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: صلختسم
- ةيقئاثولا ًالألفالم سوملم اًريثأت كانه نأ ضرتفت ةيبيرجت ةسارد

ةنيعل يساردلا ليصحتلا ىلع - ةيخيراتلا تامولعملا رداصم نم ًاردصم اهرابتعاب
يعماجلا ماعلا نم األلو لصفلا خالل اهنب ةعماجب باد األ ةيلك طالب نم ةيئاوشع

حاتم ( لقتسم ريغتمك ) اً يخيرات اً يقئاثو اًمليف تمدختسا 2017-2018م،
جئاتنو ثادحأو بابسأ لوانتي " سبيلا كوبأ " ناونعب Youtube بويتوي عقوم ىلع

همت دعبو لقتسملا ريغتملا لا خدإ لبق ةبرجتلا قيبطت ،بو ةيناثلا ةيملا علا برحلا
ةيبيرجتلا ةعومجملل ةيفرعملا ةلا حلا رييغت ىلع لقتسملا ريغتملا رثأ نم ققحتلا

اتيإ عبرم (تt-test)،و لثم ةيئاصح التاال ماعملا ضعب مادختساب ( عباتلا ريغتملا )
، يدعبلا و يلبقلا نيرابتخ اال نيب يئاصحإ دلا قرف دوجو نيبت األرث؛و سايقل (²η)

تغلب ىتلا " ةيلودجلا "ت ةمي ق نم ربكأ ىهو 20.4" ةبوسحملا "ت ةميق تغلب دقف
ىلع ينبملا األرث مجح غلب امك ، لقتسملا ريغتملل يباجي األرثاإل ىلع دكؤي 2.4ام

واإل مهفلا ةراهم ىفو ،0.52 اتيإ عبرم ىلع ءانب ركذتلا ةراهم ىف لقتسملا ريغتملا
ةيحان نمو . لقتسملا ريغتملل ادج ريبكلا ريثأتلا ىلع لدت ميق ىهو ،0.85 كارد
تاباج اإل ةحص ثيح نم ىلو األ ةبترملا ىف ةثلا ثلا ةيساردلا ةقرفلا تءاج ىرخأ
مسق طالب لتحا امك ،40% هريثأت ةبسن تغلبو لبقتسملا ريغتملا ضرع دعبو لبق

ريغتملا ضرع دعبو لبق تاباج اإل ةحص ثيح نم ىلو األ ةبترملا سفنلا ملع
ه44%. ريثأت ةبسن تغلب ىذلا لقتسملا

.%39.3 تغلب ريثأت ةبسنب و ىلو األ ةبترملا ىف اوؤاجف نيرشعلا رمع ىف الب طلا امأ
ال تخا ىلع ية ميلعتلا تاسسؤملا ىلإ ةهجوملا تايصوتلا ضعبب ةساردلا تمتُتخاو

اهنم. ةيعماجلا ةصاخ اهف

ةيحاتفملا تاملكلا
تاونقلا - ةيخيراتلا تامولعملا رداصم - هيقئاثولا األفالم

. ةيناثلا ةيملا علا برحلا - ةيقئاثولا ةينويزفيلتلا
: ةيجهنملا ةمدقملا وأالً:

: ديهمت .1
، ةدعص األ ةفاك ىلع ةيمنت ةيأ ثادح إل ًاسيئر ًاكرحم تامولعملا رداصم لثمت
، ةايحلا يحانم ىتش ىف رارقلا عنصل ًا يساسأو ًا رثؤم ًا لماع تحبصأ ذإ

ىذلا طيسولا اذه ، ةمولعملا هذه عون ناك ايأ تامولعم ىلع لمتشي طيسو يأ ىهف
هتامولعم ميدقلا ناسن ناإل َّ َو د دقف خيراتلا رجف ذنم عونتو فلتخا

و قرولا رهظ ىتح ، اهريغو راجح واأل دولجلا ك هتئيب ىف حاتم وه ام ىلع هفراعمو
، ىقرولا رشنلا عملا ىف ةظوحلم ةروث نم كلذ ه ثدحأ امو ةعابطلا هدعب نم
لبق، ىذ نع تاعمتجملا نيب الً وادت رثكأ اهرد اصمو تامولعملا تحبصأ ىلا بوتلا
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اإل ةيلودلا تامولعملا ةكبشو اآلةيل تابساحلا تاين قت روهظ ىلإ ةفاض باإل اذه
ةلوهسب تامولعملا ىلع لوصحلا ىف ًازجانو ًا يويح اردصم تحبصأ ىتلا تنرتن
رداصم دحأك تنرتن اإل ةكبش مادختسا راشتناو عويذ نم مغرلا ىلعو . رسيو

كانه لا،إالنأ االصت تاودأ نم ةادأ اهنوك ثيدحلا انرصع ىف ةيساس األ تامول عملا
زجاح رسك ىذلا زاهجلا اذه زافلتلا ىهو أال ةكبشلا كلت نع ةيمهأ لقت ال ةادأ
دهج وأ ءانع نود ةفلتخملا تامولعملا نم لئاه ضيفب نيدهاشملا قرغأو تافاسملا

. بيردت ىتح وأ
: ةيسيئرلا هناكرأ ف ةثيدحلا لا االصت زئاكر نم ةيروحم ةزيكر زافلتلا لثمي و

تامولعملا رداصم حلطصمل ةسيئرلا ناكر واأل هباشتت ةلا، سرلا و لبقتسملا و لسرملا
زافلتلا حبصأ مث نمو ، لبقتس مُ ىلإ لسرُم من ِسةلا وهاآلرخر لمحي ىذل ا

ةوق وذ وهف ، اهتانايك ةغايصو تاعمتجملا ىعوو نادجو كشيل تىف ًايساسأ الً ماع
زافلتلا ربتعيو . هلصاوتو اهروطت راسم مسرو اهماهلإو اهرئاصم كيرحت ىف ةلعاف

ام لكب تنرتن اإل ةكبش ًابناج انيحن ام اذإ ةثيدحلا لا االصت لئاسو زربأ نم اضيأ
ىف ًاريثأت رثكأ هلعج هعم لماعتلا ةلوهسف ، ثيدحلا لا االصت تاموقم نم هكلمت
نم لا االصت ءاملع هربتعي اذهل اهب، زيمتي ىتلا ةيم اإلعال هتعيبط ببسب ريهامجلا

و هيلع فارش واإل همادختسا نُسح اذإ ناسن لإل يريهامجلا لا االصت لئاسو برقأ
تحبصأ جمارب لا كلت اهلمحت ىتلا ودلاالالت يناعملا خالل نمف ، هجماربل طيطختلا

ب قلعتي اميف ةصاخ ئه اضرل ًابسك دهاشملل لضف األ ميدقت وحن ىرابتت تايئاضفلا
ةيقئاثولا األفالم اهنيب ونم نيديفتسملا روهمج ىلإ مدقت ىتلا ةيفاقثلا تاحاسملا

.(1) فييزت نود عقاولا لقن ةيصاخ نم اهل امل
نوهجوتي ةيلودلا و ةيموكحلا تاسسؤملا و تائيهلا تلعج ىتلا ةناكملا هذه

ىتلا األفالم كلت لثمب طقف صتخت ىتلا ةيئاضفلا ةينويزفيلتلا تاونقلا ءاشنإ ىلإ
ضعب نأ رابتع ىفاال عضُو ام اذإ يرخ أل ةانق نمو آلرخ مليف نم اهاوتحم توافتي

ةانق نم رثكأ اهيدل نماألفالم ةيعونلا كلت مدقت ىتلا ةيملا علا ةيئاضفلا تاطحملا
لثم ددحم ىعوضوم لا جم ىف ةانق لك َصت صخت ثيحب ةدحاو ةيقئاثو

، ةيخيراتلا ةيقئاثولا األفالم اضيأو ، ةيملعلا تاعرتخمل ،وا ديصلا ،و ةيربلا ةايحلا
اهتدهاشم ريظن ميلا غلبم عفد يلإ ًانايحأ جاتحت ىتلا تاونقلا نم ريثكلا اهريغو

ألهن ةغل نم رثكأب اهاوتحم ةمجرت متي ام غًابلا ىتلا هيبنج األ تاونقلا ةصاخو
ملا. علا ىوتسم ىلع سانلا مومع ىلإ هجوم

ب زيمتت اهعاونأ الف تخا ىلع ةيقئاثولا األفالم عيمج نأ نم مغرلا ىلعو
األفالم نأ ،إال ثحابلا راشأ نأو قبس امك قئاقحلا لقنو ةنورملا و ةيعقاولا

فقوتي نأو الدب ىتلا االفالم زربأ نم ةدحاو دعُت اديدحت ةيخيراتلا ةيقئاثولا
ال امبر ىتلا ةيخيراتلا تامولعملل امهم ًاردصم ربتعت ؛ذإ ًاريثك دهاشملا اهمامأ

اهتيعقاوف ؛ ىرخأ رداصم نم تامولعم نم همدقت ام ىلع لوصحلا عيطتسي
َ ملا لقن ىف ةنام واأل قدصلا ب اهغبص -غابلا-يُ ثادح لأل رشابمل ا اهريوصتو

. اهريغو ، بورحلا نم برح اموأ ةعقاول ةيحلا تاطقللا و دهاش
: اهتايضرفو ةساردلا ةرهاظ .2

ىف خيراتلا اذه نأ هيف كش ال اممو األمم، خيرات ةباتكل ةداعإ ةروث لك بقعي
، هتلوانت ىتلا تامولعملا رداصم ىف ةحيحص ةروصب ضرعُي ال هلحارم نم ريثك

ريخو ، ةنيعم ةينمز ِبق حل خرؤت ىتلا األفالم كلت ىتح ه فييزت متي ام اريثكف
" ماوعلا ىسيع نأ" فلؤملا رهظأ فيكو " نيدلا صالح رصانلا " مليف كلذ ىلع ثملا

وهو نئاخ هنأب اكع مكاح رهظ كلذكو ، ملسم ةقيقحلا ىف وهو ، ةنايدلا يحيسم
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ىرحتت ىتلا ةيقئاثولا األفالم ةحلصم ىف بصي ام اذهو ، كلذ نم سكعلا ىلع
ال ىذلا قيثوتلا اذه اهل، اقيثوت ربتعت الاهن ةيخيراتلا عئاقولا درس ىف امامت ةقدلا
يه،فاألف نامك ةقيقحلا ضرع ت ىهف ، زيحت وأ لطش وأ ليوأت الـل عضخي نأ بجي

نايح نماأل ريثك ىف نيعتست اهنأ ثيح عقاولا و قدصلل برقأ نوكت ةيقئاثولا الم
تاسسؤم اهجاتنإب موقتو ، عقاولا نم روصب اهتناعتسا نع ال ضف ، نيصصخت مب

، حيحص لكشب تامولعملا لا صيإ ىف طقف امنإو حبرلا لإى فدهت ال ةيلود ةيموكح
لا نويشان ةانق لثم ةيق ئاثولا األفالم كلت ثبت ىتلا تاونقلا نأ ثحابلا ظح ال دقو

ةسسؤم عبتت ىتلا NationalGeographicAbuDhabi يبظ وبأ كيفارجويج
لب راغصلا و رابكلا نيب راشتناو لوبقب ىظحت ةيملا علا كيفارجويج لا نويشان

. نيدهاشملا نم ةفقثم ةئف اهل بذجتو
ضعب ل هسيردت خالل نم ثحابلا ةظح مال ىف ةساردلا ةرهاظ رولبتت و

ال طلا راقتفا ، تابتكملا و بتكلا خيرات ررقمك ةيخيرات ةيفلخ بلطتت ىتلا تاررقملا
ثادح باأل قلعتي اميف ةصاخ ةفصبو ةماع ة فصب ةيخيراتلا تايفلخلا كلتل ب
تراد ىتلا ةيناثلا ةيملا علا برحلا لثم اهيف، ٌرود رصمل ناك ىتلا ةيملا علا ةيخيراتلا

ا هذه تسكعنا دقو ،" نيملعلا " ةعقوم ىف رصم ضرأ ىلع اهتارتف ىدحإ ىف اهاحر
االتحالل تحت رصم عبقت تناك ذإ ةيرصملا ةيسايسلا ةلا حلا ىلع ثادح أل
." ليمور " ةدايقب نا دياألمل ىلع هنم الص خلا نويرصملا مهوت دقف ، يناطيربلا

روحملا لود نع ائيش نوفرعي البال طلا ؤهالء نم ريثكلا ف كلذ نم مغرلا بو
اهراصتقا نم برحلا ةرئاد تعستا فيكو ،(Alliance) ءافلحلا (AxisPowers)و

نابايلا و ايسورك لودلا نم رثكلا مضتل ةيبرو األ لودلا ضعبو ايلا طيإو ايناملأ ىلع
نيلا تس ىلع رلته بلقنا اذاملو ؟ ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال ىلإ ةفاض باإل ايسآ نم

ال امك ، ةمهملا ةلئس نماأل اهريغو 1939م؟ ماع امهنيب ةمربملا الم سلا ةيقافتا عبد
كلت اهتفلخ ىتلا ةيداصتق واال ةيعامتج واال ةيسايسلا تاريثأتلا اضيأ الب طلا ملعي

. سورضلا برحلا
ةيلا: تلا تايضرفلا نم ققحتلا ةساردلا لواحت ، ةرهاظلا كلت نم الًاق طنا و
حلا صل ةيبيرجتلا ةعومجملا تاجرد عومجم ىف يبسن قرف دوجو .1

. لقتسملا ريغتملا ضرع دعب عباتلا ريغتملا
تاجرد يطسوتم نيب (0.01) ىوتسم دنع يئاصح اإل قرف دوجو .2
. لقتسملا ريغتملل يدعبلا و يلبقلا قيبطتلا ىف ةيبيرجتلا ةعومجم لا
موسوملا ، يخيراتلا يقاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملل ٍ ريثأت دوجو .3

