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ايت  مجلت ٖالم الٍغ

 
 

ايُت  ت مجلت ٍع  مهىعة ٨ًخبها الٗغب ل٣ُغؤها ٧ل الٗغبهه٠ قهٍغ

ايت  الؿىٍض 2010جإؾؿذ ٖام   جهضعها ألا٧اصًمُت الضولُت لخ٨ىىلىحُا الٍغ

غ اإلاجلت  هُئت جدٍغ

بِ ٖام   ؿان زٍغ  ( 2010) ؤؾؿها َع

 

غ              -    ص/ ؤخمض ؾٗض الكٍغ٠-1  الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة                          عثِـ الخدٍغ

 الاعصن              هاثب الغثِـ                             -       ص / ولُض الغخاخلت    -2

 الجؼاثغ         ألامحن الٗام                                 -     ؤ / وٗمان ٖبض الٛني    -3

 الٗغا١                     ًٖى           -              ص / ٌٗغب ٖبض الباقي    -4

ً بال      ًٖى                -       ص / ٖبض الغخمً ؾُاع        -5  دٍغ

 الٗغا١                     ًٖى               -          ص/ ٖماع م٩ي                 -6

 الٗغا١                     ًى              ٖ -        ص / عخُم خلى ٖلي            -7

 الٗغا١                          ًٖى          -    ص / خاػم مىس ى ٖبض خؿىن  -8

 الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة                          ًٖى              -       ص /  هاجي اؾماُٖل خامض  -9

 ؾلُىت ٖمان                        ًٖى                -         ص / هانغ ًاؾغ ٖبُض      -10

 الؿىصان        ًٖى                 -            ص/ اما٫ ابغاهُم          -11

 مهغ         ًٖى               -            ص / مدمض هاصع قلبي     -12

 الٗغا١                                 ًٖى          -          ص / ٖبض الغػا١ اإلااحضي  -13

 الُمً          ًٖى               -           خؿحن نالر حُٗم      -14 

 الجؼاثغ                         ًٖى                  -               ص / ؤخمض بى ؾ٨غة     -15

اص اعمُلي      - 16  الاعصن                                      ًٖى     -                  ص / ٍػ

 الٗغا١                           ًٖى                 -                 ؤ / ماػن ٖبض ألاثمت  -17
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غحم٘ اإلاغاؾالث باؾم:   عثِـ الخدٍغ

ايُحن ليكغ هخاحاتهم الٗلمُت مً اإلا٣ ايُت والٍغ الت بلى ال٨خابت يمً مجلت ٖالم صٖىة لؤلؾاجظة في مجا٫ التربُت الٍغ

ض الال٨ترووي ض ٖلى البًر ايت في الؿٍى ايت الخابٗت  لؤل٧اصًمُت الضولُت لخ٨ىىلىحُا ٖلىم الٍغ  الٍغ

namanea@yahoo.fr 

 وال حٗبر ًٖ عؤي اإلاجلت بها* واإلاىاص اإلايكىعة حٗبر ًٖ عؤي ٧اج–بةٖاصة ؤي ماصة جخل٣اها لليكغ  إلاجلت ٚحر ملؼمتا

ٖاصة اليكغ بإي وؾُلت ألي ماصة وكغتها اإلاجلت صون مىا٣ٞت مً الجهاث اإلاسخهت باإلاجلت وبال اٖخبر زغ٢ا ال ًجىػ ب

ت.  ل٣اهىن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 

ايتلئلٖالن في مجلت    ٖالم الٍغ

الن في ؤٖضاص اإلاجلت :  ًغجى الاجها٫ بالٗىىان الخالي للخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًٖ ؤلٖا

academyrissan@live.com 
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اض ي      الخىحُه والاعقاص الىٟس ي في اإلاجا٫ الٍغ

 

 

                                                                    

 

 

 ؤ.ص ؾٗاص ؾبتي الكاوي    

٣ُُت لٗلم الىٟـ الخضًث ، الظي يهضٝ الى جد٤ُ٣ ؾٗاصة ًمشل الخىحُه والاعقاص الىٟس ي اخض اإلاجاالث الخُب    

اض ي  باهه  مجمٕى الخضماث التي تهضٝ بلى مؿاٖضة الالٖب  ٗٝغ الخىحُه  والاعقاص الىٟس ي الٍغ الاوؿان وجُىعه ، َو

بُئخه ٖلى ؤن ًٟهم هٟؿه ومك٨الجه ، وؤن ٌؿدشمغ بم٩اهُاجه الظاجُت مً ٢ضعاث ومهاعاث واؾخٗضاصاث ومُى٫ وبم٩اهاث 

سخاع  ُٞدضص ؤهضاٞا جخ٤ٟ وبم٩اهُاجه مً هاخُت وبم٩اهُاث بُئخه مً هاخُت ؤزغي  هدُجت لٟهمه لىٟؿه ولبُئخه، ٍو

الُغ١ اإلاد٣٣ت لها بد٨مت وح٣ٗل ، ل٩ي ًد٤٣ ؤ٢ص ى ما ًم٨ً مً الىمى والخ٩امل في الصخهُت،  ؤو اهه مٗاوهت الٟغص 

اض ي ٖلى ان ًٟهم مك٨الجه الخغ٦ُت او اإلا اض ي الٍغ ه او مك٨الجه الىٟؿُه او الاحخماُٖت اإلاغجبُه باليكاٍ الٍغ هاٍع

 ختى ًم٨ً الىنى٫ الى خلى٫ لخل هظه اإلاك٨الث.

