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 مقدمة:

يعػػا الرػػػاإلعال ا في ػػػا  ػػػا فة ػػػاـ النػػػحا ل شا فػػػيـ  ػػػف فاػػـػ ال  ػػػاطا  الرػػػا ي اإل ػػػ ا طالػػػال 
 خإلجػا  النحا ل شالرا ر  ـ  ا نقل  شابره شركػإلع  ال  ػاةا  ال ظإلعػل الرػا هاإل ػ او شرحشعم ػا  لػ  

ف ميػلو شرطبهػا الجشا ػال ال ظإلعػل الرػػا رنػبر بالرػاإلعال الع مػا شاةعػان  عميػػان  ػف خػيؿ ال  اإل ػل شالرجإل ػػل 
 شالخطأ شالنشاال.

ش ػػا اسة ػػاـ الرػػا رإل ػػػح فمػػ  النػػحا ل ال قػػػإلش ع فش ا فػػيـ ب ػػ ل فػػػاـو هرػػاإلال الطػػيال فمػػػ  
إلع  ا الجا عا  العال يل حر   ا الع ل النحفا  ف خيؿ نحف راإلعبيل جا عيلو شاذه النحف   ر 

 الجا عا  الرا ال راإل  النحا ل شا فيـو حر  فف فاااا بع إلا  اآلالؼ  ا الشاليا  ال رحاع شحااا.

شإلغـػ ش ا الشطف العإل ا ا اؾ فاا  ف النحف الجا عيل العإل يػل  ػا بعػض الجا عػا  العإل يػلو 
ل   قهإلع ش حاشاعو شلذا رحاشؿ اذه الاإلا ل الرعإلؼ  ال فف رجإل ل اذه النحف ال حاف  ا  ا رحاها   ر إلو 

فم  فاـ اذه النحفو ش يفيل الع ل ب او شفاـ ال عيقا  الرا رعرإلض  ػبهم او ش يفيػل رطػشعإل فاا  ػا  ػا 
  بهل رحقها فااا  ا ال إل ش ل.

شربػإلح  ػا الػشطف العإل ػا رجإل ػل النػحف الجا عيػل ال نػإلعل  ػا باايػل   ػأع النػحف الجا عيػػلو 
ل النحف الجا عيل ال ػعشايل حاليػانو   ػا ربػإلح رجإل ػل النػحف الجا عيػل الفم ػطه يل إلغـػ الظػإلشؼ شرجإل 

 النعبل الرا رحيط ب ا شرؤثإل فم  فاا  ا.
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 اإلجراءات المنيجية لمدراسة
 

 مشكمة الدراسة:
عبيػػل الراإل  و شفاـػ النػػحف الجا عيػلالنػػحف الجا عيػل ف ػـش فاـػ رر ثػل   ػ مل الاإلا ػػل  ػا الرعػإلؼ فمػػ  

 .شخنا ص اذه النحف شاشإلعر ا شفااا  او و شآليا  الع ل  ه االعإل يلالعال يل ش 
 

 الدراسة: أىمية
 .فا يل النحا ل الجا عيل  ا الش ط الجا عا شالطيبا شاساشاإل الرا رؤاه ا  ا اذا الجا ال -

 .ا  ا النحف الجا عيل العإل يلو شةمل اذه النحف ضعف اساا  ال   -

حف الجا عيل العإل يل فم  النحف الراإلعبيل فش النحف النااإلع فف اشا ػإل اةرناإل  عظـ الن -
 العيةا  العا ل  ه ا.

 شرأثهإلاا. و شفضعفضعف ال هحا يل ال خننل لمنحف الجا عيل العإل يل   ا فثإل فم  فاا  ا -

 

 أىداف الدراسة وتساؤالتيا:
  ػػػا شفاا  ػػػا ششظا ف ػػػا  لػػػ  الرعػػإلؼ فمػػػ  النػػػحا ل الجا عيػػػل  ػػف حهػػػث  ف ش ر ػػاؼ اػػػذه الاإلا ػػػل 

شاساشاإل ال طمشبػػل    ػػػاو با ضػػػا ل  لػػػ  الرعػػإلؼ فمػػػ    ػػػأر ا شرطشإلاػػػا  ػػا العػػػالـو ش ػػػا الػػػشطف العإل ػػػاو 
 .شاةع النحا ل الجا عيل  ا الشطف العإل او شفاـ النحف الجا عيل  يهشالرعإلؼ فم  

 عنيا أىداف الدراسة:وقد تمت صياغة ىذه األىداف في مجموعة من التساؤالت التي تحقق اإلجابة 
  هف باف رعميـ ا فيـ  ا الجا عا  العال يل شالعإل يل؟ ش هف رطشإل الراإلعال ا في ا  ه ا؟ .1

 ؟ ف ـش النحا ل الجا عيلو ش ا اا فاـ فااا  ا ششظا ف ا ا  .2

 ؟ هف   أ  النحا ل الجا عيل  ا العالـ شالشطف العإل ا .3

 ؟ ا فاـ النحف الجا عيل  ا الشطف العإل ا .4

 ؟و ش هف هرـ   إلاااـ النحف الجا عيل العإل يل الرا ر  إل فبإل  ب ل ا  رإل   ا ف  .5

 

 نوع الدراسة:
ر ر ػػا اػػذه الاإلا ػػل  لػػ  البحػػػشث الشنػػفيل الرػػا ر ػػرـ باإلا ػػػل شاةػػع اسحػػااث شالظػػشااإل شال شاةػػػف 

حاهثػه فش شاآلإلا  شرحمهم ا شرف هإلااو بغإلض الشنشؿ  ل  ا ر راجا   فهػاعو   ػا لرنػحير اػذا الشاةػع فش ر
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و "شال رقف الاإلا ا  الشنػفيل ف ػا حػاشا الشنػف شالر ػخيص بػل ررجػاشح ذلػؾ  لػ  (1)ا رك اله فش رطشعإله
 ".(2)شنف العيةا  ال ببيل سغإلاض اكر اؼ الحقا ا ال إلربطل ب ا شرع ي  ا

 

 منيج الدراسة:
 شنػفيل شيعػػاالػػذي ه ر ػا  لػ  البحػػشث ال فر ػا الباحػث  ػػا اإلا ػره فمػ   ػػ  ا ال  ػر ا في ػاا 

 .ي افا فم  شنف الظااإلع  ف خيؿ ج ع ال عمش ا  شال يحظا  ف  ا ان   ظ  ان فم ي ان ج ا
و لهر  ف  ف الشةشؼ فمػ  ش ا ل ا فيـ  ر ف مشال  ال  ر ا في ا طاإل    ا  رخاـ الباحث  ا شا

 .فاـ النحف الجا عيل العإل يلو شخنا ن او شالع ل ب ا
 

 مجتمع الدراسة:
الرا رناإل  ا الجا عا  العإل يل الرا رحرشي العإل يل الجا عيل ر ع الاإلا ل  ا ج يع النحف هر ثل  ج

 .فم  فة اـ النحا ل شا فيـ
 

 عينة الدراسة:
 شاةع ج يع الجا عا  العإل يل الرػا رحرػشي فة ػاـ فش  ميػا  لمنػحا ل شا فػيـ فمػ   ػب ل اخراإل الباحث 

 .عبيل  ه اا  رإل   لاإلا ل النحف الجا عيل الراإل 
 

 تقسيم الدراسة:
ا جػػػإلا ا  ال   جيػػػل لماإلا ػػػلو ف ػػػا رضػػـػ ال قا ػػػل ثيثػػػل  باحػػػثو حهػػػث  قا ػػػل ش  لػػػ  ر ق ػػـػ اػػػذه الاإلا ػػػل 

   ػأع النػحف الجا عيػلال بحث الثػا ا به  ا ي  ل  ف ـش النحف الجا عيلو   ش بع شاف ال بحث اسشؿ 
 الجا عيل  ا الشطف العإل ا. شرطشإلااو ف ا ال بحث اسخهإل  هرطإلؽ  ل  شاةع النحف
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 :األول المبحث
 وظائفياأشكاليا، و افة الجامعية: الصحمفيوم 

 
 الرعمػيـشا ر ػاإل العمػـش شرفإلف ػا  رعػااهإلى الكثهإلشف ف  ا  عيش  ا فنإل الرخنػص الػاةهاو   ػع 

  ال ػا  شالرقػاـ الرق ػا ال ا ػل الػذي ي ػإل بػه العػالـو حاا  الرخننػا  شرفإلفػ  ش بػع ف  ػا حعػااع اار ا ػا
شرفإلف ػػػاو ش ػػػػع اػػػػذه الثػػػػشإلع الرخننػػػػيلو  ػػػػاف البػػػػا لمنػػػػحا ل فف رشاكػػػػال اػػػػذا الرطػػػػشإل شرمبػػػػا اار ا ػػػػا  

و بأ شاف ػػػػا ش إلشف ػػػا ال خرمفػػػػلو ش   ػػػػا النػػػػحا ل الج ػػػااهإل شرعبػػػػإل ف  ػػػػاو  ظ ػػػإل  النػػػػحا ل ال رخننػػػػل
 الطيبيل شالجا عيل.

 ػعل  حػش رمبيػل إلغبػا  القػإلا   ػا شر هإل الاإلا ا   ل  فف اذا الفإلع  ف النحا ل هرقاـ بخط  شا
 خرمف االار ا ا  شالرخننا  شالفإلشعو  عم   بهل ال ثاؿ ربمغ فػاا الػاشإلعا  ال رخننػل  ػا العػالـ 

ـ  ا ػػػ  رنػػػاإل  ػػػا 1987و ش ػػا  حنػػػا يل فػػػاـ (3)رخننػػػان  542اشإلعػػػل  شحفػػػل فمػػػ   77877حػػشالا 
 ػا هػحااا رشحعػع النػحف ال رخننػل  ػا  إل و ش (4)الشاليػا  ال رحػاع شحػااا ث ا يػل آالؼ  جمػل  رخننػل

 .(5)%3%و شررإلاجع  عاال  رشحعع النحف العا ل ب ا يقاإلال 17ب  بل 
و شذلؾ ح ال الهل 2465ـ حشالا 1988ش ا الاشؿ العإل يل بمغ فاا الاشإلعا  ال رخننل فاـ 

مػـش الرابعػل فاـ النحف شال جػي   ػا الػشطف العإل ػا الػذي فنػاإلره ال  ظ ػل العإل يػل لمرإل يػل شالثقا ػل شالع
 .(6)لجا عل الاشؿ العإل يل

حرياجػا  الذاريػل لػاى القػاإل و  ػاؼ رمبيػل االالنػحا ل ال رخننػل بف ػشاع  خرمفػل  ػف   ػأ  شةػا 
شاكبػ  العػالـ  ػػا  خرمػف ال جػػاال   اشالرػا رطػشإل  شاحااا   ػػع رطػشإل الرعمػيـ شالرطػػشإلا  ال جر عيػل الرػػ

القػإلا  اار ا ػا   جا ال  ف العمـش ال عإل يػلو ش  ػأ  لػاى ال يا يل شالعم يل شالثقا يل لاإلجل الرخنص  ا
ةا ػػػ  احااا اار ػػاـ النػػحف شال جػػي  العا ػػػل برمبيػػل إلغبػػا  القػػإلا  شاار ا ػػار ـ ال خرمفػػل ش   ػػا  (7)خانػػل

اػػا جػشاإل الثقا ػل العا ػل الرػػا لرنػػبر اػذه النػفحا  شاسبػشاال نػفحا  شفبػشاال  رخننػل  برخنػيص
 .(8)قاإل  لمنحفيحنل فمه ا ال شاطف العااي ال