ىلع هضرع دعب (APOCALYBSE" سبيلا كوبأ " وأ ملا علا ةياهنب
ةيساردلا ةقرفلا ،و يملعلا صصختلا نم لكل ًاعبت ةيبيرجتلا ةعومجم لا

. رمُعلا اذكو

: ةساردلا فادهأ .3
برحلا لوح ةيخيراتلا تامولعملا البب طلا ةفرعم ةجرد ىلع فوقولا .1

. ةيناثلا ةيملا علا
برحلا نع سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا رثأ ديدحت .2

ةيبيرجتلا ةعومجملل ةيفرعملا ةلا حلا رييغت )عىل ةيناثلا ةيملا علا
.( عباتلا ريغتملا )

ب رمعلا اذكو ، يملعلا صصختلا ،و ةيساردلا ةلحرملا نم لك رُثْأت زاربإ .3
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.( سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا
: ةساردلا ةيمهأ .4

: اهنوك نم اهتيمهأ ةساردلا دمتست
ىف بابشلا ليج رصع اهب زيمت ي ىتلا تاك َلَ ملا فيظوت قرط ددحت .1

، تاناكمإ نم اهب امو تنرتن اإل ةكبش راشتنا ذنم ةريخ األ ةنو اآل
األفالم نيبو اهنيب قرفلا و اهرود نييب تو ةيقئاثولا األفالم وحن مههيجوتب
. ةبئاص ريغ تامولعم ثب ىلإ نايح األ ضعب ىف حنجت دق ىتلا ةيئاورلا

اإلعالم وحن صاخ لكشب الب وطلا ماع لكشب بابشلا ةئف هاجتا فيظوت .2
ىلع ءوضلا ءاقلإ ىف مهحلا صل هاجت اال اذه الل غتساو ماع لكشب Media
ىذلا ردصملا اذه ةروطخلا و ةيمه األ ىف ةياغ تامولعملا نم ردصم

. ةيقئاثولا األفالم وهو أال مهبناج نم ةرمتسملا ةعباتملا ىلإ دقتفي
ةددعتم ذفانم راشتن ال ةجيتن ةءارقلا نع بابشلا فوزع ةجلا عم لواحت .3

ىتلا تامولعملا رداصم بوص مههيجوت ،ب تنرتن اإل ةكبش ىلإ جولولل
. ةفداهلا ةينويزفيلتلا تاونقلا لثم رصبلا و عمسلا يتساح ىلع دمتعت
ىوتسم ىلع ةيميداك األ تاساردلا نم ألي ةيقئاثولا األفالم عضخت مل .4

لمحت اهنوك ، اهرثأ سايق ىلإ تفده ىتلا تامولعملا و تابتكملا صصخت
بابشلا البو طلا هيف رقتفي ىذلا تقولا ىف ةمهملا تامولعملا نم ريثكلا

اهنم. ةيخيراتلا ةصاخ تامولعملا ىلإ
اهتا: دأو ةساردلا جهنم .5

: ةساردلا جهنم 1/5
بام فقوملا ةماق إ ىلإ فدهي ىذلا ي بيرجتلا جهنملا ىلع ثحابلا دمتع إ
امك تاريغتملا ضعب ىف مكحتلا متي ثيح ة، ددحم فورظو طورش نم هنمضتي

ة يبيرجتلا تاريغتملا هذه ريثأت نيبت نكم يُ ىتح ، ىرخأ تاريغتم كيرحت متي
فورعملا ي بيرجتلا ميمص تلا ةساردلل مدختس ،وت عباتلا تاريغتملا ىلع ةلقتسملا

مهسايق متي دارف نماأل ةدحاو ةعومجم مادختساب ةيدعبلا ةيل لابق ةبرجتلا مساب
ىزع ُ ،يو ىرخأ ةرم سايقلا داعيو ةبرجتلا ءارج إ متي ،مث ةبرجتلا ءارج إ لبق
ي(2). بيرجتلا ريغت لام يىلإ دعبلا يو لبقلا سايقلا ي تجيتن نيب ةيئاصح إ قورف دوجو

امه: ، نييساسأ نيريغتم ىلع ةساردلا لمشتو
." سبيلا كوبأ " يخيراتلا ئيق اثولا مليفلا نع ةرابع وهو : لقتسملا ريغت لام .1
ىلع سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا ةدهاشم رثأ فى لثمتيو : عباتلا ريغتملا .2

. ةيبيرجتلا ةعومجملا
: ةساردلا ةنيع 2/5

29طًابلا ىف تلثمت ىتلا ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ىلع ثحابلا دمتعا
وأ يملعلا صصختلا وأ رمعلا ىلإ رظنلا نود يئاوشع لكشب مهرايتخا مت ةبلا طو

اآل ةيلكب ًاديقم بلا طلا نوكي نأ وه رايتخ اال ىف رايعملا ناك ،لب ةيساردلا ةقرفلا
ال طلا يلا مجأ نأ ىلإ ثحابلا هونيو 2017-2018م، يساردلا ماعلل اهنب ةعماجب باد

رابتخ اال ىلع ابيجي مل نيبلا ط مهنم دعبُتسا ،ً 31طابلا ةبرجتلا اوضاخ نيذلا ب
.6.5% امهتبسن تغلبو ، لقتسملا ريغتملا ضرع دعب وأ لبق ءاوس

: ةساردلا تاودأ 3/5
: امهو نيتيساسأ نيتا أد ىلع ةساردلا تدمتعا
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( لقتسملا ريغتملا ) يخيراتلا يقئاثولا مليفلا 1/3/5
ةيناثلا ةيملا علا برحلا ثادحأ لوانت يقئاثو ٍمليف ىلع ثحابلا رايتخا عقو

األم، كيفارجويج لا نويشان ةانق جاتنإ نم " سبيلا كوبأ " ملا علا ةياهن " ناونعب
خالل نم حاتمو يبظ وبأ كيفارجويج لا نويشان ةانق ىف ةيبرعلا ةغللا ب هيلع قلُعو
ا نيب نم لضف األ ىلإ لصوت لل ثحابلا نم ةلواحم youTube(3)،فىف بويتوي عقوم

هصرحو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا تلوانت ىتلا ةريثكلا ةيخيراتلا ةيقئاثولا ألفالم
ل ًاديدحت مليفلا اذه ىلع هرايتخا عقو ؛ اهمييقتو ةيليصفت ةدهاشم داهت هاشم ىلع

ةيلا: تلا بابس أل
لكشب ( ةيلا حلا ةساردلا ىف ةبرجتلل لقتسملا ريغتملا ) ىقئاثولا مليفلا دعُأ .1
زواجتت ىذلا -ً ال ماك مليفلا ليمحتب نيدهاشملا دحأ ماق ذإ رصتخم

ىلإ همسق نأ دعب كلذ دعب هعفر ب ماق -مث ةلصاوتم تاعاس األعبر هتدم
. ةريغصلا عطاقملا نم ددع

مادختساب دحاولا عطقملا مجح ليلقتل اضيأ ثحابلا نم الت خدت دعبو .2
دحاولا عطقملا ىف ويديفلا ةدم تحوارت ؛ كلذل ةصصخملا جماربلا ضعب

؛ ًاريسي ًارمأ ةبرجتلا قيبطت ةمهم لعجي امب ؛ قئاقد 5 ىتح ةيناث 23 نم
35 ةعمتجم اهتدم يدعتت –ال ةراتخم ويديف عطاقم ةعومجم ضرعف
دنع حايتر نماال ةلا حب بلا طلا رعشُيس الب طلا نم ةعومجم ىلع - ةقيقد

االفالم ةعيبطف ، هثادحأ دقعت ،و هتدم لوط نم للَم نود مليفلا ةعب اتم
. بذجلا رصانع ثيح نم ةيئاورلا نعاألفالم فلتت ةيقئاثولا

عم قفاوتي امب ةيناثلا ةيملا بعلا رحلل ةسيئرلا ثادح األ ىلع مليفلا لمتشا .3
.( رابتخ (اال سايقلا ةادأ

نم ديدعلا ب ةبوحصم ةيحيضوتلا طئارخلا نم ريثكلا ىلع مليفلا ىوطنا .4
. اهريغو ، ةيركسعلا الت محلا لا القتن ةيّطخلا حورشلا

اهنأ نم مغرلا ب اهحوضوو ةروصلا ةدوجب سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا زيمت .5
. ايلعف تاكابتش اال عوقو نابإ تروُص

ًاناونع مسق لك لمح ،ذإ ةنونعم ءازجأ ةدع ىلإ يقئاثولا مليفلا مسُق .6
. خيرات بلا ةبوحصم ، هيف ضرعُتس ىتلا ثادح لأل ازيمم

ىلع هتردقو ، ةناصرلا ب زيمت ذإ مليفلا ىلع قيلعتلا ئراق توص حوضو .7
. ثدحلل دهاشملا هابتنا بذج

:( رابتخ (اال سايقلا ةادأ 2/3/5
نم " يليصحت رابتخا " ىلع ةيلا حلا ةساردلا ىف ةسيئرلا ةبرجتلا ةادأ تدمتعا

مهفلا و ركذتلا يبناج سايقو راهظإ تلواح ؤساًلا، 25 ىلع يوطني ، ثحا بلا دادعإ
و زيكرتلا نم ًاديزم بلطتت ىتلا و لقتسملا ريغتملل ةيخيراتلا ةعيبطلل ًا رظن طقف

ةيملا علا برحلل خرؤت ويديف عطاقم لكش ىف اهنأو ةصاخ ، هاوتحم ةعيبطل مهفلا
. ةيناثلا

اآليتة: تاوطخلا ب رابتخ ورماعةااال
يدليلاطالب دعبلا يو لبقلا ليصحتلا سايق ىف لثمتملا رابتخ اال فده ديدحت .1

اميف ةيئاصح دالةلإ تاذ قورف كانه تناك اذا ام ىلع فوقولل ، ةساردلا ةنيع
مليفلا ىف ًا مُلثم لقتسملا ريغتملا رثأ راهظإ مث نمو ، نيرابتخ اال نيب

ي. ساردلا ليصحتلا ىلع يقئاثولا
مليفلا ىوتحم ل امهدح أ نيدعب ىف ال ثمم رابتخ لال تافصاوم لودج دادع 2.إ

لود جلا دعُأ دقو ، ىوتحملا اذهب ة طبترملا م لعتلا تاجرخم واآلرخل يقئاثولا
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لك ىف ةلئس األ ددعو ، اهسايق دارملا ةيفرعملا تايوتسملا ديدحت خالل نم
وحنلا ىلع ةلئس لأل يلا اإلمج ددعلا ي،واذك بسنلا نزولا يو فرعم ىوتسم

: هاندأ حضوملا
( سايقلا (أةاد رابتخ اال تافصاوم (1) لودج

يعوضوملا ىوتحملا
ةيفرعملا تايوتسملا

كذتلامهفلا
ر

ومجملا
ع

برحلا ) يقئاثولا مليفلا
( ةيناثلا ةيملا 19625علا

يبسنلا %100%24%76نزولا
تايوتسملا سايقل ىلع األ ةبسنلا نإف قباسلا لودجلا ىف حضوم وه امكو
. مليفلا ب يخيراتلا ثدحلا ةعيبطل كلذو ؛ مهفلا ىوتسم ىف تزكرت ةيفرعملا

رايتخا ) ةيعوضوم ىرخأو ، ةحوتفم ةيلا قم ةلئسأ نيب رابتخ اال ةلئسأ تعونت .3
. ليصوتلا ةلئسأ ىلإ )،باإلضةفا ددعتم نم

ة ئطاخلا ةباج حلاةاإل ىف رفصو ةحيحصلا ةلإلباجة دحاو ةجرد تعضو .4
. ةجرد 25 ىئاهنلا عومجملا نوكي كلذبو

قرطو جهانملا جماالت ىف نيصصختملا نم ةعومجم ىلع رابتخ اال ضر عُ .5
هميكحت ةيغ بُ تامولعملا و تابتكملا ،و سفنلا ملعو ، خيراتلا ،و سيردتلا

اهب ىصوأ ىتلا الت يدعتلا ثحابلا دمتعاو ، قدصلا ةجرد ىلإ الً وصو
، نيمكحملا رظن ةهجو نم قيبطتلل اًزهاج رابتخ اال حبصأ مث نمو ، نومكحملا

مهو:
- باد اآل ةيلكل قباسلا ديمعلا و خيراتلا ذاتسأ . غابصلا فيطللا أ.د.بعد

اهنب. ةعماج
باد اآل ةيلكوو تامولعملا و تابتكملا ذاتسأ ىلع. دماح ةماسأ أ.د.

اهنب. ةعماج –
- ةيبرتلا ةيلك ى - وبرتلا   سفنلا ملع   ذاتسأ ُير.  ملا دمحم أ.د.

ق. يزاقزلا ةعماج
اهنب. ةعماج باد. اآل ةيلكب سفنلا ملع ذاتسأ . رضخ لا مك لداع أ.د.

