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*

 .Iاألنثروبولوجوة املودوؼوة
 األغـروبقظقجقيماٌقدقؼقيمصرعمعـماألغـروبقظقجقيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم
اظيت متعـك مبدرادي ماظظقاػر ماظـؼوصقي مٌكؿؾػ ماظؿفؿعوت ماظؾشرؼي مصؿفؿؿم
بوظؾـقوتماظعوئؾقيمومعمدلوتماجملؿؿعمومععؿؼداتفم...اخلم
 تعـكماألغـروبقظقجقيماٌقدقؼقيمبدراديماٌقدقؼـكموماظـؿـقدـقـؼـقـقــم
وماآلالتماٌقدقؼقي،مصفلموؿعمبنيماألغـروبقظقجقيموماٌقدقؼك،مومتؼؿضلم
ععرصي مسؿقؼي مبوٌقدقؼك مالدؿؽشوصفو معـ ماظداخؾ مو مربطفو مبوٌعطقوتم
االجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.م
 تعدماظطؾقعماٌقدقؼقيمبؾشورمامورديماجؿؿوسقيمومررؼؼيمصـلماظـعـقـشم
و ميف ماظؿعؾري مظؾػرد مداخؾ ماىؿوسي :ماظػرضي ماظزؼوغقي ،مأذقاق ،ماظػردة،م
اظؼـووي،مايقدوس،ماٌوؼي...أخلم
 إنمػذهماظطؾقعمعؿعددةمومعؿـقسيمعـمإغشودمدونمعقدقؼكمإزنمتقزقػم
آلالتمعقدقؼقيمرؾؾقيموموترؼيمومطفربوئقيمأومععمعؽربموقت.
اٌقدقؼكمضدرةمسؾكماظؿعؾريمسـماظقاضعماٌعقشمومػلموربيميفمايقوةمضدم
تؽقنماٌعوغوةمسـقاغومهلومومإعؿوعماظـػسمػدصومهلومم
دضوتمضؾىماٌرءمضوئؾيمظفمممممممممممممممإنمايقوةمدضوئؼمومثقاغل

* جوععيمبشور.
دصوترماٌرطز ،رقم  ،9002،71صمص91-79.
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 .IIسال  :مودوؼى من األسماق

 .1نبذة سن حواته و سن أسماله

سؾد ماظعزؼز مسؾد ماهلل ماٌدسق مسال مسؾكم
سودةمأػؾمبشورميفمتصغريمادؿمسؾدماهللمإزنم
سالمسؾكمدؾقؾماظدظع وماالػؿؿوم،موظدميفم
 71جقانم7291مبؾشورماىدؼدم(بقداغدو) bidon
2معـمأبممتوشقيتمومعـمأممصقالظقي ومؼـؿؿلم
إزن مسوئؾي معـ م 79مرػؾ ،مشودر معؼوسدم
اظدرادي ميف مدـ ماًوعلي مسشر مظقؿؿفـم
بعضماٌفـماظصغرية.مم
طوغً مبداؼؿف معع مبعض ماظلفرات ماًووي ميف مبققت مبشورؼي ،مو مطوغًم
سـوور:ماٌػوجلةموماظـقسقيموماظؿؿقزمػل معومذدّماظـوسمإزنمعقدقؼكمسالماظيتم
غفؾًمعـماظؾلوريميفماألداءموماظعؿؼميفماظؿعؾريمم

 .2اخلصائص الػنوة

 .7ماإلؼؼوع ماًوص :ماظؾلوري ،مسزف معـػرد ،معع مضوبط مإؼؼوع ،مسزفم
سنوسلم
 .9اظؿفووز ،اظؿـوشؿ،ماظقترموماظدفم
.3ماالروولموماظؿـقؼعم
 .9اظؿققلمداخؾماظـوبًم
 .1اٌعوغوةموماألمل م
une sorte deمil a un jeu particulier:مAlla est un musicien particulier,
 il ne craints pasمsynthèse entre le jeu Oriental et le jeu africain,
il sait écouter leمdésirs et les drames,مl’innovation et de mettre a nu les
مsilence.
Son inspiration: « tout ce qui me fait mal ressort ». « je cherche a
» je ressens, et je n’y arrive jamaisمexprimer ce que
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Sa musique est une « manière de vivre en société » sorte de dialogues
et discours