  ا ػػػػ   ػػػأع النػػػػحا ل العا ػػػلو حهػػػث رػػػػشاح   ػػػع ي  ػػػف القػػػشؿ فف   ػػػػأع النػػػحا ل ال رخننػػػل ش 
و   ػػػا  ا ػػػ   قػػػا النػػحا ل  ػػػا بػػااهر ا  رخننػػػل الج  ػػشإلو  اةرنػػػإل ج  شإلاػػا فمػػػ  ال ػػبي  شفميػػػل القػػـش

شالعظػا   جهلا   رخننل ال شضشعو  بعض ا اارـ بأخباإل ال اؿ شاالةرناا شالبعض اآلخإل اارـ ب  إل 
 (9)الاه يل

شةػػا ـ با ػـػ العم ػػا و 1665ي ػػجل الرػػاإلعو ظ ػػشإل فشؿ  جمػػل فم يػػل  رخننػػل  ػػا  إل  ػػا فػػاـ ش 
نػاشإل ال يحػا فػف  بعػا القإلف الرا ع ف إل ظ شإل النحا ل ال رخننل بأ  اط ا شفااا  ا الجاهػاع   ا
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يفل  رخننل  ا فخباإل ـ  أشؿ نح1785و شظ إل  الراي ح  ا بإلعطا يا فاـ النحف الكبإلى  ا  إل  ا
حرػ  فنػبح   ال ػاؿ شحإل ػل ال ػفف شا في ػا  الرجاإلعػلو ثـػ رطػشإل  النػحا ل ال رخننػل  ػا بإلعطا يػا

ب جػا هف  بإنػااإل رخننػل  قا باف  النحا ل  ه ػا اليا  ال رحاع ف ا  ا الش اا طابع النحف ا اؾو 
ظ إل  بعا ذلؾ ال جي  شالاشإلعا  ـو ثـ 1667فاـ  (الحشااث العا ل اساميل شاسج بيل)ااإلع  نحيفل 

 .(6٢)ال جاال  ال خرمفل اشالنحف ال رخننل  
نحيفل )جشإل اؿ   ا  نإل  حهث ناإل  رخننل   ذ الباايلو نحا ل الشطف العإل ا ال فإلؼش 
 ػا  ( ػإلآع اسحػشاؿ)رخننػ  نػحيفل   ػا رقـش فم  خا ل الحاكـ شحاهو ش ا   ـ 1828فاـ  الخاهشي(

نػػػحيفل )فخبػػػاإل فػػػف ا ر ػػػاإل   ا ػػػ  فشؿ نػػػحيفل فإل يػػػل اه يػػػل  نػػػشإلع و ف ػػػا (66)خا ػػػل الػػػشالا العث ػػػا ا
 .ـ1863( شالرا ناإل  فاـ ا  جهل

 م  ف ػػاشعف ال جػػي   ػػش  ػػذ فشا ػػل القػػإلف الع ػػإلعف ر شفػػ   ػػا  نػػإل النػػحا ل ال رخننػػل ش 
  شرػشال  بعػا ذلػؾ ظ ػشإل نػحف ش جػيو (6٠)اار ا ا   ر   ا  خرمف  إلشع اس  ػطل العم يػل شال   يػل

النػحف ال نػإلعل شالعإل يػل  ػا ال ػ شا  اسخهػإلع  لػ  رخنػيص  حهث ارج  رر اشؿ  ا ل الرخننا و 
 .(64)نفحا  فش فبشاال  رخننل  ا فمـش  خرمفل ناإل  رحرل ال  بل الغالبل  ف نفحار ا

ـ فإلؼ العإلال النحا ل ال  ا يلو ثـ ا ر إل  ال جي  اسابيػل ش ػذلؾ النػحف 1979ش ا فاـ 
الهل فاـ النحف شال جي   ا الشطف العإل ا فف فاا الاشإلعا  ال رخننل  ا الشطف  اإلقالف اايلو شي

 .(63)اشإلعل  ا  خرمف الرخننا  2465 ل   ـ1988فاـ شنل  العإل ا
شر ػػػاإلل النػػػػحا ل الجا عيػػػػل رحػػػػ  النػػػػحا ل ال رخننػػػػل بنػػػػفر ا ررشجػػػػه  لػػػػ   جر ػػػػع طيبػػػػا 

بالقضػػايا الجا عيػػل ال خرمفػلو شررشجػػه  لػػ  شرإل ػػح فمػ   شفيػػل  عه ػػل  ػف ال ضػػ شف الخػاص " رخنػصو 
 "(65)ج  شإل  عهف

يعا  نطمر النحف الجا عيل  ف ال نطمحا  الحاهثل   بيانو حهث ي هإل  ل  النحف الرا ش 
رخاطػال ال جر ػع الطيبػا الجػػا عا شيقػـش فمػ   نػػااإلاا باس ػا  الطػيال بأ ف ػػ ـو شرحػ    ػإلاؼ  ػػف 

 الجا عل.
اهث الظ شإلو  ال ف ه باف ه ر إل  ا فش اط الجا عا  ال خرمفلو شإلغـ فف اذا ال شع  ف النحف ح

شيحػاث فثػػإلان شاضػحان بػػهف طيب ػاو شي ػػ ـ بػاشإل  عػػاؿ  ػػا ةيػااع الحإل ػػل الطيبيػل  ه ػػاو شالرعبهػإل فػػف حػػاؿ 
و ش اف  ففااا الجا عا  الرا رناإل اذه النحف  ا الرحاها شا ـش ش  اكل شط شحا  طيال الجا عا 

بح   عظـػ الجا عػػا  رنػاإل اػذا ال ػػشع  ػف النػحف ب ػػا  ه ػا الجا عػا  الرػػا ال ب ػ ل  طػإلا حرػػ  فنػ
 رضـ فة ا ا فش  ميا  لمنحا ل شا فيـ بهف ج بار ا.

و  ال فف الػاشإل الػذي لعبرػػه شرمعبػه اػػذه فف  ف ػـش النػحف الجا عيػػل حػاهث   ػػبيان   ػػف إلغـفمػ  الػ
  ػف الجا عػا   لػ   نػااإل نػحف جا عيػلالنحف ااخل ال جر ع الطيبػا الجػا عا شخاإلجػه ا ػع  ثهػإلان 
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ب اع  ا ع   ميا  فش فة اـ لمنحا لو شاش اس إل الذي  فم و حر  رمؾ الجا عا  الرا ال رحرشي فاهاع
 فم  رحاها ففااا النحف الجا عيل .

شخنشنػان  ػا  وشر هإل ا حنا يا   ل  ا ر اإل النحف الجا عيل  ا العالـ الغإل ا ب  ل  بهإل
نػػحيفل  1877ف ػإلعف فا ػػان حػشالا    ػذالرػا ينػاإل  ه ػػا ح ػال  حنػػا يل  واس إلع يػػل الشاليػا  ال رحػاع

نػػحيفل رنػػاإل فإل ػػع  ػػإلا  ف ػػػبشفيان  177طيبيػػل رػػشحع  ػػا يقػػإلال  ػػػف  ػػرل  يهػػهف   ػػخلو    ػػا حػػػشالا 
النااإلع  Alligatorف  ف  ا ف  ا هش يلو ش ف ف ثمر ا نحيفل  اليفشإل يا الهش يل شنحيفل فلهجارشإل  شرن

 .(61)النااإلع فف جا عل  ه رش Kernelا عل  اليفشإل ياو شنحيفل  هإل ل فف ج
نػحيفل فمػ   ػب ل ا  رإل ػ  الاشليػل رنػاإل فػف  ميػا  شجا عػا   1771رـػ  حنػا   ػاال يقػل ش 

اش  ا ي هإل  ل  فا يل النحا ل الجا عيل  ا ركشعف  ػشااإل نػحفيل جاهػاعو ش ـو 1999ش ااإل   ا العاـ 
نحيفل جا عيػل ف إلع يػل  951و   ا فحن  الباحث فكثإل  ف (67)اؿ ال  رقبلشاشإلاا  ا الرعبهإل فف فجي

و شر ػهإل ا حنػػا يا   لػ  فف فػػاا النػحف الطيبيػػل  ػا الشاليػػا  (68)   ػشإلع فمػ   ػػب ل ا  رإل ػ   قػػط
 .(69)  مهشف نحيفل! 19ال رحاع لشحااا ينل  ل  

 
 أشكال الصحافة الجامعية:

لنػحا ل الجا عيػلو ف ػ اؿ شف ػشاع شرنػ يفا  ارػا رطإلةػ   لػ   ع ةمل ش اإلع الاإلا ا  شالكرابػا  ال
 ػا ال رخػإلل فػف  ج شفػل  ػف اس ػشاع شالرنػ يفا  إلغـػ االخػريؼ به  ػا ربعػان ل شاةػف البػاحثهف ش ظػػإلع  ال ف 

 العا مهف  ا الجا عل ل ذا ال شع  ف النحف.
اس ػػإل فف  ػػ م   شجػإل   حػػاشال   ثهػإلع لرنػػ هف النػػحف الجا عيػل  لػػ  ف ػشاع  رعػػااعو شةػػا بمػغ

جا عػػل  اليفشإل يػػا لج ػػل خبػػإلا  لاإلا ػػل شضػػع النػػحا ل الجا عيػػل  ه ػػا شرقهػػيـ طبيعػػل شاشإل ش ػػشع النػػحا ل 
 الطيبيل  ا الجا عل.

شرعػاا  رنػػ يفا  ف ػػشاع شف ػػ اؿ النػػحا ل الجا عيػػلو  به  ػا ي ػػهإل فحػػا الرنػػ يفا   لػػ  فف اػػذه 
ااإلع الجا عػػل فش  حػػػاى اشا إلاػػػاو اس ػػشاع ثيثػػػل اػػا: النػػػحيفل الجا عيػػل الإل ػػػ يل ال رػػػا رخضػػع   ػػػإلاؼ شاج

شالنػػحيفل الجا عيػػػل الرابعػػػل  حػػػاى ال ه ػػا  الطيبيػػػلو شالنػػػحيفل الراإلعبيػػػل ال ع ميػػل النػػػااإلع فػػػف ة ػػـػ 
 النحا ل شا فيـ.

شيحػاا رنػ هف آخػػإل لمنػحا ل الجا عيػل الرػػا رػشحع  ػػا الجا عػا  فش  حيط ػا بثيثػػل ف ػشاع اػػا: 
 ثل )حشليا (  ا جا عل البم  ا المب ا يلو ش)فشإلاؽ جا عيل(  ا الجا عل المب ا يلو ش   ا النحا ل البحثيل 

النحفيل شاا ةمهمل  ثل )الإلا اع(  ا الجا عل اس إلع يل ببهإلش و ش   ا الرجاإلعل الرإل ه يل الرا رناإل  ف 
 .(٠٢)لخاإلل الجا عل بالرعاشف  ع البعض  ا الااخل شاش  شع يغهال فف الجا عا  العإل ي
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شيق ـ جشلهش  اش ا  ا  قالل لػه النػحف الجا عيػل ب عػاههإل الر شعػل شا  ػإلاؼ  لػ  ثيثػل اػا: 
ااإلع الجا عػلو شالنػحيفل الرػػا هػاهإلاا  جمػ   ااإلع فش   ظ ػػل  النػحيفل الرػا رخضػػع  با ػإلع  لػ    ػػإلاؼ شاج

ال  ػرقمل ا ػرقيالن حقيقيػان  طيبيل شلك  ا ر شؿ جح يان  ف الجا عل فش الإل ـش الطيبيلو شالنحيفل الطيبيػل
 .(٠6)شال هرـ ر شعم ا  ف  ااإلع الجا عل فش الإل ـش الطيبيل