، هنمز ديدحتل اهنب ةعماج باد اآل ةيلكب الب طلا نم نيعة ىلع رابتخ اال قبُط .6
رابتخ اال نع ةباج اإل ةيفيكب ةصاخلا تاميلعتلا تناك اذإ ام ديدحت اذكو

. لقتسملا ريغتملا ضرع دعبو لبق ةحضاو
رابتخ اال ةيح صال ىلإ ثحابلا نانئمطا نع ةقباسلا تاوطخلا ترفس أ دقو

(1، ةساردلا قحلم ة( يئاهنلا هتروصب قيبطتلل
: ةمدختسملا ةيئاصح التاال ماعملا 4/5

ةيئاصح التاإل ماعملا ضعب ىلع ةبرجتلا جئ اتنل هليلحت ىف ثحابلا دمتعا
ةساردلا ضورف نم ققحتلل ايعس ةيبيرجتلا ةساردلا ةعيبطو بسانتت ىتلا

ىه: الت ماعملا هذهو ، اهفاده أل ًاقيقحتو
يلبقلا ثحبلا ىت عومجم ءادأ نيب قورفلا دالةل سايقل (t-testت) رابتخا .1

. يدعبلا و
لقتسملا ريغتملا ريثأت ةجرد نع فشكلا فدهب ،(²η) اتيإ عبرم لماعم .2
ليصحتلا وهو عباتلا ريغتملا ىلع ، سبلا كوبأ ىقئاثولا مليفلا وهو
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. يساردلا

: يركفلا جاتن اإل ثحب .6
: ايبرع 1/6

ب ةلصلا ذى يبرعلا يركفلا جاتن اإل ىلإ لصوتلل عجار ثحب ةيلمع تيرجُأ
،واأل ةيليجستلا ،واألفالم ةيقئاثولا تا:األفالم حلطصم مادختساب ةيلا حلا ةساردلا

ةيلا: تلا رداصملا ب كلذو ةيخيراتلا ةيقئاثولا فالم
و تابتكملا لا جم ىف يبرعلا يركفلا جاتن لإل يفارجويلببلا ليلدلا .1
ةيلا:(1985-1976 تلا تارتفلا ي طغت ىتلا و ةفلتخملا هتاعبطب تامولعملا
م)(4)،(1986-1990م)(5)(1991-1996م)(6)،(1997-2000م)(7)،(2001-
2004م)(8)،(2005-2007م)(9)،(2009-2008م)(10)،(2011-2010

م)(11).
. تنرتن اإل ةكبش ىلع (12) ةيرصملا ةيعماجلا تابتكم ملل دحوملا سرهفلا .2

،ب ةبيط ةعماجل ةينورتكل اإل ةباوبلا ب حاتملا ةموظنملا راد تانايب ةدعاق .3
.(13) ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ةيقئاثولا األفالم تلوانت ىتلا ةيبرعلا تاساردلا نم يأ نع يُرثع ومل
ىتلا تاساردلا ضعب ثحابلا ىدل رهظ امنإو ، ةيخيراتلا تامولعملل ردصمك
وحنلا ىلع ةيفرعملا اهتاعاطقل اعبت ثحابلا اهمسق ةفلتخم رظن تاهجو نم اه تلوانت

يلا: تلا
ملع رظن ةهجو نم ةيقئاثولا األفالم لوانتت تاسارد وأالً:
تزكر تامولعملا و تابتكملا صصخت روظنم نمو : تامولعملا و تابتكملا

األفالم ءانتقاو جاتنا ةرورض ىلع (14)(2008 ليربإ )" فسوي رحس " ةسارد
هنما ىوصقلا ةداف اإل قيقحت مث نمو ، ةصصختملا و ةماعلا تابتكملا ىف ةيقئاثولا
" ملوأ ةجيدخ " تحرتقا امك . ةيديلقتلا تامولعملا رداصم نع فلت خم ردصمك
ىف ةعوبطملا رداصملا لثم اهلثم ةيمليف ةيقئاثو ةيمقر رداصم ءانب (2010م)(15)

رداصم لمشت ةساردب تامولعملا و تابتكملا ملع زيزعت ىلإ ةفاضإ ، تابتكملا
. ةيصنلا ريغ تامولعم

األفالم ةساردب ماق ىذلا "(2010م)(16) ىدمحم ىحتف "عالء ىلإ ةفاضإ باأل اذه
ةعومجمل اعبت ةعو نتم تائف يلإ اهميسقتب ةيرتوملي ف ةسارد رصم ىف ةيليجستلا

. اهريغو ةينمزلا و ةيعونلا و ةيددع لا تارابتع نماال
األفالم ثبت ىتلا جماربلا و تاونقلا ب قلعتت تاسارد : ًايناث

ىلإ تفده ىتلا "(2006م)(17) نمحرلا دبع داهج " ةسارد ىلإ انه راشيو ةيق: ئ اثولا
،و نادوسلا ب ةيلحملا تافاقثلا ب فيرعتلا ىلع ةدعاسملا ةينويزفيلتلا جماربلا ديدحت
ًهل ادرفنمو ً ازيم ًامُ لكش هفصوب ينويزفيلتلا قيثوتلا ةيمهأ ىلع تدكأ

االفالم ىلع دامتع باال ةفرعملا رشن ىف الاهل غتسا نكمي ىتلا ةيباجي اإل هصاوخ
ةيراد واإل ةينهملا الت كشملا تلوانتف "(2012م)(18) ىدهم الص "خإ امأ . ةيقئاثولا
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جاتن باإل فيرعتلا يلا ةفاض ،باإل ةينويزفيلتلا ةيقئاثولا االفالم جاتنإ هجاوت ىتلا
تفده امك 2009م، ىتح 1949م نم ةرتفلا ىف ناد وسلا ىف يقئاثولا ىمليفلا
اهريغو ةيعوضوملا و ةينهملا و ةيملعلا سس األ لوح ةيملع ةيؤر عضو ىلإ ةساردلا

ةينب "(2017م)(19) دمحأ رينم ىنم " تلوانتو . اهتءافك عفرو ةيقئاثولا األفالم جاتن إل
اهتق خاللعال نم ضرعلا ةقيرط اذكو ةيقئاثولا األفالم ىلع قيلعتلا ىف درسلا

. تامولعملا ىلع اهنم لوصحلا و اهتدهاشم وحن ةبخنلا تاهاجتاب
واألفالم ةيسايسلا ثادح األ نيب الةق علا لوانتت تاسارد ثًاثلا:

ةيمهأ هتحورطأ ىف "(2009م)(20) تادرجلا ىلع مصاع " لوانت دقف ةيق: ئ اثولا
ريزجلا ةانق اهتثب ىتلا ةيقئاثولا ةلسلس لا ىف ةيسايسلا تاعارصلا ةدنجأ كردن نأ

هتع ابت ىذلا بولس األ ليلحتب كلذو " ةياغلل ىرس " ناونع ـب تمسُوو ةيرطقلا
هذه اهيلع تدمتعا ىتلا تامولعملا رداصمو ةيسايسلا تاعارصلا عالج ىف ةلسلسلا

بابشلا لا بقإ ىدم اهتسارد ىف تلوانت دقف "(2012م)(21) يفنح ةبه " امأ . ةلسلسلا
ةفرعم كلذكو ، ةينيطسلفلا ةيضقلا لوانتت ىتلا ةيقئاثولا األفالم ةدهاشم ىلع
بابشلا تاهاجتا ىلإ لصوتلا ةلواحم ىلإ ةفاض األفالم،باإل كلت ةدهاشم بابسأ

ىفو كلذ. ىلع تبترت ىتلا اآلراث امو ، ةينيطسلفلا ةيضقلا وحن ة ساردلا ةنيع
25 ةروثل ةيقئاثولا "(22)(2015م)األفالم ميحرلا دبع هللا دبع " للح ىرخأ ةسارد

بويتوي عقوم ىلع كلذ ىف ادمتعم ًا(دالايل) يئايميس ًا ليلحت رصم ىف رياني
ام وهو سيئر لا ؤس نع ةباج الىف"(23)(2015م)اإل ىحتف ةبه " تلواحو .YouTube

ميظنت نع ()) سياف ةكبش ل ةيقاثولا األفالم اهتجلا ع ىتلا تاعوضوملا و راكف األ
؟ ميظنتلا اهعم عراصتي ى تلا ةحلسملا تاميظنتلا و ةيم اإلسال ةلودلا

: ةيقئاثولا نماالفالم ةداف باإل قلعتت تاسارد : ًاعبار
ةفرعم ىلإ تف هد ىتلا الم"(2010م)(24)و سلا دبع نتاف " ةسارد اهتلثمأ نمو
تاونقلا اهضرعت ىتلا ةيليجستلا األفالم ةدهاشمل يعماجلا بابشلا مادختسا عفاود
جهنملا ةثحابلا تمدختساو ، ةدهاشملا هذه نم ةققحتملا تاعابش واإل ةيئاضفلا
ةلحرملا ىف ةدرفم 424 اهماوق بابشلا نم ةيئاوشع ةنيع مادختساب يناديملا

دمحم لا "هن تلواح امك . نايبتسا ةرامتسا مادختساب ةنس 21 ىلإ 18 نم ةيرمعلا
لا لألفط ةمدقملا ةيقئاثولا األفالم ضعب ىوتحم ةيمهأ نم دكأتلا هط"(2012م)(25)
مل ةيرمع ةئف مهرابتعاب ال؟ مأ لا األفط سمي دق اهب مدقي ام ناك اذإ ام ديدحتب

دعب. جضنت
يميلعت روظنم نم ةيق ئ اثولا األفالم تلوانت تاسارد : ًاسماخ

األفالم فيظوت دودرمو ةيلعاف ةساردب (26)(2012)" يودب ميرك " :فماق تحب
ا رصتق ي ملو . ةيدادع اإل ةلحرملا ذيم تلال ةيعامتج تاال اساردلا ررقم مهفل ةيقئاثولا

وحن ىلع ةيعماجلا ةلحرملا اضيأ تلمش لب يساس األ ميلعتلا لحارم ىلع طقف ألرم
اال ىدم ىلإ لصوتلا لواح ثيح "(2012م)(27) عيدبلا دبع ىلع ىناه هب" ماق ام

ةفاض باإل اذه . ةيلكلا الب طل نونفلا داوم سيردت نم اهقيقحت نكمي ىتلا ةدافتس
األفالم مادختسا تفده ىتلا "(2014م)(28) ظيفحلا دبع دمحم ريهس " ةسارد ىلإ

ةنيدم اهرقمو 2013م، ماع تئشنُأ YouTube بويتويلا ربع ثبُت ةينويزفيلت ةانق ()
ة. يزيلجن اإل ةغللا ب يقئاثولا ىوتحملا ثبب متهت ، كرويوين
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ذيم تال ىدل دقانلا ريكفتلا تاراهم ضعب ةيمنتل خيراتلا سيردت ىف ةيقئاثولا
. ةيدادع اإل ةلحرملا

: ًايملا 2/6ع
دصار م نم ريثكلا ىف يبنج األ يركفلا جاتن اإل ةعجارم ىلإ ثحابلا دمع

و ،"Documentaries") ىحلطصم مادختساب ةيملا علا تانايبلا
األفالم تلوانت ىتلا تاساردلا نم ريثكلا دوجو نيبتو ،("DocumentaryFilms"

تامولعملا رداصم نم ردصمك اهمادختسا اهنيب نم سيل ، ةدع بناوج نم ةيقئاثولا
كلتل ًاضرع ىلي اميفو ، تامولعملا و تابتكملا صصخت روظنم نم ةيخيراتلا

: تاساردلا
ةادأك زافلتلا ةيمهأ ىلع هتسارد ىف (29)RobertLavelle ليف ال تربور دكأ .1

ةيقئاثولا األفالم ضرعل ةيساردلا تاعاقلا ىف همادختساب ةلا، عف لا صتا
رداصملا نم اهرابتعاب ، ةفلتخملا ةساردلا تاررقملا مهف ىلع نيعت ىتلا

ىلإ بتاكلا راشأو ، ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف اهيلع دامتع اال مزل ىتلا ةثيدحلا
بولاال ةيميلعتلا لوص فلا ىف ةرثكب مدختست تحبصأ ةيقئاثولا نأاألفالم

مليف "EyesonthePrice"و مليف االفالم: كلت جذامن نمو ، ةدحتملا تاي
ب مث ويديفلا طارش مادختساب ضرعت تناك ىتلا "Civilwar"،و

كلذ. دعب روتكيجوربلا
األفال روهظ تايادبل خيرأت "JeremyMurray(30)بلا ييروم ىمريج " ماق .2

حتف ىف ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب زافلتلا روهظ مهسأ فيكو ةيقئاثولا م
ةينقت ىلإ اضيأ راشأو ، امنيسلا رود ريغ ىرخأ تاونقو اهل، ةديدج قافأ

. ظوحلم لكشب ةيقئاثولا اإلفالم راشتنا ىف تمهاس اهنأ فيكو ويديفلا
Frank" بكان كنارف "StefanoBocconiو" ينوكوب ونافيتس نم" لك ماق .3

ةسارد اومدق دقف (31)LyndaHardmanb" بنمدراه ادنيل و" Nackb
ينبُت ىتلا ةراكف داأل يلوت ىف نيدهاشملا ب ةناعتس اال ةرورض يلإ تفده

خالل نم ماعلا يأرلا نع األفالم هذه ربعت ثيحب ، ةيقئاثولا األفالم اهيلع
. عساو قاطن ىلع ةيصخشلا الت باقملا نم ريثكلا دقع

يمريج AlanS.Marcus"،و" سوكرام نم:"آالن لك ةسارد تعس .4
مليفلا مادختسا ةيفيك ةشقانم ىلإ (32)"JermyStaddard دراداتس

مدق دقو ، ميلعتلا ىف ةلا عف ةليسوك نيسردملا بناج نم يقئاثولا
"BowlingFlowerىف جنيلوبلا ةرهز " مليف ماختساب حةلا ةسارد ناثحابلا

. ةيوناثلا سردلا تاعاق دحأ
ناهي ال سين Nezaket,Özgirin"،و" نير جزوأ تيك نم:"نازي لك دعأ .5