 .3أسماله

جمؿقسي معـ ماألذرري ماظلؿعقي
خووي (300ذرؼط)
صـدومبشور م 1992 foundou de Béchar,1992 Disque Alsur/concordم
1994 Taghit,1994 Disque Alsur/concord
توشقً
1996 Tanakoul,1996 Disque Alsur/concordم
توغوطقل
2002 Zahra,2002 Lyndaris /Night&day
زػراءمم
وحدة مبني ماظذات مو ماٌقضقع >=تقحد مبني ماظػـون مو ماٌؽون م(أشؾىم
اٌعزوصوتمبلمسوءمأعوطـمبشورؼي)
أ -مسزفمعـػردمداخؾمأداءمسنوسل:متـووبميفمايضقرموماظغقوبمٌؾءم
اظػراغم
ب -هدؼٌ ماٌقدقؼك مسرب محرؼي ميف ماإلهلوم مو ماالروول ماغطالضو معـم
اظرتاثلمظؾقوقلمإزنماٌعوورم
جـ -وووز اظعودي وماٌلظقف إلدراك اٌدػشموماظعفقى،مهقلمداخؾم
اظـوبًم(اٌؿغريموماظـوبً)م
د -ادؿـؿور اظشقـوت اظضوشطي مسؾك ماظـػس و هقؼؾفو مإزن مإؼؼوسوت
ظؾشعقرمبوالرتقوحم
و-مسالضيماظػردمبوىؿوسي:مررؼؼيميفمايقوةمومررؼؼيميفماظؿعؾريم
k7

ظلفرات مأحقوػو ماظػـون ميف محػالتم

 .4قراءة يف أمساء املعزوفات

ادؿعورةمبعضمأمسوءمأحقوءمبشورموماٌـطؼي >=ماالرتؾوطمبوٌؽون.

مrythme1,مlefoundou2, impro5,م impro4,م improvisation3,م1- Taghit :
ksar
مgratitude,مespérance,مle bled,مtanakoul,مdebdaba,مbidon,م2-Tanakoul :
complainte.مVolonté,مl’amitie,
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مtimmi,مguir,مel kanadissa,مl’oued,مouakda,مtoba,مimpro luth,م:م3- Zahra
improمTahra,مel gasmia

اطؿشوفمعقدقؼكمسال:ماظعقدمومسؾىماظؽربؼًمومأذقوءمأخرىأ -معقدقؼكمسالموماٌدعـقن >=عؼولمبصققػي>=مغػلمعـمبشورم
ب 1972 -سؼدماظعزمموماظـقيمومعؽوذػيماىؿفقر م
جـ–1992مدسقةمعـماظققغلؽق،ماالدؿؼرارمبؾورؼس م
د– 2001االدؿؿرارؼيم
ايـني،مهقنيماظذاطرةماىؿوسقيمسربمأمسوءماألعؽـيموماألذكوصم

 .5سال مدردة مودوؼوة

 عقدقؼكمسال:عقدقؼكمتصقؼرؼي،مجـرؼؽمألطـــرمعــمحـصـيمإذاسـقـيومتؾػزؼي.م
 وصوهيماظؾداؼيمسـدمصرضيماظؼعدة،معقدقؼكمظؽؾماألجقول،مومظؽؾمأصرادماظعوئؾي.م
 االضرتاض ماٌقدقؼل معـ معقدقؼك مسال >= سال ماظصغري مسؾك مدؾقؾماٌـول.م
معقدقؼكمسال؛مصضوءموقروايمظؾؿعوشموماظققعلمتصرؼحمبشريمعـريمظؾعضماظصقوصقنيماىزائرؼني“:مومظؽـمؼقجدمسـدطؿ
سقادمعؿؿقز،مسال،محقٌمؼؿفووزمأداؤهمػقوطؾماٌقدقؼكماظعربقي“
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.6مسال و املزج املودوؼي
ومبعدمأنمغضفًموربيماظعزفماٌـػردمأطـر،مدعكمإزنموربيمأخرىم
تؼقممسؾكماٌزجمبنيمسدةموورب،مومطون:مزػراءم
وممبشورطيمسوزفماهلرعقغقؽوموماظؼقطور،مظقـؿٍمهػيمأخرىمتضوفمإزنم
اظروقدماإلغلوغلموؼؾًمعقػؾيماظرجؾمأطـر،مػذام
اظعصوعلماظذيمؼؿعوعؾمععماٌقدقؼلمالمعـمعقضعماظعوملمبؾمعـمعقضعماظعورفم
وماٌرػػمايس.مضولمجوكمػقفالن:م
Alla m’a mis a nu. Pour la première fois j’avais uniquement
soufflé dans mon instrument sans faire de notes. Je croyais
souffler le vent, sur lequel les arabesques de l’oud d’alla venaient
se reposer.

