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るΒتΓا るع الثاثΒواضヨال ギأح ヶاكتب ف: 
 

 :الヨوضوع اأول
 هل تヵキぽ التغΒراれ التヶ تلحق الشガص まلヴ ضΒاع هوΑته ؟

 
ヶルوضوع الثاヨال: 

                     د. ラま الヨساواة و الامساواة التامتリΒ، هヨا ظالヨتاラ بリΒ أفراキ لΒسوا متساوリΑ عヨوما  ذ           
 العギالる ؟ اأラ تレاقض التامتリΒوالامساواة ة كΒف للヨساوا

 :الヨوضوع الثالث
ラヲムΑ اإルساラ  ا اャعقモ، فヘらضモ اャعقモ باレャسヨΑ キゲヘヤャ るらثモ اャتاΑケخ باレャسネヲレヤャ るら اإルساヶル ما ヨΑثヮヤ ذ

Αعゲف أΑضا اヨャاضヶ اヨヨャتギ اらャعギΒ بヨا ヲワ فヲヰ . اゲヨャئヶ فヶ اャحキヱギ اャضΒقヤャ るحاضゲ مثモ اャحヲΒاラ سجレΒا
بモ  أكثヱ ゲضヲحا باャحاضヱ  ゲحワギا ヶワ اャتヶ تヲفゲ فヨヰا إログワ ラ اヨャعゲفヮ.   るضゲ اゲヨャتらط بمケギダ اャحا

 れاレΒヨガت るاغΒح صΒتتヨヤャモらستق .ャا ラفإ モقابヨャا ヶفヱ るفゲعヨ  ヴヤع りケギقヤャ りギتقヘヨャاヱ ラاヲΒحャا اヰムヤヨΑ ヶتャا
ャاヱ ゲΒムヘتャا りキヱギحヨ  اグワ リم モتجع ،ゲحاضャا るレΒسج ヶャتاャبا モヌت ヶتャاヱ  ヶحسャا サギحャا キヱギبح ラاヲΒحャا

،ゲゼらャا リΒا بヰا تائレتم   كائ ヲャヱ ヴا، حتギらمستعヱ اギΒヤب ヱ اワجاヮレΒجギت. 
       ヮガΑケف تاゲعΑ ا اらشع ラفإ ヮΒヤعヱ  ヶャحاャا モΒجャا ゲحاض ヶسا فΒらح モヌΑ ソاガャم  :اヰヘΑ ا  ا ヮعتΒらط 

 ،ソاガャا ロキヲجヱ اヱ るاصガャااヨワゲسヘΑ チما ヴャا إヨヰجاعケإ ヮΒヤع モΒستحΑ クإ،  ヱギغΑ ،كャク リم ゲأكث モب
モらستقヨャا ベاらاست リا عゴا. عاجΒعヱ اらح شعレヨΑ خΑケتاャا ロギحヱ ب تاماヮاتグ . خΑケتاャا ヴャإ  ラクإ ゲヌレャا リムヨΑヱ

 ヮヘصヲبΒعヱ ヮヤثヨΑ ما るΒルساルإャ   るらسレャبا モثヨΑ خΑケتاャ؛ فاヵゲゼらャا ネヲレヤャ اレヤا معقヶعヲャا  モعقャا ヴヤقائم عャا
キゲヘヤャ るらسレャبا ، ラأ クإ ヮابΒغヲΒحャا ヴヤم عムحΑسΒらقاء حらャبا  ラاヶسギحャا ゲحاضヤャ ペΒضャا メجاヨャا ヶد. ا ف 
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テΒボレالت ユوسل るر اإجابタاレع 
 

るعام れاヰΒتوج 
 :سعΒا  وケاء احتراュ مギらأ تムافぽ الفرソ بリΒ الヨترشحΑ ،リΒرجヴ مリ الساキة اأساتグة الヨصححリΒ أΑ ラراعوا

-  ユقケ るΑケاコكرة الوグヨال れاΒتضボخ  04/142مΑケة بتاケキر  16الصاらルوル2007 ا ヵوルالثا マبالسل ヵالتربو ユΑوボبالت るボتعلヨة والキاヨل ヶلΒلتأه
 ユقケ るΑケاコكرة الوグヨا الグوك ،るخ  151الفلسفΑケة بتاケキر  27الصاらヨسΑキ2007  خΑケبتا るレΒحヨر  26الΑراら2010ف  ユقケ ろ37تح るタاガوال ،