Reyhan ساالكات ناهير و" Neslihan Demirdirek " كريدريميد
ةيميلعتلا ويديفلا عطاقم جمد ةيمهأ حيضوت تلواح ةسارد (33)"Salatac
ىوتحملا ىلع مئاقلا ميلعتلا ىف دحاو بلا ق ىف ةيقئاثولا عماألفالم

اال ممُص املثم ، بيولا ةكبش ربع ىوتحملا ثبب كلذو ، تاعماجلا ىف يئرملا
عتتامظاال هنأ ىلإ ةساردلا تصلخو خالاهل، نم اضيأ عزوو نايبتس

ويديفلا عطاقم عم اهج مد متي امنيح ةيقئاثولا مناألفالم ةدافتس
. ةيميلعتلا

اهتقباس نع يلقال تفلتخا ةسارد (34)"WaltWolfram" مارفلو تلا "و مدق .6
ةصاخ ، ةيقئاثولا لألفالم ةيدرسلا ةيحانلا ب األلو ماقملا ىف تنتعا ذإ
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خالل نم ةغللا كلت ليلحتب فلؤملا ،وماق اهيلع قيلعتلا ةغلب قلعتي اميف
ىلإ لوصولا مث نمو عمتجملا نولثمي نيذلا نيمكح ُ ملا نم ةعومجم

خ نم اضيأ نكلو ءاقل خاللاإل نم طقف سيل قيلعتلا ىف ىلثملا ةقيرطلا
ةعومجم ىلع دامتع اال ىلإ ةساردلا تصلخو . ظافل واال لمجلا رايتخا الل

ءاقل ىفاإل تاوص اال فلتخم رايتخا ىلع لمتشت ىتلا تايجيت نماالتسار
. اهريغو ، ديقملا درسلا مادختساو ،

ميلعتلا ىف ةلصاحلا تاروطتلا (35)"MAOYijing جنيجي "وام ضرعتسا .7
باالفالم ةملكلا ةيمهأ فاشكتسا لواحو ، ةيقئاثولا األفالم مادختساب
نأاألفالم ىلإ ةساردلا تصلخو ، ميلعتلل اثيدح ًاروظنم ا هنوكو ة يقئاثولا

جوازتلل ةجيتن نيصلا ىف ميلعتلا ريوطت ىف ًا ببس تحبص أ ةيقئاثولا
. ةيرصبلا و ةيعمسلا داوملا نيب

ىف مادخ لالتس ةيقئاثولا األفالم مادختسا ميمعت لوح يامه تسارد 8.وىف
ربساك VAN"و" RENS ناف سنير نم" لك اماق االت جملا ةفاك

و ميلعتلا و لاخيلا نم لك جمدب (36)"CASPERSYLVEST تسيفليس
األفالم ريثأت ةسارد ىلإ ةفاض ،باإل ةيسايسلا ةيقئاثولا ىفاألفالم هيفرتلا
ءزج اهللختي ةقيقحلا نم ءازجأ ضرعب ةيلودلا ةسايسلا ىف ةيقئاثولا
. يقلتملل ةيكارد اإل تابيترتلا ىلع نيدمتعم ةياهنلا عقوت عم لا يخلا نم

تلوانت ىتلا ةيملا علا و ةيبرعلا تاساردلا ضعبل ضرع دعبو قبس امم
- ثحابلا عمل دودح - ىف ةسارد دجوت ال هنأ حضتي ةيقئاثولا األفالم عوضوم
و تابتكملا ملع روظنم نم ةيخيراتلا تامولعملل ردصمك األفالم كلت تلوانت
ىف تفلتخا اهنأ إال ةيبرعلا تاساردلا ضعب نيوانع تهباشت نإو يتح ، تامولعملا

األف لوانت ىلإ ةقباسلا تاساردلا مظعم تهجتاو ، قيبطتلا ىلا وبتلا جهنملا و فدهلا
،وأك اهمادختسا روطت فيكو اه روهظل ٍخيرأتك ،وأ ةيميلعت ةليسوك ةيقئاثولا الم

مليفلا ىف راوحلل ةيدرسلا ةينبلا لوانت اهنم ليلقو ، ةتحب ةيسايس رظن جوهة
نم ةيعونلا هذه نع ًا ديعب تامولعملا و تابتكملا صصخت نكي ملو . يقئاثولا
لثمب دوزتلا ىلع تابتكملا َثِ ِح ب نيثحابلا ضعب متهاف تامولعملا رداصم

ماق اآلرخ ضعبلا ،و ةصصختملا و ةماعلا تابتكملا ضعب ىف اهجاتنإ األفالم،وأ كلت
. اهريغو ، ةينمزلا و ةيعوضوملا اهتاها جتا ًانيبم ايعونو ايددع اهرصحب

: ةساردلل يرظنلا راط :اإل ًايناث
: لخدم

ريسفت خالاهل نم نكمي ىتلا ةمهملا تاود األ نم ةيقئاثولا األفالم ُتدع
لقعلا بطاخت اهنأ حلااالت،ذإ ضع ب ىف لبقتسملا ب ؤبنتلا و رضاحلل دصرو ، يضاملا

كلذ ىلع بترتي امو ثادح التواأل كشملا و اياضقلا ب ةفرعملا و ىعولا رشنب يرشبلا
األ ةيرشبلا ئدابملا نم اهري غو ، بوعشلا نيب وتلاالمح ةيناسن أاإل دبمل ٍمعد نم
ب ةمعفم عادب باإل زيمتت ةيقئاثو فأالم ميدقت إالب ميعدتلا اذه ققحتي نلو ، ةليص
عإاليم وه ام اهنم ف ةيقئاثولا األفالم فادهأ ددعتت مث نمو . قيوشتلا و ةيبذاجلا

. يهيفرت رخآو ، يفيقثتو
ىف امنيسلا صُعان نم هعم نمو JohnGrierson نوسريرج نوج لذب دقل
ءانب ىلع موقي يميلعتو يفيقثت رود ذا يقئاثولا مليفلا نوكي يك اريبك ًادوهجم ادنك
ةباثمب نماألفالم ةيعونلا هذه نوكت نأ نوبغري اوناك ثيح ريهامجلا نيب مهافتلا
روهمجلا تامامتها نم ًا بيرق يقئاثولا مليفلا ناك املك ,ف يوبرتلا ليوحتلل ةادأ

، ةيقئاثولا ةلا سرلل هتيقادصم ةجرد تداز املك ، هلقع بطاخيو هتفاقث ردق ىلعو
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مهم رودب قةي ئاثولا األفالم موقت مث نمو ، اهثبت ىتلا ةانقلل ةيقادصملا ةجرد اذكو
هطابترا ززعت امك ، دهاشملا نهذ ىف رودت ىتلا الت ؤاستلا نم ريثكلا نع ةباج ىفاإل

.(37) بيرقلا وأ ديعبلا ي ضاملا ىف تثدح ةهباشم ثادحأب هطبرو ةيراجلا ثادح باأل

:( ةيليجستلا ) ةيقئاثولا األفالم ةيهام 1/2
: روهظلا و ةأشنلا 1/1/2

نويسنرفلا دعيو ، امنيسلا روهظب ًاقيثو اطابترا ةيقئاثولا األفالم عويذ طبترا
فأ فصو ىف تمدخ ُتسا ذإ ماع1916 ةيليجستلا األفالم حلطصم مدختسا نم لوأ
اإل مدختسا امك ، صخشلا وأ ثدحلا و ناكملا : تاعوضو م لوانتت ىتلا الت، حرلا الم
األفالم ىلع لب عقاولا ل جست ىتلا األفالم ىلع طقف سيل يقئاثولا موهفم زيلجن

يقئاثولا مليفلا حلطصم راعتساو نوس يرجر كلذ دعب ءاجو . يأرلا اهيلإ فاضي ىتلا
اذهل سك ةباثمب نوكيل 1926م(38) ماع نص كرويين ةلجم ىف رشن لا قم ىف

كلذ. دعب نوصصختملا هلوادت ىذلا حلطصملا
ةصاخ بورحلا و ةيسايسلا ثادح باأل ةيقئاثولا األفالم روهظ طبترا دقو اذه
لودلا ضعبب اضيأ راه وهظ نكامأ تطبترا امك ، ةيناثلا و ىلو األ نيتيملا علا نيبرحلا

ىتلا لودلا ىلوأ نم " ايسور " ،وتدع نيبرحلا نيتاه ىف ًافرط تناك ىتلا
تعقو ىتلا ةيسايسلا ثادح نماأل ريثكلا قيثوتل اهتعوط ذإ امنيسلا تمدختسا

مت ىتلا ةيقئاثولا األفالم دعُتو ، ةطلسلا ىلع الء يتس اال ةفش بلاال ةلواحم ءانثأ
خيراتلا نم اعون ايسور ىف نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا و األلو نيدقعلا فى اهريوصت
ريثكلا ترهظو ،VladimirLenin نينيل ريمد فال ةدايقب ةيفشلبلا ةروثلل يئامنيسلا

ماع " برحلا مايأ نم موي " لثم ةيناثلا ةيملا علا برحلا نابإ ةيقئاثولا نماألفالم
ةيادبلا 1925م،إالنأ ماع ذنم ةيقئاثولا لااألفالم بجم اومتها "ف نامل "األ 1942م،امأ

1933م، ماع ايناملأ ىف مكحلا AdolfHitler رلته فل دوأ يلوت دعب تناك اهل ةيلعفلا
ىف يحاونلا عيمج يطغت ىتلا ةيقئاثولا االفالم جاتنإ امنيسلا رود ىلع ًامازل ناك ذإ
ادهاش 1936 ماع " ةدار اإل راصتنا " مليف دعيو ، هفلخ ريهامجلا ةئبعتو ةيزانلا ةايحلا

األفالم ترهظ ةيناثلا ةيملا علا برحلا بوشن دعبو ارتلجن ا ىفو ، كلذ ىلع ً
وحن ماعلا وجلا ةئبعت متو ، نينطاوملا بولق ىف ةنينأمطلا ثبت ىتلا ةيقئاثولا
كلت ىف ترهظ ىتلا األفالم نمو ، سيفنلا و ىلا غلا لذب لعى دونجلا ثحو بيردتلا

نوينابايلا متهي مل اآلرخ بناجلا ىلعو 1942م، ماع جاتنا " سانلا برقأ " مليف ةرتفلا
ولاال ىفو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب إال ةيقئاثولا االفالم ةصاخو ةماع باألفالم

مهأ ىه 1935م ماع اهجاتنإ أدب ىتلا " نامزلا ريس فأالم" ةلسلس دعُت ةدحتملا تاي
1937 ماع ا" ينابسأ ضرأ ": نامليفلا هعبت يكيرم األ يقئاثولا مليفلا ناديم ىف ةوطخ
نع يليصفت نايب لوأ نامليفلا ناذه ربتعيو 1938م ماع "40.000.000" مليف مو

برحلا تبرق امنيح 1944م ماع يفو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلل تدهم ىتل ا ىسآملا
شيجلا ميع تد ىلع لمعت ىتلا ةيقئاثولا األفالم ترهظ ءاهتن اال ىلع ةيناثلا ةيملا علا

تروص دقو " راهنلا فصتنم ةكرعم "،و" سيفمم ءانسح "و" ورتيب ناس لثم:" ايونعم
(39). اهكراعمو ةيملا علا برحلا األفالمأوهال هذه

: موهفملا 2/1/2
ةمجرت وهف ، يبرعلا ملا علا ىلع الً يخد ةيقئاثولا األفالم حلطصم يُدع

، نوسريرج يسنرفلا ه مدختسا نم لوأ DocumentaryFilms،ف يبنج األ حلطصملل
تناك ىتلا ةيسنرفلا ةملكلا نم هايإ ًادمتسم مرصنملا نرقلا تاينيث ثال ىف كلذو
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ا ىلو :األ نيتدرفم ىلع حلطصملا اذه لمتشيو ام"، ةلحر نع ةروصم رضاحَم " ينعت
ب ىمسُيام وهو ، ةداملا اهيلع لَّجَسُت ىتلا اآلةل ىلع قلطي ناكو ، مليف عمج ألفالم:
قف و ةَّدع ُ وملا ةروَّص ُ ملا ةداملا لثمت تحبصأف ةدرفملا تعستا ،مث طيرشلا

و واولا س راف نبا ،قلا قئاثو ىلإ ةبسن ةيقئاثولا : ةيناثلا ةدرفملا ،و نيعم ماظن
كلذ نمو " ُهُتْمَكْحَأ : ءيشلا َّقثَوقُت ،و ماكحإو دْقَع ىلع لدت ةملك فاقلا و ءاثلا

ا(40). هربخ تدكأ و اهتمكحأ يأ مليفب ةثداحلا َّقثَوقُت : هلوق
األ دنع ًامئاق دجالًالزلا ةيقئاثولا األفالم حلطصم فيرعت راثأ دقل

ىلع حلطصملا اذه لوح ىؤرلا ددعت ىلإ ىدأ ىذلا لدجلا اذه ، داَّقُنلا و نييميداك
ةيلا: تلا تافيرعتلا ىف ظح امُيال وحن

رهاظم نم رهظم ليجست قرط ىدحإ " اهنأ ىلع (41) يدهم الص خإ اهتفرع .1
ءانبلا ةداعإب وأ رشابملا ريوصتلا قيرط نع اهمييقتب كلذو ، عقاولا
عيسوت ىف ةبغرلا عابشإ لجأ نم ، ةفطاعلا و لقعلا عم ىشامتتل يقطنملا

االت جملا ىف كلذو ، حوضوب اهلولحو الت كشملا ضرعو كارد واإل ةفرعملا
(42)" ةيناسن اإل تاق ال وعلا ةيداصتق اال