.IIIمالػردةم
ادؿ مصرضي معقدقؼقي معـ ماظؼـودديم
ادؿطوسًممأنمتؿفووزمايدودمظؿؿـؾم
اىزائرميفماحملوصؾماظدوظقي.م
وؾلماظصقيفموماظروحلم
تـشدماظلالمموماظراحيماظـػلقيم
تعؿؿدمسؾكماظؿـودىموماظؿـوشؿم
هؿػؾمبوظـصمومتصؾحماٌقدقؼكموماٌققظقدؼوموسوءمهلذاماظـصماظشعري
.7ماآلالت املودوؼوة املوزػة
 ماظػردة:موزػًميفمأول األعر ظضؾطماإلؼؼوع م(اٌقزان)مبوظضربمبفومسؾكمضصعيمعؼؾقبيم
ماهلففقج:مآظيموترؼيمعـمثالثيمأوتورمإزنمأربعيم آلالتماظطؾؾقي:مدربقطي ،رور ،تعريدني،مآضالل،ماٌفراسم83
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-ماظعقدموماظؽؿونمPilon en Cuivre

م

م1991ماٌوغدولموماظؾونق مماظعوصقيماظؾوضقي:مذعورماظزاوؼيماظزؼوغقي:تعطل مػذه ماٌقدقؼك مجموال مأصلح مظؾؽؾؿي ،مو مهلذا مصفل مضصوئد معغـوةم
هوصظمسؾكماظؿقازنماظـػللمظؾؿغينمومظؾػرضيمومظؾؿؿؾؼل.م
أعومجموهلومصفقماإلشوثيموماظؿقدؾ،موماٌعوغلماإلدالعقيماظؽربى،موماظغزلم
بـقسقف.م
أولمعومزفرتمػذهماظػرضيم7290وم،7290مومطوغًمتؼدممطؾمظقؾيمدؾعم
ضصوئدمظلؾعمظقول،مضصقدةمظؽؾمذقخمعـمذققخفوم
ومادؿؿرتميفماظؿفددمحؿكماظـؿوغقـوتمثؿماخؿػًمظؿؾعٌمعـمجدؼدمدـيم
7227ممبفؿقسيمعـماظشؾوبمأعالميفمإحقوءمتراثم
بوحملوصظي مسؾك ماظـوبً مو مودؼد ماٌؿققل مظؿققني ماظذاطرة ،مو مإغؿوجم
خطوبمعقدقؼلمأوقؾم
م -مؼومطرؼؿماظؽرعوءمظلقديمضدورماظعوٌل م(رجؾمضضوءمومذوسر).مػلمأولم
عومؼؾدأمبف.مضصؿفو؟ماظزرب:ؼوماظؾصري.
ثالثيمعلؿقؼوتمعقدقؼقي:مم
ا.مبطلمحبلىمغؾضوتماظؼؾى=< غصمدقديمضدورم
ب .مدرؼع مظؾقوقل مإزن ماظؿؾؼل ماظؿوم م(اىذبي -م )transeم=< ؼو ماظؾصريم
بعنيماظؾطػ...م
ج.مثؼقؾمحقٌمتلؽًماآلالتماٌقدقؼقيمومؼػؿحماجملولمظؾؿصػقؼمبطرؼؼيم
خوويممبراصؼيماظطورمومتردؼدماظالزعي:م
ؼومطرؼؿماظؽرعوءمظؾقوقلمإزنماإلحلوسمبوالعؿالء،مثـؿمؼـؿـقضـػ ماإلغـشـودم
ومؼؾؼكماظؿصػقؼموماظطورمومػذامعومؼلؿكمسـدماظػرضيمبـم"اظؼؾّوحل"م
تؼدمماظػرضيمغػلفوميفمذؽؾمػالظلمأومغصػمدائري
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اآلالتماظطؾؾقيمسؾكماظقؿني،ماآلالتماظقترؼيمصـلماظـصـدر ،اظـفـفـفـقجم
وماظؽؿونمسؾكماظشؿولم
ـ ؼؼدمماٌغينميفمأشؾىماألحقونمادؿكؾورامؼفقهمبفماٌؿؾؼني.م
ـ ؼؾدأمبوإلشوثيمثؿمؼؿققلمإزنمعدحماظردقلم(ص)مومرنؿؿمبوظغزل .م
ـ ماظػردة مو ماظزاوؼي ماظزؼوغقي =< ختصصفو ميف مػذا ماظؾـقع معـ ماٌقدقؼكم
األوقؾ.م
ـماظػردةمومعقادؿماألصراحموماالحؿػوالتموماٌفرجوغوتم
 .2نشارات الػرقة و مشاركاتها
ظؾػرضيماظعدؼدمعـماٌشورطوتميفمداخؾماىزائرمومخورجفو؛محقٌمأحققًم
جمؿقسؿي معـ مايػالت و مذورطً ميف ماظعدؼد معـ ماٌفرجوغوت ماظدوظقي:م
شداعس مظؾقؾقو م ،9007مبورؼس متقر م ،9003مو معـؾً ماىزائر ميف مادوبقعفوم
اظـؼوصقيميف:معدرؼد،ماظربوط،مومعـؾًماٌقدقؼكماظعربقيميفمطـدا.م
 مذوبون ماظػرد مداخؾ ماىؿوسي ،مو متقحد ماىؿوسي ميف ماألداء ماٌـػردمظؾؿغين=< اظػرضيم=< وػوءموقتماٌغين
أ.مضقةماظصقتموموػوئفم=< وضقحماظؽؾؿيم=< إبرازمضقةماظؽؾؿيمومهؿقؾفوم
دالالتمسربماظؿـقعماظصقتل.م
ب.ماظؿعددموماظؿـقعميفماألوقاتموماآلالتماظـؿـقدـقـؼـقـيم=< اظـؿـــوشـؿم
وماالغلفومم
جـ.مابؿداءمبودؿكؾورمثؿمإؼؼوعمعؿقاصؼمععمغؾضوتماظؼؾىم=< إؼؼوعمراضصم
(اىذبيم <= )transeإؼؼوعمضؾوحل م
د .ضعدةماحؿػوظقي =<متػوسؾماىؿفقر=<ماظشعقرمبوٌؿعيموماالعؿالء.م
و.مسالضيماظػردمبوىؿوسي:مررؼؼيميفمايقوةمومررؼؼيميفماظؿعؾريم
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م.IVماملرحوم الطاهر بن دعودي
 .1مودوؼى الظاهرة االجتماسوة