 باأデر الヨرجعるΒ لヨواضΒع اامتحاラ الوヶレデ الヨوحギ للムらالوΑケا، ماキة الفلسفる؛
موجヰا Αحキギ الトガوヅ العامる للるΒイヰレヨ وللヨضامリΒ الヨعرفるΒ الفلسفるΒ الレヨتヌر التعامل مع عレاタر اإجابる الボヨترحる، بوタفヰا デまاケا  -

توفرها، فま ヶجاباれ الヨترشحリΒ، اルسイاما مع مトレوقاれ الヰレヨاァ الΑ ヵグعتらر الヨرجع الヨلュゴ، مع مراعاة تعキギ الムتب الケギヨسるΒ الヨعتギヨة، 
れاإجابا ログاء هレإغ リΒترشحヨال れاΒルاムمま ュال مفتوحا أماイヨاء الボبまا؛ وヰボΒヨوتع 

- るΒالفلسف るΒشائルاإ るتابムال れفاタموا ヴعل リΒترشحヨال れجاباま توفر : るاقشレヨل والΒالتحل ァケギت ،ゥروトヨال الムاإش ギΑギوضوع وتحヨال ユヰف
るΒイヰレヨال れواトガال マاسヨوت ケاムاأف ゥووضو るاللغ るب، سامΒوالترك.... 

 
るΒضافま れاヰΒتوج 

Βالتصح テボル ろΒらتث リΒصححヨة الキالسا ヴعل リΒتعΑ るボمرف るΒالヨاإج るトボレال ヴلま るباإضاف ،ウترشヨر الΑتحر るقケو ヴعل ヶئゴイال ウ
 بالヨاحるヌ الヨفسرة لヰا؛

 リΒما ب ゥتراوΑ ヵグال テΒボレالت ユمراعاة سل リΒصححヨة الキالسا ヴعل リΒتعΑ00/20  ة 20/20وキاヨك ،るالفلسف ヶف ユΑوボالت ラأ マلクو ،
ヨر الΒغ リヨف ヶوبالتال ،ヶسケギم ユΑوボهو أساسا ت ،るΒسケギم リΒمثا ب ゥتراوΑ ،هトΒボレا لتキギفا محボس ウصحヨضع الΑ ラا، أΑا وتربوΒルوルول قاらボ

 .بレاءا علヴ تヨثاれ خاるタ حول الヨاキة، سヨΒا أラ اأمر Αتعلق بامتحاま ラشヰاΑ ヵキتوقف علΒه مصΒر الヨترشウ 15/20و  00/20
 ギレع ウصحヨوقفه الΑ ヴأقص ギوح リΒمع ヴルキأ ギح リΒما ب テΒボレحصر الت ラま12  14أو  13أو  ヴالشعب  20عل ヶترشحヨل るらسレمثا، بال

Αحرュ الヨترشحリΒ مリ ااستفاキة مリ امتΒاコ معامل الヨاキة وخاるタ ( 4وク3اれ الヨعامل )والヨسالマ التヶ تشムل فヰΒا الفلسفる ماキة م⊥ゴΒِ∠ヨة
ユヰレم リΒتفوقヨال. 

 るトボル ヴعل ろر حصلΑتحر るقケخضاع كل وま ةケ03/20ضرو ギبع ،ウΒالتصح るレイاخل لキ اولギا أقل للتヨف  マلクو ،るレイسق اللレم ケاらخま
 .حرタا علヴ الヨوضوعるΒ الレヨصفる للヨترشウ، والحرソ علヴ التصحウΒ الヨشترポ كلヨا كاク ラلマ مレムヨا

クまا توفرれ فま ヶجابる الヨترشウ الشروヅ الるΒイヰレヨ والヨضامリΒ الヨعرفるΒ الレヨاسるら للヨوضوع، وكاろル هログ الヨضامリΒ ا تتトابق مع 
トヨلوゆ مリ الヨصحウ أΑ ラراعヶ فヶ تボوヨΑه بالケギجる اأولヴ الヰイヨوキ الشガصヶ الヶレらヨ للتلグΒヨ فヶ عレاタر اإجابる، جゴئΒا أو كلΒا، فラみ ال