  ػا  ػع  ارحػػاا النػحا ل الشط يػػل  ػا الشاليػػا  ال رحػاع اس إلع يػػل  لػ  شضػػع رنػ هف لمنػػحف 
الجا عيػػل برق ػػػي  ا  لػػ  فإل عػػػل ف ػػػشاع اػػا: النػػػحا ل ال ع ميػػػل الرػػا ي ػػػاإلؾ ب ػػػا الطمبػػل سغػػػإلاض رعمي يػػػل 
راإلعبيلو شالنحا ل ال  رقملو شالنحا ل الخاإلجيل الرا ال رعر ا فم  فيل   افاع  ف الجا عػلو شالنػحا ل 
خإلاج ػا  الجا عيػل ال حرإل ػل الرػا هجػا  ه ػا الطمبػل  ػإلص الػرعمـ شالرػاإلعال شي ش ػشف   ػ شلهف فػف  فػااااا شاج

 .(٠٠)شاج راج ا
 ػػػا ال  مكػػػل العإل يػػػل ال ػػػعشايل فف شعػػإلى ال ػػػشعا  ػػػا إل ػػػالره لم اج ػػػرهإل فػػػف النػػحا ل الجا عيػػػل 

رنػ يفا  النػحا ل الجا عيػل فغفمػ   شفػان اا ػان شاػػش النػحيفل الجا عيػل الرػا رقػـش بػاشإل العيةػا  العا ػػل 
 .(٠4) ا بعض الجا عا  فش   ا ي  ه ا بال  إلع الااخميلو الرا رناإل فف  ااإلع العيةا  العا ل

 
 :سمات الصحافة الجامعية

حا ل الجا عيل ل ا   ا  خانل ب ا ر بع  ف رفإلااا شر هحاا فف غهإلاػا  ػف ي    ا القشؿ فف الن
ف ػػشاع النػػػحا ل ال شفيػػػل ال رخننػػػلو  ال ف  ػػػا ر ػػػرإلؾ  ػػػع النػػػحا ل ال  رشبػػػل  ػػػا  ػػػ ا   عه ػػػل ب ػػػبال 

 .(٠3)الطبيعل ال  رشبل لكل رخننا  النحا ل ال  رشبل
 : (٠5)رحقها فااا  ا شااشيحاا رش ا  بهإلي ثيث حقا ا لكل نحيفل جا عيل ر ع   ل  

فف فمػ  العػػا مهف  ه ػػا فف هػػاإل شا فف النػحيفل هجػػال فف ركػػشف ف ػػين نػحفيان حقيقيػػان ر ػػع   لػػ  ففمػػ   -
 ال  رشيا  ال طمشبل لم طبشفل ال اجحل.

 فف النحيفل ال اجحل اا الرا ر ا حاجل  ركشف  شضع رإلةال ش  اة ل شر يع ال عإل ل. -
عػػل شاج ػػإلا يل جا عيػػػل ذا   فػػا ع رشجػػه  حػػش ال ثػػل العميػػا بإإل ػػاا شرشجػػػه حاجػػل النػػحيفل  لػػ  اه ػػل  ااإل  -

 اةيقهف.
شي    ا فف  فإلؽ بهف النحا ل الجا عيل شالنحا ل العا ل  ف حهث خنا ص  ل     ا  ا  شف 
النػحيفل الجا عيػػل رػػإلشي فخبػػاإل  ؤ  ػل شاحػػاع  ثػػل  ػػل النػػحف الرػا ر طػػا بم ػػاف  ؤ  ػػر او   ػػا فف 

شا ػػػػػػعان   ػػػػػا يحػػػػػػاث  ػػػػػا النػػػػػػحيفل العا ػػػػػلو   ػػػػػػا  فهػػػػػاع  ػػػػػػا رغطهر ػػػػػا لم جر ػػػػػػع   حػػػػػيط اار ا  ػػػػػػا لػػػػػي 
 .(٠1)الجا عا
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  ػا فف اػذا ال ػشع  ػف النػحا ل ال ينػاإل ب ػػاؼ الػإل رو بػل لرحقهػا غايػا  ر ػع   له ػا الج ػػا  
 الرػا رنػاإلااو شلػذا  ػإف   ػإلاا هػرـ  ػف خػيؿ ال ػشاإلا ال اليػل ال   شحػل ل ػا  ػف الكميػل فش الجا عػلو شعر هػح

 .(٠7)ج  شإل النحيفل الجا عيل ف ه فباإلع فف  إلعا  رجا    ر هح ال ي ر
شرع ل النحيفل الجا عيل بطإلعقل  خرمفل فف النحيفل العا ل شخنشنان لشجشا  رإلع ح  يل طشعمل 
  ػبيان بػهف  رابػل ال ػشاا شطبافػل النػحيفل شرشحعع ػا   ػا هثهػإل   ػ مل  ضػفا  طػابع الجػاع فمػ  ف بػا  رقػػااـ 

 .(٠8)لح ففمه ا ا
شرنػػاإل النػػػحف الجا عيػػػل  ػػػف ةبػػل ف ػػػا  ةمهمػػػا الخبػػػإلعو خانػػل النػػػحف الرػػػا رعربػػػإل  عا ػػػل 
لراإلعال الطيال   اإلا  شرق يا  النحا لو حهث رر ـ اه ل الرحإلعإل الطيبيل بالرغههإل ال  ػر إل  ػل فػاـ 

و ا ػػذافش  نػل اإلا ػػا شاحػػا  ػػي ي ػاا فحػػا ففضػػا  ال ه ػػل ينػبر  قرػػاإلان حرػػ  يحػػل  حمػه  ػػخص آخػػإل ش 
شرنػاإل  عظـػ النػػحف الجا عيػل بػػالقطع ال نػفا شبعػاا هرػػإلاش  بػهف فإل عػػل  لػ   ػرل فف ػػاع  ػا النػػفحل 

 .(٠9)الشاحاعو  ا حهف رناإل  عظـ النحف العا ل بالقطع العااي
شي    ػا فف  ق ـػ ال ػ ا  الرػا رر هػح ب ػا النػحف الجا عيػل  لػ   ػ ا  شخنػا ص ر ػرإلؾ  ه ػػا 

خانل بالنحف الرػا رنػاإلاا فة ػاـ ش ميػا  النػحا ل شا فػيـ الرػا  ج يع النحف الجا عيلو ش  ا 
 رعربإل  عا ل لراإلعال الطمبل  ه ا:

 أوال : سمات وخصائص الصحافة الجامعية بشكل عام:
ف  ا ش همل ارنػاؿ  طبشفػلو ل ػا خنػا ص الش ػا ل ال طبشفػل  ػف حهػث    ا يػل الػرح ـ  ػا ظػإلشؼ  -1

شاجفطػا  القػػاإل    ػاحل فكبػإل  ػػف عو شرقػايـ  شضػشفا  فكثػػإل  طالػلو الرعػإلضو شةػإلا ع الإل ػػالل فكثػإل  ػف  ػػإل 
االحرفػػاب ب ػا لفرػػإلع طشعمػػلو شالإلجػشع  له ػػاو شر ا ػػال الرشجػه  لػػ  ج ػػااهإل  رخننػػل فش اج  ا يػػل و ش الرخهػل

 .(4٢)نغهإلع الحجـ
و الجا عػلال  ػاط الطيبػا ااخػل نػشإل يعا  نااإلاا فحػا  حهثف  ا رحإلإل بشا طل الطيال ف ف  ـو و -2

 .(46) ف ال شاعاـ لذا  إف غالبيل ال حإلإلعف  ه ا 
ا اؾ اإلجل  ف الرشجيه لمنحف الجا عيل  ف خيؿ  ااإلع الكميل فش الجا عل الرا رنػاإل ف  ػاو شاػذا  -3

فف النحف الجا عيل هجال فف ركشف هؤ  شف بال قاش ل شالإل ض  ف الطيال الذهف يقابل الرشجيه غالبان  ا 
ا نػعشبا  ف ػاـ اس ػراذ ال  ػإلؼ  ػا  ة ػاع الطػيال بالإلةابػلو شرقػل الإلةابػل  ػا بي ةهشاو اس إل الذي هخمػ

 .(4٠)حالل  جا  ال  إلؼ  ا راإلعال الطيال  ل  الحا الذي هجعم ـ ةااإلعف فم  رح ل ال   شليل
ف  ػا رنػػاإل  ػا  جر ػػع جػا عا ي رمػػؾ إلنػهاان  بهػػإلان  ػف اسحػػااث شال عمش ػا  شاآلإلا  شال شااػػال الرػػا  -4

ش إل حااان نحفيان ثإلعانو  ف خيؿ الع انإل الف إلعل شالثقا يل ال ر هحع   ثمل ب ه ل الراإلع  شالطمبل ي  ف فف ر
 .(44)ذشي االار ا ا  ال ر شفل
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ف  ا رعا ب ثابل  خربإل حقيقا الكر اؼ ال شااال النحفيل لاى الطمبل  ا  جاال   رعااعو شاجفػااااـ  -5
 .(43)النحفا بأ  اله ال رعااعلي ش شا نحفههف  ؤامهف لمرعا ل  عه الع ل 

ف  ػػا رعر ػػػا  ػػا ر شعم ػػػا  ػػا غالػػػال اسحيػػاف فمػػػ   هحا يػػل  حػػػااع ل ػػا  ػػػف ا ااإلع الجا عيػػل فش الكميػػػلو  -6
شبعػػض ا في ػػا  الرػػا رغطػػا جػػح ان  ػػف  وبا ضػػا ل  لػػ  بعػػض ال عش ػػا  الرعمي يػػل الرػػا ررمقااػػا الكميػػل

 .(45)ر شعم ا
خننػػلو   ػا  رخننػػل  ػا  عظػـػ  شضػػشفار ا الرػا رعػػالا ةضػػايا ف  ػا  حػػاى ف ػشاع النػػحا ل ال ر -7

 ػػف الجػػا عا طيبيػل شجا عيػػلو شاػػا  رخننػػل  ػػا  عظػـػ ج  شإلاػػا الػذي هرإل ػػح  ػػا ال جر ػػع الطيبػػا 
و شعػػػإلربط ب ػػػذه ال ػػػ ل طػػػابع  ضػػػ شف النػػػحا ل الجا عيػػػلو شف اهرػػػه بػػػالقيـ الاه يػػػل طمبػػل شف ػػػارذع الجا عػػػل

شاسكااي يػػػل شاسابيػػػل شال عإل يػػػلو شلػػذا  إ  ػػػا ربرعػػػا فػػػف ال جػػػاال  ال يا ػػػيل  شاسخيةيػػل شالجشا ػػػال الرإل شيػػػل
 .(41)شاالةرناايل شاالجر افيل العا ل

ج  ػشإل النػحف الجا عيػل  رجػا   ش رقػػاإلال  ػا   ػرشياره الثقا يػل شالعم يػػل شالف إلعػل   ػا هػؤثإل فمػػ   -8
خإلاج ا الذي ال يحرال  لػ  اس ػالهال  ال ربعػل  ػا  جػاؿ ا ثػاإلع  ػا النػحف  ض ش  ا شف مشال رحإلعإلاا شاج

 .(47)العا ل لمرأثهإل فم  القاإل  فش  ثاإلع اار ا ه
 حاشايل    ا يا  النحف الجا عيل شةمل الكفػا ا  الب ػإلعل ال اإل ػل شضػعف الر شعػل شضػها  طػاؽ  -9

الرشحعػػػػع ال حػػػػاشا ب حػػػػػيط الجا عػػػػل شبعػػػػػض الج ػػػػا  الخاإلجيػػػػػل  الجا عػػػػا  شال عااػػػػػا شال ػػػػااإل  الثا شيػػػػػل 
 .(48)شال  ربا  العا ل ش إلاكح الرشثها

 
 ثانيا : سمات وخصائص الصحافة الجامعية الصادرة عن أقسام الصحافة واإلعالم:

رقػػع   ػػ شليل  نػػااإلاا  ػػػا  عظ  ػػا فمػػ  الطمبػػػل الػػذهف هرشلػػشف  إلاحػػػل ف ميػػل  نػػااإلااو شرخنػػػص  -1
و فش  ػػػف خػػيؿ  ػػػااع (49)نػػلاإلجػػا  فم يػػل فمػػػ    ػػاإل ر ـ  ه ػػػا   ػػا  ػػػا بعػػض ال ػػشاا الاإلا ػػػيل ال رخن

اإلا ػيل خانػل بالنػحيفل   ػا يحػاث  ػا نػحيفل )نػش  الجا عػل( النػااإلع فػف ة ـػ النػحا ل شا فػيـ 
 ا الجا عل ا  ي يل بغحع حهث هخنص   اؽ اإلا ا خاص  نااإل النحيفل ي    الراإلعال الع ما 

 .(3٢)با ضا ل  ل    اا ل الطمبل  ا   اةا  الرحإلعإل النحفا ال خرمفل
رر هػػػح اػػػػذه النػػػحف ب ػػػػ شليل اار ا ار ػػػا ش شضػػػػشفار ا ل جػػػاال  فاهػػػػاع   ػػػا رر هػػػػح بر ػػػشع ف ػػػػ ال ا  -2

الرحإلعإلعل ش قاإلر ا العاليل  ا رحقها رشا ا بهف ال  ل شال ض شفو شاػش  ػا هجعم ػا  خرمفػل فػف النػحف 
لرعبهػإل فػف الرا رناإل فف  ااإلا  الجا عل الرا يغمػال فمه ػا الرخنػص  ػا فػإلض ف  ػطر ا الخانػل شا

 .(36)شج ل ال ظإل الإل  يل
ر ع  اذه النحف  ل  رقايـ   شذل رطبيقا  ثالا لمف شف النحفيل ال ظإلعل الرا هرـ راإلع  ا لطمبل  -3

 .(3٠)النحا ل شا فيـ شلذا   ا ر رـ بالع ميل النحفيل  ف جشا ب ا اسخيةيل شال   يل
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اإلا  الجا عػل س  ػا ال رع ػل  با ػإلع لح ػاال الجا عػل ثقل القاإل   ه ا فكبإل  ف  ثيير ا الرا رناإل  ا -4
بإلاح نشإلاـ  .(34)شال رقع  ا  ا  ال   شلهف الجا عههف شاج

 
 وظائف الصحف الجامعية:

ف  ا ػػػ   ر بثػػا بطبيعػػل الحػػاؿ شظػػػا ف النػػحف الجا عيػػل  ػػف شظػػػا ف النػػحا ل ب ػػ ل فػػاـو شاج
   . اه ػاح فف النػحا ل الجا عيػل شظا ف النحف الجا عيل فكثػإل ر شفػان شاخري ػانو حهػث هشضػر فإل  ػ

 ثم ػا  ثػل النػحا ل العا ػل ر ػع  ل خبػاإل شالرػأثهإل  ػا القػاإل  شر ػمهرهو لك  ػا رخرمػف ف  ػا  ػا ف  ػا ر ػرـ 
 الكر ػػاالبػالرعبهإل شف ػػ  شج ػػل  ظػػإل الطمبػل شاج ػػ اع فنػػشار ـ  ػػا  خرمػػف القضػاياو شاػػا  إلنػػل فيضػػان 

اـ ال ع ػل لطمبػل النػحا لو شعػإلى اه ػاح فف النػحيفل الخبإلا  الع ميل  ػا  جػاؿ النػحا ل حهػث رقػـش  قػ
 .(33)الطيبيل الجهاع اا الرا ر ع  لرحقها  ل ذلؾ  ع  عه ا لخا ل القاإل 

شفكػا  اإلا ػػل ف إلع يػػل لػػ ف  الكارػال حػػشؿ النػػحا ل اس إلع يػػل  ػا  ػػبعه يا  القػػإلف الع ػػإلعف فف 
النػحيفل الجا عيػل حػشؿ اشإل اػذه النػحيفلو  إلع الجا عيػل ش ػهف العػا مهف  ػااا اؾ خي ان   ػر إلان بػهف ا ا

 ػػال حإلإلشف الطمبػػػل ه ظػػػإلشف  له ػػا  ش ػػػهمل لمرعبهػػػإلو شالكميػػل ر ظػػػإل ل ػػػا  ش ػػهمل لخا ػػػل ال جر ػػػع الجػػػا عا 
 .(35)شال جر ع الخاإلجا ه ظإل  له ا  ش همل ل رابعل  ا هاشإل  ا الجا عل

 ظإلع  اخرمف ف الجا عيلو  قا ال ابقل  ا ال ظإل  ل  شظا ف النح ليخري ا عان بشييحظ ف ه ر
البػػػػاحثهف  لػػػػػ  اػػػػذه الشظػػػػػا فو حهػػػػث رنػػػػػ ف الباحثػػػػػل نػػػػبا  فبػػػػػا الكػػػػإلعـ اػػػػػذه الشظػػػػا ف ش ػػػػػا ثػػػػػيث 

 :(31)رن يفا 
الشظا ف الرإل شيل:  ش  ا رعا ش يطان رإل شيان لرحقها فاااؼ الرإل يل ششظا ف ا فف طإلعقل ف ميل الرثقهف  -1

 .االجر افيلشالر   ل 
ي يػل: س  ػا رعربػإل   ػاطان رإل شيػان   ظ ػػان خػاإلل ال ظػاـ ال ػ ما القػا ـ ضػ ف   ػاط فش ػػع الشظػا ف الرعم -2

لخا ػػػل الطمبػػػل شررفػػػا  ػػػػع فاػػػااؼ اػػػذا ال  ػػػاط شر ػػػػ ـ  ػػػا  ك ػػػاال الفػػػإلا  ػػػػا ال جر ػػػع الطيبػػػا خبػػػػإلا  
 ش  اإل ا .

 فيف.الشظا ف ا في يل: شاا  ف  شظا ف النحا ل العا ل  ا خباإل شالرف هإل شالر ميل شا  -3
 

 ش ف ا ا ي  ف ةيا  شظا ف النحا ل الجا عيل  ل  شظا ف النحا ل العا ل  اآلرا:

 أوال : وظيفة األخبار:
ف اػػذه النػحف اػػا اسةػػاإل سرعػا اػػذه الشظيفػل  ػػف فاـػ الشظػػا ف ال  اطػل بالنػػحف الجا عيػلو 

اه  ػػشى  ػػػا اػػػذه فمػػ  رغطيػػػل فخبػػػاإل الجا عػػل ش  ػػػاطار او شاػػػش اس ػػإل الػػػذي هبحػػػث ف ػػه الطالػػػال شال هجػػػ
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الرػػا ال  (37)النػحف حهػث ف ػه ال هشجػػا   ػا   لمنػحا ل الجا عيػػل  ػا رغطيػل اسخبػػاإل الجا عيػل ال حميػل
 الكا ا  ف جا ال النحف شال جي  العا ل. باالار اـرحظ  فااع 

شيقػػشؿ   ػػػإل ش شإلاهػػل  ػػػا  قا ػػػل  راب  ػػا )ال اإل ػػػل شال جر ػػػع( فف شظيفػػل النػػػحا ل الطيبيػػػل فف 
إل شاسحػػااث الرػػػا هجػػال فف يعإل  ػػا الطمبػػػلو شفف رقػػـش برػػذ هإل الطمبػػػل بشةػػشع الحػػاث ش يفيػػػل رع ػػ  اسخبػػا

 .(38)شةشفه شرأثهإله فمه ـ
شررضػر اػػذه الشظيفػل ا خباإلعػػل  ػف فاػػااؼ العاهػا  ػػف النػحف الجا عيػػل  ف ػ ا شالرػػا رػأرا  ػػا 

ينػاؿ ةػػإلاإلا  ش  (39)خػػإلعف قػا ر ا إلنػػا فخبػاإل الجا عػػل شفف ال ػا شرشنػػمه ا لآ رعمي ػا  شلػػشا ر الجا عػػل شاج
الرا ر ـ الطمبل  ف  ػ شف حػإـل الجا عػل شاس  ػطل  اسخباإلش  إل  (5٢)الرا رر اشؿ جشا ال الحياع الجا عيل

 شال حاضإلا  شرعمي ا  الجا عل. شاالجر افا غهإل ال   جيل 
شإلغػػـػ فف الشظيفػػػل ا خباإلعػػػل لمنػػػحف الجا عيػػػل رإل ػػػح فمػػػ  فخبػػػاإل الجا عػػػل  ف ػػػ او  ال ف ػػػه  ػػػػف 

 فضػػل فف رحقػػا اػػذه النػػحف  شفػػان  ػػف الرػػػشاحف  ػػا الج ػػع بػػهف  حاطػػل ال جر ػػع الجػػا عا باسحػػػااث ال
الجا عيل ش ا يقع خاإلج ا شله نمل ب او شحر  لش   إل  فخباإل  حميل فش فال يل  إف فمه ا فف رجا حاشيل 

رشاح ل ل ا هجإلي ااخل و شلذا رطالال اإلا ا   ثهإلع برغطيل  ر اشيل ش (56)شاار ا ار ـلإل ط ا بحياع الطمبل 
 .(5٠)ج شع الطمبل اار ا ا الحياع الاإلا يل ش هف  اار ا ا ال جر ع الجا عا شخاإلجهو شبال شاح ل بهف 

شي  ػػػف القػػػػشؿ فف الشظيفػػػػل ا خباإلعػػػػل لمنػػػػحف الجا عيػػػػل ه بػػػع    ػػػػا شظيفرػػػػاف ا ػػػػا القيػػػػاـ بػػػػاشإل 
االعيةػا  العا ػل  هجػػاا  ػشع  ػػف الرفػااـ بػػهف ج  ػشإل اػذه النػػحف ش  إلع الجا عػلو شالرشثهػػا حهػث يعربػػإل ااج

ب ػػػا لاجيػػػاؿ  شاالحرفػػػابحعػػػا النػػػحا ل  نػػػاإلان لمرػػػاإلعو  ػػػف خػػػيؿ إلنػػػااا شر ػػػجهم ا الشةػػػا ع  فبػػػش ػػاإلشؽ 
 .(54)القاا ل

 
 ثانيا : وظيفة الشرح والتفسير:

شاػػذه الشظيفػػػل رعػػا  ػػػف فاػـػ شظػػػا ف النػػػحا ل الجا عيػػل  ش  ػػػا رع ػػا برب ػػػيط  ػػ شف الحيػػػاع  لػػػ  
ـ العا ػػلو شاػػذا الرب ػػيط ي ػػشف  ػػاهاان  ػػػا حالػػل النػػحا ل العا ػػل ش ح ػػشبان  ػػا حالػػل النػػػحا ل   ػػرشى   ػػ

و شالنحا ل البا ل ػا فف رقػاـ (53)ال رخننل شخنشنان النحا ل ال شج ل  ل  ج  شإل  رعمـ رعمي ان فاليان 
 .(55) ـلقإلا  ا شج ااهإلاا رف هإلان لاحااث شرشضيحان س باب ا ش  ببار ا شرأثهإلاا فم  حيار

الرخنػػص  ه ػػا شفنػػبر  عظػـػ  ػػػا  شاحايػػااش  ػػأ  شظيفػػل ال ػػإل  شالرف ػػهإل بعػػا رعقػػا ال جر عػػػا  
و شر ػاإل  النػحا ل الجا عيػل شظيفػل رف ػهإل ش ػإل   ػا (51)هجإلي  ه ا هرطمال  إلحان ل غحاه شرف هإلان لطبيعرػه

يػػار ـ شةػػإلاإلا  شبالػذا   ػػا هػػإلربط ب نػػهإل الطمبػل ش ػػ شف ح وال اهػاشإل  ػػا حػػإـل الجا عػل  ػػا ج يػػع ال جػػ
الجا عػل ش يا ار  ػا شرعمي ار ػا شلشا ح ػا ب ػا ي ػافا الطمبػل فمػ  رقبػل اػذه القػإلاإلا  فش الشةػشؼ  ػا شجػه  ػا 

