 ال      (        )        وػم     

ً؟َل جىمي الجامػت لدي ال -13  ؼالب الاطخػداد للػمل مؼ الاخٍس

 ( )          ال    (                    )      وػم      

لً الجامػت لها:ذئ  ا وان الجىاب بالىفي فماهي املجاالث التي لم جَإ

......................................................................................................................................... 

 الدزوض؟ َل وحدث صػىبت في فهم بػع  -11

 (  )                    (      ال    )            وػم     

 ن الػصىبت جمىً في:ئادا وان الجىاب بىػم فهل 
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 ()        في الخدَزع      ذهلص خبراث الاطخا -ا

 ) (                        للؼلبت ذمػاملت الاطخا -ب

 الاًظاحهلص وطائل  -ج

 الىخاب امللسز  جألُفطلىب أ -د

ب املُداوي, وافُت ام ال؟ -12  مدة الخدٍز

 ( )                  ال       (     )              وػم    

ً ؟ -13 ب املُداوي مىاطبا للخيٍى  َل وان الخدٍز

 ( )      ال                    (     )            وػم     

 غادة الاغخباز فيها؟ئ, فما هي الجىاهب التي ًجب طبا وان غير مىاذا

................................................................................................................ 

 ماهي الىطائل الخػلُمُت الاهثر اطخػماال لدي ألاطاجرة؟ -14

 )    فالم حػلُمُت   أ(         )     مُم وزطىم  جصا   (      )           لىخاث بُاهُت  

) 

             هخب ومساحؼ                (  )      هماذج       (   )       ملاػؼ اًظاخُت  

( ) 

ا  غيَر

........................................................................................................................................ 

 ن الىطائل الخػلُمُت وافُت؟أَل جسي  -15

 ( ال)                             (  )        وػم     

بُت الفىس الابداعي لدي الؼالب؟َل جدفص الؼسق  -16  الخجٍس

 ( )            (                ال    )       وػم     

 ماهي الؼسق الخػلُمُت التي ٌظخػملها غالبا ألاطاجرة -17

     (    املشىالث)    (   )   املىاكشت      (     )    (    الػسض  )    املداطسة   

 ( )     املشسوع  

 ...............................................................................................................................خسي....أ



م املظخػملت مً ػسف ألاطاجرة؟أماهي  -18  طالُب الخلٍى

س و امللخصاث             -1  ( )            الخلاٍز

  ( )                             اخخبازاث الاداء  -2

 ( )              الاخخبازاث الشفاَُت           -3

 ( )             الاخخبازاث الػملُت                4

 ( )            اخخبازاث امللاٌ                   -5

 .................................................................................................................. خسي أ -6

 َل جظً هلص الىخب ًإزس غلى املظخىي الػلمي للؼالب؟ -19

 ( )                ال                   (  )  وػم      


