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قراءة أنثروبولوجوة دوموائوة لطبوع مودوؼوة من 
 بشار

  *حممد حتروشي

.I األنثروبولوجوة املودوؼوة 

 األغـروبقظقجقيماٌقدقؼقيمصرعمعـماألغـروبقظقجقيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم
مصؿفؿؿم ماظؾشرؼي ماظؿفؿعوت مٌكؿؾػ ماظـؼوصقي ماظظقاػر مبدرادي متعـك اظيت

مؿؿعمومععؿؼداتفم...اخلبوظؾـقوتماظعوئؾقيمومعمدلوتماجمل

  ـمـقـقـؼـقـقدـؿـكموماظـتعـكماألغـروبقظقجقيماٌقدقؼقيمبدراديماٌقدقؼ
وماآلالتماٌقدقؼقي،مصفلموؿعمبنيماألغـروبقظقجقيموماٌقدقؼك،مومتؼؿضلم
مبوٌعطقوتم مربطفو مو ماظداخؾ معـ مالدؿؽشوصفو مبوٌقدقؼك مسؿقؼي ععرصي

ماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.

  ٌشمـقـعـلماظـقدقؼقيمبؾشورمامورديماجؿؿوسقيمومررؼؼيمصتعدماظطؾقعما
ماىؿوسي: مداخؾ مظؾػرد ماظؿعؾري ميف ماظػردة،ممو مأذقاق، ماظزؼوغقي، اظػرضي

ماظؼـووي،مايقدوس،ماٌوؼي...أخل

  إنمػذهماظطؾقعمعؿعددةمومعؿـقسيمعـمإغشودمدونمعقدقؼكمإزنمتقزقػم
 .موقتآلالتمعقدقؼقيمرؾؾقيموموترؼيمومطفربوئقيمأومععمعؽرب

اٌقدقؼكمضدرةمسؾكماظؿعؾريمسـماظقاضعماٌعقشمومػلموربيميفمايقوةمضدم
ممتؽقنماٌعوغوةمسـقاغومهلومومإعؿوعماظـػسمػدصومهلو

 إنمايقوةمدضوئؼمومثقاغلممممممممممممممدضوتمضؾىماٌرءمضوئؾيمظفم

                                                                                                        
 .جوععيمبشور *
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II. سال : مودوؼى من األسماق 

 نبذة سن حواته و سن أسماله 1.

مس ماظعزؼز مسؾكمسؾد مسال ماٌدسق ماهلل ؾد
سودةمأػؾمبشورميفمتصغريمادؿمسؾدماهللمإزنم

وماالػؿؿوم،موظدميفم سالمسؾكمدؾقؾماظدظع
 bidon(بؾشورماىدؼدم)بقداغدوم7291جقانم 71

ومؼـؿؿلم أممصقالظقيمتوشقيتمومـعمعـمأبمم 2
م معـ مسوئؾي معؼوسدمم79إزن مشودر رػؾ،

مظقؿؿفـم مسشر ماًوعلي مدـ ميف اظدرادي
مم.ـماظصغريةبعضماٌف

مطوغًم مو ميفمبققتمبشورؼي، مبعضماظلفراتماًووي معع طوغًمبداؼؿف
عومذّدماظـوسمإزنمعقدقؼكمسالماظيتممسـوور:ماٌػوجلةموماظـقسقيموماظؿؿقزمػل

مغفؾًمعـماظؾلوريميفماألداءموماظعؿؼميفماظؿعؾريم

 اخلصائص الػنوة. 2

مإؼؼوع،م.7 مضوبط معع معـػرد، مسزف ماظؾلوري، ماًوص: سزفمماإلؼؼوع
مسنوسل

م،ماظقترموماظدفاظؿـوشؿ ،اظؿفووز .9

ماالروولموماظؿـقؼعم.3

ماظؿققلمداخؾماظـوبً .9

م اٌعوغوةموماألمل .1

Alla est un musicien particulier,م il a un jeu particulier:مune sorte de 
synthèse entre le jeu Oriental et le jeu africain,م il ne craints pas 
l’innovation et de mettre a nu lesمdésirs et les drames,مil sait écouter le 
silence.م 

Son inspiration: « tout ce qui me fait mal ressort ». « je cherche a 
exprimer ce queمje ressens, et je n’y arrive jamais » 
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Sa musique est une « manière de vivre en société » sorte de dialogues 
et discours 

 أسماله 3.