غ مؿخىي ألاصاء لضي الالٖبحن ،      اض ي ًخمحز بىيىح  ؤهضاٞه الخانت  وهي جٍُى ان الخىحُه وؤلاعقاص الىٟس ي  الٍغ

ت وال٣ٗا٢حر في بٖضاص الالٖب للمىاٞؿاث. ؤما  ٦ما اهه ال ًخٗامل بَال٢ا م٘ الخاالث اإلاغيُت وال ٌؿخسضم ألاصٍو

ألاهضاٝ الٗامت  له ٞهي جىحُه الظاث، وجضُٖم اؾخ٣اللُت الالٖب واٖخماصه ٖلى هٟؿه في اجساط ال٣غاعاث الهامت 

ايُت، ٦ما اهه ٌٗخمض ٖلى اإلاىهج الخىمىي والى٢اجي، في خحن ًخم ا لتر٦حز في الخىحُه اإلاازغة في ؤزىاء اإلاىاٞؿاث الٍغ

والاعقاص الىٟس ي ٖلى اإلاىهج الٗالجي والظي ٣ًىم ٖلى اإلاؿاهضة للٟغص والخسلو مً ؤي خالت مً الخىجغ وال٣ل٤ وخل 

اث الايُغاب واإلاغى الىٟس ي وؤؾبابه ٦ما جخًمً  خضا٫، ويهخم اإلاىهج الٗالجي بىٍٓغ مك٨الجه ختى ٌٗىص بلى خالت الٖا

مً زال٫ ٞهم اؾخٗضاصاث الالٖب  وبم٩اهاجه اإلاخٗضصة، وج٣ُُم هٟؿه ختى ًم٨ً الاهضاٝ الٗامه جد٤ُ٣ الظاث 

مىخاجه وما ًهبى بلُه مً اقترا٦ه في  جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى صعحت مم٨ىت مً ٢ضعاجه ، والٗمل ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤهضاٞه َو

اث  ومً زم الٗمل في زُىاث اض ي ، وآلاما٫ التي ًداو٫ جد٣ُ٣ها ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى مخضعحت بلى جد٤ُ٣  اإلاجا٫ الٍغ

خم طل٪ مً زال٫  الٗمل ٖلى بخضار الخىاػن بحن اللٗب والجى اإلادُِ به ، وهظا الخىاػن  الظاث ، وجد٤ُ٣ الخىا٤ٞ ٍو

جب الىٓغ بلى الخىا٤ٞ  ًخًمً بقبإ خاحاث الالٖب  مً حهت وم٣ابلت مخُلباث البِئت اإلادُُت، مً حهت ازغي ، ٍو

 : الصخص ي، اإلانهي، والاحخماعي. هٓغة مخىاػهت في مجاالث الخىا٤ٞ

غ       ان التر٦حز في  الخىحُه وؤلاعقاص الىٟس ي ٨ًىن ٖلى : الالٖب واإلاضعب وؤلاصاعي والخ٨م وحمُ٘ اإلاكاع٦حن في جٍُى

٣ىم طل٪ التر٦حز ٖلى اؾـ ومباصيء اهمها :مبضؤ اؾخٗضاص  مؿخىي ألاصاء وال ٣ًخهغ ج٣ضًم الخضماث ٖلى الالٖب،  ٍو

غ مهحره بىٟؿه ، مبضؤ الخ٣بل ، مبضؤ اٖخباع الخىحُه الالٖب للخ ىحُه والاعقاص الىٟس ي ، مبضؤ خ٤ الالٖب في ج٣ٍغ

 والاعقاص ٖملُت حٗلم ، مبضؤ الاهخمام بالالٖب ٦ًٗى في حماٖت ، مبضؤ اؾخمغاع الخىحُت والاعقاص الىٟس ي.
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اض ي ج٨مً في اؾخسضامه مُٗاعا ل     اصة ان اهمُت الخىحُه والاعقاص الٍغ لجىصة خُث ؤن ٦ٟاءجه  ٢ض حؿاٖض ٖلى ٍػ

اض ي ، ٦ما اهه ًمشل ال٣اٖضة  غ مؿخىي اؤصاء الٍغ ب، وج٣ضًم زضماث اًجابُت بهىعة حؿاهم في جٍُى ٞاٖلُت الخضٍع

بهم ٖلى الخٛظًت الغاحٗت الٟىعٍت  ب الالٖبحن ٖلى ا٦دؿاب وجىمُت اإلاهاعاث الىٟؿُت وال٣ٗلُت، وجضٍع ألاؾاؾُت لخضٍع

