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���  3.5.......................:تق
ال���4 م� ال�ارس�� في  0/�.�مهج ال *)، ح�) م'&لح م" ب�� ال اح��� ی��اول ����ا    

��� م� ال *Cث على تع��� ال4 إذ. ال�امعات ومعّ�� األ;*اث ه�ا ال�'&لح لف7ًا وت& �قاً 
بل ال ت��4ل الع"اص� األساس�ة أل� ;*) إّال بCجCد م"ه��ة  ،م"ه��ة مع�"ة م� ال *)

ث سCاء �ان ذلN ;*�ًا C ح�) ی���ل أ� نCع م� أنCاع ال * .واض*ة لل *) ال�� ی�K إع�اده
ا في ال��ال األدبي أو في ال��ال العل�ي ;���Cعة م� القCاع� العامة ال�ي ی�&لQ وجCده

  .أ� ;*)في 
  :ال�ع$#"

ال&�ق ال�/�.�مة في ت�ت�Q ال�علCمات  إح�U;أنه العل�ي ع�ف م"هج ال *) 0         
في وت"��7ها ح�ى ی�K ع�ضها ;�Xل م"&قي وسل�K وذو ن/W م�'ل ل�*�ث ذلN ت�رجًا 

 Uاألف4ار ل� Yالقار. Kمات ب�رجة م"&ق�ة للفهCال��رج  .;*�) 0*'ل على ال�عل Kح�) ی�
وذلN  .ال��هCلة وغ�� الCاض*ة إلىوم� ال�علCمة ال�ع�وفة  ،ال'عQ إلىم� ال/هل ف�ها 

م� خالل ال�"قل ;�Xل م/��� ب�� الق\ا0ا ال.الف�ة والق\ا0ا ال�/لK بها وم�اع�ًا �افة أنCاع 
  .اوال�CافW ب�� ال�علCمات وال*�ص على ش�ة ال��ا;^ ف��ا ب�"ه االن/�ام

 أو مع\لة�ي ;أّنه ال�*اولة الّ"اق�ة للCصCل ل*ّل م�Xلة 0ع�ف مفهCم ال *) العل ك�ا   

هC تف/�� ل*ق�قة ما ;اس�.�ام ع اراٍت واقعّ�ة ت&ّ W ;قCان�� عاّمة تCج� في . معّ�"ة



�Cعة م� ال.&Cات ال�"��7ة وال��روسة، ت "ى على معلCمات وهC ��لN م�  .ال����ع

  .ت��ع حCل م�Xلة معّ�"ة، وخ\عg للف*f والّ��ق�W، وذلN ل*ّل ال��Xلة

  :أن�اع م�اهج ال)	' العل�ي

  1.5......................:ال��هج ال�صفي:أوال 
  1.5.......................:ال��هج ال�$#)ي: ان�ثا

1.5.........ال��هج االس�ق$ائي واالس��)ا4ي:  ثال3ا  

12.....................................::ىال��هج ال�ار#: را7عا  

ح�) 0ع�ل ال اح) على  �ة،ال�ارk. ات�راسال 0/�.�م ال�"هج ال�ارk.ي في ال *) في   
"هج ال�ارk.ي على �الkقCم و  .;ال�/�ق ل ال�" lال�اضي وفهK ال*اض� م� اجل دراسة 

� ف�4ة عامةkC4ب�"ها ل� ^mاه� ال�.�لفة وال�C7ال�الح7ة لل.  
  :ل)	' ال�ار#:يفي ام
ادر ال�عل�مات 

�هCد الإج�اء ال�قا;الت مع  - 3اآلثار  -2ال/�الت والCثائW  -1 :ال�'ادر األول�ة :أوال
  .الع�ان
ال�جCع  -2ال�جCع الى ال'*ف وال��الت الQ�4 وال�ورkات  -1 :ال�'ادر ال�انkCة: ثان�ا

  .ت/��الت اإلذاعة وال�لفCkuن  -4ال�راسات ال/ا;قه  -3الى ال����ات وال/�� ال�ات�ة 
ج�ع ال �انات  -2ال�عCر ;ال��Xلة وت*�ی�ها  -1 :ال)	' ال�ار#:يخ<�ات م�هج 

وت*ق�قها  �اتص�اغة الف�ض -4ت*ل�ل ال�'ادر ونق�ها خارجي أو داخلى   -3وال�علCمات 
5- �kاس�.الص ال"�ائج و��ا;ة ال�ق�.  

 -/اع� في مع�فة أصCل ال"k�7ات العل��ة و�wوف ن�أتها 0- :أه��ة ال)	' ال�ار#:ي
/اع� في ا0�اد 0- .ال�ع�ف على ال��اكل ال�ى واجهg االن/ان في ال�اضي /اع� في0

� ال �xة �mاه� ال��روسة وC7ال �  .ة لها وأس اب ن�Cئها"�xال�العالقة ب�
:ال:الصة  