 هإلش ه ضاإلان ب نمحر ـ شركشعف إلفي فاـ حشل ا.
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 ثالثا : وظيفة التوجيو واإلرشاد:
 ػا با إل ػاا شالرشجيػػه شاػا  رهجػل طبيعيػل لشظيفػل ال ػإل  شالرف ػهإل الرػا رقػـش ب ػا النػحا ل رـػ رربع

القػاشع الػذي هجػال فف  فش ل  الطإلعا النحير لرنبر    ر ا  هجابيل شاػا شظيفػل  إلربطػل ب ع ػ  الإلعػااع 
ركػػشف فميػػه النػػحا لو  عمه ػػا فف رقػػف اش ػػان  ػػا جا ػػال الحػػا شالعػػاؿ شالخهػػإل شالفضػػهملو شفمػػ  النػػػحف 

ان  ش  ػػػػػا رنػػػػػاإل فػػػػػف فة ػػػػػاـ فكااي يػػػػػػل الجا عيػػػػػل فف ر ػػػػػاإل  الإلعػػػػػااع ف ػػػػػاـ النػػػػػحف العا ػػػػػل  شفيػػػػػان ش   يػػػػػ
 .(57) رخننل

لمنػحا ل  ررإل ػح فمػ   جابػل ر ػاؤال  الطمبػل  االجر افيػلشر ثػل شظيفػل الرشجيػه شا إل ػاا الإل ػالل 
و االجر افيػػػػلحػػػشؿ الرحنػػػهل العم ػػػػاو ش ا ػػػاع ال  ػػػاإل ل  ػػػػا ال  ػػػاطا  االجر افيػػػلو ش  ػػػػرشى الخػػػا ا  

خيؽ ا  ي يلو   ا ر  ل اذه الشظيفل شظيفل ال قا ش إلاةبػل  ػا با ضا ل  ل   إلافاع اس   الرإل شيل شاس
 اال ررػاحايحاث  ا الجا عل لم  اا ل  ا رقػاـ ال  ػهإلع الرعمي يػلو شررإل ػح اػذه الشظيفػل  ػا   ػشف ال قػاؿ 

 .(58)شالع شاي شال قاي شالرحقيقا  شالكاإلع ارهإل
 

 رابعا : وظيفة التثقيف والتنشئة االجتماعية:
حاهثل ربمشإل  ف ا ا ف  ح  النحف نفحار ا لمإلفي بجشاإل الخبإل  عيان لمرأثهإل  ا شاا شظيفل 

و حهػػػث رقػػػـش (59)الػػإلفي العػػػاـ شذلػػؾ ب ػػػا رثهػػػإله  ػػف   اة ػػػا  حػػشؿ ةضػػػايا ش  ػػػ ي  ر ػػغل فذاػػػاف ال ػػا 
النػحا ل ببػػث اس  ػػاإل شال عمش ػػا  شالقػػيـ الرػػا رحػػا ظ فمػ  ثقا ػػل ال جر ػػعو شر  ػػ ل ف ػػإلااه فمػػ  ال بػػاا  

 .(1٢)قشي لال
ش عإل ػل ا  ػيـ  االفرػحاح  ا ر  ـ النحا ل الجا عيل  ا الر  ػ ل ا  ػي يل لػاشإلاا  ػا بػث إلش  

ششاجبػػػػا  الطالػػػػال ال  ػػػػمـو شال  ػػػػاا ل  ػػػػػا رف  ػػػػه  هجابيػػػػا  فخػػػػإلى شطإلح ػػػػػا  ػػػػا فػػػػاع ف ػػػػ اؿ  الفرػػػػػاشى 
 .(16)شغهإلاا

 
 خامسا : وظيفة التسمية والترفيو:

رقػاي  ا  حػااث  ػشع  ػف الرػشاحف بػهف الف ػشف النػحفيل الرػا  شاا شظيفل ةاي ػل حاشلػ  النػحا ل
إلضا  القإلا و ش ف الف شف الرا رقا  ا النحا ل لمر ميل القنص شالكم ا  ال رقاطعل شال  ابقا   رقا  ا شاج

 .(1٠)شاسلغاح شالرحقيقا  الطإلعفل شةنص الإلحي  شالنشإل شالإل ـش الضاح ل
ف  إلااا  ا النحا ل الجا عيػل  ػإلى فيضػان ال قػاال  ال قايػل شبا ضا ل لمف شف ال ابقل الرا ي  ف ف

 ال اخإلع الرا ر  ـ  ا الر ميل با ضا ل  ل  شظيفر ا ال قايل.
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 سادسا : وظيفة اإلعالن:
شاا شظيفل ف ا يل لمنحا ل  شف ا فيف  ف فاـ  نااإل الاخلو شاا  ذلؾ بال  بل لمنحيفل 

  ل  ا ر شعل الطبافل شجح   ف  ناإلعف ا.لم  اا -إلغـ ف  ا غهإل إل حيل-الجا عيل 
شاا شظيفل ر افا فم  رعإلعف ال  ػر مكهف بال ػمع شالخػا ا و شاكر ػاال  ػمشؾ اةرنػااي جاهػاو 

 .(14)ب ا هؤاي  ل  حعااع ا  رال شإل ع   رشاه شالرقاـ االةرنااي لماشؿ
ف  ا ػ  ال رغفػل رجػاه  نػالر الكميػل ش ػ ش  ا شاج  اس إلع يػلشي هل ا فيف  ا النحف الجا عيػل 

ا في ا  اسخإلىو   ا هإلربط ا فيف  ا النحف الجا عيل الراإلعبيل بق ـػ النػحا ل بػالغإلض الإل ي ػا 
شاش الراإلعال  ف حهث ركمهف الطمبل    شليل جمال ا في ا  ض ف  شاا ا فيف فش الراإلعال شرن ي ه 

يف   ػا اػش  ػا ع  ػا رعا ػل ش ػي  شنفه فم  الحا شال فحيا انو   ا هرمقػ  الطالػال   ػبل  ػف ث ػف ا فػ
 .(13)ا فيف  ع النحف العا ل

لكف ا فيف  ا النحيفل الجا عيػل هجػال فف هر هػح فػف  ثهمػه  ػا النػحف العا ػل حهػث ررحػاا 
 شفيػل ال ػػمعل فش الخا ػػل ال عمػػف ف  ػا ب ػػا ال هر ػػا    ػػع إل ػػالل الرعمػيـ الجػػا عا شف  ػػه ش باا ػػه ش يا ػػل 

اا  الجا عل  ف  او ش ذا  جا  شفيل ال عم هف ررإل ح غالبان  ا فنحاال الخا ا  الرحإلعإل  ا النحيفل ش ب
 .(15)شال مع الرا رخاـ الطمبل فش ال باال ب  ل فاـ
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 الثاني المبحث
 واقعياو نشأة الصحف الجامعية: تطورىا، 

 
ـ لػػه  ػف البػػاه ا فف باايػل النػػحا ل الجا عيػل اإلربطػػ   لػػ  حػا  بهػػإل ببػا  رػػاإلع  النػحا ل  عمػػ 

فنػػشله شةشافػػػاه ال عإلش ػػػل  ػػػا الكميػػػا  شال عااػػػا العال يػػػلو شيعػػػا رػػػاإلع  النػػػحا ل فم ػػػان حػػػاهثان لػػـػ رعإل ػػػه 
.  الجا عا   ال   ذ  اع ةنهإلع   بيان  قاإل ل بغهإله  ف العمـش

ش  ذ   أع النحا ل ةبل   ا  ال  هفو افر ا  فم  ال شاع شالكراال شاسابا   ل  فف باف  ررأ    
ل ذا العمـو ش ا   فشؿ جا عػل رػاإل  النػحا ل  عمـػ لػه فنػشؿ شةشافػا اػا الشا ػ طشف  ػشلها  ةشافا فا ل

اس إلع يػػلو ف ػػا  ػػػا ال  طقػػل العإل يػػػل  رعػػا الجا عػػػل اس إلع يػػل بالقػػااإلع اسشلػػػ  الرػػا رػػػاخل اػػذا ال ضػػػ اإلو 
حا لو  قػػػا شلم فاإلةػػل  قػػا  ػػبا ظ ػػشإل النػػحف الجا عيػػل    ػػا  فة ػػاـ النػػحا ل شراإلع ػػ ا  ػػا فة ػػاـ النػػ

 ا ػػ  النػػحف الجا عيػػل  ػػا بػػااهر ا  اطقػػل با ػـػ الجا عػػل فش الطمبػػل الػػذهف ينػػاإلش  او شال رػػاخل ضػػ ف 
ال حرػشى الرػاإلعبا سة ػػاـ النػحا لو شل ػػذا  قػا ظ ػػإل  اػذه النػحف  ػػا الجا عػا  العال يػػل ةبػل رأ ػػي  

 فة اـ النحا ل  ه ا.
نػػحف الجا عيػػػل  ػػع بػػػا  الرػػاإلع   ػػػا ش ػػا الػػشطف العإل ػػػا اخرمػػف الحػػػاؿو  قػػا رػػػحا ف ظ ػػشإل ال 

جا عار ػػػاو ش ا ػػػ  باايػػػل النػػػحا ل الجا عيػػػل ف ػػػا ظ ػػػشإل  جمػػػل )القا مػػػل(  ػػػا الجا عػػػل اس إلع يػػػل بالقػػػػااإلع 
 ـ.1937 رإلا قل  ع رأ ي  ة ـ النحا ل  ه ا فاـ 

 
 :والوطن العربي نشأة أقسام الصحافة في العالم

ـ  ػف خػػيؿ الشا ػػ طشف 1869لـ سشؿ  ػػإلع  ػػ ل برػاإلع  النػػحا ل  ػػا العػا االار ػػاـ ا ػ  باايػػل 
و ثـػ بػاف  Washington and Lee Universityشاػا اآلف جا عػل  Washington College ػشلها 

بعػض الجا عػا  اس إلع يػل  ػػا ر ظػيـ بػإلا ا ش حاضػػإلا   ػا رػاإلعو النػػحا ل فش رضػهف لبإلا ج ػا اإلش ػػان 
ـ براإلع   نل اإلا ا  ا النحا لو ثـ 1873فاـ و ثـ ربعر ا  ميل شاليل    ا  (11) ا ال شاا النحفيل

ـو شةبل باايل القإلف الع إلعف  اف ا اؾ ف إل 1878فاخم  جا عل  ي شإلي    جان لراإلع  النحا ل فاـ 
 اإل ػل النػحا ل  ف  ػأ و ثـػ (17)جا عا  فم  اسةل  ا الش ط الغإل ا لمشاليا  ال رحػاع رػاإل  النػحا ل

 ـ.1978 ا   ل 
  حل  اليل ةاإلاا  مهشف اشالإل    ا   ميل  1973جشحعف بشلهرحإل  ا   ل شخنص النحفا ال عإلشؼ 

ـ رخػػإلل فشؿ ا عػل طيبيػل  ػف ة ػـػ 1917و ش ػ ا فػاـ Colombiaلرعمػيـ النػحا ل  ػا جا عػػل  شلش بيػا 
بعػػا اإلا ػل ل ػػاع فػا هفو ش ػػاف  ال ػااإل  الثا شيػػل  ػا الشاليػػا   Missouriالنػحا ل  ػا جا عػػل  ي ػشإلي 
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ـ برػػاإلع    ػػااا النػحا لو شرػـػ ر ظػػيـ اشإلا  جا عيػػل لرػاإلعال الااإل ػػهف فمػػ  رعمػػيـ 1927ال رحػاع فػػاـ 
 .(18)النحا ل  ا ال ااإل  الثا شيل ش افا ذلؾ فم  با   نااإل نحف طيبيل  ا اذه ال ااإل 