اإلاخٗضصة ،٦ما ًم٨ً ؤن ٨ًىن مهضع للمٗلىماث في الؿلى٥ الخىاٞس ي وألازالقي  والتي ًم٨ً ؤن جمض الالٖب  بإهىاٖها

ُٛي مجاالث  ب واإلاىاٞؿاث وخُاة الالٖب بك٩ل ٖام ، َو ب ٖلى خل اإلاك٨الث اإلاخى٢ٗت في الخضٍع واإلاضعب بالخضٍع

والالٖب، الخضزل في مىا٠٢ ألاػماث، خل  مخٗضصة مً الاهخماماث: ٦ُغ١ زٌٟ الخىجغ، الٗال٢ت بحن اإلاضعب

ايُت ، ًٞال ًٖ طل٪ ٞاهه  ٌؿاهم في الىمى  ٤، الخإهُل الىٟس ي  لالٖب بٗض ؤلاناباث الٍغ اإلاك٨الث، جماؾ٪ الٍٟغ

اض ي في ؤلاعقاص والاؾخٟاصة مً ٖملُت  اإلانهي وزانت ٖىض جإهُل اإلاغقضًً الجضص لخُب٤ُ َغ١ ٖلم الىٟـ الٍغ

باث اإلاُضاه  ُت . الخضٍع

ايُت بضاًت مً مؿخىي      اض ي زال٫ مكىاع خُاجه الٍغ ان الالٖب  ًدخاج الى الخىحُه والاعقاص الىٟس ي في اإلاجا٫ الٍغ

الىاقئحن وختى جد٤ُ٣ البُىالث ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والىنى٫ بلى اإلاىاٞؿاث الٗاإلاُت وألاوإلابُت خُث ؤن هظه الٟتراث 

لت وما ٌٗتريها مً مك٨الث جُى  ٍغ مؿخىي ألاصاء، ومخابٗت البرامج ؤزىاء الاهخ٣ا٫ مً مغخلت بلى ؤزغي جخُلب الٍُى

 اإلاؿاهضة وج٣ضًم الخضماث الىٟؿُت. 

اض ي ٖلى حاهبحن اولهما هى الخىا٤ٞ الصخص ي بحن الالٖب في      خم التر٦حز في جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الىٟس ي في اإلاجا٫ الٍغ ٍو

ايُت الٟ ٤ وبهٟت زانت في ألاوكُت الٍغ غصًت ختى ًخم جىٞحر ؤًٞل حى للخ٣ضم والىمى، وزاهيهما هى الخىا٤ٞ الٍٟغ

٤ وجدمل  ٤ في جد٤ُ٣ الٟىػ والٗمل إلاهلخت الٍٟغ ايُت الجماُٖت وؤهمُت جماؾ٪ الٍٟغ الاحخماعي صازل ألاوكُت الٍغ

 اإلاؿئىلُت.

اض ي ٖلى جىمُت اإلاهاعاث اإلاها     ؼصاص الاهخمام في الخىحُه وؤلاعقاص الىٟس ي والٍغ عاث الىٟؿُت وال٣ٗلُت التي جم٨ً ٍو

الالٖب مً الخٛلب ٖلى اإلاىا٠٢ الهٗبت ومىاحهت الًٛىٍ في اإلاىاٞؿاث، وال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاى٣ُُت ختى 

 ًم٨ً جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الظي ًاصي بضوعه بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة.

٤ الخٗٝغ ٦ما يهضٝ  الخىحُه والاعقاص  الىٟس ي الى مؿاٖضة الالٖب ٖ     ت الىٟـ والاؾدبهاع بها ًٖ ٍَغ لى مٗٞغ

ٖلى هىاحي ال٣ىة وال٠ًٗ، والضواٞ٘ وألاهضاٝ التي جدغ٦ه، واؾدكٟاٝ الخُل الضٞاُٖت، والخإ٦ُض ٖلى مىاحهت 

تراٝ بالُٗىب والىىا٢و، ومً هاخُت ؤزغي مؿاٖضجه ٖلى الاقترا٥ في ألاوكُت  اإلاساٝو وجدلُلها، وحصجُٗه ٖلى الٖا

ب الاحخماٖ ايت وألاؾغة، الٗمل ؤو اإلاضعؾت والؿ٨ً والخضٍع ً نضا٢اث مخٗضصة في الٍغ ُت والاهضماج م٘ الىاؽ، وج٨ٍى

ٖلى خل اإلاك٨الث  باألؾلىب اإلاىيىعي، واإلاؿاٖضة ٖلى ا٦دكاٝ هٟؿه بىٟؿه ؤي الخٗٝغ ٖلى ٢ضعاجه وبم٩اهاجه 

لكٗىع بالىجاح والٟىػ والظي ٌٗخبر ؤًٞل الؿبل في الخاُٞت ؤو اإلاهملت والخدٟحز ٖلى بج٣ان الٗمل والظي ًاصي بلى ا