 .ضوء ケوゥ مヰレاァ ماキة الفلسفる وまشムااته
 
 

 :السぽال
 

ユـــــヰالف :  (04 テボル) 
شムاメ اゲヨャتらط ΑتعリΒ عヴヤ  اヨャتゲشح  إケキاポ أラ اヲヨャضΑ ネヲتأطキ ゲاخモ مجاメ اヲャضノ اヱ ،ヵゲゼらャضリヨ مュヲヰヘ اヱ ،ゾガゼャأパヲダΑ ラ اإ    

 تΑヲワヮاヘΑ ゾガゼャقギ جعモ اャتヶ تヤحペ  اャجسヱ ギاゼヨャاعヱ ゲاヲャجギاヱ ラاヱ ゲムヘャتغゲΒ اヱゲヌャف ت اャتغゲΒاれإクا كاろル باるΑヲヰャ اるΒダガゼャ، متسائا  عヨا 
るΒダガゼャاヱ ،れاゲΒتغャك اヤغم تケ るابتを ヴقらت ゾガゼャا るΑヲワ ラأ ュأ ، リك عャグك メتساءΑ ラأるΑヲヰャا れاらを サأسا.   

 
 (テボル 05:  )التحلـــΒل 

اャتヶ تレتヌم حヰャヲا اأطヱゲحる اヘヨャتゲضる ، ...( ، اャتغゲΒاれاゾガゼャ، اるΑヲヰャ)レΑتゲヌ مリ اヨャتゲشح أΑ ラقف فヶ تحヮヤΒヤ عギレ اأヘャاヱ ドاヘヨャاΒワم     
 ラأ ゲらتعت ヶتャا ヱ ،メاぽسャا ヶف ネاΒض ヴャإ ヵキぽت ゾガゼャا ペحヤت ヶتャا れاゲΒتغャاΑヲワ،ヮت  るΒتΓا ゲاصレعャء اヲض ヶك فャクヱ: 

-  るΒレب モムゼت ヶتャا りゲاكグャا ラاإΒئゴج ヱا أΒヤف كヤتヤャ るヤابホ るΑヲヰャ؛ ،اるΒダガゼャا るΑヲヰャا ネاΒض メاヨاحت ヶャتاャبا ヱ 
 تヵキぽ اأمゲاチ اャعقヱ るΒヤبعヂ اأمゲاチ اヘレャسるΒ إヴャ ضΒاネ اるΑヲヰャ اるΒダガゼャ؛ -
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 ...عヴヤ شヰاりキ اャغゲΒاホヲ るΒダガゼャف اるΑヲヰャ تت -   
 

 (Αعتらر التحلΒل جギΒا クまا كاラ شاما للヨفاهユΒ والボضاΑا الヨرتるトら بالヨوضوع)
 

るاقشレヨال (  :05 テボル) 
    るΒتΓا ゲاصレعャء اヲض ヶك فャクヱ  ،メاぽسャا ヶف るضゲتヘヨャا るحヱゲاأط ズホاレΑ ラشح أゲتヨヤャ リムヨΑ: 

 إبゲاコ أラ اヲャعヶ باらΑ るΑヲヰャقケ ヲワ ヲワ ヴغم اャتغゲΒاれ اヘレャسヱ るΒ اャجسるΑギ؛ -
 ギ مリ عヲاチケ؛إبゲاコ أラ امتاポ اグャاヲヤャ れعΑ ヶجعモ مヰレا ヱحヱ りギ مجキヲヰا ヤャتゲكケ  ょΒغم ما ゲトΑأ عヴヤ اャجس -
 إبゲاコ أラ اャتゲكょΒ اΑ ヵグャقュヲ بヮ اヲャعヶ اヨャحドヲヘ فヶ اグャاكヲワ りゲ اゲャابط بリΒ مガتヤف حااれ اゼャعケヲ؛ -
 إبゲاコ أラ اるΑヲヰャ اヶワ るΒダガゼャ أساサ إسレاキ اأفعاメ إヴャ اヱグャاヱ れ أساサ اャحヱ るΑゲ  اヨャسるΒャヱぽ؛  -
 ヱحりギ اャجسギ أساサ اるΑヲヰャ اるΒダガゼャ؛ -
 كヱ りゲ مるムヤ اャتゲΒムヘ اレヨャعザム عヴヤ اグャاれ؛اるΑヲヰャ اるΒダガゼャ تتホヲف عヴヤ اグャا -
 ...أるΒヨワ بعギ اإケاりキ فヱ ヶحりギ اヱ るΑヲヰャ استゲヨاΑケتヰا -