 بداؼؿفمثـوئقيمععمبقحزعيممسؾكمذوطؾيمم
”مضشؾولمومزروال“م
 تؼقم معقدقؼوه مسؾك ماىؿع مبنيم
اٌؿـوضضوت مإلدخول ماٌؿعي مظدى ماٌـؿـؾـؼـل،م
ومتطفريه،مومظػًماغؿؾوػف.م
 اظطوػر مبـ مدعقدي مأدؿوذ ماظرتبقيم
اظػـقيميفمعؿقدطي.م
 أشـقيماًدعيماظقرـقيم=>مبداؼيماالغؿشور.م
 أشـقيماٌعؾؿميفمصـقشقؾ.م
 أشـقيماظؾريوضرارقيم=>ماظؽقاشطمػؾؾقغل.م
 أشـقيمدؾقطورم(علؿشػك)مبشور=>موضعقيماظصقيماظعؿقعقيم.م
 أشـقيماظدوذقصق 2 chevauxم=>معشؽالتماظـؼؾمومأعـماظطرضوت.م
 أشـقيمروبوموماظدخونم(اظؿؾغموماظدخون).ماٌضورموماظعققب.
 أشـقيمدقظًمغػللميفمغػللم=>ماظؿقجفماظصقيفم=>مايقوةموماآلخرةم.
.2ماآلالت املودوؼوة و اإلوؼاع و أذواء أخرىم
 ضدمؼؾدأمبودؿكؾورمعقالمذعريماومادؿكؾورمبكظيمعقدقؼقي م=>مهضـقـرم
ومادؿعدادمومتفقؽيم
 اظعقدمومػقماآلظيماٌرطزؼيمععماظدربقطي،مم
 ومسـدعومأغشلمصرضؿفمأضوفماظؽؿونمموماظؼقؿورماظؽفربوئل.م
 ؼقزػماإلؼؼوعماظراضصمشريماظؾطلءم.م
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 اٌقدقؼك متراصؼ ماظؽؾؿوت مإزن مدرجي مأغـو مظق محذصـو ماظؽؾؿوت مظشعرغوم
بقجقدػو.م
 اٌقدقؼكمسـدهمحوعؾيمظردوظيمتربقؼيمومأخالضقيموماجؿؿوسقي.م
 طوتىمطؾؿوت،معؾقـ،ممعقزع،مومعغين.م
 ومضؾؾمانمرنؿطػفماٌقتمشـكمضصقدةم
 دقديمحمؿدمبؾؽؾريمذقخمأوظقوءمأدرارم
 دقظًمغػللمم
 ومزارماظؾؼوعماٌؼدديم
 وميفمدـيم7293تعرضميودثمدريمومػقمسوئدمعـمأدرارمبعدمأنمذوركم
يفمسقدماظطؿورؿ.
 .Vمظاهر االحتػالوة يف الدووان –
مؼاربة دوموائوة