اصة الش٣ت في الىٟـ، والتر٦حز ٖلى الاهخمام بالصخت  الجؿمُت ٞهي زحر وؾُلت إلا٣اومت الًٛىٍ الىٟؿُت، والٗمل  ٍػ

غ الجىاهب الصخهُت، وفي خل اإلاك٨الث  ٖلى مؿاٖضة الالٖب ٖلى ا٦دؿاب وجىمُت اإلاهاعاث الىٟؿُت وال٣ٗلُت، وجٍُى

ىٟؿه والخٗٝغ ٖلى ؤؾبابها و٦ُُٟت حصخُهها، والٗمل ٖلى بػالت ألاؾباب والخٛلب ٖليها ختى ٌكٗغ الالٖب ب

٨ىن ٢اصعا ٖلى مىاحهت مخُلباث  ؿخُُ٘ اؾخٛال٫ ٢ضعاجه بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً ٍو ً َو بالؿٗاصة م٘ هٟؿه وم٘ آلازٍغ

 اإلاىاٞؿاث.

اض ي ، وان حٗضص هظه ٌؿخسضم الازهاجي في الخىحُت والاعقاص الىٟس ي ا      اض ي َغاث٤ مخٗضصه إلاؿاٖضة الٍغ لٍغ

ت الخدلُل الىٟس ي التي ًا٦ض اصخابها ٖلى زبراث الؿىىاث  اث اإلاسخلٟت  ومنها هٍٓغ الُغاث٤ حاء هدُجت لخٗضص الىٍٓغ

ت الالخ٣ت ٦ما جا٦ض ٖلى الجىاهب واإلااقغاث صازل الٟغص  الخمؿه الاولى مً الُٟىله إلاا لها مً جازحر في اإلاغاخل الٗمٍغ
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٣ض  اي ان الؿلى٥ ًدهل هدُجت صواٞ٘ هٟؿُت طاجُت مىظ الُٟىلت اي زبراث اإلااض ي الؿلبُت وما ًدبٗها مً ٦بذ ٖو

ت الخدلُل الىٟس ي التي حٗض الؿلى٥  ت الؿلى٦ُت ٞهي جخًاعب م٘ هٍٓغ جازغ ٖلى ؾلى٦ه في اإلاؿخ٣بل ، اما الىٍٓغ

جابي او الخٗلم الؿلبي مً صون ان جىٓغ الى الجاهب الالقٗىعي للٟغص الؿىي والؿلى٥ ٚحر الؿلى٥ هدُجت الخٗلم الاً

بص ىء مً الاهخمام ًٞال ًٖ ٖضم اهخمامها بالجاهب الىعاسي للٟغص والظي ٌؿاهم في ٖملُت الى صعحت ٦بحرة ، اما 

ً ووحىص ال٣ضوة ت الخٗلم الاحخماعي ُٞا٦ضون ٖلى ان الخٗلم ًخم مً زال٫ مكاهضة الازٍغ او الىمىطج اط  اصخاب هٍٓغ

ان حٗلم الٟغص ًإحي مً زال٫ عئٍت همىطج او خالت مُٗىه وحٗمُُم الخىبُه واإلادا٧اة ال٦دؿاب الؿلى٥ اإلاُلىب لخل 

ت اإلاجا٫ ٖلى ٨ٞغة الىٓغة الخ٩املُت بحن احؼاء الصخهُت  وجضٖى الى اػالت الايُغاب  مك٨الجه، بِىما ج٣ىم  هٍٓغ

وء والاهضماج والاخؿاؽ ال٣ٗلي ومٗاٌكه والتر٦حز ٖلى الخايغ واإلاؿخ٣بل و ال والهغإ لضي اإلاؿترقض باخال٫ الهض

 جغ٦ؼ ٖلى اإلااض ي.

جهى٠ َغاث٤  واؾالُب الخىحُه والاعقاص الىٟس ي الى ماًلي : الاعقاص الٟغصي والاعقاص الجماعي ) خؿب ٖضص      

حر اإلاباقغ ) خؿب التر٦حز ٖلى اإلا ؿترقض( ، الاؾلىب الخدلُلي والؿلى٧ي واإلاٗغفي ) اإلاؿترقضًً( ، الاعقاص اإلاباقغ ٚو

ت ( ، ٦ما ان هىا٥ اؾالُب ازغي منها الاعقاص باللٗب ، واعقاص و٢ذ الٟغاٙ ، الاعقاص  خؿب الخلُٟت الىٍٓغ

  الخُاعي...الخ.