 
(ベاΒللس るヨومائ るوعレة متギヨعتヨال るواأقوال واأمثل れاإحاا ろルا كاクま ةギΒج るاقشレヨر الらتعت) 

 
 (テボル 03)   :التركـΒب

   コاゲإب ヴャإ ،ヮتゼホاレمヱ ヮヤΒヤتح リم ،ゾヤガΑ ラشح أゲتヨヤャ リムヨΑキギحヨャا キاأبعا ヱ ゲΒΑعاヨャا ヴレغ ヱ キギتعり  ヴヤع モΒحΑ ما ヲワ ヱ ゾガゼャا るΑヲヰャ
ゥヲتヘم ヶヘسヤف スقاル. 

 
(ギΒب جΒر التركらعتΑا  ヶصガش キوヰイم リرا عらومع るاقشレヨل والΒا مع التحلヨイسレم ラا كاクま) 

 
るΒلムب الشルواイ03)   :ال テボル 

 
 

るولボال: 
 

ユـــــヰالف :  (04 テボル) 
      ポاケキشح إゲتヨャا ヴヤع リΒتعΑ  メمجا モاخキ ゲتأطΑ ネヲضヲヨャا ラأるاسΒسャا メاムاإش パヲダΑ ラأヱ ،るャاギعャاヱ ペحャا ヶمヲヰヘヨャا ァヱゴャا リヨض ،

ギعャا ペتحق ラا أヰルشأ リم ،リΒヘヤتガヨャا キاゲف اأفヤتガم リΒب るتامャا りاヱساヨャا ろルا كاクا إヨع メتساءΒف ، るャاギعャا ノم  りاヱساヨャا るホط بعاらتゲヨャا ヴヤع ュأ ،るャا
 .ャتحقペΒ اャعギاり  るャ فザヘル ヶ اヤヌャم اヵグャ تゲتヮらム اャامساヱاり اャتامる، اأمゲ اΑ ヵグャتょヤト اらャحゑ عリ حモ اャعザム مャク リك ستسقط  ログワ اヨャساヱا

 
 (テボル 05:   )التحلـــΒل

      るャヲقヤャ ヮヤΒヤتح ヶشح فゲتヨャا リم ゲヌتレΑ اヰب ペفゲヨャا メاぽسャا باヰتホعا ヶف  ドاヘャاأ ギレف عヲホヲャماΒワاヘヨャاヱ ( ،مヤヌャا ،りاヱامساャا ،りاヱساヨャا
るتامャم ، ...(  اヤヌャا ヴャإ ラاΑキぽتヱ るャاギعャا ノم ラضاケتتعا リΒتامتャا  りاヱامساャاヱ  りاヱساヨャا リكا م ラأ ギكぽت ヶتャا るحヱゲاأط ヶف チゲتヘヨャا ァحجاャاヱ

 るΒتΓا ゲاصレعャا メヱاレت メخا リك مャクヱ: 
 فゲاキ اヨャجتノヨ تヤحヨヤニ  ペا ヱحヘΒا باأفゲاキ اأكثゲ مヱ るらワヲكヘاヱ るΑاأكثゼル ゲاطا ヱمらاりケキ؛ـ اヨャساヱاり اャتامる اャتヶ ا تゲاعヶ ااختافاれ بリΒ أ

 ـ اヨャساヱاり اャتامギホ る تゼجノ عヴヤ اムャسヱ モتヵキぽ إホ ヴャتゥヱケ モ اらヨャاヱ りケキاابتムاケ؛
 ـ اャامساヱاり اャتامる  تるレヨΒヰャ ザΑゲム طらقる عヴヤ أخンゲ أヱ جザレ عヴヤ آخゲ؛

ヴャإ ヵキぽΑ  ゴΒΒヨت  るتامャا りاヱامساャ؛  ـ ا るΒルساルاإ るامゲムヤャ ケاギワإ 
 ヶجابΑاإ ゴΒΒヨتャاヱ りギΒヘヨャا りاヱامساャا ペヤخヱ أギらヨャا ゑΒح リم りاヱساヨャا ヴヤع ナحافΑ モح ノضヱ りケヱゲـ ض... 

