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ماتمؾخص

ؾ ي يددوـة احملؽ  احلشيعية و الضيوة ير احلدوـامؽية ال :عؾي رحبي
 الؼروان 

سرصتماظؾالدماظؿوغلقةمطغريػامعنممبؾدانماجلـوبماظعدؼدمعنمادلشارؼعماظؿـؿوؼةم
ظدوظقةمادللاغدةمبؿؿوؼالتمادلـظؿاتمواهلقاطلمامسؾىمادللؿوىماحلضريممبلاسدةمو

م ماظؿدخالت مبقـفاهلاته معن ماظػرغلقةموغذطر مواظوطاظة ماظدوظي ظؾؿـؿقةمماظؾـك
تؼرتحمػذهمادلداخؾةماغطالضامعنمحبثمعقداغىمأنزمومم.وادلـظؿاتمشريماحلؽوعقة

انازمادلشارؼعماحلضرؼةميفمإرارمدقادةممرداظةمدطؿوراهمدرادةمتأثرياتميفمإرار
ماحلؽمماظرذقدمسؾىماظؾـقةماظلقادقةموماالجؿؿاسقةمظؾؿفالماحملؾى.م

مم– دؾطاتمحمؾقة دلػتاحية:الؽؾؿات ا مم–ضريوان مدقاديم–حؽم م–ضؾط
 م. دؼـاعقؽقةمحضرؼة

اجلؿع بني تيبية ادلاذية و الزراعات ادلسؼية. ضيورة أم  :ريب عثؿان
  )اجلزائي( اختيار يف مـطؼة أقصى مشال ذيق الشط الشيقي

مإنمعزاوظةماظزراسةمادللؼقةموماظرسيمجـؾامإىلمجـبمومإرمادمتؽاعلمبقـفؿاميف
أضصىممشالمذرقماظلفولماظعؾقاماظلفؾقةماظوػراغقةمباظشطماظشرضيماظيتمبرزتميفم

،معؽونمشاظؾامجزءامعنماظؿقوالتميفمجمؿؿعمرؼػيمػذهماظعشرؼةماألخريةمأزفرت
هوالتممعنمضداعىمرحلمعلؿؼرؼن،مطـريامعامعرمبأزعاتمومواجفؿهمسراضقلمسدة.

ماظلقاداتم مسن ماحؿؽغشأتممبعزل مغؾعتمعن مدواصعفا مباألوداطمو اكمأصقابفا
اجملاورةمخصوصاماظؿؾقةمعـفا.مإذامطانماظـؿطماظزراسيمادلعفودمظدؼفممػوممماردةم
اظزراسةماجلاصةمادلعؿؿدةمسؾىماحلؾوبميفمعلاحاتمصغريةمملمؼعدمجمدؼامإىلمحدم
مثاغيم مزراسي متؾينممنط مصإن معردوده مضعف مو متـاضصماظؿلاضطات مبلؾب طؾري

بقـهم تؽاعؾقة ظقاتمباظدرجةماألوىلمومإرمادمصقغةعلؼيمؼعؿؿدمسؾىماخلضرموماظؾؼو
ومبنيمتربقةمادلاذقةمظهمدالالتمطربىمسؾىمسؿقماظؿقولماظذيمحصلمظدىمادلزارعم

ادلزروساتماجلدؼدةم ادلوال:مهولمسؾىمعلؿوىماظؿؼـقاتمادلؽؿلؾةمومغوعمومطؿقة
ماظـو ممبكؿؾفمعؿطؾؾاتمػذا ماإلدلام ماظريمو معقاه مهولميفمتعؾؽة مو معنمادلضاصة ع

ماظودطم معع مسالضاتمجدؼدة مبإغشاء مادللؿوىماالجؿؿاسي مسؾى مهول اظزراساتمو
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مهلذام ماظعائؾي ماظدخل مألن ماالضؿصادي معلؿوى مسؾى مهول موأخريا اخلارجي
ماإلضايفم ماظـشاط مػذا معن مععؿربة مبـلب ماظلـوات ممبرور متدسم ماظرؼػي مممممماجملؿؿع

حؿىميفمزؼادةمسددػامومغػسمومأصؾحمؼدسممتربقةمادلاذقةميفمتأعنيمعؿطؾؾاتفاموم
دمسؾىمعؾقعاتماظشيءمزمدثمبطرؼؼةمسؽلقةميفممتوؼلماحلؿؾةماظزراسقةمباالسؿؿا

