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وذم يث قسمت ايدروس ثلث اغذ ايغفغ غوذم و غ بغذ

ثدة دروس ت

ايمفاايم و ،و

غذ تغم تغنغديغم

ألثماذ تغطغبغيغنغيغةم يغمغ غتغ غيغن جغ ازذغريغيغن غ

ثلوم ايلاات ثلث غرار م مد أربونم ؤاد يعروس ثلث ايماربم وبا ثين آ رين.

قدمت ظهيرة أمس األستاذة ابتسام شاشو من جامعة مستغاغا،غمم بغمغربغز ايغبغ غث غ
األ،ثروبغويغوجغيغا ااجغتغمغاثغيغة وايغثغنغا غيغة اواغرانوم بغتغابغهغا ايغمغعغ،غون ب غ
يسا،يات

«ايسغوسغيغو-

ايبلدان ايمااربية»م اذا ايمؤيف ايذي يجمع ثدة دروسم قدمتغهغا ابغتغسغام

شاشو ايت تشغتغاغذ بغذيغث بغا غثغة غ «ايغبغ ارسغث»م بغيغن سغ،غوات  2102و2102م
بجامعة مستاا،مم موجه بايت ديد يلطلبغةم اسغيغمغا أويغذغث ايغذيغن يغدرسغون ا غتغ غا
ثلوم ايلاةم مضيفة أن ايهدف من اذا ايبتابم او ايتعريف باألشاغاذ ايغتغ أ،غجغزت
وذ واقع ووضعية ايلاات
وأبدت ،فس ايمت دثة

ايجزاذرم ايماربم تو،س.

تنديم بتابها ايذي ،شطه األستاذ م مد مليا ،مغن جغامغعغة

واغران  2وايغبغا غث غ «بغ ارسغث »واغرانم غيغث غاويغت ايغتغعغريغف بغهغذ األثغمغاذم
وتنديم يلطلبة بعض األبعادم من اي،ا ية اي،ظرية وايم،هغجغيغةم وبغذ مغا يغتغعغلغ بغعغلغوم
ايمبتباتم يبن اذ األثماذ تغم إ،غجغازاغا مغن

ايلااتم إذ توجد ايبثير من ايوثاذ

قبذ با ثين ر،سيينم ومغن ثغمغة غلن ايغ غ غوذ ثغلغث اغذ ايغوثغاذغ

غعغب بغايغ،غسغبغة

يلطلبة ايجامعيينم مثغذ ايغمغد غذ إيغث ثغلغم ايغلغسغا،غيغاتم ومغد غذ إيغث ثغلغوم ايغلغاغاتم
وبايتاي

اويت تبسيط ايمفاايم وايمعارف ايمتعلنة بهذا اي،وع مغن ايغعغلغوم واألبغ غاثم

وتنديمها يلبا ثين وايجامعيين ايشباب أداة ثمذم تساثدام

مسارام ايعلم م واغذا

ايبتاب تضيف ،فس ايمت دثةم ثبارة ثغن دروس قغدمغتغهغا يغطغلغبغة جغامغعغة مسغتغاغا،غمم
ا ت ا

ثلوم ايلاة .و

،فس ايسغيغا أضغا غت ،غفغس ايغمغتغد غلغة غ ايغ،غدوة ايغتغ

ضراا بعض ايبا ثين واألباديميينم

ايمربزم أن اذا ايمؤيف يمثذ مجغمغوع مغن

األشااذ ايت تم منار،تها بايسياقات ايت أ،جزت يها اذ األثماذم يث تغوجغد غيغه
أثماذ تطبينيةم يطلبة ثلوم ايلاغات يغجغامغعغة قسغ،غطغيغ،غةم و غتغث تغطغبغيغ ايغلغاغات غ
جامعة مستاا،مم وقد تم تسجيذ بايم،اسبة وجود ،غنغاط مشغتغربغة بغيغ،غهغمغام ويغمغا يغ،غجغز
طايب مذبرة ت رج وذ ثلوم ايلااتم يجب أن تبون يديه مرجعياتم واغذ األ غيغرة
،اد ار ما يجداا مجموثة ومدو،ة

ثمذ وبتاب وا دم واو ما يتطلب جهدا ويد غعغه

يلبغ غث ثغ،غهغا اغ،غا واغ،غاثم وقغد تغطغرقغت غ ايغعغمغذ يغلغتغ غورات ايغمغتغعغلغنغة بغايغلغاغات
ايغمغس غتغع غمغلغغة غ اي غجغ ازذغغرم مغغن اي غفغ غ غغث إيغغث ايغغدارجغغةم وايغف غر،سغيغغة وا  ،غجغل غيغزيغغة.
وأوض ت ،فس ايمت دثة أن بتابها ايت تدثمت به ايمبتبة ايجامعةم قامت بلثداد