ار ا ان بالرعميـ العالا  ا  جاؿ النحا ل  ػ ل ا ش ا   جا عل حعشإلخ ال شي إلعل فشؿ جا عل فشإلش يل رباي 
فا يل النحا ل  ا ففقاال الحإلال العال يل الثا يل حهث باف  جا عا  الاشؿ اسشإلش يل  شاحااا ـو 1973

 .(19)براإلع  النحا ل االار اـ ا 
ش ا الشطف العإل ا  ا    جمل ال يؿ ال نإلعل فشؿ  ف افا  ل     ا   اإل ل لمنحا ل  ا   ل 

نػػػحا ل  ػػػا الجا عػػػا  ال نػػػإلعل   ػػػاف  ػػػػا ـو   ػػػا افػػػا طػػػه ح ػػػهف  لػػػ   ةا ر ػػػاو ف ػػػا فشؿ ة ػػـػ لم1896
ـو شاػػػش الق ػػػـػ العم ػػػا ال رخنػػػص اسشؿ  ػػػف  شفػػػه  ػػػا ال ػػػػإلؽ 1937الجا عػػػل اس إلع يػػػل بالقػػػااإلع  ػػػ ل 

ـ  ع ػػػػػا الرحإلعػػػػػإل شالرإلج ػػػػػل 1939اسش ػػػػطو شف  ػػػػػأ  الجا عػػػػػل ال نػػػػإلعل )جا عػػػػػل  ػػػػػؤاا اسشؿ(  ػػػػػا  ػػػػ ل 
ـ ة ـػ الرحإلعػإل 1954 أ  جا عػل القػااإلع  ػا  ػ ل شالنحا ل ب ميل اآلااال ش اع الاإلا ل  يه   رافو ثـ ف 

 .(7٢)شالرإلج ل شالنحا ل الرابع لكميل اآلااالو ش ا   الاإلا ل  يه فإل ع   شا 
ـ  ع ا ا فيـ الذي رـ  يه  لغا  ة ـػ النػحا ل ب ميػل اآلااالو شفنػبر 1971شف  أ  جا عل القااإلع فاـ 

شا ذافل شالعيةا  العا لو ش ػا لبػث فف رحػشؿ  ع ا ا فيـ يحرشي فم  ثيثل رخننا  اا النحا ل 
اذا ال ع ا  ل   ميل ل فيـ ةبل رخإلل الا عل اسشل    هو شةا حاا االار اـ بعا    ا   ميل ا فيـ بف شف 
الع ػل النػػحفا حهػػث رػػاإل   ػػا الكميػػل الرنػػ يـ شا خػػإلال   ضػػين فػػف الطبافػػل شالرنػػشعإل الفشرػػشغإلا ا 

 .(76)شغهإلاا
ال نػػػػإلعل اسخػػػإلى ف  ػػػػأ ة ػػـػ النػػػػحا ل الرػػػابع لكميػػػل المغػػػػل العإل يػػػل بجا عػػػػل اسحاػػػإل فػػػػاـ  ش ػػػا الجا عػػػا 

ـو ش ػػػػعبل 76/77ـو شة ػػـػ النػػػػحا ل شا فػػػػيـ ب ميػػػػل اآلااال  ػػػػا  ػػػػشاال بجا عػػػػل ف ػػػػهشط فػػػػاـ 75/76
ـو شة ػػػػـػ الاإلا ػػػػػػا  1981ب ميػػػػػػل اآلااال بجا عػػػػػل ا  ػػػػػ  اإلعل فػػػػػاـ  االجر ػػػػػاعاالرنػػػػػاؿ شا فػػػػػيـ بق ػػػػـػ 

 .(7٠)ـ1982ل ال رخننل ب ميل اآلااال بجا عل الحةاحعا  ا فاـ ا في ي
شفمػ  نػعها بقيػل الػاشؿ العإل يػػلو رػحا ف    ػا  ثػيث شحػاا  فم يػػل  رخننػل لرعمػيـ النػحا ل  ػا فػػاـ 

ـو شاػا ال ع ػا الػشط ا العػالا لمنػػحا ل  ػا الجحا ػإلو شة ـػ النػػحا ل  ػا  ميػل اآلااال  ػا بغػػاااو 1964
 برش  . سخباإلاش ع ا النحا ل شفمـش 

ـو ثػـػ فػػاا  اإلا ػػػل 1966  جا عػػل فـ اإل ػػاف بال ػػشااف ة ػػ ان لمنػػحا ل  ػػػا  ميػػل اآلااال  ػػا فػػاـ أشف  ػػ
 .(74)ـ1977ـ  ا ة ـ المغل العإل يل بعا  لغا   ميل اآلااال فاـ 1973ال شاا النحفيل فاـ 

با ػـػ  ميػل الرشثهػػا  ـ ف  ػأ  الجا عػػل المب ا يػل ببهػػإلش   ع ػا النػػحا ل الػذي رحػشؿ  لػػ   ميػل1967ش ػا 
 .(73)ـ1974شا فيـ  ا  اإل  

جا عػػل ال مػؾ  ػػعشا )جا عػػل الإلعػاض  ػػابقان( ة ػـػ ا فػيـ بالجا عػػلو شبعػػااا  ا ررحػػ اػػ 1392ش ػا فػػاـ 
 .(75)بأإل ع   شا  ف  أ  جا عل ال مؾ فبا العحعح ة  ان ل فيـ شربعر ا  عظـ الجا عا  ال عشايل



 د. طمعت عيسى                            ة نموذجا  التدريب الصحفي في أقسام الصحافة في الجامعات العربية: صحف الجامع
 

 

تصال: تحوالت التعميم اإلعالمي، ألساتذة األمريكية العربية عشر لمجمعية الخامس المؤتمر  17 17 م٠٢6٢أكتوبر الكويت،جامعة  اال

ـ لمنػحا ل شا فػيـ  ػا ال غػإلالو شف  ػأ  جا عػل الهإل ػشؾ بػاسإلاف ـ ففمف فػف    ػا  ة ػ1976ش ا فاـ 
ـ الػػػػذي يحرػػػػشي حاليػػػػان فمػػػػ  رخننػػػػا  النػػػػحا لو شا ذافػػػػػل 1987ة ػػػـػ النػػػػحا ل شا فػػػػيـ  ػػػػا العػػػػاـ 

 .(71)شالرمفحعشفو شالعيةا  العا ل شا فيف
فيػان ضػ ف ة ـػ ـ بعػا فف  ػاف ةبػل ذلػؾ رخننػان  إل 1997شرأ   ة ـ ا فيـ  ػا جا عػل ةطػإل  ػا فػاـ 

و شرشجػػا فة ػػاـ ششحػػاا  فم يػػل ل فػػيـ شالنػػحا ل  ػػا جا عػػا  اسإلا يػػل بػػاسإلاف شلهبيػػا (77)المغػػل العإل يػػل
 .(78)شا  اإلا  العإل يل ال رحاع شةطإل شف اف

ف ا  ا  م طهف؛ حهث رعا الجا عا  الفم طه يل  ف  ا حاهثل ال  أعو  يعربإل ة ـ النحا ل شا فيـ الذي 
ـ براإلع   ف  أ  ا  ميل اآلااال بالجا عل ا  ي يل  ا غحع اش الق ـ اسشؿ  ا جا عا   م طهف الذي اار

ـو ش اف برخنص شاحا  قط اش رخنص النحا ل ال قإلش عو 1992فمـش النحا لو شةا ف  أ الق ـ   ل 
 ـ.1998ثـ فضهف  ليه رخنص العيةا  العا ل   ل 
الجا عا  الفم طه يلو حهث ف  أ   جا عل ال جا  ب ابم   ثـ رشال  بعا ذلؾ فة اـ النحا ل شا ذافل  ا

ـو ش ػاف ةبػل ذلػؾ رخنػص  إلفػا  ػا ة ػـػ 1994ة ـػ النػحا ل  ػا  ميػل االةرنػاا شالعمػـش ا ااإلعػل فػاـ 
ثـ ة ـػ ا فػيـ ـو 1996 العمـش ال يا يل بالكميلو ريه ة ـ ا فيـ الرإل شي  ا جا عل اسةن  بغحع   ل

شف  أ  جا عل بهإلحع   ع ا الراإلعال ا ذافا لراإلعال ـو 2773ا عل اسحاإل بغحع فاـ شالمغل العإل يل  ا ج
 ا في ههف شالنحفههف.

 
 : (79)بداية الصحافة الجامعية

رعػػػا ال عمش ػػػػا  ال رػػػػشا إلع فػػػػف رػػػػاإلعو ش ػػػػاايا  النػػػحا ل الجا عيػػػػل ةمهمػػػػلو شةػػػػا بػػػػاف   إلاانػػػػا  
شاو حهػػث ي ػػػهإل  ػػش   ؤلػػػف  رػػاال )النػػػحا ل النػػحا ل الجا عيػػػل ةبػػل رػػػاإلع  النػػحا ل  عمػػـػ بعػػاع فقػػػ

و القإلف الرا ػع الع ػإل اس إلع يل( فف النحا ل الجا عيل  ا   ف بشفيل  ا بااهر ا شر رـ باساال ةبل باايل
الرا ناإل  ب ميل ااإلر شث فاـ  Dartmouth Gazetteشفف فشؿ نحيفل جا عيل اا ااإلر شث جاحع  

 ـ شبعااا بأإل ع   شا  نحيفل ااإلا اإلا.1876فاـ  Yaleـو ثـ نحيفل جا عل ههل 1799
 Yale Dailyف ا فمػ  نػعها النػحف الجا عيػل الهش يػل  يعرقػا فف فشل ػا  ا ػ  نػحيفل ههػل اهمػا  هػشح 

News  ـ شال حالػػػ  رنػػػػاإل حرػػػػ  اآلفو شبعػػػا ف ػػػػإلع ففػػػػشاـ بػػػاف  نػػػػحيفل ااإل ػػػػاإلا 1873شنػػػاإل  فػػػػاـ
  ا الناشإل  اشإلعل هش يل. Harvard Crimson  إلع  شف 

ف ػػػا   ايػػػل القػػػإلف الرا ػػػع ف ػػػػإل نػػػاإل ل عظػػـػ الكميػػػا  شالجا عػػػػا  اس إلع يػػػل نػػػحف جا عيػػػل ف ػػػػبشفيل ش 
فاا النحف الجا عيل ش بػإل حجـػ  نػااإلاا شرػشال  نػاشإلاا حرػ  بمػغ  احاااشعش يلو ش ا القإلف الع إلعف 

بػشلريي  ػف  ر ااان  ل  الهل النحف الجا عيل اس إلع يل الذي ففاه شج عه ااإلعػش انحيفل  2524فاااا 
 نحيفل. 3177جا عل  ا ار ش ر و   ا ي هإل رقاهإل آخإل  ل  فف فاااا يقاإل بحشالا 
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شال ررش إل  عمش ا   ركا مل فف باايل النحا ل الجا عيل ش  أر ا  ا ف ػاكف فخػإلى  ػف العػالـو شلكػف هػذ إل 
حا ل الطيبيػلو  فػا  بإلاايـ دمحم  عها  ا إل الره لما رشإلاه فػف النػحا ل ال اإل ػيل   ػاإلا  فػف رطػشإل النػ

و حهػث ي ػرإلؾ  ظػاإل  School Masters Newspaperال  مكل ال رحاع ر ػ   نػحف  ظػاإل ال ػااإل  
 ال ااإل  ش   شلشاا  ع الطمبل  ا رحإلعإل نحف ـ الطيبيل. 