اض ي         :واحباث منهاج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ازهاجي الخىحُه  والاعقاص الىٟس ي  في اإلاجا٫ الٍغ

٘  مؿخىي اص غ مهاعاتهم ال٣ٗلُت مً زال٫ حٗلُمهم نُاٚت الاهضاٝ، وجىمُت الخسُل الاًجابي ٢بل ٞع اء لالٖبحن وجٍُى

ت،....الخ ٟهم بام٩اهاتهم البضهُت واإلاهاٍع والٗمل ٖلى اػالت الخىجغ وال٣ل٤ ،   اإلاىاٞؿت، وػٍاصة الش٣ت بالىٟـ مً زال٫ حٍٗغ

باث التروٍذ والا  ؾترزاء  ، ٦ما ٌٗىص الالٖبحن طهىُا ٖلى التر٦حز ٖلى اإلاهماث اإلاهاخب للمىاٞؿاث مً زال٫ جضٍع

بهم ٖلى التر٦حز ٖلى اهضاٝ ٢هحرة  والىاحباث اإلاُلىبت منهم  في اإلالٗب م٘ ٖضم الخإزغ بالبِئت اإلادُُت مً زال٫ جضٍع

٣ىم بخُب٤ُ بغامج الخد ٤ ْغوٝ مخىىٖت  ، ٍو ٨م مُٗىت مهاٚت مً ٢بل الالٖب هٟؿه والؿعي لخد٣ُ٣ها ٞو

ب ٖلى خضه بدُث ٌؿخُُ٘ الالٖب الخٗامل مٗها والخد٨م  بالًٛىٍ الىٟؿُت ٖلى اإلاضي ال٣هحر  والبُٗض ل٩ل اٖل

ل الًٛىٍ الظي ًىاحهها الالٖب مً مدبُاث  بإهٟٗاالجه مؿخ٣بال ٢بل وازىاء  وبٗض اإلاىاٞؿت بك٩ل اًجابي وجدٍى

٤ ٦بىاء و٦ُان واخض مً  .هه٦ما اومؿبباث للخؿاعة الى صواٞ٘ جدضي ومؿبباث للىجاح ،  ؼ عوح الٍٟغ ٌٗمل ٖلى حٍٗؼ

، ٤ ٤ والكٗىع باألهخماء للٍٟغ ب اًٖاء  ٦ما له صوع  زال٫ زل٤ الخجاوـ وبػالت الخالٞاث بحن اًٖاء الٍٟغ في جضٍع

ؼ واؾخسضام الاجها٫ والخساَب اللٟٓي والجؿضي الهاصٝ مً زال٫  حن ومضعبحن والٖبحن ٖلى حٍٗؼ ٤ اصاٍع الٍٟغ

ًاء الخىحُ ت ٚحراإلاباقغ اواإلادايغاث والىضواث الٗامه ٦ظل٪ مً زال٫ الل٣اءاث  الجماُٖت واإلا٣ابالث الٟغصًت أٖل

٤ إلاا في طل٪ مً ٞاٖلُت وازغ ٦بحر ٖلى حُٛحر اججاهاتهم وجدؿحن اصائهم اإلاهاعي ازىاء اإلاىاٞؿت ، و ٣ًىم  بخُٛحر  الٍٟغ

ً اإلاباعاة الؿاب٣ت ختى الًخم ه٣ل هظه الخبراث الى اإلاباعاة الالخ٣ت الخبراث الؿلبُت مً ازٟا١ اوجظبظب في اإلاؿخىي م

ىبت  بُت مٚغ ؼ الش٣ت لضيهم  واخغاػ الىهغ وه٣له ٦سبرة جضٍع وطل٪ مً زال٫ حُٛحر اججاهاث الالٖبحن هدى اهٟؿهم وحٍٗؼ

ايُت والتي ٢ض جهل ٌٗخني بالخاالث الىٟؿُت لالٖب الىاججت مً الاناباث ٦ماٖلُه ان  في الل٣اءاث الالخ٣ت ،  الٍغ

٣لُا  اض ي وطل٪ مً زال٫ اٖاصة جإهُل الالٖب هٟؿُا ٖو اخُاها الى قٗىع الالٖب باألخباٍ الخام ونهاًت مؿخ٣بلت الٍغ

٘ في الخدؿً البضن ض الالٖبحن ٖلى مهاعاث ال٣ُاصة وال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاع ، ٍوإلاا في طل٪ او٩ٗاؽ ؾَغ ٣ىم بخٍٗى

٣ت خل اإلاك ٍغ اصًت وحٗلهم ٣ًىمىن بخدلُل الازُاء الظي اإلاىاؾب َو ٨الث بإؾلىب ٖلمي مً زال٫ اُٖائهم اصواع ٍع

اث، غى الخلى٫ اإلاىاؾبت لخالفي جل٪ الازُاء ازىاء اإلاباٍع ب ٖو َٗىص الالٖبحن ٖلى ج٣بل و  ٣ً٘ ٞيها ػمالئهم ازىاء الخضٍع

ايُت ٖالُت زانت مً اإلاضعب او ؤلاصاعة مً زال٫ اصعا٥  ً والخٗامل مٗها ٖلى انها الى٣ض بغوح ٍع وحهت هٓغ ألازٍغ
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غ الٗضًض مً الازخباعاث واإلا٣اًِـ الىٟؿُت لالٖبحن ختى ٌؿخُُٗىا  ء ، ٦ماصواٞ٘ مىحهت ومدٟؼة لخدؿحن ألاصا ًٞى