مليفلا " نويزفلتلا و امنيسلا نونفو مولعل ةيكيرم األ ةيميداك األ هتفرع .2
ةيداصتقا وأ ةيملع وأ ةيعامتجا وأ ةيخيرات تاعوضوم عم لماعتي ىذلا

هثادحأ ءانب ديعُأ مأ ، ةيقيقحلا ثادح أل اعوقو تقو رِوُص ءاوس ،
يساس األ مليفلا زيكرت نوكي (،ذإ اهليثمت ديعأ ( اهديسجت و ةيقيقحلا

وأ ةيلستلا ب ةقلعتملا بناوجلا ب همامتها نم رثكأ يقيقحلا ىوتحملا ىلع
. يئامنيسلا نفلا

ِ يئامنیسلا ِجاتن َنماإل ٌزیمم ٌلكش " هنأ ىلع هتفرعف (43) يحتف ةبه امأ .3
ِّيداملا ِحبرلا ىلإ ُفدهی ،وال هِذیفنتو ِهتدام ىف ِعقاولا ىلع ًاساسأ دُمتعی

و ِةیم اإلعال يحاونلا ب طبترت ٍفادهأ ِقیقحتب ىلو األ ِةجردلا ب ُّمتهی لب
الةق خلا ةجلا عملا وه ،وأ خیراتلا و ثارتلا ِظفح وأ ِةیفاقثلا وأ ِةیمیلعتلا

" عقاولل
ةيئاورلا ريغ نماألفالم عون 1973م: سةن يئامنيسلا نفلا مجعم هفرع .4

ءاوس عقاولا نم هتدام ذختي لب لا، يخلا و ةصقلا ىلع دمتعت ال ىتلا
ةداعإ قيرط نع ،مأ عقاولا ىف ترج امك ةرشابم ثادح الأل قنب كلذ ناكأ

(44). ةيعقاولا ةقيقحلا نم بيرق لكشب عقاولا اذه ليدعتو نيوكت
قيثوت وأ فصو نع ةرابع يقئاثولا مليفلا َّنأ ةقباسلا تافيرعتلا نم حضتي و

جسن نم تسيل و عقاولا ىف ةلثمم ةنيعم ةيضق ،وأ صخش ،وأ ثدح ،وأ ناكمل
." عقاولل الةق خلا ةجلا عملا " نوسريرج هيلع قلطأ ام،اذل بتاك وأ فلؤمل لا يخلا

كشالً ةيليجستلا و ةيقئاثولا األفالم ىحلطصم الف تخا نم مغرلا ىلعو
ةلواحم مغر ، ةيزيلجن اإل ةغللا ىف ينعملا ىف نايواستي امهنأ ،إال ةيبرعلا ةغللا ىف

دوالةل موهفم ىف ثحب امنيح ثحابلا نظ اذهو - امهنيب زييمتلا نيثحابلا ضعب
ةيزيلجن باإل امهنع ناربعُي نيذلا نيديحولا نيحلطصملا -ف ةيقئاثولا األفالم حلطصم

داَّقنلا و نييم اإلعال ضعب نأ DocumentaryFilms،إال Documentariesوأ امه
وأ صخشل ةيمويلا ةايحلا ريوصتو هيليجستلا ،ف نيحلطصملا نيب نو قرفُي

نوكت امبر بناوج ىلع زيكرتلا و ةنيعم حةلا دصر فدهب صاخش نماأل ةعومجم
ةيخيراتلا قئاقحلا و قئاثولا ىلع دمتعي ىذلا ىقئاثولا الف خب ، نيريثكلا نع ةبئاغ

نأ انل نكميف نذإ . ةيمويلا مهتايح و ةعومجم وأ صخش ةايحل دصر هنوك نم رثكأ
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ىريو . رضاحلل فصو وهف يليجستلا اَّمأو ، يضاملل فصو يقئاثولا مليفلا َّنأ لوقن
ىتح ةدحاو امهثب ةقيرطو دحاو امهفدهف هلحم ىف سيل انه قيرفتلا نأ ثحابلا

. ةجلا عملا ةقيرط فلتخا نإو

: صئاصخلا 3/1/2
عقاولا ةروص مدق تُ نأ ذإ اهب زيمتتو ةيعقاولا وحن ةيقئاثولا األفالم هجتت

متي ثيح نمه هتدام دمتسي ىذلا ةيعقاولا ساسأ وه ىذلا يقلتملا يلإ ةريبك ةنامأب
ةيقئاثولا األفالم ةيعقاو بناج ىلإو .(45) ةيعيبطلا و ةيقيقحلا نكام األ ىف ريوصتلا

يلا: تلا وحنلا ىلع اه صئاصخ نم ضعب (46) رماض زيزعلا دبع نّيب دقف
ب يقئاثولا مليفلا فده ديدحت نم الدب انهو : ةيكولسلا صئاصخلا .1

. هجاتنإ فدهل مليفلا قيقحت نم دكأتلا نم ،ذإالدب دهاشمل لةبسنلا
لبق هروهمج ىلع مليفلا عانص فرعتي نأو :فالدب فدهتسملا روهمجلا .2

. مهلوقع ةبطاخم ةلال عفلا و ةبسانملا ةقيرطلا اوددحي يك هجاتنإ
لكشب روهمجلا بطاخي يك مليفلا ىوتحمديدحت نم الدب :ذإ عوضوملا .3

. ًاريثأت رثكأو زيمم
، فدهتسملا روهمجلا ،و مليفلا فده ىلع كلذ دمتعيو : يئامينيسلا لكشلا .4

. ةقباسلا صئاصخلا عم لماكتي نأو ،فالدب عوضوملا ةعيبطو
ُهع تمت نإو ةيعقاولا و ةيقيقحلا هتايحو دهاشملا هاري ام نيب قباطتلا .5

. هاوتحمب هتق عبال هساسحا ىدم ىلع فقوتي مليفلا ب ةدهاشمب
مصاع اهزربأ دقف ، يسايسلا وأ يخيراتلا يقئاثولا مليفلا صئاصخ امأ

: يلا تلا وحنلا ىلع (47) تادارجلا
ىف مهست ىتلا ةيرسلا قئاثولا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلل ىعسي .1

. ةقيقحلا ةفرعم
بذج ىف مهست ةينف تاسمل ةفاضإ عم عقاولا ريوصت وحن ىعسلا .2

. ئراقلا
. قمعتب هاياضقو هرهاوظو يعامتج اال عقاولا ىف ثحبي .3

. ملسلا و برحلا مايأ ىف هتعانص رمتست .4
ولا ارظن ، ذوفنلا باحصأ هجاوي ألهن ةعاجشلا ىلإ هوع ناص جاتحي .5

. اهتيعق
. ةفلتخملا اياضقلل هحرط ىف ةيساسأ ةطقن عارصلا ربتع 6.يُ

: ةيقئاثولا األفالم عاونأ 4/1/2
نوسريرج اهمسق امك نييساسأ نيلكش ىلع ةيقئاثولا األفالم ىوطنت

:(48) امهو
وفأ ةيميلعتلا واالفالم ةفرعملا فأالم ىلع لمتشي يذلا و يند األ ىوتسملا .1

. ليلحت وأ ريأ ميدقت نود اهريغو الت، حرلا الم
ةيعامتج واال ةيسا يسلا لا األمع ىلع رصتقي ىذلا وهو ىلع األ ىوتسملا .2

ة رظن سكعتو اهتاعوضومل خالةق ةجلا عم مدقت وأ ىزغم نمضتت ىتلا
ىف ةيلا حلا ةساردلا عوضوم " سبيلا كوبأ " يقئاثولا مليفلا عقيو ، جرخملا

. ىوتسملا اذه
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يلا: تلا وحنلا ىلع ةيقئاثولا األفالم عونأ (49) تادارجلا ددح دقو
قنالً تابسانملا فتحاالتو واال ثادح األ لقني ىذلا وهو : يرابخ اإل مليفلا .1

. ةينهمو ةيقادصم لكبو ، ليدعت نود ًارشابم
ةيحايسلا رظانملا ضعب لثم ةايحلا رهاظم لجست الت:و حرلا 2.فأالم

قطانملا كلتب ًافيرعت ةياهنلا ىف يطع تُ ثيحب ، ملا علا قطانم فلتخمل
. ةفاقثلا و ةفرعملا رشن ضرغب ةيحايسلا اهنكامأو

ىلع ملعُملا نيعُت ةيميلعت ةليسو ك مدختس ُت ىتلا ىهو : ةيميلعتلا 3.األفالم
ةهج نم ةمولعملا يقلت مِلعتُملا ىلع لهست و ةهج نم ةمولعملا ميدقت

. ىرخأ
ةيملعلا اياضقلا ضرعو ةجلا عمب عونلا اذه صتخي :و ةيملعلا 4.األفالم

ريبك مك ىلع هئاوتحاب زيمتي امك ، ةيئيبلا و ةيحصلا نوؤشلا ب ةقلعتملا
يملع بولسأب ،و قمع و ةقدب هتاعوضوم ضرع ُت امك ، تامولعملا نم

. ميلس يجهنم
نوكي وأ نينانفل معأاال لوانتت ىتلا األفالم كلت يهو : ةي نفلا 5.األفالم

1940م. ماع روهظلا ىف تأدب ،و ةينفلا لا باألمع ًاطبترم اهعوضوم
تاوطخو ليصافت ليجستب متهت ىتلا األفالم يهو : بيردتلا 6.فأالم

رشنو ، ينهملا بيردتلا حاالت ىف ةفرعملا ةدايز و ةنيعم ةراهم باستكا
مهريغو دونجلا و نيعرازملا و لا معلا فوفص نيب ةينفلا تافاقثلا

. مهنم نيئدتبملا ةصاخو
عوضوم نع ةحيحص تامولعم مدقي ىذلا مليفلا وهو : يداشر اإل مليفلا .7

مدعو قيوشتلا ب زيمتي ،و يهيجوتلا و يداشر اإل عباطلا هيلع بلغيو ، نيعم
لوصحم ةعارز لوح تاداشرإ مدقت ىتلا ةيعارزلا األفالم لثم ، ضومغلا

ام.
ءاوس ام ءيشل ةياعدلا ىسيئرلا اهفده نوكي ىتلا :ويه ةياعدلا 8.فأالم

. ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةياعدلا هذه تناك
تاعارصلا األفالم نم ةيعونلا هذه جلا عتو : يسايسلا يقئاثولا مليفلا .9

. مكحلا ةدس وحن يعسلا ،و ةطلسلا ىلع ةيسايسلا
ةيعونلا كلتل ًايقيقح ُثمالً م ةيلا حلا ةساردلا ىف ىقئاثولا مليفلا لعلو

قطانم ىف هوعناص ضرعت دقف ، ًايعقاوو ًايقيقح قنالً ربتعي هنأ نماألفالمذإ
ىلإ ىدأ امم ةيركسعلا تايلمعلا ارجء ةعونتم رطاخم ىلإ ةحلسملا تاعازنلا
ةيحض عقي دق وأ ةعراصتملا فارط اال نيب ةيئادعلا تايلمعلل اياحض مهعوقو

، ةيناثلا ةيملا علا برحلل اوقثو نيذلا نيروصملا رهشأ مون (50) بيذعت وأ لا قتعا
نع يفوت ىذلا ،Boris Sergeyevich شتفوجريس سيروب ريهشلا يسورلا روصملا

. ةيقئاثولا نماألفالم ريثكلا خالاهل عدبأ ًاماع نيعستلا نزها رمع
(1939-1945م): ةيناثلا ةيملا علا برحلا 2/2

: ةيناثلا ةيملا علا برحلا الع دنا بابسأ 1/2/2
امهدحأ (51) نسحلا ىسيع راشأ امك نيببسل ةيناثلا ةيملا علا برحلا تعلدنا

يلا: تلا وحنلا ىلع اهحضوت نكميو ، رشابم ريغ واألرخ رشابم
: رشابملا ريغ بابس 1/1/2/2األ

، ةيويس واأل ةيبورو األ نيتراقلا ىف ةيداصتق واال ةيسايسلا تامز األ تربُتعا
ىلي: ام اهزربأ نمو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا الدنالع ةرشابملا ريغ بابس نماأل
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ةيملا علا ةيداصتق اال ةمز باأل ةرثأتم ايناملأب ةيداصتق اال عاضو األ روهدت .1
1929م. ماعل

ةدهاعم ضقن ىف هعورشو 1933م، ماع مكحلا ةدس ىلإ رلته لوصو .2
ماع1919م. بالهد ىلع ءافلحلا اهضرف ىتلا ياسرف

معدو ،1936 ماع نابايلا ايلا،و طياو ، ايناملأ نيب ةيركسع الف حأ ليكشت .3
1936-1939م. ةيله األ برحلا خالل اينابس بإ يروتاتكيدلا ماظنلا

الهل تحا و اسمنلا همضب يويحلا لا جملا عيسوت ةسايسل رلته ذيفنت .4
1938م. ماع ايكافولسوكيشت

ماع1937م. ئداهلا طيحملا رزج ىف ا هعسوتو ، نيصلل نابايلا الل تحا .5
1936-1937م. األمم ةبصع نم روحملا لود باحسنا .6

. روحملا اهب تماق ىتلا ةيرامعتس اال تاعسوتلا عنم نع األمم ةبصع زجع .7
1942لك ةنس دعب اهيلا مضنا ، ةيركسع تافلا حتل ارتلجناو اسنرف نيوكت .8

. نيصلا كلذك و ةيكيرم األ ةدحتملا تاي وولاال يت يفوسلا داحت نماال
ة: رشابملا بابس 2/1/2/2األ

ةبرجتلا ةرصاحملو ، يويحلا لا جملا ةعسوت ةسايس فادهأ قيقحتل هنم ةبغر
ماع ربمتبس نم األلو ىف رلته شويج تحاتجا ، يتايفوسلا داحت باال ةيكارتش اال

