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 مسحخلص البحث:

ا مىهخِظىزي التي بدأ الخعلم الراحي في أوزوبا وذلً على ًد  العبِبت إلاًعالُت ماٍز

املُالدي أطلىبا حدًدا في الخعلُم ٌشجع العفل على  02ظىزث في أوابل اللسن الـ

يىن فُه العفل هى املعلم واملخعلم في آن واخد، وكد أعدث  الخعلم بىفظه ٍو

ت للخعلم الراحي جم ججهيزها بيل ما ًدخاج إلُه الخالمُر  س مىهخِظىزي غسفت جسبٍى لخعٍى

ت والسكمُت والخظُت احي هى اليشاط الخعلمي  .مهازاتهم العملُت واللغٍى
ّ
م الر

ّ
والخعل

 بسغبخه الراجُت بهدف جىمُت اطخعداداجه وإمياهاجه 
ً
الري ًلىم به املخعلم مدفىعا

 ملُىله واهخماماجه بما ًدلم جىمُت شخطِخه وجياملها ، والخفاعل 
ً
وكدزاجه مظخجُبا

م الاعخماد على هفظه والثلت بلدزاجه في عملُت الخعلُم الىاجح مع مجخمعه  عً ظٍس

فهرا   والخعلم وفُه وعلم املخعلم هُف ًخعلم ومً أًً ًدطل على مطادز الخعلم

باث املجخمع التي جدخاج إلى اطدُعاب العلىم والخىىىلىحُا 
ّ
م الراحي ًىاطب مخعل

ّ
الخعل

ًخعلم بدلُلت الخعلم الراحي، امليزاث،  التي جخعّىز دابما. وفي هره امللالت طدبدث عّما

م، أالث املعُىاث مطادز املىاد الدزاس ي،   و الخعىاث، الخخعُغ، الخىفُر، الخلٍى

ع اللغت العسبُت في الجامعت.   وجعبُله في جدَز

 
م الراحي، حعلُم اللغت العسبُت، الجامعتالكلمات الزئيسية: 

ّ
 الخعل

 
م اللغت هي 

ّ
ت مً بعض مشىالث حعل ًّ ب اللغىّي و هثرة الفسوق الفسد

ّ
اخخالف مظخىي العال

عها جىاطب أهداف 
ّ
م الراحي التي هخع

ّ
ب، ولخّل هره املشيلت اطخعاع أن وظخخدم الخعل

ّ
بين العال

م الراحّي هى 
ّ
م. وخّلم علماء الىفع و التربُت أّن الخعل

ّ
م و خاٌ ميان الخعل

ّ
ت املخعل م و مصٍّ

ّ
الخعل

م ألافضل
ّ
م دوز أطلىب الخعل

ّ
ما مىاطبا مع كدزاجه الراجُت، وللمخعل

ّ
م حعل

ّ
، ألهه ًدّلم ليّل مخعل

م جدّمل 
ّ
م الراحي ٌعخبر أن ًلدز إعداد املخعل

ّ
م وإجلان املهازة ظٌى الخُاة. والخعل

ّ
إًجابّي في الخعل

ب الخالمُر على خل املشىالث، وإًجاد بِئت خطبت لإلبداع )شسقي م، و جدٍز
ّ
تهم في الخعل ُّ ، مظؤول

س على هدُجت  (Seker, 2016)وهرلً هدُجت البدث     (.0222
ّ
م الراحي ًؤز

ّ
اللري عّبر أن الخعل

م.
ّ
م اللغت ألاحىبُت وجسكُت هدُجت الخعل

ّ
 حعل
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م الراحي بىطُلت  ضىزة  Cetin &Flamand ( 0226وهرلً هدُجت بدث )
ّ
ٌّ أّن الخعل د

ع هفاءة املفسداث لدي مخعلم اللغ
ّ
ت. فبهرًً البدثين فىطتر ًلدز أن ًسف ُّ ت جسوي في املسخلت إلابخداب

دة.  ُّ م اللغت الج
ّ
لت حعل  ًدالن أّن الخعلم الراحي هى مً ظٍس

م باخخُاز ألاوشعت الخعلُمُت 
ّ
م التي ًلىم فُه املخعل

ّ
م الراحي  هى همغ  مً أهماط الخعل

ّ
الخعل

دة الدزاطُت أو باهخماماجه وجىفُرها بهدف اهدظاب معسفت علمُت أو جىمُت مهازة ذاث ضلت بااملا

