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مكغوع اإلالالت عكم ()72
مغاكبت بعٌ ألاقيال الهُضالهُت الحاوٍت على مغهب ؾالبىجامىل اإلاىجىصة في الؿىق الضوائُت الؿىعٍت
وملاعهتها مع مخطلباث صؾاجير ألاصوٍت العاإلاُت
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اإلالخو:
ً
حٗض مغا٢بت الضواء مً الٗلىم الهُضالهُت اإلاهمت ،واإلاسخهت بضعاؾت ظىصة الـضواء مـً خُـض ؾـالمخه وٗٞالُخـه و٧ـل مـا ًخٗلـ ٤بهـٟاجه بـضءا مـً مغاخلـه
ً
ألاولى وونىال ئلى اؾتهال٦ه مً ٢بل اإلاغٌٍ ،لظلٞ ٪ان ظىصة الضواء مً اإلاؿائل التي ال جدخمل الٗبض ألنها مؿألت جخٗل ٤بصخت ؤلاوؿان مباقغة.
حكمل الضعاؾت ٞدىم الك٩ل الخاعجي والها٢ت والخىؾُم وٞدىم ججاوـ الىػن والخىام اإلاُ٩اهُُ٨ت (ال٣ؿاوة والهكاقت) ومدخىي اإلااصة الٟٗالت
ً
باؾخسضام ألاظهؼة الخانت اهظه الٟدىم ،وطل ٪و٣ٞا إلاا جخُلبه الضؾاجحر الضوائُت وباؾخسضام َغ ١جدلُلُت مٗخمضة
الجضوي الاكخهاصًت:
ً٣ضم البدض نـىعة ٖلمُـت ٖـً وا٢ـ٘ ألاصوٍـت اإلاىظـىصة فـي الؿـى ١الضوائُـت اإلادلُـت فـي ْـل الٓـغو ٝالؿـِئت التـي ٌٗـاوي منهـا البلـض ،وبالخـالي ٌٗ٨ــ نـىعة
أ٢غب للىا ًٖ ٘٢الهىاٖت الضوائُت اإلادلُت ،ألامغ الظي ٌؿاهم في صعاؾت الىا ٘٢الا٢خهاصي واإلاؿاهمت في خل مكا٧ل الهىاٖت الضوائُت ئطا أم.ً٨
الجضوي الاجخماعُت:

ً
ٌٗـض الُ٣ـإ الـضوائي مـً اهـم الُ٣اٖـاث فـي اإلاجخمـ٘ وأ٦ثرهـا خؿاؾـُت وطلـ ٪الجهـاله اإلاباقـغ مـ٘ صـخت ؤلاوؿـان ،وزانـت فـي ْـل الٓـغو ٝالؿـِئت التــي
ٌٗاوي منها البلض والتي ٢ض حصج٘ وظىص أصوٍت ٚحر مُاب٣ت للمىانٟاث أو اإلاؼوعة أو مىظىصة بُغٚ ١حر قغُٖت.
ً ٣ــضم البد ــض مٗلىم ــاث ٖ ــً وا ٢ــ٘ ال ــضواء ف ــي البل ــض ،وأز ــغ طل ــٖ ٪ل ــى الص ــخت الٗام ــت ،و ٢ــض ٌؿ ــهم ف ــي جىُٖ ــت الى ــاؽ خ ــى ٫مس ــاَغ ال ــضواء ٚح ــر اإلاُ ــاب٤

للمىانٟاث.
الجضوي العلمُت:
صعاؾــت مىانــٟاث ألاقــ٩ا ٫الهــُضالهُت ومُاب٣تهــا للضؾــاجحر ألاصوٍــت الٗاإلاُــت وطلــ ٪بـ ً
ـضء الكــ٩ل الخــاعجي واللهــا٢ت والخىؾــُم ،زــم الخهــائو الٟحزًائُــت
ً
واإلاُ٩اهُُ٨ت للضواء وأزحرا صعاؾت مدخىي اإلااصة الٟٗالت.
الجضوي الخعلُمُت:
ًدُذ البدض للُالب الخٗامل م٘ صؾاجحر ألاصوٍت الٗاإلاُت والخ٨م مً زاللها ٖلى ظىصة ألاق٩ا ٫الهُضالهُت٦ ،ظلٌ ٪ؿمذ للُالب بالخٗغٖ ٝلى الُغائ٤
الخدلُلُت اإلاسخلٟت واإلاؿخسضمت في الخدلُل الهُضالوي.
ؿغٍم العمل الطالبي
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