ايناطيربو اسنرف تنلع أ ريمتبس نم سداسلا ىفو اهدعب ، اينولوب يضارأ 1939
. ةيناثلا ةيملا علا برحلا الدنالع ةرشابملا ةيادبلا كلذ ناكو ، ايناملأ ىلع برحلا

: ةيناثلا ةيملا علا برحلا لح 2/2/2رما
نيتيساسأ نيتلحرمب ترم ةيملا علا برحلا نأ ىلإ (52) نومياس زمدآ راشأ

يلا: تلا وحنلا ىلع امهحيضوت نكمي
(1939-1942م) ىلو األ ةلحرملا 1/2/2/2

ام ىلإ ةفاض باإل اذه ر، وحملا لود ل ةريبك تاعسوتو تاراصتناب ةلحرملا هذه تزيمت
ىلي:

برحلا ايناطيربو اسن عإالنرف هعبت ىذلا وزغلا اذه ، اينولوبل ايناملأ وزغ .1
اهي. لع

ادنلوهو اسنرف يامو1940مل ىف ةيربلا ةينامل األ تاوقلا حاستكا .2
اال يضار لأل ةيوجلا اهتاوق فصقو ، جيورنلا و كرامنادلا و اكيجلبو

. ةيزيلجن
تاوق ب ةميزهلا قاحلإو ، ناقلبلا يضارأ ىف ايلا طياو ايناملأ عسوت .3

. ايقيرفإ لا مش ىلإ تعجارت ىتلا فلا حتلا
ىف ةيتيفوسلا يضار ىفاأل ةينامل األ ةيركسعلا قرفلا و تاعردملا لغوت .4

1941م. ماع ربمسيد
طيحملا رزج ،و نيبلفلا ،و ايسينودناو ، نيصل ا نم للك ناب ايلا الل تحا .5
ةيكيرم PearlHarborاأل ربراه لر يب ةدعاق ىلع اهموجه اذكو ئداهلا

1941م. ماع ربمسيد ىف
(1942-1945م) ةيناثلا ةلحرملا 2/2/2/2

ام ىلإ ةفاض ر،باإل وحملا لود الم ستساو ءافلحلا لود راصتناب ةلحرملا هذه تزيمت
ىلي:

ىلع اهراصتناو 1942م وينوي ىف ايقيرفإ لا مشب ءافلحلا تاوق لوزن .1
. ةينامل –األ ةيلا االطي تاوقلا
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هدومص دعب ، ةيقرشلا ةهبجلا ىف ايناملأ ىلع يتايفوسلا داحت اال راصتنا .2
1943م. رياربفو 1942م ربمفون نيبام جدار نيلا تس كراعم ىف يوقلا
مهتدراطمو ،1943 ربمتبس ىف الاهم ستساو ايلا طيا ىلع ءافلحلا راصتنا .3

لا. مشلا هاجتا ىف ةينامل األ ةيركسعلا تاوقلل
تاوق لغوتو ، قرشلا نم ةينامل األ تاوقلل يسورلا شيجلا قارتخا .4
ةهبجلل اهحاستكاو - اسنرف برغ لا مش - يدنامرون لحاوس نم ءافلحلا

. ةينامل األ ةيبرغلا
يامو1945م. ىف ايناملأ الم ستسا .5

هتداعتسا ،و ةينابايلا تارئاطلا الت ماح ألربك يكيرم األ لوطس األ قارغإ .6
أ ىف نيبلفلا هعاجرتساو ، يداهلا طيحملا رزج مهأ ىلع اهترطيس

1944م. ربوتك
يتنيدم ىلع نيتيوون نيتلبنقل ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال ءاقلإ .7

ماع سطسغأ نم عساتلا و سد سلاا ىف نيتينابايلا يكازاجانو اميشوريه
1945م. ماع سطسغأ 14 ىف نابايلا الم ستساو 1945م،

: ةيناثلا ةيملا علا برحلا جئاتن 3/2/2
دقو ، اهريغو ةيداصتقاو ، ةيعامتجا نيب ةيناثلا ةيملا علا برحلا جئاتن عونت

يلا: تلا وحنلا ىلع اآلراث كلت (53) نسحلا ىسيع ددع
: ةيعامتج اال جئاتنلا 1/3/2/2

،و نيبوطعم نيب نييركسعلا و نييندملا ىف ةحداف ةيرشب رئاسخ عوقو .1
. ًاصخش نويلم 50 مهدادعأ توزواجت ، ىلتقو ، ىحرج

ةرجهلا ىلع ناكسلا ماغرإو ة، يتحتلا اهتاينب بيرختو ، ندملا ريمدت .2
. برحلا نارين نم ابره ةيرسقلا

. ةيساس األ ةيئاذغلا داوملا ةردن ببسب ةافولا حواالت ةعاجملا راشتنا .3
: ةيداصتق اال جئاتنلا 2/3/2/2

زيهجت تاقفن عافترا ببسب ةبراحت ُ ملا لودلا ةينازيم فازنتسا .1
. شويجلا

ايس، وآ ايقيرفإ و ابروأ نم: بلك لودلل ةيساس األ ةيجاتن اإل ةينبلا ريمدت .2
ةفإالساه. يراجتلا و ةيعانصلا تاسسؤملا عإالن ىلإ ةفاض باإل اذه

األ ةيتحتلا اهت ينب ررضت مدع ؛ل ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال داصت قا ومن .3
جحم ديازتو ، جاتن اإل ىف ةيداصتق اال اهتطشنأ رارمتساو ، ةيساس

. اهيضارأ نع اديعب برحلا تضاخ اهنوك ، ةيراجتلا اهتكرح
: ةيسايسلا جئاتنلا 3/3/2/2

-1945 ىماع نيب تارمتؤم 6 ةرصتنملا لودلا ةيجراخ ءارزو دقع .1
لودلا عم حلصلا تادهاعمل ةيئاهنلا طورشلا ىلع قافت 1946ملال

. ةمزهنملا
قاثيم بجومب األمم، ةبصع ءاغلا ،و ةدحتملا األمم ةئيه سيسأت .2

1945م وينوي ىف ةيكيرم األ ةدحتملا تاي بولاال وكسيسنارف ناس
واألنم،و ملسلا ةيامحو ، ةيملس قرطب ةيلودلا تاعازنلا لح ةلواحمل
، لودلا ةدايسو ، راوجلا نسح مارتحاب رارقتس اال ىلع ةظفاحملا

ديعصلا ىلع بوعشلا و دارف لإل ةصاخلا و ةماعلا قوقحلا ةيامحو
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. يلودلا
،ا ةيعامتج واال ةيداصتق اال اهتيمنت ءانب ةداعا ىف ملا علا لود تعرش .3
رأ نيركسعم نيب ةدرابلا برحلا نم ة ديدج ةلحرم تلخد اهنا ال
اال ةماعزب يكارتشاو ، ةيكيرم اال ةدحتملا تاي ولاال ةداي بق يلا مس

. يتايفوسلا داحت
: ةيناثلا ةيملا علا برحلا المىف عأو ميهافم 4/2/2

اهب تطبترا ىتلا ميهافملا نم ريثكلا ةيناثلا ةيملا علا برحلا نابإ ترهظ
دنا ةدم لا وط برحلا ةريسم ىف ترثأ ىتلا تايصخشلا ضعب اذكو ، اقيثو ًاطابترا

ةيلا: تلا طاقنلا ىف واألعالم ميهافملا كلت (54) نومياسزمادآ صخل الاهع،ودق
: ميهافملا 1/4/2/2

Nationalsoـل راصتخا ةينامل باإل NAZIويه ّيزان ةملك ة: يزانلا .1
بزح ىلإ ريشتو ، ةينامل zialistischeDeutscheArbeiterparteiباأل
تراص مث 1920. ةنس سسأت ىذلا ينامل األ يكارتش اال يموقلا لمعلا

1945.-1933 نيبام رلته اهداق ىتلا ةيسايسلا ةبرجتلا ىلع قلطت
ايركسع تبراقت ى تلا نابايلا و ايلا طياو ايناملأ لود ىهو : روحملا لود .2

. ةيطارقميدلا لودلا دض ثاليث قافتا قفو
تدقع ىتلا ةيبرو األ لودلا برحلا ةيادب ىف تمضو : ءافلحلا لود .3
ةيناثلا ةلحرملا خالل موهفملا اذه عستاو ، ايناطيربو اسنرف عم تافلا حت

تاي ولاال و يت يفوسلا داحت اال لمشيل 1942م ماع دعب ىأ برحل ل
. ةيكيرم األ ةدحتملا

: ةيناثلا ةيملا علا برحلا ىف ةيروحم تايصخش 2/4/2/2
لااال معلا بزح سسأ ، يناملأ ةسايس لجر رلته:(1889–1945م( فلودأ .1
اال هتلواحم لشف دعب تاونس سمخ ةدمل نج 1920،وسُ ماع يكارتش

لوصولا عاطتسا 1933مو ماع ةيناملر بلا تاباختن ىفاال حجن قناليبة.مث
ابروأ ىف ه عسوتب خالهل نم دده يزان ماظنل هنيوكتب مكحلا ةدس ىلإ
ةيملا علا برحلا الع دنا ىف تاعسو تلل ةحماجلا هتبغر ت ببستو اهلك،

. اهببسب ًارحتنمو اهيف. ًامزهنم هرمأ ىهتناو ، ةيناثلا
يشافلا بزحلا سسأ يلا، طيإ ةلود لجر (1883-1945م): ينيلوسوم .2

اماظن قبط ثيح 1922م، ربوتكأ ىف ةطلسلا ىلع ىلوتساو ماع1919م،
اينابلأ مث 1935م ماع ايبويثأ ىف ةيرامعتسا ةسايس ،وأدب ايروتاتكيد
هتميزه ،ودعب روحملا لود بناجب ةيناثلا ةيملا علا برحلا لخد 1939م،و

. نيعويشلا ضعب بناج نم مدع أُ هنأ ،إال رارفلا لواحو نجُس
ا ةدحتملا تاي ال ولل اً سيئر بخُتنا (1945/1882م) تلفزور نيلكنارف .3

ةدس ىف لظو 1945/1933م، يماع نيب ةيلا تتم تارم عبرأ ةيكيرم أل
نم هذقنأو ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال داصتقا اهيف حلصأ اماع 12 مكحلا

واال اسنرفو ايناطيرب بناجب ةيناثلا ةيملا علا برحلا لخدو ، دوكرلا
. يتايفوسلا داحت

ماع ءارزولل ًاسيئر حبصأ ، يناطيرب ةسايس لجر :(1965-1879) لشرشت .4
ةيناثلا ةيملا علا برحلا خالل روحملا لود دض ءافلحلا 1940م،وداق

. تلفزور ةنواعمب
هدوعص ،وأدب ايجروجب يروج ةنيدم ىف َدِلُو (1879-1953م) نيلا تس .5
حبصأ َّمُث ، يعويشلا بزحلا ماع نيمأ بصنم هيلوت ذنم ةطلسلا ىلإ
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نيلا تس ضَرَف ، نينيل ريميد فال ةافو بقع يتيفوسلا داحت لال اًمكاح
نيي ال ملا ةافو ىلإ ىدأ ،ام ةوقلا ب ةينواعتلا ةعارزلا و ةعا نصلا ريوطت
.امك ايريبيس ىف لمعلا تاركسعم ىلإ نورخ اآل لِسْرُأ و ةعاجملل ةجيتن
. ةيناثلا ةيملا علا برحلا ىف ةيزانلا ايناملأ ةميزه ىف رمح األ هشيج مهاس

ة: برجتلا قيبطت جئاتن ثًاثلا:
ةجيتن ثحابلا اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا ةيلا تلا طاقنلا ىف ثحابلا ضرعتسي

ىف اهنب ةعماج - باد اآل ةيلك طالب نم ةيبيرجتلا ةعومجملل ىلع ةبرجتلا ءارجإ
طاقنلا ىف ةبرجتلا كلت جئاتن ضارعتسا نكميو 2017-2018م، يعماجلا ماعلا

: ةيلا تلا
: لقتسملا ريغتملل يلبقلا قيبطتل ا ةجيتن 1/3

ال طلا عيمج لوصح نع لقتسملا ريغتملا ضرع لبق رابتخ اال ةجيتن ترفسأ
ؤساالً 725 غلا بلا ةلئس األ ددع لا مجإ نم 297درةج هردقو عومجم ىلع ب

يلا: تلا لودجلا نم كلذ حضتيو ،%41 ةبسنب
لقتسملا ريغتملا ضرع لبق رابتخ اال جئاتن (2) لودج

رمعلااالمسم
ةقرفلا
يساردلا

ة

مسقلا
يملعلا

لا ؤسلا يلاعون مجإ
هجردلا

لبق باعيتس واال ركذتلامهفلا

20
5

25
قملا
يعوضومي

يصوت128
ل

دمحم1 نسح خدلا دمح أ
ةهيناثلا20رقص يبرع هغل 54211لا

ناميلس2 ليعامسا االهيناثلا20أالء ملع
63110عامتج

يداهلا3 دبع يريمنلا خيراتهيناثلا20أالء 3339لا

يدمح4 ليلجلا دبع ينام يلو18أ هفسلفاال 45211لا

نمحرلا5 دبع يربص يجن إ
خيراتهيناثلا19دمحم 44210لا

دمحم6 داؤف دمحا خيراتهيناثلا18آهي 36514لا

دمصلا7 دبع حاتفلا دبع ايفارغجهعبارلا22مساب 4419لا

هيطع8 ينغلا دبع هيطع خيراتهيناثلا19يقت 5308لا

دوعسلا9 وبا دمحم دولخ
36413اإلعالمهيناثلا20ليلخ

دمحم10 يحي ايركز يلو18ايند هفسلفاال 4329لا

ميظن11 دمحم نيدلا رون يلو18اهس هفسلفاال 3418لا

يحبص12 يدجم ايفارغجهعبارلا22يقوش 53210لا

يقوش13 ليبن يقوش
يداهلا يبرعهيناثلا19دبع لا هغل لا

44311ة

عماج14 يلع لداع خيراتهيناثلا20ءايلع 3429لا

هللا15 دبع دومحم خيراتهيناثلا20دجام 44210لا
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دومحم16 ناميلس دمحم
هثلا21ناميلس يبرعثلا لا هغل لا