مدصعتماحلاجةمإىلمذظك.مجزءمعنماظؼطقعمإذام

مادلاذقةمالؽؾؿات ادلػتاحية: مم–متربقة م–مادلوالمادلزارعم–ماظلؼيم–اظزراسة
 اظشطماظشرضي.م–ممنطمزراسي

العالقات االجتؿاعية يف ادلؤدسات الصغرة تـظي  العؿل و  :حمؿد مادوي
 أنثيوبولوجية-و ادلتودطة ببجاوة. مؼاربة دوديو

م مادلؼال مخاللؼفدفمػذا معمعن مو معقداغقة مترطقب،ممةغوشراصقودرادة دلؤدلة
هؾقلمعلأظةمتـظقمماظعؿلموماظعالضاتممإىلتلوؼقمومصـاسةمشرفماظؿربؼدمبؾفاؼة،م
م مو مادلؤدلاتماظصغرية ميف موضتماالجؿؿاسقة ميف مباجلزائر اظؾالدممتذفدادلؿودطة

اظـؿطمػيمؽؾريةماظعؿوعقةماظمطاغتمادلؤدلةهمحقثمعنماضؿصادمعوّجمعرحؾةماغؿؼاظقة
م مادلفقؿن مااظصـاسي ممضؿصاددمو مؼؾدو ماظذي ماظلوق مادلؤدلةمأغه مبؿأػقل ؼؼوم

م ماظصغرية. ممأمناطبطرحمتلاؤلمحولمماألعرؼؿعؾقمو مظؿلقريماظقدممأوععقـة عفقؿـة
ماظعاعؾ مو مإنة مطمععرصة معنمخاللمػاتهماهلقاطلماظصغريةممغشفدـا ماألعر يفمغفاؼة
مممعصريمظؾؿواردماظؾشرؼة؟مماظومؿلقريماظعؼالغيماظمدريورةمتؿفهمدمومبروز

مم– سؿل الؽؾؿات ادلػتاحية: ماجؿؿاسقة مصغريةممممممممممم–سالضات عؤدلات
 م.سؼالغقةم–مصعلممجاسيم-مأصقابماظؼرارم-ومعؿودطةم

 تسير  تـظي  و )بوركيـافادو(: ومساجد مدوـة وايادوي :واويدرأداما و

ادللفدمباسؿؾارهمعؽانمظؾعؾادةمباظـلؾةمظؾؿلؾؿنيميفمادلدؼـةمادلـورةمبادلؿؾؽةمزفرم
ماظلعودؼة مبشؽلمدرؼعميفمم،اظعربقة ماغؿشر مإصرؼؼقااظعامل:آدقا،ممأدماءو مممممأوربا،

م ماظـؼاصم...أعرؼؽاو ممبكؿؾف مػـددؿه متأثرت مظؼد ماتو مو مباظؿـظقم دؼاغاتمب،
ماظؾؾدانم مسؾىمشرار ميفمبورطقـاصادو مادللفدمععماألخرىاظشعوبماألخرى. ،مزفر

ؼؾائلماظقارسمؼعودماظػضلمالغؿشارماإلدالممومادللاجدمظيفمعوضو،موم.ماإلدالمزفورم
رخصةمندمعـفامادللفدمعؿعؾقمبعدةمذروط:ممبـاءنمإعوز.مومسؾقه،مصم-وماظلقؿي
م مرؤداألراضيعاظؽي م، ماظؿؼؾقدؼون، ماظؼؾائل مماالدؿعؿارؼةماإلدارةاء اظورـقة.ممأوو
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م مؼوجد ميف مشادوشواعدؼـة مسدة مادللاجدمأغواعو معؿعؾقمقاخؿمومعن ماظؾـاء مرراز ار
م مبـاءه. مؼرشؾون ماظذؼن مادللؾؿني مبإعؽاغقات مررفمسدةمو معن مادللفد متلقري ؼؿم

مأذكاص ماإلعام: مو ماحلراس مادلؤذن، ممأعني، معوجمإنادلال... مادللفد مأداداه
يفماظوضتماحلاظيمدورامتربوؼا،ماجؿؿاسقاموماضؿصادؼامعفؿامومؼؾعبمظؾشعائرماظدؼـقةم
م يفماجملؿؿع.