النػػحا ل الطيبيػػل ب ػػ ل رخطػػ   عػػه الحػػاشا  لػػ  ال جر ػػع ال حمػػاو شرحشلػػ   ػػػا  ا ر ػػإل ش ػػا  إل  ػػا 
  ا ي به النحف ا ةمي يل.بعض ال قاطعا   ل  

 
 نشأة الصحافة الجامعية في الوطن العربي:

ش ا الاشؿ العإل يل باف  النحا ل الجا عيل  ا  نإلو شةا رشا ا اذا  ع الرب هإل بالع ايل براإلع  
 الرخننا  النحفيل شا في يل  ا الجا عا  ال نإلعل.

ـ 1877حيفل )إلشضػػػل ال ػػػااإل ( فػػػػاـ ش ا ػػػ  باايػػػل النػػػحا ل الطيبيػػػػل  ب ػػػإلع جػػػاانو ف ػػػا ا نػػػػاإل  نػػػ
شاار   ب  إل ا  رال اسابا شالف ا شالعم ػا لمطػيالو شنػحيفل )ال اإل ػل( الرػا فنػاإلاا  نػطف   ا ػل 

ـو ش ػػػف ال عرقػػػػا فف فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل  نػػػإلعل شفإل يػػػل اػػػا نػػػػحيفل 1893شاػػػش ال هػػػحاؿ طالبػػػان فػػػاـ 
 ـ.1937ل بالقااإلع بالمغل ا  جمهحعل فاـ )القا مل( الرا ناإل  فف ة ـ النحا ل بالجا عل اس إلع ي

ش ا ػ  باايػل النػػحا ل الجا عيػل بالمغػػل العإل يػل  ػا  نػػإل فيضػان  ػػع نػاشإل )نػش  الجا عػػل(  ػا نػػشإلع 
 جمل  نميل فف ة ـ النحا ل ب ميل اآلااال  ا جا عػل القػااإلعو ش ا ػ  فشؿ  جمػل جا عيػل ررػير الفإلنػل 

 عيػػػل شرحمم ػػػاو ثػـػ رحشلػػػ   لػػػ  نػػػحيفل جا عيػػػل راإلعبيػػػل  ػػػا لمطمبػػل لمكرابػػػل  ه ػػػا شرعػػػإلض لم  ػػػاكل الجا
ـو ش إل  برطشإلا  شرشةفا  فاهاع حر  شنم   ل  ثبا  اشإلعل ناشإلاا اس بشفيل حهػث رنػاإل 1972

 .(8٢)نبا   ل فإل عا  شررشةف خيؿ ا جاحا 
ـ فػػػػف ا رحػػػػاا العػػػػاـ لطػػػػيال 1968شنػػػاإل   ػػػػا  نػػػػإل نػػػػحيفل طيبيػػػػل فخػػػػإلى اػػػػا )الطػػػػيال( فػػػػاـ 

شإلعػل بجا عػا   نػإلو لرعبػػإل فػف طػيال الجا عػػا  ال نػإلعلو شةػا ظمػ  رنػػاإل  ػا  ػ ل نػػحيفل الج  
 .(86)ـو ف ا ا فغمق  بقإلاإل  ف إل ا ل الج  شإلعل1976 نفيل حر  فاـ 

ش ػػا العػػإلاؽ فنػػػاإل  ف ػػااع  ميػػل الرجػػػاإلع  ػػا جا عػػل البنػػػإلع نػػحيفل جا عيػػل رحػػػ  ا ػـػ )الجا عػػل(  ػػػا 
ـو 1969 ميػػػل اآلااال بجا عػػل بغػػااا نػػػحيفل )النػػحا ل( فػػػاـ و   ػػا فنػػاإل ة ػػـػ النػػحا ل ب(8٠)ـ1964

و شظمػ  رنػاإل ف ػبشفيل ثـػ رحشلػ   لػ   نػف  ػ إلعلو شبعػا رحػشؿ  شرشل  إل ا ل رحإلعإلاا ح هػاع   ي ـػ
الػااةشةاو   بػإلاايـة ـ النحا ل  ل  ة ـ ا فيـ فنبر ا   ا )ا فػيـ( شرػشل  إل ا ػل رحإلعإلاػا  ػا حه ػه 

ـ  م اف حاؿ ل رحاا الشط ا طمبل العإلاؽو ش ا 1969)نش  الطمبل( فاـ   ا ناإل   ا العإلاؽ  جمل 
فنػػاإل  ال جمػػل  محقػان  ػػا  ػػ ل نػػحيفل  نػفيل رعشيضػػان فػػف الػ قص ا خبػػاإلي  ػػا فبػػشاال  1975فػاـ 

 .(84)ال جمل
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ـ فػف جا عػػل الكشعػ  باشإلعػػل ف ػبشفيل شيقػػـش برحإلعإلاػػا 1979ش ػا الكشعػػ  نػاإل  نػػحيفل )آ ػاؽ( فػػاـ 
ال ػشظفهف شففضػا  اه ػل الرػاإلع و شرػإلف  رحإلعإلاػا  جػاع فبػا العحعػح ال طػشع  فضػش اه ػل بعض الطمبل ش 

 الراإلع   ا الجا عل.
ش ػػػا اسإلاف نػػػاإل  فػػػف جا عػػػل الهإل ػػػشؾ نػػػحيفل )نػػػػحا ل الهإل ػػػشؾ( الرػػػا رػػػشل  رحإلعإلاػػػا طمبػػػل اا ػػػػإلع 

نػحيفل الجا عيػل فػف النحا ل شا فيـ بالجا علو شرناإل فث ا  الاإلا ػل بػالقطع العػاايو شرخرمػف اػذه ال
نػحيفل ل جر ػع  حا ظػل  إل ػا  قػإل الجا عػلو شي  ػف  بافرباإلاػاغهإلاػا  ػف ف ػشاع النػحف الجا عػل اسخػإلى 

 .(83)القشؿ ف  ا نحيفل  ةمي يل لم اه ل فش ال حا ظل الرا رناإل  ه ا
ا فػػػيـ بجا عػػػل القػػػااإلع ال نػػػإلعل ففػػػػإلؽ  رعػػػا نػػػحيفل )نػػػش  الجا عػػػل( الرػػػا رنػػػاإل حاليػػػان فػػػف  ميػػػلش 

ب إلاحل شرطشإلا     ل حر   -  جمل  نميل-ـ 1958نحيفل جا عيل فإل يلو شةا  إل    ذ   أر ا فاـ 
شنم   ل    م ا الحالاو شةا ر هح  اذه النحيفل   ذ الباايل فف النحف ال بابيل شالطيبيل اسخإلى 

 .(85)  الف شف النحفيل ال خرمفلبأ  ا  ا    ع ين لراإلعال طيال النحا ل فم
 –ـ 1958ال جمل الفنميل  شةا  إل  نحيفل )نش  الجا عل(   ذ بااهر ا شحر  اآلف بأإل ع  إلاحل اا:

ـو  ال ف  ػا رشةفػ  بعػا 1958ا. فبا المطهف ح حعو شناإل العػاا اسشؿ    ػا  ػا  بإلعػل  بإ إلاؼ ـ1959
فا ػػانو بنػػػشإلع  13 بعػػػاحهػػػث فػػاا  لمنػػاشإل  ـ1976 –ـ 1972النػػحيفل اس ػػبشفيل ثػػـػ ثيثػػل ففػػاااو 

ـو شةػػػا 1971فمػػػ   ػػ ل نػػحيفل ف ػػػبشفيل بعػػا    ػػا   ع ػػػا ا فػػيـ بجا عػػل القػػػااإلع فػػاـ  ا رظا ػػافكثػػإل 
و شرػإلف  رحإلعإلاػا جػيؿ الػاهف الح ا نػاو شر هػح  ف  ػػا 1972اي ػ بإل  18نػاإل العػاا اسشؿ    ػا  ػا 

مػػا فمػػػ     ػػػل النػػحا ل شالخػػػإلشل بال ظإلعػػػا  الرػػػا  ا ػػ   ع ػػػين لرػػػاإلعال طمبػػل  ع ػػػا ا فػػػيـ ب ػػػ ل ف 
 .(81)ا فيـ  ل  حهح الرطبها الع ماهاإل  ا طمبل 

نػػحيفل  لػ  النػػاشإل الفػاا  حهػػث  ـ1979 –ـ 1978النػػحيفل اس ػبشفيل    ا ػ  ال إلحمػل الثالثػػلف ػا 
فػيـ شإلف  ـ  جإلعاع ف بشفيل فػف  ميػل ا 1978اي  بإل  18بعا  رإلع رشةف ل اع فا هف  قطو شذلؾ  ا 

ب  ل  النحيفل اس بشفيل و ش ا ال إلحمل اسخهإلع رناإل(87). خمهل نابا  ش ا. جهال فبش المهلرحإلعإلاا ا
ففػااا  ػػا الفنػل الاإلا ػا الشاحػػاو شعرػإلف  رحإلعإلاػػا ا. ف ػإلؼ نػػالر  17اشإلي   ػرظـ ف ػبشفيانو شب عػػاؿ 

 .(88)  ة ـ النحا ل شال  إل  ا الكميلإل ي
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 :لثالثاالمبحث 
 حف الجامعية في الوطن العربيواقع الص

 
 ربا ل حنإل اا رطاع الباحث الرعإلؼ فم  شاةع النحا ل الجا عيل  ا الشطف العإل ا  ف خيؿ 

النػػػػػحف الجا عيػػػػػل العإل يػػػػػل الرػػػػػا فإل ػػػػػم ا الباحػػػػػث لكا ػػػػػل الجا عػػػػػا  العإل يػػػػػل ثػػػػػيث  ػػػػػإلا  فبػػػػػإل البإلعػػػػػػا 
خػيؿ  شاةػع الجا عػا  العإل يػل فمػ   و ش ػفرحػاث  ف  ػا القمهمػل الرػا إلاجػعش ػف خػيؿ ال و ا لكرإلش ػا

 و شذلؾ ح ال ال طاؽ الجغإلا ا ل ا: ب ل ا  رإل  
 

 الصحف الجامعية في مصر:
 ذا  ظإل ا  ل  النحف الطيبيل  ا  نإل  جااا باف  فم  فهاي ف إلاا شاه ا  خاإلل الجا علو  قا  ا   

 إل  ف طػشاف ش هخا هػل  ػإـل فػاـ  )جإلعاع الجا عل( با    اإلعل اا فشؿ نحيفل جا عيل  نإلعلو شفناإلاا
فح ػا إلا ػا ش ش ػ  دمحم  جمػل ف ػبشفيل با ـػ  ـو ش ػا القػااإلع فنػاإل1976ـ شا ر إل ناشإلاا حر  1899

ـ فنػػػاإل  ح ػػػػشا  ػػػػااهف  جمػػػل  نػػػػف  ػػػ إلعل با ػػػـػ )الجا عػػػػل 1979)الجا عػػػل ال نػػػػإلعل(و ش ػػػا ه ػػػػاهإل 
ل حاضػإلا  ا  جمهحعػل شالفإل  ػيل ال نإلعل( ب اؼ   إل ال حاضإلا  ال خرمفل حهث فنػاإل   ػيـح ل  ػإل ا

 .(89)الجا عل ال نإلعل ا ررا ش  إل  الخطال الرا فلقه  ب  ا بل 
ـ فنػػػػػاإل  رحػػػػاا الطمبػػػػػل ال نػػػػػإلعهف  جمػػػػل  ػػػػػ إلعل بالقػػػػػااإلع رحػػػػ  ا ػػػػـػ ) جمػػػػػل الطمبػػػػػل 1979ش ػػػػا فػػػػػاـ 

 ـ فنػاإل   هإل ػا فبهػا  جمػل  ػ إلعل  شج ػل ل  ػاث1938ال نإلعهف( شلـ راـ  ػشى فػاـ شاحػا  قػطو ش ػا 
ـ شاا ػػ  1945 ػف الطمبػػل  قػطو   ػػا فنػاإل  رحػػاا الخػإلعجهف ال نػػإلعهف  جمػل )الطميعػػل ال نػإلعل( فػػاـ 