                                 
 (Αعتらر التحلΒل جギΒا クまا كاラ شاما للヨفاهユΒ والボضاΑا الヨرتるトら بالヨوضوع)

 
るاقشレヨال (   :05 テボル) 

   リムヨΑるャヲقャا ヶف るレヨتضヨャا るحヱゲاأط ズホاレΑ ラشح أゲتヨヤャ メاぽسャا メاムا بإشヰاطらتケا ヶف ヶك فャクヱ ،るヘャاガم ヱأ るヨعギف مホاヲم ヴヤع ゥتاヘルباا ،
るΒتΓا ゲاصレعャء اヲض: 

 ـ  اケتらاヅ اャعギاるャ باإダルاف مリ جるヰ كラヲ اإダルاف ヲワ اأخグ بゥヱゲ اャقヲاヱ リΒルمゲاعاり اャحااれ اヱ るΑキゲヘャاガャاصる؛
 るャ مノ اャحヘاド عヴヤ مギらأ تムافぽ اソゲヘャ ؛ ـ ضキ りケヱゲعم اャعギا

 ـ أるΒヨワ اャتゴΒΒヨ اإΑجابヶ فヶ حヨاるΑ بعヂ اゃヘャاれ ااجتヨاعヱ ،るΒفヶ حヨاるΑ اヱ モヘトャاゲヨャأり مリ اإダホاء أヱ ااستغاメ؛
りケキاらヨャا ゥヱケ ノΒجゼت ノم ، るΑキاダتホااヱ るΒاعヨااجت るャاギعャا ペΒتحق ヶف るΑキゲヘャا ベヱゲヘャا りاعاゲـ م  ... 



 
 
 

 

 

1022-

 
 

NR04 
るالصفح 

3   
3       

    
(ギΒج るاقشレヨر الらتعتベاΒللس るヨومائ るوعレة متギヨعتヨال るواأقوال واأمثل れاإحاا ろルا كاクま ة) 

 
 (テボル 03)    :التركـΒب

    るャاギع ゲأكث ノヨمجت るامホإ るΒヘΒكヱ ،るャاギعャبا りاヱساヨャا るホعاャ ヶャاムاإش ノابトャا  コاゲإب ヴャإ ،ヮتゼホاレمヱ ヮヤΒヤتح リم ،ゾヤガΑ ラشح أゲتヨヤャ リムヨΑ
ゲヘΑ اヨم ،ザルمتجا ゲΒغ ノヨمجت ヮルا بأヨヤع ズΒヨヰتャاヱ اءダホا اإヰحقヤΑ ラأ リムヨΑ ヶتャا れاゃヘャا ヶヨحΑ ヵグャا  ヶجابΑاإ ゴΒΒヨتャا ペヤガャ ラヲルقاャا モخギت チ . 

(ギΒب جΒر التركらعتΑا  ヶصガش キوヰイم リرا عらومع るاقشレヨل والΒا مع التحلヨイسレم ラا كاクま) 
 

るΒلムب الشルواイال:   (03 テボル) 
 الボولる أケسトو 

 :الレص

ユـــــヰالف :  (04 テボル) 
عリΒ عヴヤ اヨャتゲشح إケキاポ أラ اヲヨャضΑ ネヲتأطキ  ゲاخモ مجاメ اヲャضノ اヵゲゼらャ، ضリヨ مュヲヰヘ اャتاΑケخ، ヱأパヲダΑ ラ اإشムاメ اΑ ヵグャعاャجΑ ヮت     

  るΒヨワأ リع メتساءΑヱ ،ヶガΑケتاャا ギعらャبا ヶعヲャا  るヨΒبق ペヤتعヨャاヱ ゾレャاャاガΑケتاャا るفゲعヨるΒ ヰتギفائヱا  ラساルإャ るらسレャبا. 
 