ماظلؿعقي ماألذرري معـ محػالتم k7 جمؿقسي ميف ماظػـون ظلفراتمأحقوػو
  (ذرؼط300) خووي

م foundou de Béchar,1992 Disque Alsur/concord 1992    م   صـدومبشور
                  Taghit,1994 Disque Alsur/concord  1994 توشقً
م                        Tanakoul,1996 Disque Alsur/concord  1996توغوطقل
                                  Zahra,2002 Lyndaris /Night&day   2002 ممزػراء

ماٌقضقع مو ماظذات مبني ماٌؽون <=وحدة مو ماظػـون مبني )أشؾىممتقحد
 (اٌعزوصوتمبلمسوءمأعوطـمبشورؼي

ماظغقوبمٌؾءمم-أ مو سزفمعـػردمداخؾمأداءمسنوسل:متـووبميفمايضقر
مظػراغا

معـم- ب ماغطالضو ماالروول مو ماإلهلوم ميف محرؼي مسرب ماٌقدقؼك هدؼٌ
ماظرتاثلمظؾقوقلمإزنماٌعوور

،مهقلمداخؾماٌدػشموماظعفقى إلدراك وماٌلظقف اظعودي وووز- جـ
م(اظـوبًم)اٌؿغريموماظـوبً

ماظـػس اظشقـوت ادؿـؿور- د مسؾك مإؼؼوسوت و اظضوشطي مإزن  هقؼؾفو
مظؾشعقرمبوالرتقوح

مسالضيماظػردمبوىؿوسي:مررؼؼيميفمايقوةمومررؼؼيميفماظؿعؾريم-و

 قراءة يف أمساء املعزوفات .4

 .االرتؾوطمبوٌؽونم <=ادؿعورةمبعضمأمسوءمأحقوءمبشورموماٌـطؼي
1- Taghit :م improvisation3,م impro4,م lefoundou2, impro5,مrythme1,م

ksar 

2-Tanakoul :مbidon,مdebdaba,مtanakoul,مle bled,مespérance,مgratitude,م
l’amitie,مVolonté,مcomplainte. 
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3- Zahraم:مimpro luth,مtoba,مouakda,مl’oued,مel kanadissa,مguir,مtimmi,م
el gasmiaمTahra,مimpro 

 اطؿشوفمعقدقؼكمسال:ماظعقدمومسؾىماظؽربؼًمومأذقوءمأخرى -

ملمعـمبشورغػم<=عؼولمبصققػي <=عقدقؼكمسالموماٌدعـقنم- أ

م سؼدماظعزمموماظـقيمومعؽوذػيماىؿفقر 1972 -ب

م دسقةمعـماظققغلؽق،ماالدؿؼرارمبؾورؼسم–1992جـ

ماالدؿؿرارؼي–2001 د

مايـني،مهقنيماظذاطرةماىؿوسقيمسربمأمسوءماألعؽـيموماألذكوص

 سال مدردة مودوؼوة  5.

 يـقـيمإذاسـصــمحـرمعـــعقدقؼكمسال:عقدقؼكمتصقؼرؼي،مجـرؼؽمألط -
م.ومتؾػزؼي

وصوهيماظؾداؼيمسـدمصرضيماظؼعدة،معقدقؼكمظؽؾماألجقول،مومظؽؾمأصرادم -
م.اظعوئؾي

مسال-  معقدقؼك معـ ماٌقدقؼل مدؾقؾم <= االضرتاض مسؾك ماظصغري سال
م.اٌـول

معقدقؼكمسال؛مصضوءموقروايمظؾؿعوشموماظققعلم-
 ومظؽـمؼقجدمسـدطؿ“متصرؼحمبشريمعـريمظؾعضماظصقوصقنيماىزائرؼني:

 “سال،محقٌمؼؿفووزمأداؤهمػقوطؾماٌقدقؼكماظعربقيمسقادمعؿؿقز،
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 سال و املزج املودوؼيم.6

مأطـر،مدعكمإزنموربيمأخرىم ماظعزفماٌـػرد مأنمغضفًموربي مبعد و
متؼقممسؾكماٌزجمبنيمسدةموورب،مومطون:مزػراء

وممبشورطيمسوزفماهلرعقغقؽوموماظؼقطور،مظقـؿٍمهػيمأخرىمتضوفمإزنم
مإلغلوغلموؼؾًمعقػؾيماظرجؾمأطـر،مػذااظروقدما

اظعصوعلماظذيمؼؿعوعؾمععماٌقدقؼلمالمعـمعقضعماظعوملمبؾمعـمعقضعماظعورفم
م:وماٌرػػمايس.مضولمجوكمػقفالن

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 

ماظؼـودديم معـ معقدقؼقي مصرضي ادؿ
مظؿؿـؾم مايدود مأنمتؿفووز ادؿطوسًم

ماىزائرميفماحملوصؾماظدوظقي.