 .1االحتػالوة و الدووان

* ماالحؿػوظقي مذؽؾ معـ مأذؽولم
اظـشوطماظػؽريموماإلغلوغلم
اهلدفمعـفو:ماظػرجـيموماظـؿـؿـعـيم
ومإرضوءماظذاتم
اظدؼقان:مرؼسماحؿػوظلمظفمجذورماغـروبقظقجقي،معرتؽزاتماجؿـؿـوسـقـيم
ومغػلقيم
جمؾسممتورسمصقفمرؼقسماحؿػوظقيم
ؼؿؽقنماجملؾسمعـماٌعؾؿموماٌؼدمموماظؼـودؼزم
م
م
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*معظوػر االحؿػوظقيميفماظدؼقان:
.7ماظؿفووزم
.9م اظؿـوشؿم
.3ماٌػورضي:ماظؾؾوسماألبقض+ماظؾقنماألمسرم
سـػماظطؾؾمدضوت اظؼرضوش-مظققغيماًطوبم
 .9اًضقعموماالغصقوعموماظؿؿودؽماظروحل .م
 .1ايدثموماظطؾوئعماظغرؼزؼي.
أ -مشرؼزةماظؿؿووت:مذؾمايرطيمععماظؿصؾىمعدصقسومبوظرشؾيميفماظـفوةم
ب-مشرؼزةماًقف،ماهلربمضصدماظؿكؾصم=مػفقممإلثؾوتماظذاتم
جـ -مشرؼزةماًضقع:مدؾطيماظشقخ-مرؾىماإلذنمبنظؼوءماظؿققي.م
ماظؿكؾصمعـماظؼفرموماإلظغوء.مماظقحدةمبنيماظذاتموماٌقضقعم =<مالممتققزمبنيماٌؾدعموماظعؿؾماٌؾدَعأ-مدؾقكمصرديمؼؿكذموؾغيماظلؾقكماىؿوسلمأثـوءماألداءم
ب-مطؾمسضقمؼؼدممسرضومعـػردام=<مهؼقؼماظذاتمداخؾماىؿوسيم
جـ-ماظؿقررمعـماظعودي،محبـومسـماٌدػشموماظعفقى م
د -اظؿكؾصمعـماظشقـوتماظزائدةمومعـماظضغقروتمظؾشعقرمبوالرتقوح  .م

 .2الدالالت اجلمالوة للعرض

 .1داللة اجلسد
أ-ماىلدمودقؾيمتعؾريؼي =<ماظؿؿودؽموماظشدةموماإلتؼون .م
ب-ميفمعؼوبؾماظؾؾوسماٌفػفػ:مسؾوءة،مضؿقص،مجؾؾوب.م
جـ -ماظشدةميفمعؼوبؾماظؾنيم
د-ماغػعوالتماظراضصمومعظوػرهماىلدؼي
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م

.2مالتعبري باجلسدم
أ-مارتػوعمغؾضوتماظؼؾىمومتلورسفوم
ب-مبرؼؼميفماظعقـنيموماتلوسفؿو م
جـ-ماغدصوعماظدممحنقماظرأس =< اشنرارماظقجف م
د-ماظؿقثرموماإلغػعول :وؾلماظطوضيماظزائدةموماظرشؾيميفمادؿـػودػو م