5319ة

بجر17 فرشا دومحم
5229ايفارغجهعبارلا22يواقرشلا

دمحم18 اضر دومحم
44210ايفارغجهعبارلا23شيورد

ليعامسا19 دمحم ةهيناثلا19دومحم يبرع هغل 3339لا

ديسلا20 يقوسد هثلا21همعن سفنثلا 44210ملع

ىسوم21 لا مج ناهرون
خيراتةيناثلا19ةيطع 3429لا

دمحم22 ديجملا دبع ناهرون
يبرعهيناثلا20نسح لا هغل لا

6309ة

ناميلس23 دمحم ديع 4217عاالمهيناثلا20ناهرون

دبع24 صالح دمحم رجاه
يلو18حاتفلا 2327هفسلفاال

ايحي25 هثلا20يده سفنثلا لا 3418ملع

يسيع26 ميهارب إ هثلا20دنه سفنثلا لا 4138ملع

هللا27 دبع توفص هثلا20مايه سفنثلا لا 5319ملع

دمحم28 يماس سفنهيناثلا20والء لا 3227ملع

يلع29 دمحم نسحم 3429خيراتلاهيناثلا19ينمي

23562297عومجملا

: لقتسملا ريغتملل يدعبلا قيبطتلا ةجيتن 2/3
نع ( يقئاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا ضرع دعب رابتخ اال ةجيتن ترفسأ
غلا بلا ةلئس األ ددع لا مجإ نم ةجرد 562 هردقو عومجم ىلع الب طلا عيمج لوصح

ةجيتن لصاحلا ريثأتلا ىدم يئدبم لكشب دكؤي امب ،77.5% ةبسنب 725ؤساالً
نم لك ىف رابتخ نعاال ةباج اإل ليصافت يلا تلا لودجلا نيبيو ، ريغتملا اذه ضرع

يلا: تلا وحنلا ىلع ركذتلا و مهفلا تاراهم

لقتسملا ريغتمل ا ضرع دعبرابتخ اال ةجيتن (3) لودج

رمعلااالمسم
ةقرفلا
يساردلا

ة

مسقلا
يملعلا

لا ؤسلا عون
هجردلا

لبق
واال مهفلا

ركذتلاباعيتس
20

قملا
ي

عوضوم
5ي

25
ليصوت128

دمحم1 نسح خدلا دمح أ
يبرعهيناثلا20رقص لا هغل لا

86519ة

ناميلس2 ليعامسا االهيناثلا20أالء ملع
97420عامتج

يداهلا3 دبع يريمنلا خيراتهيناثلا20أالء 86418لا

يدمح4 ليلجلا دبع ينام يلو18أ هفسلفاال 84315لا
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نمحرلا5 دبع يربص يجن إ
خيراتهيناثلا19دمحم 96419لا

دمحم6 داؤف دمحا خيراتهيناثلا18آهي 106622لا

دمصلا7 دبع حاتفلا دبع ايفارغجهعبارلا22مساب 96520لا

ينغلا8 دبع هيطع يقت
خيراتهيناثلا19هيطع 105419لا

دوعسلا9 وبا دمحم دولخ
66618اإلعالمهيناثلا20ليلخ

دمحم10 يحي ايركز يلو18ايند هفسلفاال 86418لا

ميظن11 دمحم نيدلا رون يلو18اهس هفسلفاال 96419لا

يحبص12 يدجم ايفارغجهعبارلا22يقوش 75618لا

يقوش13 ليبن يقوش
يداهلا يبرعهيناثلا19دبع لا هغل لا

95620ة

عماج14 يلع لداع خيراتهيناثلا20ءايلع 94316لا

هللا15 دبع دومحم خيراتهيناثلا20دجام 77317لا

دومحم16 ناميلس دمحم
هثلا21ناميلس يبرعثلا لا هغل لا

86418ة

بجر17 فرشا دومحم
105318ايفارغجهعبارلا22يواقرشلا

دمحم18 اضر دومحم
96217ايفارغجهعبارلا23شيورد

ليعامسا19 دمحم ةهيناثلا19دومحم يبرع هغل 85417لا

ديسلا20 يقوسد هثلا21همعن سفنثلا 75416ملع

ىسوم21 لا مج ناهرون
خيراتةيناثلا19ةيطع 95418لا

دمحم22 ديجملا دبع ناهرون
يبرعهيناثلا20نسح لا هغل لا

86317ة

ناميلس23 دمحم ديع 107522اإلعالمهيناثلا20ناهرون

دبع24 صالح دمحم رجاه
يلو18حاتفلا 96318هفسلفاال

ايحي25 هثلا20يده سفنثلا لا 97622ملع

يسيع26 ميهارب إ هثلا20دنه سفنثلا لا 86418ملع

هللا27 دبع توفص هثلا20مايه سفنثلا لا 107421ملع

دمحم28 يماس سفنهيناثلا20والء لا 86620ملع

يلع29 دمحم نسحم 104317خيراتلاهيناثلا19ينمي

434128562عومجملا
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األ ضرفلا ةحص نم ثحابلا ققحت دق نوكي نيقباسلا نيلودجلا خالل نمو
تاجرد عومجم ىف يبسن قرف دوجوب قلعتملا و ةساردلا ضورف نم لو

اذكو ، لقتسملا ريغتملا ضرع دعب عباتلا ريغتملا حلا صل ةيبيرجتلا ةعومجملا
تامولعملا البب طلا ةفرعم ةجرد ىلع فوقولا ب قلعتملا اهو فادهأ نم األلو فدهلا

. ةيناثلا ةيملا علا برحلا لوح ةيخيراتلا
. ةبرجتلا قيبطت جئاتن ليلحت 3/3

(ا سايقلا ألةاد يدعبلا و يلبقلا قيبطتلا نيب قورفلا جئاتن ثحابلا ضرع سيت
يلا: تلا وحنلا ىلع كلذو ( رابتخ ال

: يدعبلا و يلبقلا نيقيبطتلا جئاتن 1/3/3
خال نم يليصحتلا رابتخ لال يدعبلا و يلبقلا قيبطتلا جئاتن ضارعتسا نكمي

وحنلا ىلع ،(5) لودج ؛ ةيليضفت ةيناثلا (4)،و لودج ؛ ةيلا مجإ ىلو :األ نيتقيرط ل
يلا: تلا

: ةيلا اإلمج ةقيرطلا وأالً:
و يلبقلا نيقيبطتلا ىف ثحبلا ةعومجم دارفأ تاجرد طسوتم ةنراقم (4) لودج

ةيلا اإلمج ةقيرطلا ب يدعبلا

ددعلاقيبطتلا
(ن)

سوتملا
ط

فارحن اال
تيرايعملا دلاالةميق ىوتسم

ةل
يلبقلا

29
9.41.6

دةلا20.4- 18.381.8يدعبلا
2.4=0.01 دنعو (ن-1=1-29=28) ةيرح ةجردب ةيلودجلا "ت" ةميق

: ةيليصفتلا ةقيرطلا : ًايناث
و يلبقلا نيقيبطتلا ىف ثحبلا ةعومجم دارفأ تاجرد طسوتم ةنراقم (5) لودج

ةيليصفتلا ةقيرطلا ب لقتسملا ريغتملل يدعبلا

ةيرابتخم اال قيبطتلاةدحولا
دعلا

د
(ن)

سوتملا
ط

اال
فارحن
رايعملا

ي

ةميق
ت

وتسم
ىدلا
الةل

ةحوتفملا1 ةلئس األ
يلبقلا

29

4.00.1
دةلا17.3- 8.61.1يدعبلا

نم2 رايتخ اال ةلئسأ
ددعتم

3.51.1يلبقلا
دةلا8.5- 5.70.9يدعبلا

ليصوتلا3 ةلئسأ
4.21.1يلبقلا

دةلا7.9-
10.01.1يدعبلا

2.4=0.01 دنعو (ن-1=1-29=28) ةيرح ةجردب ةيلودجلا "ت" ةميق
ت ةميق نم ربكأ 20.4 ةبوسحملا ت قيةم نأ ني(6،5) لودجلا نم حضتيو
ل يدعبلا و يلبقلا ني سايقلا نيب ًايئاصحإ دلا قرف دوجو دكؤي ام اذهو 2.4 ةيلودجلا
ال قرفلا اذه نأو ، يدعبلا سايقلل عباتلا و األربك طسوتملا حلا صل يليصحتلا رابتخ ال
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، يقئاثولا مليفلا ىف ال ثمُم لقتسملا ريغتملا لا إلخد امنإو ، ةفدصلا لماع ىلإ دوعي
و ليصحتلا مث نمو ( سايقلا ةادأ ) رابتخ اال جئاتن ىلع يباجي اإل هرثأ ىلع لدي امم

. يفرعملا ءارث اإل
الب طلا تاباجإ ىلع يقئاثولا مليفلا ةدهاشم رثأ ديدحت 2/3/3

. رابتخ ىفاال
اتيإ عبرم باسحب ،( يقئاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا رثأ ديدحت مت دقو
يلا:  تلا لودجلا ىف امكعباتلا ريغتملا ىلع لقتسملا لماعلا رثأ ةوق سايق (η2)ل
ىلع سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا ةدهاشم ألرث اتيإ عبرم ةميق (7) لودج

الب طلا ىدل مهِف لا ةراهم
يبطتلا

ق
ددعلا

ةميقطسوتملا(ن)
ت

اتيإ عبرم ةميق
(η2)

يلبقلا
29

8.10
-20.40.88

14.97يدعبلا
ىلع سبيلا كوبأ يقئاثولا مليفلا ةدهاشم ألرث اتيإ عبرم ةميق (8) لودج

الب طلا ىدل ركذتلا ةراهم

(ن)قيبطتلا تطسوتملاددعلا ةميق
η) اتيإ عبرم ةميق

(2

يلبقلا
29

2.14
-7.80.52

4.41يدعبلا

ىف اتيإ عبرمل ًاعبت غلب دق األرث مجح نأ ني قباسلا ني لودجلا نم حضتي اذكو
ًادج ريبك ريثأت ىلع لدت ةميق ىهو ،0.85 مهفلا ةراهم ىفو ،0.52 ركذتلا ةراهم

دجمأ راشأ دقو ؛ سبيلا كوبأ يخيراتلا يقئاثولا مليفلا ىف لثمتملا لقتسملا ريغتملل
0.14 نم األربك ريثأتلا لماعم ةميق نأب لئاقلا Cohen نيهوك سايقم ىلإ (55) ىزاجح

. عباتلا ريغتملا ىلع لقتسملا ريغتملل ًادج يوق رثأ ىلإ ريشت
ديدحتب قلعتملا و ةساردلا فادهأ نم يناثلا فدهلا ققحت دق نوكي اذهبو

رييغت وهو عياتلا ريغتملا ىلع ( لقتسملا ريغتمل ) يقئاثولا مليفلا ةدهاشم رثأ
ضرفلا ةحص ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاض باإل اذه . ةيبيرجتلا ةعومجملل ةيفرعملا ةلا حلا
ىوتسم دنع يئاصحإ دلا قرف دجوي لعفلا ب هنأ ذإ ةساردلا ضورف نم ىناثلا
ريغتملل يدعبلا و يلبقلا قيبطتل ل ةيبيرجتلا ةعومجملا تاجرد طسوتم نيب (0.01)

. لقتسملا
و ةساردلا ةقرفلل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباجا 4/3

: ةيرمعلا ةئفلا و يملعلا صصختلا
ىف ةلثمم ةيبيرجتلا ةعومجملا ُر ثأت ىلع ديكأتل ا ثحابلا نم ةلواحم

تاجرد عيزوتب ماق لقتسملا ريغتملا ب رمُعلا ،و ةيملعلا تاصصختلا ،و ةيساردلا قرفلا
يلا: تلا وحنلا ىلع تاريغتملا كلتل اعبت الب طلا
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ةقرفلل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباجا 1/4/3
: ةيساردلا

ةيساردلا ةقرفلل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباج (9)إ لودج

ةيساردلا ةقرفلا
ابورضم ةبلطلا ددع

األ ددع )25 ىف
( ةلئس

ريغتملادعبلبق ب ريثأتلا ةبسن
لقتسملا

ىلو %35%70%10035األ

%74.836%40038.8ةيناثلا

ةثلا %41%76%12535.2ثلا

%35%73%10038ةعبارلا

37%74.1%72537.5عومجملا

األ ةبترملا ىف ةثلا ثلا ةيساردلا ةقرفلا ءيجم قباسلا لودجلا نم حضتيو
ماسق األ حئاول مضت ؛ذإ لبقتسملا ريغتملا ضرع لبق تاباج اإل ةحص ثيح نم ىلو
مسق ادع – ةيناثلا و يلو األ نيتلحرملا ىف اهنب ةعماج باد اآل ةيلك ىف ةيملعلا

؛ ثيدحلا خيراتلا لوانتت ىتلا ةيسا ردلا تاررقملا ضعب - ةفلتخملا هبعُشب خيراتلا
هرودب سكعنا ام اذهو ، يليصحتلا رابتخ نعاال ةباج اإل ىلع مهتردق نم ززع امم