موؾلماظصقيفموماظروحل

متـشدماظلالمموماظراحيماظـػلقي

مدمسؾكماظؿـودىموماظؿـوشؿتعؿؿ

 هؿػؾمبوظـصمومتصؾحماٌقدقؼكموماٌققظقدؼوموسوءمهلذاماظـصماظشعري

 اآلالت املودوؼوة املوزػة.م7

بوظضربمبفومسؾكم(ماٌقزان)مظضؾطماإلؼؼوع األعر اظػردة:موزػًميفمأولم-
مضصعيمعؼؾقبي

ماهلففقج:مآظيموترؼيمعـمثالثيمأوتورمإزنمأربعيم-

ماٌفراسم،تعريدني،مآضالل رور، دربقطي،آلالتماظطؾؾقي:م- 
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مPilon en Cuivre                   ماظعقدموماظؽؿونم-

م اٌوغدولموماظؾونقم1991م-

 :اظعوصقيماظؾوضقي:مذعورماظزاوؼيماظزؼوغقيم-

معغـوةم مضصوئد مصفل مهلذا مو مظؾؽؾؿي، مأصلح مجموال ماٌقدقؼك مػذه تعطل
م.ضيمومظؾؿؿؾؼلهوصظمسؾكماظؿقازنماظـػللمظؾؿغينمومظؾػر

أعومجموهلومصفقماإلشوثيموماظؿقدؾ،موماٌعوغلماإلدالعقيماظؽربى،موماظغزلم
م.بـقسقف

ماظػرضيم مزفرتمػذه م7290أولمعو مطؾمظقؾيمدؾعم7290و ،مومطوغًمتؼدم
مضصوئدمظلؾعمظقول،مضصقدةمظؽؾمذقخمعـمذققخفو

ومادؿؿرتميفماظؿفددمحؿكماظـؿوغقـوتمثؿماخؿػًمظؿؾعٌمعـمجدؼدمدـيم
ممبفؿقسيمعـماظشؾوبمأعالميفمإحقوءمتراثم7227

مإغؿوجم مو ماظذاطرة، مظؿققني ماٌؿققل مودؼد مو ماظـوبً مسؾك بوحملوصظي
مخطوبمعقدقؼلمأوقؾ

)رجؾمضضوءمومذوسر(.مػلمأولممؼومطرؼؿماظؽرعوءمظلقديمضدورماظعوٌلم-م
 .عومؼؾدأمبف.مضصؿفو؟ماظزرب:ؼوماظؾصري

مثالثيمعلؿقؼوتمعقدقؼقي:م

مغصمدقديمضدور >=تماظؼؾىبطلمحبلىمغؾضوم.ا

ماظؿومم.ب ماظؿؾؼل مإزن مظؾقوقل مtranseم-)اىذبيمدرؼع ماظؾصريم >=( ؼو
م...بعنيماظؾطػ

ثؼقؾمحقٌمتلؽًماآلالتماٌقدقؼقيمومؼػؿحماجملولمظؾؿصػقؼمبطرؼؼيم.مج
م:خوويممبراصؼيماظطورمومتردؼدماظالزعي

ودمـشـاإلغمػـقضـؿـؿمؼـؼومطرؼؿماظؽرعوءمظؾقوقلمإزنماإلحلوسمبوالعؿالء،مث
م"اظؼّؾوحل"سـدماظػرضيمبـممومؼؾؼكماظؿصػقؼموماظطورمومػذامعومؼلؿك

 تؼدمماظػرضيمغػلفوميفمذؽؾمػالظلمأومغصػمدائري
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قجمـفـفـفـاظ در،ـصـلماظـاآلالتماظطؾؾقيمسؾكماظقؿني،ماآلالتماظقترؼيمص
موماظؽؿونمسؾكماظشؿول

م.ؼؼدمماٌغينميفمأشؾىماألحقونمادؿكؾورامؼفقهمبفماٌؿؾؼني ـ

م .)ص(مومرنؿؿمبوظغزلمؼؾدأمبوإلشوثيمثؿمؼؿققلمإزنمعدحماظردقل ـ
ماظزؼوغقي ماظزاوؼي مو ماظػردة ماٌقدقؼكم >= ـ معـ ماظؾـقع مػذا ميف ختصصفو