 .3داللة اللون

 مادؿـؿور سدةمأظقانمإلنوحماظعرض ومإحداثماألثرماٌـودى مومدـؼػمسـدمأربعيمعـفو:م
.1مداللة األدود م
تؼورعماألدقدموماألبقض =< االغلفومم
اظؾقنماألدقد:ماظؽؿؿون،ماظلرؼيماظؿؼقضعم
يفماظؾؾوس:مادؿعدادمظؾقربمأوماًروجمظؾصقدم(ترضقمدرضق)م
متعقؼضمسـمواضعماظؼفرمومايرعونموماإلظغوءموماإلضصوءم.2مداللة األمحر
ومػقمظقنمؼقزػميفمبعضماألبراج:مبوبومشنقم
ظقنمعـريمضدمؼعربمسـماظغضىمومسدمماًقفموماًفؾم
ظقنماىرأةموماإلثورة،مؼرتؾطمبؿفوربماإلغلونماٌرؼرةم(اظؼؿؾ)م
ظقنماظدم =< اًطرموماٌؿـقعم
.3مداللة األبوض
ععودلمعقضقسلمظألدقدم
يفماظؾؾوس :برجمدقدمسؾل -اظعطر وماظلقػ =< االغؿصور،ماظػرح،ماظػقزم
اظلالم
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 .4داللة األخضر

ـميفماظؾؾوسمععمأبراج "ظعػق،ماظؾقريمعقدك،ماظشفودة"م
ـمسالضؿفمبوألوظقوءماظصوينيم
ـمظقنماهلدوءموماًضقعموماالسرتافمبلؾطيماآلخرماظروحقيموماظغقؾقيم
االغؽلور =<ماظؾفقء إزنماظروحقوتموماظغقؾقوت م
اظعرضمبنيماظػرضيموماىؿفقرأ-اظؽقػقيماظيتمؼمديمبفوماظعرضم
ب -ماإلنذاب مو ماٌشورطي ميف ماظعرض :ماظدغدغي م–ػز ماظرأس-اظؿصػقؼ-
اٌشورطيماظػعؾقي م
جـ -ماظؾففي م=< ماالخنطوف =< مسدم ماظلقطرة مسؾك ماظذات>=أداءم
اظرضصيمبطرؼؼيمالمواسقيم
د-ماظشعقرمبوٌؿعيموماظؾذةمسـدماسضوءماظػرضيمومسـدماٌؿػرج م

 .3داللة الوحدة النغموة :

ـماظـغؿموماظؽؾؿي =< اظـغؿمجبرسمضقيمحموصظمسؾكمأوؾفماإلصرؼؼلم
ـ ماظـؼر مسؾك مآظي ماظؼرضوش=< مآظي مبدائقي مدفؾي ماظصـع =< رائقيم
ايدادؼـم
ـماظضربمسؾكماظطؾؾمأوماظؼـربيمبوظؿـووبم
ـماآلالتماعؿدادمظؾعوزف=< جذورمإصرؼؼقيم
ـمدورماظؽؾؿيمسنوظلمإلثراءماظعرضم
ـمودوئؾمتعؾريؼيمظـؼؾماٌعوغلماظروحقيمبؿقزقػمايرطيم
ـممتؾؼلماٌؿػرج:
ا-مؼلؿؿؿعممبومؼعرضمأعوعفمعـمأصعولمومحرطوتم
ب-ممسوعمعومؼؼولمأومؼـشدمأومؼغـكم
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ج-ممسوعمعومذندثمعـمأوقاتمومطؾؿوتمتـؾعٌمعـمسؾكماٌـصيم
د-مصفؿماٌؼصقدمعـمايرطوتموماظؽؾؿوتمظؿؽؿؿؾماظصقرةمظدؼفم
ومؼؽقنمذظؽمبـ:
ا-ماظرتطقزمسؾكماظقحدةماظـغؿقيم:ماظؽؾؿوتمعـلفؿيمععماإلؼؼوعم
ب-ماظؿـووبمبنيماٌدموماظقضػمسـدماظؿغينمبفذهماظقحداتم

 .5األبعاد االجتماسوة و النػسوة

.7ماالجؿؿوسقي:تؿؿققرمحقلماٌقؽوغقزعوتماظيتمهؽؿماظعالضوتماإلغلوغقيم
سـمررؼؼ:م
ا .سالضوتمضفرؼيمبنيمعوظؽمظقدوئؾماإلغؿوجمومعلؿعؿؾفوم
ب.مولدماٌعوغوةماظققعقيمظؾػؽيماالجؿؿوسقيماحملروعي م
 .9اظـػلقي:مومػلمعومؼؿعؾؼمبـم:
ا.ماظدواصع اظداخؾقيمظؾؿؿورسموماغػعوالتف م
ب.مؼلتلماظصقتمضقؼومأومضعقػومظقعربمسـماظقاضعماٌعقشم
ج.مورخوتماٌـشدم:متلطقدماظذاتم
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