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مكغوع اإلالالت عكم ()00
جطىٍغ طغٍلت جدلُلُت لخدضًض هالىبيرًضول في قيله الىلي وفي أقياله الهُضالهُت باؾخسضام
نباغ جغٍبان ألاػعق

طو ال٣ٟاع اؾ٨ىضع ؽ4
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مغح ؾلُمان ؽ3

هاصًً أبى ٖغه ؽ2

اإلالخو:
ًخمخ٘ الضواء بأهمُت ٦بحرة في خُاة ؤلاوؿان ال ج٣ـل ٖـً أهمُـت الٛـظاء ،مـً أظـل خماًـت اإلاجخمـ٘ مـً جٟصـ ي ألامـغاى الؿـاعٍت أو جٟـا٢م ألامـغاى الخُحـرة
أو اإلاؼمىت وفي الخٟاّ ٖلى صخت اإلاىاَىحن ختى ً٩ىهىا ٞاٖلحن في اإلاجخم٘ وفي ٖملُت البىاء.
لظل ٪مً اإلاُٟض اإلاؿاهمت في ئًجـاص َغائـ ٤ظضًـضة إلاغا٢بـت ظـىصة اإلاؿخدًـغاث الضوائُـت الؿـىعٍت التـي ًجـب أن ج٣ـضم للمؿـتهل ٪بكـ٩لها اإلاُٟـض والىـاظ٘
وطلــ ٪زضمــت للمجخمــ٘ والبدــض الٗلمــي .لغٞــض مسخب ـراث الغ٢ابــت الضوائُــت بُغائــ ٤جدلُلُــت ظضًــضة ؾــغَٗت وطاث خؿاؾــُت ٖالُــت وبؿــُُت وا٢خهــاصًت
لخدضًـض هالىبحرًـضو ٫بكـ٩له الى٣ـي وفــي ظمُـ٘ أقـ٩اله الهـُضالهُت لدكـُ٨ل الهــض ٝمـً هـظه الضعاؾـت هـى جدضًــض هالىبحرًـضو ٫بالخدلُـل الُُٟـي اللــىوي،
ٖـً َغٍــ ٤حكــُ٨ل مٗ٣ــضاث ملىهــت بـحن هالىبحرًــضو ٫وبٗــٌ ألانــبٛت الًٗــىٍت (جغٍبــان ألاػع ،)١واؾـخسالم اإلاٗ٣ــض الىــاجج بــاإلادالث الًٗــىٍت اإلاىاؾـبت،
واؾخسضام هظه الُغٍ٣ت لخدضًض هالىبحرًضو ٫في اإلاؿخدًغاث الهُضالهُت اإلاسخلٟت .
الجضوي الاكخهاصًت:
ج٣ــضًم َغٍ٣ــت ظضًــضة لخدضًــض هالىبحرًــضو ٫بُغٍ٣ــت َُُٟــت فــي اإلاجــا ٫اإلاغئــي ؾــغَٗت وبؿــُُت وٚحــر م٩لٟــت باؾــخسضام قــغوٍ ٞهــل ظضًــضة جمحــز جدضًــض
هالىبحرًضو ٫بك٩له الى٣ي وفي ظمُ٘ أق٩اله الهُضالهُت.
الجضوي العلمُت:
جُُ٣م جأزحر بٌٗ ألانبٛت الًٗىٍت ٖلى حكُ٨ل مٗ٣ض ػوط قاعصي م٘ هالىبحرًضو ٫وهظا اإلاٗ٣ض بلىن زابـذ ً٣ـاؽ فـي اإلاجـا ٫اإلاغئـي و ٌؿـخسلو بمـظًب
ًٖىي.
الجضوي الاجخماعُت:
حٗــىص الٟىائــض الٗضًــضة فــي ئًجــاص َغٍ٣ــت جدلُلُــت بؿــُُت وؾــغَٗت لخدضًــض اإلاغ٦بــاث ٖلــى مســابغ الغ٢ابــت الضوائُــت واإلاٗامــل الضوائُــت ممــا ٌؿــهم فــي ؾــغٖت
هؼو ٫اإلاؿخدًغاث الضوائُت ئلى ألاؾىا ١الخجاعٍت والاؾخٟاصة منها في الٗالط مً أظل خماًت اإلاجخم٘ مً جٟص ي ألامغاى الؿاعٍت.
الجضوي الخعلُمُت:
ً٣ــضم البدــض مؼٍــضا مــً اإلاٗغٞــت البدشُــت الُ٨مُائُــت بالُغٍ٣ــت الُُُٟــت لخدضًــض اإلاغ٦بــاث الضوائُــت بكــ٩لها الى٣ــي وفــي مؿخدً ـغاتها وجىخُــضها بُغٍ٣ــت
واخضة.
ؿغٍم العمل الطالبي
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