ؼها ٦ظل٪  الخٗٝغ ٖلى َبُٗت شخهُاتهم وام٩اهاتهم و٢ضعاتهم الٗاَُٟت وال٣ٗلُت وه٣اٍ ال٣ىة لضيهم لخإ٦ُضها وحٍٗؼ

مها او جالٞيهاه٣اٍ ال غ الٗضًض مً الىؾاثل اإلاغثُت ٧الهىع واٞالم الُٟضًى التي حٗغى ازغ و  ٠ًٗ لضيهم لخ٣ٍى ٍٞى

اث بهضٝ جدلُلها خُث ان البُىالث الٗاإلاُت وألاوإلابُت ٞيها الٗضًض مً  الخالت الىٟؿُت ٖلى اصاء الالٖب ازىاء اإلاباٍع

مً زال٫ ٖغى مىا٠٢ هٟؿُت ؾلبُت حٗغيذ لها بٌٗ  الضعوؽ والتي ًم٨ً الاؾخٟاصة منها بك٩ل ٞاٖل وطل٪

الٟغ١ الٗاإلاُت واصث الى زؿاعتها ٦ظل٪ ٖغى مىا٠٢ هٟؿُت بًجابُت حٗغيذ لها بٌٗ الٟغ١ ألا٢ل قهغة  والتي 

ٍخٗامل م٘ بٌٗ الخاالث الٟغصًت التي حٗاوي مً ألاخترا١ الضازلي او ، و  اصث حُٛحر الىدُجت والخهى٫ ٖلى هخاثج مبهغة

ايُحن الىاحمت ًٖ الاعها١ البضوي والٗاَٟي الظ احي وهى مً اإلاك٨الث الىٟؿُت التي ٖاصة جىاحه بٌٗ الٍغ

بت في الُٗاء ضم الٚغ اث مما ٌكٗغ الالٖب باإلالل ٖو باث واإلاباٍع ٣ وألاؾخجزاٝ الؼاثض مً ٦ثرة الخضٍع ضم الخلى٫ ، ٍو

اصة الىػن اوالايُغاباث الٛظاثُت التي ًخٗغى لها  والُغ١ الصخُت اإلاىاؾبت لٗالج او جٟاصي بٌٗ اإلاكا٧ل ٦ٍؼ

ىالحن الظي ًجٗل  اصة في اٞغاػاث هغمىن ألاصٍع باث والىاججت مً ٍػ ايُحن زانت بٗض الاناباث والاه٣ُإ ًٖ الخضٍع الٍغ

ألاؾدكاعاث  ، ًٞال ًٖ طل٪ ٞاهه ٌٗمل ٖلى جىٞحر الالٖب في خالت مً اعجٟإ يِٛ الضم اإلاؿخمغ هدُجت الانابت

اض ي ٣ِٞ الىٟ ٤ والتي ال ج٣خهغ ٖلى الًٛىٍ واإلاك٨الث الىٟؿُت في اإلاجا٫ الٍغ ؿُت لجمُ٘ اًٖاء الىاصي او الٍٟغ

اة  واهما جخٗضاها الى يٛىٍ الخُاة الٗامت التي ًخٗغى لها الالٖبحن او اًٖاء الىاصي مشل خاالث ال٨أبت والخؼن والٞى

حرها الٗضًض مً يٛ اث الخُاة بهٟت ٖامتواإلاك٨الث والخالٞاث الٗاثلُت ٚو  .َى

 

 ؤ.ص ؾٗاص ؾبتي الكاوي                                                                                                                                                    

ايت للبىاث                                                                               لىم الٍغ  حامٗت بٛضاص/ ٧لُت التربُت البضهُت ٖو
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 -البزاهج التدريبية والغذائية:أهوية الطاقة في 

 

 

 

 لوي ا.م.د عبيز داخل حاتن الس                                   

ب الهضٝ اإلاُلىب ٞان التر٦حز ألاؾاس ي ًجب ؤن ٨ًىن ٖلى جىمُت اإلا٣ضعاث )الٟؿُىلىحُت(    ل٩ي ًد٤٣ بغهامج الخضٍع

                       الالػمت ألصاء اليكاٍ البضوي الخسهص ي مً هظه اإلا٣ضعاث هي بهخاج الُا٢ت. 

 ٖلى جإزحر خضور الخٗب. جإزحر الخٗب: بن الٟهم ل٨ُُٟت بهخاج الُا٢ت ٌؿاٖض 

الخٛظًت وألاصاء: هىا٥ ٖال٢ت وز٣ُت بحن الخٛظًت وألاصاء والضلُل ٖلى طل٪ ٣ٞض زبذ ؤن جىاو٫ الٛظاء الٛني 

لت( ًاصي الى جدؿحن الىخاثج.   بال٩اعبىهُضعاث لٗضة ؤًام ٢بل الؿبا١ الظي ًخُلب اإلاُاولت )مشل ٖضو اإلاؿاٞاث الٍُى

ب الظي ٌٗمل ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى وػن الجؿم: ح ؿاٖض صعاؾت ؤهٓمت بهخاج الُا٢ت اإلاضعب ٖلى وي٘ بغهامج الخضٍع