 (テボル 05:   )التحلـــΒل
     リم ゲヌتレΑ   ラأ ンゲت ヶتャاヱ ،ヮحجاجヱ ヮحتヱゲا أطヰャヲم حヌتレت ヶتャا ケاムاأفヱ るΑケヲحヨャم اΒワاヘヨャا ギレف عヲホヲャا ゾレヤャ ヮヤΒヤتح ヶشح فゲتヨャا

るΒتΓا ゲاصレعャء اヲض ヶك فャクヱ ،ヶاضヨャبا ラطاヱゲゼم モらستقヨャاヱ ゲحاضャا: 
 ـ امتاポ اإルساヲヤャ ラعΑ ヶتΒح ヮャ تヤヨك اヨャاضヱ ヶااحتヘاド بヮ مノ استゲゼاف اヨャستقモら؛

 るΒヨワ؛ـ أ リΒسجャا ラاヲΒحャا モمقاب ヶف ゲاشらヨャا ゲحاضャا リا مワケゲتحヱ  るΑゲゼらャا れاعاヨجャا ヶعヱ ヶف ロケヱキヱ خΑケتاャا 
ゲゼらヤャ るらسレャبا ヮتギفائヱ خΑケتاャا るفゲمع るΒヨワ؛: ـ أ ヶاضヨャبا ゲحاضャا ゲΒسヘت 

 ـ ケヱキ اヨャعゲفる اャتاるΒガΑケ فヶ تモΒムゼ اヲャعヶ اإルساヱ ヶルتモΒムゼ اるΑヲヰャ اャجヨاعるΒ؛
Βحجاج れاΒャآ ゾレャا キاヨـ اعت る : るルケقاヨャا ، るヤをاヨヨャا ...           

                            
 (Αعتらر التحلΒل جギΒا クまا كاラ شاما للヨفاهユΒ والボضاΑا الヨرتるトら بالヨوضوع)

 
るاقشレヨال (  :05  テボル) 

 :ヨヤャ リムヨΑ るΒتゲشح أレΑ ラاズホ أطヱゲحる اゾレャ اعتヨاキا عヴヤ مヲاホف مりギΑぽ أヱ معاケضャクヱ ،るك فヶ ضヲء اャعレاصゲ اΓت  
 صعヲبる معゲفる اヨャاضヶ؛ -

 ـ  تキゲヘ اャحゐギ اャتاヱ ヶガΑケعホ ュギابΒヤتヤャ ヮتゲムاケ؛
 ـ اャتاΑケخ  ا Αقヱケキ ュギسا ヱعゲらا تギΒヘ اャحاضゲ؛ 

 ـ مリ اダャعケ ょبط اャحاضゲ باヨャاضヶ عΒヤا؛
 るΒم ماضΒホ リΒسج ゲΒا اأخグワ ヴقらΑ リΒح ゲحاضャا ュعائقا أما ヶاضヨャا モムゼΑ ギホر 

 (حااれ واأقوال واأمثلる الヨعتギヨة متレوعる ومائるヨ للسΒاベتعتらر الレヨاقشる جギΒة クまا كاろル اإ)
 

 (テボル 03)    :التركـΒب
اャتحケゲ مリ اャحاضヶガΑケ ゲ فヶ اヲャعヶ اャجヨاعゼヤャ ヶعヨヤャ リムヨΑヱ  ゆヲتゲشح أゾヤガΑ ラ، مリ تحヱ ヮヤΒヤمレاゼホتヮ، إヴャ أبゲاコ أるΒヨワ اらャعギ اャتا  

 モらستقヨャاف اゲゼاستヱ ゲاشらヨャا . 
(ギΒب جΒر التركらعتΑا レم ラا كاクま ヶصガش キوヰイم リرا عらومع るاقشレヨل والΒا مع التحلヨイس) 

るΒلムب الشルواイال:    (03 テボル) 
 

  6611ـ  ソ ، :6611  6611، اトヨャابノ اャجامعるΒ اルゲヘャسるΒشヲبヰレاケヱ، اャعاャم بヲصヮヘ إケاヱ りキتヨثا،     :مرجع الレص
 

 
 