،ذإ لقتسملا ريغتملا ضرع دعب ةيخيراتلا ثادح لأل مهركذتو مهلعافت ىدم ىلع
ىف تءاج ثيح ةقرف لا هذه طالب ىلع لقتسملا ريغتملا ب اريثأت األرثك ةئفلا تزكرت

،%36 ةبسنب ةيناثلا ةقرفلا اهتعبت ،40% تغلب ةبسنب رُثأتلا ثيح نم ىلو األ ةبترملا
. امهنم لكل %35 ةبسنب ةيناثلا و يلو مثاأل

ا صصختل ل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباجا 2/4/3
: يملعل

ةيملعلا ماسق لأل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباجا (10) لودج
صصختلا

يملعلا
25 ىف ابورضم ةبلطلا ددع

( ةلئس األ ددع )
تاجردلا عومجم
لبق

تاجردلا عومجم
دعب

ريغتملا برثأتلا ةبسن
لقتسملا

%40%80%5040اإلعالم

%34%73%20039خيراتلا

%35%73%10038ايفارغجلا

عامتج %40%80%2540اال
سفنلا 44%%77.6%12534ملع

%35%70%10035ةفسلفلا

ةيبرعلا 34%%72.8%12539ةغللا

37%74.1%72537.5عومجملا

ب ةيبيرجتلا ةعومجملل ةيملعلا تاصصختلا رُثأت ىدم قباسلا لودجلا حضوي
ةحص ثيح نم ىلو األ ةبترملا ىف سفنلا ملع مسق طالب ءاج ،ذإ لقتسملا ريغتملا
ىلو األ ةبتر ملا ىف ءاج ثيح ه، ضرع دعب اذكو لقتسملا ر يغتملا ضرع لبق تاباج اإل
رُثأت ةبسنب ةيناثلا ةبترملا ىف عامتج ياإلعالمواال مسق هعبت .%44 تغلب رُثأت ةبسنب

%35 ةبسنب ةثلا ثلا ةبترملا ىف ايفارغجلا و ةفسلفلا ي مسق ،مث امهنم لكل %40 تغلب
مسق عم ةعبارلا ةبترملا ىف خيراتلا مسق ءيجم هابتن لال تفلملا نمو . امهنم لكل
ةمهم ةيخيرات ةلحرم ىلع بصني يقئاثولا مليفلا ىوتحم ةعيبطف ، ةيبرعلا ةغللا

خيراتلا قمس تاررقم ىف تاعوضوملا نم ريثكلل ًا روحم تناك اهنأ ضرتفملا نم
هدعب وأ لقتس ملا ريغتملا ضرع لبق ءاوس الب طلا تاباجإ ىف رهظي مل كلذ ،إالنأ

.%34 نيمسقلا نم لكل رُثأتلا ةبسن تغلبو ،
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: رمعلل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباجا 3/4/3
رمُعلل ًاعبت لقتسملا ريغتملا لا خدإ دعبو لبق الب طلا تاباج (11)إ لودج

ابورضمرمُعلا ةبلطلا ددع
( ةلئس األ ددع )25 ىف

ريغتملادعبلبق ب ريثأت لا ةبسن
لقتسملا

1812539.2%73.6%34.4%

1915037.3%73.3%36%

2030036.7%76%39.3%

215038%68%30%
227537.3%74.7%37.4%

232540%68%28%

37%%74.1%72537.5عومجملا

البذإ طلا نم ةيبيرجتلا ةعومجملا رامعأ نيابت قباسلا لودجلا نم نيبتي
رمع ىف الب طلا نأ نيبتي لودجلا ءارقتسابو ةنس، 23 ىلإ 18 نيب تحوارت
لبق يلي صحتلا رابتخ نعاال ةباج اإل تيح نم ىلو األ ةبترملا ىف اوءاج نيرشعلا

،%39.3 تغلب رُثأت ةبسنب يلو األ ةبترملا ىف او ءاج ،ذإ هدعبو لقتسملا ريغتملا ضرع
طلا ا هعبت ،%37.4 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا ىف ًاماع 22 نس ىف ةيرمعلا ةئفلا تءاج مث

ال طلا ءاج – يلا وتلا - ىلع ةثلا.مث ثلا ةبترملا ىف %36 ةبسنب ًاماع 19 نس ىف الب
%30 ةبسنب ًاماع نس21 ىف الب طلا 34.4%،مث تغلب رُثأت ةبسنب ًاماع 18 نس ىف ب

.%28 تغلب رثأت ةبسنب ًاماع 23 نس ىف الب اطل ًاريخأو ،
لك لعفلا ب ترثأت دقف ؛ ةساردل ل ةثلا ثلا ةيضرفلا اذكو ، ثلا ثلا فدهلا ققحت دق نوكي اذهبو
ئيق اثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا ب ةيرمعلا ةئفلا اذكو ، ةيساردلا قرفلا ةيم،و لعلا تاصصختلا نم

. ةيبيرجتلا ةعومجملا ىلع هضرع دعب ( سبيلا كوبأ ، يخيراتلا

: تايصوتلا و جئاتنلا : اًعبار
: جئاتنلا 1/4

ب نيقلعتملا و ةساردلا فادهأ نم يناثلا و األلو نيفدهلا ب قلعتي اميف 1/1/4
اذكو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا لوح ةيخي راتلا تامولعملا البب طلا ةفرعم ةجرد
ىلع لقتسم ريغتمك ةيناثلا ةيملا علا برحلا نع يقئاثولا مليفلا ةدهاشم رثأ ديدحت

يلا: تلا نيبت الب، طلل ةيفرعملا ةلا حلا رييغت
دعب ( سايقلا (أةاد رابتخ خاللاال نم الب طلا ليصحت ةجيتن تفلتخا .1
غلب ")،ذإ سبيلا كوبأ " يخيراتلا يقاثولا مليفلا ) لقتسملا ريغتملا ضرع
ىلا مجإ نم ةجرد 297 ةيبيرجتلا ةعومجملل يلبقلا رابتخ اال تاجرد عومجم

ض رع دعب تفلتخا اهنأ 41%،إال تغلب ةبسنبو 725 غبابلا ةلئس األ ددع
725 غبابلا ةلئس األ ددع ىلا مجإ نم ةجرد 562 حبصتل لقتس لام ريغتملا

.%77.5 تغلب ةبسنبو
" ةميق تغلب دقف ، يدعبلا و يلبقلا نيرابتخ اال نيب يئاصحإ دلا قرف دجوي .2

اذهو 2.4 تغلب ىتلا " ةيلودجلا "ت ةميق نم ربكأ ىهو 20.4" ةبوسحملا ت
يفرعملا ليصحتلا مث نمو رابتخ اال جئاتن ىلع يباجي األرثاإل ىلع دكؤي ام

. ةيبيرجتلا ةعومجملل
عبرم ىلع ءانب مهفلا ةراهم ىف لقتسملا ريغتملا ىلع ينبملا األرث مجح غلب .3

ًا دج ريبكلا ريثأتلا ىلع لدت ميق ىهو 5.2 كارد اإل ةراهم ىفو 8.5 اتيإ
. لقتسملا ريغتملل

ىوتسم دنع ًايئاصحإ قرفًاداالً دوجو لئاقلا ةساردلا ضرف ققحت .4
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يدعبلا و يلبقلا قيبطتلا ىف ثحبلا ةعومجم تاجرد يطسوتم نيب (0.01)
. لقتسملا ريغتملل

ريثأت زاربإ ب صاخلا و ةساردلا فادهأ نم يناثلا فدهلا ب قلعتي اميف 2/1/4
، رمعلا اذكو ، يملعلا صصختلا ةيس،و اردلا ةلحرملا نم لك ىلع لقتسملا ريغتملا

ىلا: تلا نيبت دقف ، ةساردلا ضورف نم ةيناثلا ةيضرفلا اذكو
تاباج اإل ةحص ثيح نم ىلو األ ةبترملا ىف ةثلا ثلا ةيساردلا ةقرفلا تءاج .1

اآل ةيلك ىف ةيملعلا ماسق األ حئاول مضت ؛ذإ لبقتسملا ريغتملا ضرع لبق
هبعُشب خيراتلا مسق –ادع ةيناثلا و يلو األ نيتلحرملا ىف اهنب ةعماج باد

ززع امم ؛ ثيدحلا خيراتلا لوانت ت ىتلا ةيساردلا تاررقملا ضعب - ةفلتخملا
هرودب سكعنا ام اذهو ، يليصحتلا رابتخ اال ىلع ةباج اإل ىلع مهتردق نم

لقتسملا ريغتملا ضرع دعب ةيخيراتلا ثادح لأل مهركذتو مهلعافت ىدم ىلع
ثيح ةقرفلا هذه طالب ىلع لقتسملا ريغتملا ب ًارُثأت األرثك ةئفلا تزكرت ،ذإ

.%40 ةبسنب ريثأتلا ثيح نم ىلو األ ةبترملا ىف تءاج
تاباج اإل ةحص ثيح نم ىلو األ ةبترملا ىف سفنلا ملع مسق طالب ءاج .2

األ ةبتر ملا ىف اوؤاج ثيح ، هضرع دعب اذكو لقتسملا ير غتملا ضرع لبق
.%44 تغلب ريثأت ةبسنب ىلو

ةجرد ثيح نم ةعبارلا ةبترملا ىف ةيبرعلا ةغللا و خيراتلا ا مسق ءاج .3
ةصاخو يعيبط ريغ ٌرمأ اذهو لقتسملا ريغتملا ضرع دعبو لبق ليصحتلا
ةيخيرات ةلحرم ىلع بصني يقئاثولا مليفلا ىوتحم ةعيبطف ، خيراتلا مسقل
تاررقم ىف تاعوضوملا نم ريثكلل ًا روحم تناك اهنأ ضرتفملا نم ةمهم
ةيناثلا ةيملا علا برحلا ىطغُت ىتلا تاررقملا تناك هللامإالذإ ، خيراتلا مسق

ىفعي ال كلذ ،إالنأ ةيملعلا ماسق األ كلت حئاول نم ةرخأتم ةلحرم ىف ىتأت
ىف لصاحلا روصقلا اذه ىف هتيلوئسم نم يملعلا مسقلا البو طلا

مهتيفلخل ريثأت ىأ رهظي مل ،ذإ برحلا هذه لوح ةيخيراتلا تامولعملا
ريغتملا ضرع لبق ءاوس يليصحتلا رابتخ اال نع تاباج اإل ىف ةيملعلا
.34% لقتسملا ريغتملا ب نيمسقلا رُثأت ةبسن تغلبو ، هدعب وأ لقتسملا

اال ىلع ةباج اإل تيح نم ىلو األ ةبترملا ىف نيرشعلا رمع ىف الب اطل ءاج .4
ريغتملا ُرب ثأت ةبسنب لقتسملا ريغتملا ضرع لبق يليصحتلا رابتخ

.39.3% تغلب لقتسملا

: تايصوتلا 1/4
تايصوتلا ب جورخلا نكمأ ، ةساردلا اهيلإ تلصوت ىتلا جئاتنلا ىلع ءانب

ةيلا: تلا
: ةماع تايصوت 1/1/4

ميعدتو فراعملا ءارثإ ىف ةيرصب عمسلا لئاسولا ىلع دامتع اال ةرورض .1
، ةيساردلا لحارملا ةفاك ىف الب وطلا ذيم تللال ةيساردلا تاررقملا

. سردلا تاعاق لخاد اهفادهتسا بوجوو
ةفلتخملا ماسق األ ىف سردُت ىتلا ةماعلا تاررقملا ىف رظنلا ةداعإ .2

اإل ةغللا ،و خيراتلا تاررقم ةصاخ ، ةيرصملا تاعماجلا ب باد اآل تايلكب
كلت تافيصوت دعُت نأو البد ،ذإ اهريغو ةيقرشلا تاغللا ،و ةيزيلجن
ىف الب طلل ةمز لاال ةماعلا ةيفرعملا تاراهملا ءامنإ فدهب تاررقملا
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ةفلتخملا ةيملعلا تاصصختلا ةاعارم عم ، ةفلتخملا ةيعماجلا لحارملا
. اهتعيبطو

األ تاينقتلا ىلع ةيرصملا تاعماجلا ب ةيملعلا ماسق واأل تايلكلا دامتعا .3
و ةيجماربلا تازيهجتلا دوجو عم اميس ، سيردتلا ىف ةثادح رثك

كلذ. ذيفنتل الةمئ ملا ةيكبشلا
ةليسو حبصأ ،ذإ تنرتن اإل ةكبش ىلع بويتوي عقوم همدقي امب عافتن 4.اال

. بيردتلا اذكو ، ركذتلا فلاهمو ىلع ةنيع مُ
تاينقت ىلع ةيرصملا تاعماجلا ب باد اآل تايلكب خيراتلا ماسقأ دامتعا .5

كلذو ةيخيراتلا ثادح األ حرش ىلع بويتويلا عقوم خالل نم ويديفلا
. ةيئاضفلا تاونقلا ريثأ ربع ثبُت ىتلا ةيقئاثولا خاللاألفالم نم

: ةحرتقم ثحب تاعوضوم 2/1/4
. ةيناديم ةسارد : ةيخيراتلا تامولعملا رداصم نيب ةيقئاثولا 1.األفالم
ةسارد : خيرأتلا تايلمع ىف اهتيقادصمو ةيقئاثولا األفالم ةعانص .2

. ةيناديم
. ةيرتمويلبب ةسارد : ةيبرعلا ةيقئاثولا 3.األفالم

ةيفارجويلبب ةسارد ىلو: األ ةيملا علا برحلا لوح ةيقئاثولا 4.األفالم
. ةيرتمويلبب
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