٣ت ال  الاخخٟاّ بىػن الجؿم زابخا م٘ ون٠ الٛظاء الالػم، ٦ما ًم٨ً وي٘ بغهامج الخسلو مً الىػن الؼاثض بٍُغ

غ بم٩اهُاتهم في مجا٫ ٞٗالُجًغ صخت الٖبُه.  ايُىن جٍُى  مً التهُئت في الى٢ذ الظي ًداو٫ ُٞه الٍغ
ً
اتهم، ٞان ٦ال

غ  البضهُت والخىاػن الٛظاجي وم٣ضاع الغاخت حٗض ألاؾـ ألا٦ثر ؤهمُت للىنى٫ بلى مؿخىي ؤلاهجاػ الٗالي. ولٛغى جٍُى

اض ي ٖلى اإلاضعبحن ؤن ًضع٦ىا ألاهىإ واإلا٣اصًغ اإلاسخلٟت مً  بُت م٘ اؾخٛال٫ ؤ٢ص ى َا٢ت لضي الٍغ البرامج الخضٍع

جخُلبه ٞٗالُاتهم، و٦ظل٪ ؤهٓمت الُا٢ت اإلاكاع٦ت يمً هظا اليكاٍ الًٗلي، ٦ما ًجب ان اليكاٍ الًٗلي الظي 

بُت التي جُىع بك٩ل ؤ٦بر مخُلباث ؤهٓمت الُا٢ت اإلاؿُُغة في الٟٗالُت ومالخٓاث ازخالٝ  ىا هٕى البرامج الخضٍع ٌٗٞغ

 ثُت.  الٟٗالُت هى الظي ًدضص َبُٗت الٗمل الًٗلي، و٦ظل٪ مخُلباث اللُا٢ت الهىا

غ الُا٢ت وجخمشل الُا٢ت الالػمت لاله٣باى       ل٩ي جخم ٖملُت الاه٣باى الًٗلي التي هي ؤؾاؽ الخغ٦ت ٞةهه ًجب جٞى

الًٗلي بُا٢ت ٦ُمُاثُت حؿمى ؤصًىىؾحن زالسي الٟىؾٟاث، خُث ًخم جىٞحرها صازل الجؿم ومً زم حؿخسضم هظه 

ر الاه٣باى اإلا٩ُاه٩ُي. بن اإلا٣هىص في الى٢ىص اإلاؿخسضم في بمضاص الُا٢ت ال٨ُمُاثُت بىاؾُت الًٗالث الٗاملت بخضا

الجؿم بالُا٢ت الالػمت ؤزىاء اإلاجهىص البضوي هى هىُٖت الٛظاء الظي ٌؿخُُ٘ الجؿم اؾخسضامه في بهخاج مهضع 

٢بل الُا٢ت اصًىىؾحن زالسي الٟىؾٟاث. واإلاٗغوٝ ؤن هىا٥ زالزت ؤهىإ مً الى٢ىص التي ًم٨ً اؾخسضامها مً 

  الًٗالث إلهخاج الُا٢ت هي: 

  اإلاىاص ال٩اعبىهُضعاجُت ) ٦ال٨ًىححن الًٗالث، حلى٦ىػ الضم(. -1

   اإلاىاص الضهىُت ) ؤخماى صهىُت، حلِؿغو٫ (. -2

  اإلاىاص البروجُيُت ) ؤخماى ؤمُيُه ( -3

 ل٨ىنها الى٢ىص الىخُض وجمشل الضهىن ؤ٦بر مضزغ للى٢ىص في الجؿم، بِىما جلٗب اإلاىاص ال٩اعبىهُضعاج      
ً
ا  خٍُى

ً
ُت صوعا
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 مما ًجٗلها ج٨دؿب ؤهمُت في اإلاجهىص البضوي الٗالي الكضة، ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاىاص 
ً
الظي ًم٨ً اؾخسضامه ال هىاثُا

 البروجُيُت ٞةن مكاع٦تها ٦مهضع للُا٢ت ؤزىاء اإلاجهىص البضوي مدضوصة م٣اعهت باإلاىاص الضهىُت وال٨غبىهُضعاجُت.

امل ٦مُت الى٢ىص اإلاخىاٞغة هما اإلادضصاث لىىُٖت الى٢ىص  ومً    اإلاٗلىم ؤن ٖامل الكضة واإلاضة في اإلاجهىص البضوي ٖو

اياث التي جخُلب ال٣ضعة ٖالُت والتي ال جضوم أل٦ثر مً ص٣ُ٢ت ٦ما في  اإلاؿخسضمت ؤزىاء الجهض البضوي . ٟٞي الٍغ

ح اياث الغمي الىزب والٗضو إلاؿاٞاث ٢هحرة، ًخم جٞى ا، ؤما في ٍع ًُ ر الُا٢ت بخدلل اإلاىاص ال٨غبىهُضاجُت ال هىاث

لت ًخم  ا مؿخمغ أل٦ثر مً ص٣ُ٢ت ٦ما في مؿاب٣اث اإلااعازىن وحغي اإلاؿاٞاث الٍُى ًُ اياث التي جخُلب اه٣باًيا ًٖل الٍغ