م.األوقؾ
مـماظػردةمومعقادؿماألصراحموماالحؿػوالتموماٌفرجوغوت

  مشاركاتها نشارات الػرقة و .2

ظؾػرضيماظعدؼدمعـماٌشورطوتميفمداخؾماىزائرمومخورجفو؛محقٌمأحققًم
مايػالت معـ ماٌفرجوغوت جمؿقسؿي معـ ماظعدؼد ميف مذورطً اظدوظقي:ممو

مظؾقؾقو متقر9007مشداعس مبورؼس ماىزائرم،9003م، معـؾً مادوبقعفوممو يف
م.اظـؼوصقيميف:معدرؼد،ماظربوط،مومعـؾًماٌقدقؼكماظعربقيميفمطـدا

ماٌـػردمم- ماألداء ميف ماىؿوسي متقحد مو ماىؿوسي، مداخؾ ماظػرد ذوبون
 وػوءموقتماٌغين >=ماظػرضي >=ظؾؿغين
إبرازمضقةماظؽؾؿيمومهؿقؾفوم >=موضقحماظؽؾؿي >=مضقةماظصقتموموػوئف.مأ

م.دالالتمسربماظؿـقعماظصقتل
ؿمـشوـــؿـاظ >=ميـقـؼـقـقدـؿـاظؿعددموماظؿـقعميفماألوقاتموماآلالتماظ.مب

موماالغلفوم
مإؼؼوعمراضص >=مابؿداءمبودؿكؾورمثؿمإؼؼوعمعؿقاصؼمععمغؾضوتماظؼؾى.مجـ
م إؼؼوعمضؾوحل >= (transeم)اىذبي
م.اظشعقرمبوٌؿعيموماالعؿالءم=>تػوسؾماىؿفقرم =>ضعدةماحؿػوظقي .د
مسالضيماظػردمبوىؿوسي:مررؼؼيميفمايقوةمومررؼؼيميفماظؿعؾريم.و
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 بن دعودي املرحوم الطاهرمIV.م

 مودوؼى الظاهرة االجتماسوة .1

 بداؼؿفمثـوئقيمععمبقحزعيممسؾكمذوطؾيمم
م“ضشؾولمومزروال”م

 مبنيم ماىؿع مسؾك معقدقؼوه تؼقم
ماٌ مظدى ماٌؿعي ل،مـؼـؾـؿـاٌؿـوضضوتمإلدخول

مومتطفريه،مومظػًماغؿؾوػف.

 ماظرتبقيم مأدؿوذ مدعقدي مبـ اظطوػر
ماظػـقيميفمعؿقدطي.

 مداؼيماالغؿشور.بم<=أشـقيماًدعيماظقرـقيم

 .مأشـقيماٌعؾؿميفمصـقشقؾ

 ماظؽقاشطمػؾؾقغل.م<=أشـقيماظؾريوضرارقيم

 موضعقيماظصقيماظعؿقعقيم.م<=)علؿشػك(مبشورمأشـقيمدؾقطور

 2أشـقيماظدوذقصق chevaux معشؽالتماظـؼؾمومأعـماظطرضوت.م<=م

 اظؿؾغموماظدخون(.ماٌضورموماظعققب.مأشـقيمروبوموماظدخون( 

 ايقوةموماآلخرةم.م<=اظؿقجفماظصقيفمم<=يفمغػللمأشـقيمدقظًمغػللم 

ماآلالت املودوؼوة و اإلوؼاع و أذواء أخرىم.2

 رمـقـهضم<=مضدمؼؾدأمبودؿكؾورمعقالمذعريماومادؿكؾورمبكظيمعقدقؼقي
مومادؿعدادمومتفقؽي

 ماظعقدمومػقماآلظيماٌرطزؼيمععماظدربقطي،م

 مبوئل.ومسـدعومأغشلمصرضؿفمأضوفماظؽؿونمموماظؼقؿورماظؽفر

 .مؼقزػماإلؼؼوعماظراضصمشريماظؾطلءم
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 مظشعرغوم ماظؽؾؿوت محذصـو مظق مأغـو مدرجي مإزن ماظؽؾؿوت متراصؼ اٌقدقؼك
مبقجقدػو.