م أو بطىزة غير 
ّ
ت أو في مجمىعاث جدذ إشساف املعل ًّ م بطىزة فسد

ّ
الخاّضت، وفد ًخّم  هاذا الخعل

ت( م عً بعٍد )املطعلخاث التربىٍّ
ّ
م الخعلُم املبرمج أو بسامج الخعل  .هظامُت عً ظٍس

الخللُدي في هلل املعسفت وجللين ًبخعد دوز املعلم في ظل إطتراجُجُت الخعلم الراحي عً دوزه 

ظهس دوز املعلم في الخعلم الراحي مً خالٌ: العلبت أخر دوز املىحه واملسشد والىاصح لخالمُره ٍو  ٍو

الخعسف على كدزاث املخعلمين ومُىلهم واججاهاتهم مً خالٌ املالخظت املباشسة  .2

مُت البىابُت والخخامُت والدشخُطُت وجلدًم ال والاخخبازاث س الخلٍى عىن للمخعلم في جعٍى

 كدزاجه وجىمُت مُىله واججاهه.

إعداد املىاد الخعلُمُت الالشمت مثل السشم الخعلُمُت , مطادز الخعلم , وجىظُف الخلىُاث  .0

 الخدًثت والخلفاش ألافالم الخاطىب في الخعلم الراحي.

 ص ي.جىحُه العلبت لالخخُاز أهداف جىاطبه مع املظخىي الري خدده الاخخباز الدشخُ .3

ب العلبت على املهازاث املىخبُت وحشمل مهازاث الىضٌى إلى املعلىماث واملعازف  .4 جدٍز

ت املخىفسة في  ومطادز الخعلم ومهازاث الاطخخدام العلمي للمطادز العلمُت والتربٍى

 املىخباث.

 وضع الخعغ العالحُت التي جمىً العالب مً طد الثغساث واطخىماٌ الخبراث الالشمت له. .5

دوز املظدشاز املخعلم مع املخعلمين في ول مساخل الخعلم في الخخعُغ والخىفُر اللُام ب .6

م.  (0220مىخبت عسوض العالباث،  املىخبت إلالىتروهُت) والخلٍى

م الراحي هي: )
ّ
( جددًد ألاهداف الظلىهُت ، 0)( مساعاة الفسوق الفسدًت ، 2ومً مبادا الخعل

م ، )3)
ّ
م 6( الخىحه الراحي للمخعلم )5( إًجابُت املخعلم ، )4( إجلان الخعل

ّ
ع في أطالُب الخعل ( الخىَى

ص الفىزي )7،) ع في مطادز الخعلم ، )8( الخغرًت الساحعت والخعٍص م 9( الخىَى ت الخلٍى ( اطخمساٍز

 طلُمان الغصواوي(خظً بً ) ( جدلُل املهماث.22وشمىلُخه )

 
 أهمية الحعلم الذاجي

ت خاّضت وهي: ُّ م الراحي له أهّم
ّ
 للخعل

م حعلما  .2
ّ
م أن ًخعل

ّ
م ألافضل ألهه ٌععي فسضت على املخعل

ّ
م الراحي  له اطلىب الخعل

ّ
إّن الخعل

 ًدىاطب مع أهدافه، وكدزاجه، وخاله.

http://faculty.ksu.edu.sa/7338/Pages/pdf-files.aspx
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م إلزادة هفظه.0
ّ
ا، ألهه ًخعل ُّ م وشُعا اًجاب

ّ
 . وان املخعل

م أن ًخلً مهازاجه مسازا مّدة خُاجه خّتى ًىاٌ الهدف املعلىب.3
ّ
 . ٌظخعُع املخعل

م بىفظه.4
ّ
ت الخعل ُّ م على جدّمل مظؤول

ّ
د املخعل  . حعٍى

م.5
ّ
م مبدبا في خّل مشيلت الخعل

ّ
ً املخعل  . جيٍى

س العلىم والخىىىلجُا 6 م مظخعّدا لخلبُت جعٍى
ّ
 . إعداد املخعل

 العملُت أطاض هى املخعلم ًيىن  (2)فابدة الخعلم الراحي هي: ( أّن 0220وكاٌ شدًد )

ٌ  الراحي الخعلُم ًسجبغ (0) خعىة، بيل هفظه على ٌشسف , الخعلُمُت  ًدبه بش يء أي , باملُى