 م.عـاراتم–معؤذنم–إعاممم–علفدمم– اإلدالم الؽؾؿات ادلػتاحية:

ع الدوين العؾؿاني من خالل احلالة التصّد :عبد الؼادر عبد العالي
 اإلديائيؾية

حاظةمصراسقةمممؿدة،مويفممعػفومماظؿصدعمعنمخاللمأسؿالمدؿنيمروطان،مػو
ماظدرادةم موػذه مظذظك، ماظدؼينماظعؾؿاغيممنوذجا ماظؿصدع مميـل ماإلدرائقؾقة احلاظة
ترطزمسؾىمعظاػرموآثارماظؿصدعماظدؼينميفماظودطماظقفوديميفمإدرائقل،معنمخاللم

ماظعؾؿاغقني مواظقفود مادلؿدؼـني ماظقفود مبني ماظصراع ميفم. مأدؾابه ماظؿصدع مػذا رمد
ماظؿؽوؼنمادلؿؿازجمظؾؿفؿؿع،مأيمبنيماألذؽقـازموماظصقػاراد.

ماظلقادقةممممممممممممممم ماالخؿقارات ماإلدرائقؾي مظؾؿفؿؿع ماظوجفان مػذان زمدد
موماإلؼدؼوظوجقةمومباظؿاظيماالغؿكاباتمظصاحلماظقؿنيماظدؼينمأوماظقلارماظعؾؿاغي.

ماظضو متلؾقط مإىل مادلؤظف ماالجؿؿاسيممممممممؼلعى مو ماظلقادي ماظؿصدع مػذا مسؾى ء
موماظـؼايفمعنمخاللمهؾقلماظؿؽوؼنماالثينمهلذاماظؽقان.

ماالجؿؿاسي: الؽؾؿات ادلػتاحية مممم–إدرائقلم–مادلؿدؼـنيم–ماظؿصدع
مماحلرادؼة.م–ماظقفودؼةماألرثوذوطلقةم–ماظصفقوغقة

يـة يف رواوة الػضاء و الداللة. اذتغال مدوـة قسـط :الطاهي رواوـية
 "الزلزال" لؾطاهي ورار.

تـدرجمػذهماظدرادةميفمإرارمهؾقلماظعالضةمبنيماظػضاءموماظدالظةمضؿنمرواؼةم
مظألحداث،حقثم معلرحا مضلـطقـة معدؼـة معن ماظيتمجعل مورار مظؾطاػر "اظزظزال"
ماظعالعاتم معن مطؿفؿوسة مو مطؿعقار ماظـصماظروائي مادلدؼينمداخل ماظػضاء ؼؿقدد

ـؿفةمظؾػضاء.مإذمؼربزميفمػذاماظـصماظروائيماظصراع،مظقسمباسؿؾارهماظػضائقةمأومادل
صداعقامومإمنامبوصػهمصراسامغػلقامداخؾقا،مظشكصقةمبواألرواحمممـالمظطؾؼةمطاعؾةم

مممؿالطؿفم.مممممم مظؿؤعم ماظزراسقة ماظذؼنمجاءتماظـورة ماظؽؾار معالكماألراضي ػيمرؾؼة
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مبنيما مو ماظشكصقة مبنيمػذه ماظصراع مهول مػؽذا ميفمو ماظيتمتغريتمطـريا دلدؼـة
غظره.مومضدمبـقتماظرواؼةمععؿارؼامسؾىمدؾعةمصصول،مزمؿلمطلمصصلمادممجللرم

عنمجلورمادلدؼـة.مومضدمربطمادلؤظفميفمهؾقؾهمظدالظةماظرواؼةمبنيماظػضاءماظـصيمممم
ممومرؾوشراصقامادلؽان.

م الؽؾؿات ادلػتاحية: مورار معدؼينم–مجلورم–مضلـطقـةم–راػر م–مصضاء
 .دالظةم–مراعمغػليص

: لؾّيوائي أمني معؾوف "الؼين األول بعد بياتيوس" :ليؾى دنيا ميؿوني
 عؾؿي ؟اليال اخلرواوة 

األدبيمظرواؼةم"اظؼرنماألولمبعدمبقاترؼس"ممءؼفدفمػذامادلؼالمإىلمدرادةماالغؿؿا
ماظعاملماظذيمأػؾكماظؾشرؼةم مضصة مؼرويمصاحبماظرواؼة مو مأعنيمععؾوف. ظؽاتؾفا