ا. ًُ حر الُا٢ت بخدلل اإلاىاص الضهىُت هىاث  جٞى

 -ض ؤ٦ؿضة:ؤما ُٞما ًخٗل٤ ب٨مُت الُا٢ت اإلام٨ً الخهى٫ ٖليها ٖى

 ٦ُلى ٧الىعي4,2واخض حغام مً ال٨غبىهُضعاث   -

 .٦ُلى ٧الىعي5,6واخض حغام مً البروجحن -

 ٦ُلى ٧الىعي.  9,4واخض حغام مً الضهىن  -

اض ي : ب الٍغ  -مٟاهُم ٚظاثُت الخاَئت في مجا٫ الخضٍع

اصة ال٨بحرة       اض ي بالٍؼ في ٦مُت وحباتهم ، ول٨ً ًم٨ً  لِـ هىا٥  صلُل ٖلمي ٖلى اهه ًم٨ً جدؿحن ؤصاء الٍغ

جدؿحن ألاصاء بىحه ٖام لى ٧ان هىا٥ ه٣و ٚظاجي مً البضاًت وجالُٞت وال٣ُمت ألاؾاؾُت للخٛظًت الؿلُمت هي مى٘ 

ايحن .ٞال ًم٨ً لُٗام او ُٞخامحن او هغمىن او      آلازاع الؿِئت لؿىء الخٛظًت . والخغاٞاث الٛظاثُت قاجٗت بحن الٍغ

ثُت ان جدل مدل الخٛظًت الؿلُمت والٗمل اإلا٣جن ، و٢ض ًىحى الاباء واإلاضعبىن ؤخُاها بازُاء ٚظاثُت ؤي بياٞاث ٚظا

والىحباث اإلابخ٨غة خضًشا والتي جدٓى بالكٗبُت ال٨بحرة  اٖخ٣اصا منهم بانها جىٟ٘ بِىما في الىا٢٘ ٨ًىن اٚلبها ياع . 

خىن و٦ظل٪ الىحباث ٖالُت الاًٌ مشل زلُِ الٟىا٦ه والظي ٌٗخمض ٖلى الٟىا٦ه اإلاجٟٟت و  الىِئت والٗؿل وػٍذ الٍؼ

اض ي مً الٗىانغ  والىحباث التي حؿمى بىحباث الٛظاء الًٗىي الحؿخُُ٘ في مٗٓم الاو٢اث ان جٟى اخخُاحاث الٍغ

خماص ٖليها ٚحر مإمىن الٗىا٢ب ،والاٞغاص الظ ض اًا منها والٖا ًً الٛظاثُت اإلاُلىبت ، ٦ما ال ًىحض صلُل ٖلمي ًٍا

٦ما  –والظي ًاصي الى الانابت باالهُما الخبِشت  12ٌٗخمضون ٖلى الىحباث الىباجُت ٣ِٞ ٌٗاهىن مً ه٣و ُٞخامحن ب

ايُىن الظًً ٌٗخمضون ٖلى الىحباث ٖالُت الاًٌ الى مغى الاؾ٣غبىٍ .  ًخٗغى الٍغ

لى مغ الٗهىع ٧اهذ الىحبت ٢بل اإلاباعاة طاث وؿبت ٖالُت مً البروجحن ، هٓغا  لالٖخ٣اص الخاَئ بإن البروجحن الؼاثض ٖو

اصة ال٣ىة وفي الخ٣ُ٣ت ٞان الخاحت  ض مً الى٢ىص الًٗلي والىمى ، وبالخالي ٍػ حر اإلاٍؼ ًدؿً الاصاء مً زال٫ جٞى

ىه ٖلى هُئت صهىن ، والىدُجت هي  له ومً زم جسٍؼ للبروجِىاث ٣ًغعها مٗض٫ الىمى ، ٞان الؼاثض مً البروجحن ًخم جدٍى

مً البروجحن ًخم اؾخسضامه بىاؾُت الجؿم ٦ى٢ىص للمجهىص الًٗلي ٦ما ان مساػن الجؿم مً البروجحن ان ال٣لُل 

ت . 48ًخم اٖضاصها ٢بل اإلاباعاة ب  ؾاٖت ، لظل٪ ٞان الىحبت الٛىُت بالبروجحن  يغوٍع

ايحن بال٨شحر مً الُٟخامُىاث ٦ىؾُلت لخدؿحن الاصاء ، ل٨ً جهبذ     الُٟخامُىاث طاث  ًىصر اٚلب اإلاضعبحن والٍغ

ٌ الىا٢و منها .  ٢ُمت ٣ِٞ اطا ٧اهذ الخٛظًت ٚحر ؾلُمت والخٍٗى

 ٦ما ًظ٦غ ) اؾتراهض وعوصا٫( بسهىم الُٟخامُىاث التي جظوب باإلااء  ٢ض الجاصي ؤي ٞاثضة بطا ؤس ئ اؾخسضامها  .

 

 
 

 