مت باإلزادة الىفظُت الساخت جدلُم ( 3) إلاوظان، ت والعٍص  عدم (4) ذاجه جدظين في وزغبخه اللٍى

 التي ألاخعاء حعلم مً الخبرة إهدظاب (5) ذلً، إخخاز هى إلهه ! ًخعلم ما مً بالخىف الشعىز 

 املخعلم جىاحه

 
 أهداف الحعلم الذاجي

م الراحي هي: )
ّ
اهدظاب مهازاث وعاداث الخعلم املظخمس ملىاضلت حعلمه  (2إّن أهداف الخعل

( املظاهمت في عملُت الخجدًد 3( ًخدمل الفسد مظؤولُت حعلُم هفظه بىفظه )0) .الراحي بىفظه

)شسقي، .( جدلُم التربُت املظخمسة مدي الخُاة5(بىاء مجخمع دابم الخعلم )4الراحي للمجخمع )

ي هدبجت   (Seker, 2016)  بدث   (. فهره جىاطب مع هدُجت0222
ّ
م الراحي ًلدز أن ًسق

ّ
أّن الخعل

م. ف
ّ
لت الخعل م فُه مشّجعا ومبخىسا ومبدعا وظٍس

ّ
م الراحي فّعاال و املعل

ّ
م في الخعل

ّ
رلً ألّن املخعل

م التي جىاطب مع العطس وخاحت املجخمع 
ّ
م ووطابله مخىّىعت ومخعددة جىاطب أهداف املخعل

ّ
الخعل

م بىفظه. م الخلٍى
ّ
  وأكام املخعل

 
 أسلىب الحعلم الذاجي 

خم هرا الخعلم وفم زالر مساخل  أطاطُت: ٍو

 مسخلت إلاعداد:-أ

جخضمً جلظُم املخخىي إلى وخداث ضغيرة وذاث أهداف طلىهُت وإعداد دلُل للدزاطت مع 

م الدشخُص ي والاخخبازاث اللبلُت لخددًد  لالخخبازاث النهابُت وإحسا أهثر مً همىذج  ء الخلٍى

 مظخىي ول ظالب وهلعت البداًت في عملُت الخعلم. 

 
 الفعلي:مسخلت الخعلُم -ب

جخضمً هره املسخلت دزاطت املادة العلمُت ليل وخدة واطدُعابها وال ًخم الاهخلاٌ مً وخدة 

 ألخسي إال بعد إجلان الىخدة الظابلت
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 : مسخلت الخدلم مً اجلان الخعلم-ج

تهدف إلى الخأهد مً جدلُم ول ألاهداف املخددة ليل وخدة دزاطُت أو للملسز وبدزحت مً  

م الخخامي ليل وخدة دزاطُت.إلاجلان. وجخض  مً إحساء الخلٍى

علم املخعلم خم جصخُذ الاخخباز فىزٍا َو بيخابج ألاداء. وإذا احخاش الاخخباز بىجاح ًيخلل   ٍو

هره املسخلت اطخخدام الخعلم  للىخدة الخالُت ختى ًيخهي مً دزاطت ول وخداث امللسز وجخضمً

خباز النهاةي للىخدة إما بئعادة دزاطت الىخدة مسه العالجي خُث ًلدم املخعلم الري اخفم في الاخ

  أخسي أو بتزوٍد املخعلم

ما خخامُا  بمعلىماث بدًلت همشاهدة ألافالم الخعلُمُت أو مداضساث معُىت هما ًخضمً جلٍى

إلى املظخىي املعلىب ًىجح في  لجمُع وخداث امللسز وإععاء املخعلمين هخابجهم , فئذا وضل املخعلم

ا إذا لم ًدطل على املظخىي املعلىب فأهه ًيلف مسة أخسي بئعادة امللسز أو ًيلف امللسز . إم

 بأوشعت عالحُت.