ضقؾهماألوالدمسؾىماظؾـات.مومزمؽيماألدؿاذمج.ماألحداثماظيتمسرصؿفامبلؾبمتػ
اظؾشرؼةمخاللمعرحؾةمعا،مومذظكمبإدراجهماظؼرنماظواحدموماظعشرؼنمحقثمبدأتم
ادلرأةمباظزوالمبلؾبمعادةممتّؽنمعنمعقالدماألوالدمصؼط،مومإذامبدأتماظعؿؾقة،مالم

مدواءمحلبمرشؾ مبوصػفا متؿقولمادلادة مو مإىلمدالحمميؽنمإظغاؤػا. ماظرأيماظعام ة
ضادرمإلبادةمضؾقؾةمععادؼةمأومحؿىمبؾدمآخرمومذظكمعنمخاللمهدؼدمسددماظـلاءم
صؼط،ممبعـىمسددمادلواظقدمومػؽذامتزولماظشعوب.مومذفدمطلمعنماظعـفموماحللدم
تطورامععمعرورماظلـنيميفمساملمطانمجمردمداحةموادعةمتعجمباخلوفماظذيمؼشؾهم

باخلوفمعنماخؿطافمابـؿه،مومعنماظوحدةمأومبؽلمماظعشبماظضارموماظصؾب،مو
مبلارةمعنمادلوت.

تـدرجمػذهماظرواؼةمعنمخاللمتـاوهلامظؾؼدرةماظعؾؿقة،موماذمرارفاميفمادللؿؼؾلم
ماظعؾؿي.ممممممممم ماخلقال ميف مادلؿؿـل مو مجدا مدضقق مظـوع متـؿؿي مرواؼات مسدة مدقاق يف

اللمإبرازمخصوصقاتمومسؾقه،مدقؿممهؾقلمومتػؽقكمرواؼةمأعنيمععؾوفمعنمخ
اخلقالماظعؾؿيماظيتمؼوزػفامومؼؼؿؾلفامضصدماظدصاعمسؾىموجودمغلويمضدمرمـبم

ماظعاملماظػوضى.

 م.ةادلرأم–اظؼارئمم– اظزعاغقةم– ادللؿؼؾلم– اخلقالماظعؾؿي الؽؾؿات ادلػتاحية:
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البـاء االجتؿاعي لؾؿيض و عالقته بعؾوم الطب. مؼاربة  :والهرضا عبد م
 اندماجيةدوـاميؽية و 

مؼ مؿطرق ماالجؿؿاع مسامل مادللأظة مظؾؿرض ماالجؿؿاسي مخاللظؾـاء هؾقلممعن
 يفمجمؿلماظؼول،مومغظرا .اإلغلانبماظيتمتؿعؾقاجلواغبماالجؿؿاسقةمعنمجمؿوسةم

ؼشؽالنمباظـلؾةمظعاملماالجؿؿاعممغفؿاطومقاتـاصقةمومادلرضمحبادللؿؿرمظؾمرتؾاطالظ
مذاتم ماجؿؿاسقة ممأػؿقةوضائع مغلقج مضصدتربز مو ماظـؼاصة. مو ػذهممذرحماجملؿؿع

مادل مةعؼدادللأظة م، مخمؿؾفؼدعج مظؾؿرض ماظلودقوظوجي ماظيتمماظؿقؾقل اظعـاصر
ماظ مػذه ميف معؿؾقةتؿدخل ماظلقاق، مػذا ميف مو ماظـؿاذجمزم. مدرادة ماظؿقؾقل اول

مفاؾادلعاؼريمومادلعارفماظيتمزمؿموميفمغػسماظوضتمدرادةثؼاصقةماحملؾقةمم-اظلودقو
همادلؼاربةمادلػؿوحةموماظدؼـاعقؽقة،مميؽنمأنمذعصري.مومعنمخاللمػاظطبماظمضؿـقا

مادلرضم مو مباظصقة مادلؿعؾق ماظلودقوظوجي ماظؿقؾقل مؼطاظب مبؿوصري ؾقثمظؾعقدان
م ماجملال مؼػؿح مجريء مو معلؿؼل ماظـظري، مضصد ماغدعاجيممتصوربؾورة مو عوحد

ممظإلغلان.مباظـلؾةم

مرؾقةغأ الؽؾؿات ادلػتاحية: اغدعاجمم–مؾوكمسالجيدم–مربم– ـروبوظوجقا
 م.اجؿؿاسي

 