 .ماٌقدقؼكمسـدهمحوعؾيمظردوظيمتربقؼيمومأخالضقيموماجؿؿوسقي

 .مطوتىمطؾؿوت،معؾقـ،ممعقزع،مومعغين

 مومضؾؾمانمرنؿطػفماٌقتمشـكمضصقدة

 مءمأدراردقديمحمؿدمبؾؽؾريمذقخمأوظقو

 مدقظًمغػللم

 مومزارماظؾؼوعماٌؼددي

 تعرضميودثمدريمومػقمسوئدمعـمأدرارمبعدمأنمذوركم7293وميفمدـيم
 يفمسقدماظطؿورؿ.

.V  مظاهر االحتػالوة يف الدووان– 
 مؼاربة دوموائوة

 االحتػالوة و الدووان .1

مأذؽولمم* معـ مذؽؾ االحؿػوظقي
ماظـشوطماظػؽريموماإلغلوغل

ماظػر ماظـجاهلدفمعـفو: مو يمـعـؿـؿـي
مومإرضوءماظذات

يمـقـوسـؿـاظدؼقان:مرؼسماحؿػوظلمظفمجذورماغـروبقظقجقي،معرتؽزاتماجؿ
مومغػلقي

مجمؾسممتورسمصقفمرؼقسماحؿػوظقي

مؼؿؽقنماجملؾسمعـماٌعؾؿموماٌؼدمموماظؼـودؼز

م

م
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 :حؿػوظقيميفماظدؼقاناال عظوػرم*

ماظؿفووزم.7

ماظؿـوشؿ م.9

مض+ماظؾقنماألمسراٌػورضي:ماظؾؾوسماألبقم.3

مظققغيماًطوبم-رضوشؼاظ تسـػماظطؾؾمدضو    

م .اًضقعموماالغصقوعموماظؿؿودؽماظروحل .9

 .ايدثموماظطؾوئعماظغرؼزؼي .1

مشرؼزةماظؿؿووت:مذؾمايرطيمععماظؿصؾىمعدصقسومبوظرشؾيميفماظـفوةم -أ

ماظذاتمإلثؾوتشرؼزةماًقف،ماهلربمضصدماظؿكؾصم=مػفقممم-ب

م.رؾىماإلذنمبنظؼوءماظؿققيم-ضقع:مدؾطيماظشقخشرؼزةماًم -جـ

م.اظؿكؾصمعـماظؼفرموماإلظغوءم- 

 عالممتققزمبنيماٌؾدعموماظعؿؾماٌؾَدم =>ماظقحدةمبنيماظذاتموماٌقضقعم-

مدؾقكمصرديمؼؿكذموؾغيماظلؾقكماىؿوسلمأثـوءماألداءم-أ

مهؼقؼماظذاتمداخؾماىؿوسيم=>مطؾمسضقمؼؼدممسرضومعـػردام-ب

م ررمعـماظعودي،محبـومسـماٌدػشموماظعفقىاظؿقم-جـ

م . اظؿكؾصمعـماظشقـوتماظزائدةمومعـماظضغقروتمظؾشعقرمبوالرتقوح -د

 الدالالت اجلمالوة للعرض .2

 داللة اجلسد. 1

م. اظؿؿودؽموماظشدةموماإلتؼونم =>اىلدمودقؾيمتعؾريؼيم-أ

م.يفمعؼوبؾماظؾؾوسماٌفػفػ:مسؾوءة،مضؿقص،مجؾؾوبم-ب

ميفمعؼوبؾماظؾنيماظشدةم -جـ

  اغػعوالتماظراضصمومعظوػرهماىلدؼيم-د
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م

 مالتعبري باجلسد.م2

مارتػوعمغؾضوتماظؼؾىمومتلورسفوم-أ

م برؼؼميفماظعقـنيموماتلوسفؿوم-ب

م اشنرارماظقجف => اغدصوعماظدممحنقماظرأسم-جـ

م وؾلماظطوضيماظزائدةموماظرشؾيميفمادؿـػودػو :ظؿقثرموماإلغػعولام-د

 لونداللة ال .3

مأ ادؿـؿورم- ومدـؼػممومإحداثماألثرماٌـودى نمإلنوحماظعرضاظقسدة
م:سـدمأربعيمعـفو

م داللة األدود.م1

ماالغلفوم => تؼورعماألدقدموماألبقض

ماظؾقنماألدقد:ماظؽؿؿون،ماظلرؼيماظؿؼقضع

م(يفماظؾؾوس:مادؿعدادمظؾقربمأوماًروجمظؾصقدم)ترضقمدرضق

موماإلظغوءموماإلضصوءتعقؼضمسـمواضعماظؼفرمومايرعونمم-

 محرداللة األم.2

مبوبومشنقمومػقمظقنمؼقزػميفمبعضماألبراج:

مظقنمعـريمضدمؼعربمسـماظغضىمومسدمماًقفموماًفؾ

م(ظقنماىرأةموماإلثورة،مؼرتؾطمبؿفوربماإلغلونماٌرؼرةم)اظؼؿؾ

ماًطرموماٌؿـقع => ظقنماظدم

 داللة األبوضم.3

مععودلمعقضقسلمظألدقد

ماالغؿصور،ماظػرح،ماظػقز => وماظلقػ اظعطر -رجمدقدمسؾلب: يفماظؾؾوس
   اظلالم
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م

 داللة األخضر .4

م"ظعػق،ماظؾقريمعقدك،ماظشفودة "ـميفماظؾؾوسمععمأبراج

مـمسالضؿفمبوألوظقوءماظصويني

مـمظقنماهلدوءموماًضقعموماالسرتافمبلؾطيماآلخرماظروحقيموماظغقؾقي

م غقؾقوتزنماظروحقوتموماظإ اظؾفقءم  =>االغؽلور

 اظعرضمبنيماظػرضيموماىؿفقر-

ماظؽقػقيماظيتمؼمديمبفوماظعرض-أ

مم-ب ماظدغدغي ماظعرض: ميف ماٌشورطي ماظرأس–اإلنذابمو -ؼاظؿصػق-ػز
م اٌشورطيماظػعؾقي

ماظذاتم =>خنطوفالام=> ماظؾففيم-جـ مسؾك ماظلقطرة أداءم<=سدم
ماظرضصيمبطرؼؼيمالمواسقي

م اظػرضيمومسـدماٌؿػرجماظشعقرمبوٌؿعيموماظؾذةمسـدماسضوءم-د

 : داللة الوحدة النغموة .3

مصرؼؼلاظـغؿمجبرسمضقيمحموصظمسؾكمأوؾفماإل => ـماظـغؿموماظؽؾؿي

ماظؼرضوش مآظي مسؾك ماظـؼر ماظصـعم=>ـ مدفؾي مبدائقي رائقيم => آظي
مايدادؼـ

مـماظضربمسؾكماظطؾؾمأوماظؼـربيمبوظؿـووب

مجذورمإصرؼؼقي=>  ـماآلالتماعؿدادمظؾعوزف

ماظؽؾؿيمسنوظلمإلثراءماظعرضمـمدور

مـمودوئؾمتعؾريؼيمظـؼؾماٌعوغلماظروحقيمبؿقزقػمايرطي

 : تؾؼلماٌؿػرجمـم

مؼلؿؿؿعممبومؼعرضمأعوعفمعـمأصعولمومحرطوتم-ا

ممسوعمعومؼؼولمأومؼـشدمأومؼغـكم-ب
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ممسوعمعومذندثمعـمأوقاتمومطؾؿوتمتـؾعٌمعـمسؾكماٌـصيم-ج

موتمظؿؽؿؿؾماظصقرةمظدؼفصفؿماٌؼصقدمعـمايرطوتموماظؽؾؿم-د

 : ومؼؽقنمذظؽمبـ

ماظرتطقزمسؾكماظقحدةماظـغؿقيم:ماظؽؾؿوتمعـلفؿيمععماإلؼؼوعم-ا

ماظؿـووبمبنيماٌدموماظقضػمسـدماظؿغينمبفذهماظقحداتم-ب

  األبعاد االجتماسوة و النػسوة. 5
االجؿؿوسقي:تؿؿققرمحقلماٌقؽوغقزعوتماظيتمهؽؿماظعالضوتماإلغلوغقيم.م7

م:سـمررؼؼ
مسالضوتمضفرؼيمبنيمعوظؽمظقدوئؾماإلغؿوجمومعلؿعؿؾفو .ا
م ولدماٌعوغوةماظققعقيمظؾػؽيماالجؿؿوسقيماحملروعي.مب
 :مومػلمعومؼؿعؾؼمبـ:ماظـػلقي .9
م فاظداخؾقيمظؾؿؿورسموماغػعوالت  اظدواصعم.ا
مؼلتلماظصقتمضقؼومأومضعقػومظقعربمسـماظقاضعماٌعقشم.ب
متورخوتماٌـشدم:متلطقدماظذام.ج