م الراحي جخيّىن مً زالر خعىاث وهي: أّن  .(Seker, 2016)وكاٌ 
ّ
( 2) خعىة الخعل

ت،  ُّ م املطادز الداخلُت والخازخ م، جخعُغ جلٍى
ّ
الخخعُغ الري ًخيّىن مً جخعُغ  هدف الخعل

لت املىاطبت: و ) لت 0وجخعُغ العٍس و مالخظت  ,( إلاحساءاث والخفخِش التي جخيّىن مً جعبُم العٍس

لت املخخاحت، و ) م3الىدُجت، وحغُير العٍس
ّ
م هدُدت الخعل   ( جلٍى

 
 راسيةمصادر املىاد الد

خم جىظُم امللسز الدزاس ي مً خالٌ اخد الىمعين الخالُين:  ٍو

 : بسامج الىخداث املطغسة

ت الخلدم  جخيىن هره البرامج مً وخداث مدددة ومىظمت بشيل مخخابع ًترن فيها للمخعلم خٍس

ولخدلُم هرا الهدف جم جلظُم املخخىي إلى وخداث ضغيرة ليل وخدة  والخعلم وفم طسعخه الراجُت 

املىاطبت للخعلم ًخم احخُاش اخخبازاث مخعدةة  أهدافها الظلىهُت املخددة ولخددًد هلعت الاهعالق 

مي لخددًد مدي الاطخعداد لالهخلاٌ  مدي الىخدة  وبعد اهجاش حعلم الىخدة ًجخاش اخخباز جلٍى

 الخالُت وإذا وان الاخخباز غير فعاٌ فأهه ٌعُد حعلم الىخدة مسة أخسي إلى إن ًخلنها

 
 بسامج التربُت املىحهت للفسد:

اث أزبعت ) أ  يخلل املخعلم  –ج  –ب  -جلظم مىاهج ول مادة في هره البرامج إلى مظخٍى د ( ٍو

 مً مظخىي إلى أخس بعد

إجلان املظخىي الظابم ليل مادة على خدة وفم طسعخه الراجُت وباألطلىب الري ًسغب به 

شترن املعلم وامل الءم ظسوفه وإمياهُاجه َو م.ٍو  خعلم في جددًد ألاهداف وألاوشعت والخلٍى
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م الراحي هما كاٌ عُاد )بدون عام( الري ًلّدم الىطابل 
ّ
وفُما جلي مً أمثلت  املساهص للّخعل

م الراحي، وهي:
ّ
 إلكامت الخعل

ت في حجسة الطف جضم مجمىعت مخىىعت مً اليشاظاث واملىاد ًلىم بها أ . زهً الخعلم  : وهى شاٍو

خطف باآلحي :الخالمُر   بشيل فسدي لخدمت أهداف حعلُمُت مدددة ٍو

اث الطعىبت . -0  اليشاظاث فُه مخدزحت في مظخٍى

اث اللساءة  .3 دخىي على هخب دزاطُت ومجالث ملخخلف مظخٍى ًضم مجمىعت مً الخُازاث ٍو

ت ، وأشسظت فُدًى وواطِذ وغيرها.  وألعاب جسبٍى

 . لت لخىزُم ما أهجص مً وشاظاث  فُه ظٍس

 . م  ًدخىي على إزشاداث خٌى هُفُت جىفُر اليشاط ووطُلت للخلٍى

 . ًلِع مً الضسوزة أن ًخىاحد املعلم في هرا السه 

 
م الذاجي

ّ
 ثطبيق الحعل

ب الجامعت  التي لهم كد مّس في 
ّ
لت املىاطبت  مع ميزاث ظال م الراحي هي العٍس

ّ
لت الخعل ظٍس

م الراحي أوان خّسا  أم مىّحها .  املسخلت العلُا في الدزاطت، فىرلً لديهم هفاءة
ّ
وافُت أن ًلُم الخعل

ها، فعلى 
ّ
م ال هلُم في الفطل ول

ّ
ت، أّن الخعل ُّ وهما وان وحدها في هخاب ملىاد حامعت ماالهج الخيىم

ب على هُل هدف الدزاطت. فهران 
ّ
ع املبرمج خازج الفطل إلهماٌ هفاءة العال م أن ًلُم الخدَز

ّ
املعل

م ا
ّ
م الراحي املىّحههىعان مً الخعل

ّ
م  لراحي التي اطخععىا أن هلُمهما في الجامعت، وهما: الخعل

ّ
و الخعل

 أّما دوز املعلم في الخعلم الراحي هما ًلي :الراحي الخّسّي.  

كدزاث املخعلمين ومُىلهم واججاهاتهم مً خالٌ املالخظت املباشسة والاخخبازاث   الخعسف على -2

مُت البىابُت والخخامُت  س كدزاجه وجىمُت   والدشخُطُتالخلٍى ، وجلدًم العىن للمخعلم في جعٍى

 مُىله واججاهاجه .

إعداد املىاد الخعلُمُت الالشمت مثل السشم الخعلُمُت ، مطادز الخعلم ، وجىظُف الخلىُاث  -0

 الخدًثت والخلفاش ، ألافالم ، الخاطىب في الخعلم الراحي .

 ت البدء التي خددها الاخخباز الدشخُص ي .جىحُه العلبت الخخُاز أهداف جدىاطب مع هلع -3

ب العلبت على املهازاث املىخبُت وحشمل : مهازة الىضٌى إلى املعلىماث واملعازف ومطادز  -4 جدٍز

ت املخىافسة في  الخعلم ومهازة الاطخخدام العلمي للمطادز ، ومهازة اطخخدام املعُىاث التربٍى

 مىخبت املدزطت أو خازحها .

 التي جمىً العالب مً طد الثغساث واطخىماٌ الخبراث الالشمت له . وضع الخعغ العالحُت -5

اللُام بدوز املظدشاز املخعاون مع املخعلمين في ول مساخل الخعلم في الخخعُغ والخىفُر  -6

م .  والخلٍى

م الذاجي لدرس ثطبيق الصزفي املىّجه
ّ
 املثال من الحعل



 
 

 
  459 

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang 
October 2017 

Proceedings  

 املىضىع: إلاعالل وإلابدال

 فهم العلبت بخعٍسف إلاعالٌ وإلابداٌ(  2:) ألاهدف او الىفاءة

م بين إلاعالٌ وإلابدا0ٌ)  ( كدزة العلبت على جفٍس

 ( كدزة العلبت على وضف أهىاع إلاعالٌ و إلابدا3ٌ)

 (كدزة العلبت على جدلُل اليلماث فيها إعالٌ وإبدا4ٌ)

ً الجمل فيها إعالٌ وإبدا5ٌ)  ( كدزة العلبت على جيٍى

ع املبرمج مً ًىجىب، و فُدًىا أم غيرهااملطادز والىطابل: الىخاب   الدزاس ّي، و الخدَز

لت ب على املجمىعاث التي جخيّىن مً أزبعت أفساد. 2: ) العٍس
ّ
 ( جلظُم العال

ده0)  ( اععاء  على ول زبِع مً املجمىعت أن ًخخاز املىضىع الري ًٍس

 (  ليّل فسد في املجمىعت له الىظُفت لفهم  املىضىع املخخاز3)

 ىاكشت بين أعضاء الفسكت لبدث ما فهم باالىظُفت املعلىبت( امل4)

م هفاءتهم على املىاد باحابت ألاطئلت  املعدة في الىخاب امللّسز .5) ُّ  ( ليل فسد ان ًل

 
م الذاجي لدرس إلاسحماع ألاّول الحّز 

ّ
 املثال من الحعل

 ألاهداف او الكفاءة:

ت املظمىعت  ُّ اللّطت، الخىاز،  الراجُت أو ألاضلُت مًكدزة العلبت على فهم الىطىص العسب

املخاوزة في فُلم، الخعبت، الغىاء، إلاعالن،ألاخباز، وامللابلت جدذ املىضىع عً الدًً واللغت 

ت ، مً حهت مضمىن معاوي  ُّ وألادب والتربُت والثلافت والظُاطت والاكخطاد والخىىىلىحُا والاحخماع

ظخعملىنها فى الىالم و الىخابت، وأن الىطىص امللفىظت أوامللخىظت و ألاطالُب  ت َو والتراهُب اللغىٍّ

ت ومعاملتهم مع بِئتهم.  ُّ  ًأخروا كُمت خظىت مً مضمىن املاّدة لخدظين أعمالهم الُىم

م ب املىضىعاث عً الدًً، و اللغت، املصادر
ّ
: وّل املىاد مً  الىطىص املظمىعت التي جخعل

ت التي هي مًوألادب، والتربُت، والثلافت، والظُاطت  ُّ اللّطت،  والاكخطاد والخىىىلىحُا والاحخماع

 أوالخىاز، او املخاوزة في فُلم، او الخعبت،او الغىاء، او إلاعالن، اوألاخباز، اوامللابلت.

 : الطزيقة

م أن ًخعلّم  بالفسد أم باملجمىعت .2
ّ
 ال هظام على املخعل

م او املجمىعت أن ًخخاز املضىعاث وهىع  .0
ّ
 الىطىص املظمىعت التي يهّمها.على املخعل

ظأٌ عً ألاشُاء التى ًدخاحها املخعلم في الدزاطت .3 م أن ًفدش جلّدم الخعلم َو
ّ
 على املعل

م فهمه با ملىاد بىطُلت احابت ألاطئلت  .4 ُّ ل على املخعلم أن ًخلً دزاطت املىاد واخدا بعد واخد ٍو

 ا بىفظه.املىحىدة في الىخاب  امللّسز او بئحابت ألاطئلت التي هخبه
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م أن ًىّسز الدزاطت مسة او مسجين خّتى ًلدز أن ًجُب  .5
ّ
فئذا لم ًلدز أن ًجُب ألاطئلت فعلى املخعل

 ألاطئلت التي وّىنها ام الظؤاٌ املعّد في امللّسز.   

م ان ٌظخعمل الخعلم الراحي في الجامعت خُىما هى ال ٌظخعُع الخضىز في 
ّ
اطخعاع املعل

الىظُفت املهّمت التي الًمىىه أن ًترهها . وهرلً اطخعاع ان ًأخر  املخاضسة بظبب املسض ام له

م  في الدزاطت 
ّ
ع ظسق الخعلُم لىُال ٌظأم املخعل همثل  الخعلم الراحي لعملُت الىظُفت ألاخيرة أم لخىَى

لت على أطاض خّل املشيلت هما هخبه  لت املشسوع، او ظٍس لت املشسوع  Stoten (2013)ظٍس أن ظٍس

مجىاطب مع ال
ّ
م الراحي لتركُت هدُجت الخعل

ّ
م كد خعل

ّ
لت الخعلم الراحي إذا وان املخعل .  وإلكامت ظٍس

 زوخه اطخعدادا وامال.حظمه و اطخعّدث هفاءجه، ومطادزه، ومعُىاجه، و 

 
 الخالصة

م باخخُاز ألاوشعت الخعلُمُت  
ّ
م التي ًلىم فُه املخعل

ّ
م الراحي  هى همغ  مً أهماط الخعل

ّ
الخعل

بهدف اهدظاب معسفت علمُت أو جىمُت مهازة ذاث ضلت بااملادة الدزاطُت أو باهخماماجه وجىفُرها 

م أو بطىزة غير 
ّ
ت أو في مجمىعاث جدذ إشساف املعل ًّ م بطىزة فسد

ّ
الخاّضت، وفد ًخّم  هاذا الخعل

م عً بعٍد 
ّ
م الخعلُم املبرمج أو بسامج الخعل  . هظامُت عً ظٍس

م الراحي هي: 
ّ
( جددًد ألاهداف الظلىهُت ، 0( مساعاة الفسوق الفسدًت ، )2)ومً مبادا الخعل

م ، )3)
ّ
م 6( الخىحه الراحي للمخعلم )5( إًجابُت املخعلم ، )4( إجلان الخعل

ّ
ع في أطالُب الخعل ( الخىَى

ص الفىزي )7،) ع في مطادز الخعلم ، )8( الخغرًت الساحعت والخعٍص م 9( الخىَى ت الخلٍى ( اطخمساٍز

 ( جدلُل املهماث.22وشمىلُخه )

ب الجامعت  التي لهم كد مّس في 
ّ
لت املىاطبت  مع ميزاث ظال م الراحي هي العٍس

ّ
لت الخعل ظٍس

م الراحي أوان خّسا  أم مىّحها . 
ّ
املسخلت العلُا في الدزاطت، فىرلً لديهم هفاءة وافُت أن ًلُم الخعل

ت، أّن  ُّ ها، فعلى وهما وان وحدها في هخاب ملىاد حامعت ماالهج الخيىم
ّ
م ال هلُم في الفطل ول

ّ
الخعل

ب على هُل هدف الدزاطت. فهران 
ّ
ع املبرمج خازج الفطل إلهماٌ هفاءة العال م أن ًلُم الخدَز

ّ
املعل

م الراحي املىّحه
ّ
م الراحي التي اطخععىا أن هلُمهما في الجامعت، وهما: الخعل

ّ
م  هىعان مً الخعل

ّ
و الخعل

 الراحي الخّسّي.  
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