 .(9٢)فاـ شاحا  قط
ـ فشؿ نػحيفل 1937شرعا نحيفل )القا مل( الرا فناإلاا ة ـ النػحا ل بالجا عػل اس إلع يػل بالقػااإلع فػاـ 

حا ل شا فػػػػيـ شعرػػػشل  الطمبػػػػل جا عيػػػل  نػػػإلعل شفإل يػػػػل رنػػػاإل بال ػػػ ل ال رعػػػػاإلؼ فميػػػه  ػػػػف فة ػػػاـ النػػػ
 .(96)   شلهر او شةا ناإل  بالقطع ال نفا شبالمغل ا  جمهحعل

ش اف  نحيفل )نش  الجا عل( ال نإلعل الرا رناإل حاليان فف ة ـ النحا ل  ا  ميل ا فػيـ بجا عػل 
شةفػ  ـو شاا ففإلؽ شف  إل النحف الجا عيػل ال نػإلعلو ثـػ ر1958القااإلع بالناشإل  ا   ل  جمل فاـ 

شفػاا  لمنػػاشإل فػػاع  ػػإلا   نػػحيفل ف ػػبشفيل  ع ميػػل فػف  ع ػػا ا فػػيـ ب ميػػل اآلااال ةبػػل    ػػا   ميػػل 
ا فػيـو ثػـػ فػػف  ميػػل ا فػيـو شرنػػاإل اآلف ف ػػبشفيل  ػػل هػػـش فإل عػا  شعػػإلف  رحإلعإلاػػا ا. ف ػػإلؼ نػػالر 

 .رركشف اه ل الرحإلعإل  ف ا.  جشى  ا ل شا.  ه ا  فبش هش فش 
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ـ فف ا رحاا العاـ لطيال الج  شإلعل بجا عا   نإل 1968فكرش إل  15ال(  ا شناإل  نحيفل )الطي
رحػػ   ػػػعاإل )طيب ػػا نػػػش  الحػػا شف ػػػل الغػػا( ش ا ػػػ  رنػػاإل  نػػػف  ػػ إلعل بػػػالقطع ال نػػفاو شإل ػػػح  

باسبشاال الثابرػل  اار  النحيفل فم  ج  شإل الطمبل   ل ثـ ال باال بنفل فا ل ثـ الج  شإل العاـو   ا 
ـ بقػػػػػػإلاإل  ػػػػػػػف إل ا ػػػػػػػل 1976نػػػػػػحا ل ال رخننػػػػػػػل ب ػػػػػػػاو شفغمقػػػػػػ  النػػػػػػػحيفل فػػػػػػػاـ الرػػػػػػا ر شفػػػػػػػ   ػػػػػػػع ال

و ش ا ػػػػ  النػػػػحيفل رعر ػػػػا  ػػػػا ر شعم ػػػػا فمػػػػ  رخنػػػػيص جػػػػح   ػػػػف  هحا يػػػػل  رحػػػػاا طػػػػػيال (9٠)الج  شإلعػػػػل
 .(94)الج  شإلعل العإل يل

  ا رناإل جا عل حمشاف نحيفل )جا عػل ال  ػرقبل( بػالقطع ال نػفا ب عػاؿ فػاا شاحػا  ػل  نػل اإلا ػا 
 16  ػخل شفػاا نػػفحار ا  3777لنػحيفل بالكا ػل  ػف ة ـػ ا فػيـ بالجا عػلو شرػشحع النػحيفل شر ػشؿ ا

نفحل فإل عل    ا  مش لو شعرشل  الطمبل   ااااا بال شاا النحفيل اليح ل لناشإلااو شعر هح ربشعب ا بالر شع 
شاساال شالفػػػػػف   ػػػػا  ػػػػل  ػػػػا ه ػػػـػ الطالػػػػػال  ػػػػف اسخبػػػػاإل شالرحقيقػػػػا  شاسحااهػػػػػث ش ػػػػ شف ال ػػػػإلفع شالك بهػػػػشرإل

 .(93)شالإلعاضل
ـ  نػػػػحيفل راإلعبيػػػػل لطمبػػػػل ة ػػػػـػ 1996شرنػػػػاإل جا عػػػػل ال  نػػػػشإلع نػػػػحيفل )فخبػػػػاإل الجا عػػػػل(   ػػػػذ فػػػػاـ 

خػػػإلال شطبافػػػل  النػػحا ل الػػػذهف هرػػاإل شف  ه ػػػا فمػػ   ا ػػػل الع ميػػا  النػػػحفيل  ػػف  ااإلع شرحإلعػػػإل شاجفػػيف شاج
 حل بالقطع ال نفا.نف 16شرشحعع لافـ  ا هرمقش ه  ف اإلا ل  ظإلعلو شفاا نفحار ا 

شر ػشؿ النػحيفل  ػف فا ػا الرشحعػػع شا في ػا  شالربإلفػا  با ضػا ل  لػػ  افـػ  ميػل اآلااال بالجا عػلو شةػػا 
و شر ػػػرـ النػػػحيفل بأخبػػػاإل  نػػاإل  ػػػف النػػػحيفل حرػػػ  اآلف ث ا يػػػل ففػػػااا با ضػػػا ل  لػػ   جمػػػل فػػػف الق ػػـػ

الطمبػػػل ش شضػػشفا  إلعاضػػػيل ش  يػػػل الجا عػػل ش ميار ػػػا ش  ػػإلشفار ا با ضػػػا ل  لػػ   شضػػػشفا  فا ػػػل ر ػـػ 
 .(95)شفابيل

شرنػػاإل جا عػػل ج ػػشال الػػشااي  ػػا  إلف ػػا ب ػػشاال نػػحيفل  ػػ إلعل بع ػػشاف )فخبػػاإل الجا عػػل(   ػػػذ  
ـو ش ػاف ا ػ  ا ف ػا النػػاشإل )نػش  النػعها(و شرػشحع فلفػا   ػػخل فمػ  ج  شإلاػا  ػف طمبػػل 1979العػاـ 

لجا عل شالرعإلعف باشإلاا  ا ال جر عو با ضػا ل الجا عل شف إلاـو شر اؼ  ل   لقا  الضش  فم    جاحا  ا
و شرقع النحيفل  ا (91) ل  راإلعال طمبل النحا ل فم  الع ل النحفاو شررمق  ر شعم ا  ف  ااإلع الجا عل

 .(97)نفحل بالقطع ال نفا فإل عل    ا  مش لو شر رخاـ الشإلؽ اسبيض ال  طال 16
نػػػػػحيفل ) ػػػػباال الجا عػػػػػل(   ػػػػذ فػػػػػاـ شينػػػػاإل فػػػػف ة ػػػػـػ ا فػػػػيـ ب ميػػػػػل اآلااال جا عػػػػل ف ػػػػهشط  
نػػفحل بػػالقطع ال نػػػفا فإل عػػل    ػػا  مش ػػػلو شر ػػرخاـ الػػشإلؽ اسبػػػيض  16ـو شرقػػع النػػحيفل  ػػػا 2777

ال  ػطالو شر  ػإل النػػحيفل فخبػاإل ش  ػػاطا  الجا عػل شفخبػاإل  حا ظػػل ف ػهشط شبعػػض القضػايا ال يا ػػيل 
شعرإلف  رحإلعإلاا ا. و (98)شالاهف شال  شفا  شال بابيلو ش  ا نفحا  لمرحقيقا  شالحشاإلا  شالإلعاضل شاساال

 .(99)ف ي ل ف إلاف
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شرنػاإل نػػحيفل )إل ػػالل الجا عػل( فػػف ة ػـػ النػحا ل  ػػا  ميػػل اآلااال بجا عػل ال  ش يػػل شعرػػإلف   
نػػفحا  بػػالقطع  8رحإلعإلاػا ف. ا. حع ػػال  ػاكإل ش ػػاهإل الرحإلعػإل ا. فبػػا الجػشاا إل يػػعو شرقػع النػػحيفل  ػا 

 ال نفا اث رهف    ا  مش ل.
الػػ  النػػحيفل  ػػا ا رراحيػػل فػػاااا الثػػا ا فف الطمبػػل يقش ػػشف برحإلعػػإل النػػحيفل رحػػ    ػػإلاؼ شة 

 .(6٢٢)ف ارذر ـو   ا ب ثابل ال ع ل الذي هراإلال  يه طيال ة ـ النحا ل فم  رطبها  ا اإل شه
ـ ناإل  نحيفل )فخبػاإل الجا عػل( فػف ة ـػ ا فػيـ  ػا  ميػل اآلااال بجا عػل 1995ش ا  بإلعل  

نػػفحل بػػالقطع ال نػفا فإل عػػل    ػػا  مش ػػلو  12رحإلعإلاػػا ا. دمحم  ػعاو شرقػػع النػػحيفل  ػا  ال  يػا شعرػػإلف 
شر ػػػػرخاـ شإلؽ جإلا ػػػػػا فبػػػػػيضو شر ػػػػػرـ النػػػػػحيفل بأخبػػػػػاإل ش  ػػػػػاطا  الجا عػػػػػلو ش  ػػػػػا نػػػػػفحا  لمحػػػػػشاإلا  

 .(6٢6)شالرحقيقا  شال  شفا  شالثقا ل شالف شف شالاهف شالإلعاضل
 ػا جا عػل اسحاػإل ال ػإلعف نػحيفل )نػش  اسحاػإل(   ػذ فكرػش إل شيناإل ة ـ ا فيـ ب ميل المغل العإل يل 

نػفحل  ػف القطػػع العػاايو شربػاع لمج  ػشإل العػااي شالطمبػلو شعػػإلف   16ـو شاػا ف ػبشفيل رقػع  ػا 1999
 .(6٢٠)رحإلعإلاا ا.  ح شا حبهال

 
 الصحف الجامعية في المممكة العربية السعودية:

ف فا ػان  ػشف  ثهػإل فإل عػه حػشالاعيػل غ يػل شةاي ػل   ػذ رجإل ل الجا عا  ال عشايل  ا  جاؿ النػحا ل الجا 
  ف الجا عا  ال عشايل رحرشي فش احرش  فم  فة اـ ش ميا  لمنحا ل شا فيـ شالافشع. 

اػػ شاػػا نػحيفل )فخبػػاإل الجا عػل( فػػف 1392 قػا نػػاإل  فشؿ نػحيفل جا عيػػل  ػعشايل  ػػا  ػ إل  ػػشاؿ 
ح بالرعػػػػػاشف  ػػػػػع  ااإلع العيةػػػػػا  العا ػػػػػل بالجا عػػػػػلو شا ااإلع  ػػػػػا جا عػػػػػل ال مػػػػػؾ فبػػػػػا العحعػػػػ االةرنػػػػػاا ميػػػػل 

 ا الناشإل فإل ع  ػ شا   لػ  فف رـػ رأ ػي  ة ـػ ا فػيـ ب ميػل اآلااال شالعمػـش ا   ػا يل شالػذي  شا ر إل 
اػػػ شبعػا ذلػؾ بعػػاـ بػاف القػا  شف فمػػ  النػحيفل الع ػل فمػػ  1398رػشل   نػااإل النػحيفل بػػا ان  ػف العػاـ 

 ااإل النحيفل فبإل راإلعال الطمبل فم  الع ل النحفا  ف ج يع جشا به.رحقها ال اؼ الراإلعبا  ف  ن
شرعر ا النحيفل  ا ر شعم ا فم  ا في ا  شاسفااا الخانل الرا راف  ا شر شل ا بعض القطافا   ػا 
الجا عػلو شعػػرـ  فػااااا بالكا ػػل  ػا  ع ػػل النػػحا ل  ػشا   ػػف  احيػل  فػػااا النػحيفل ش حرشااػػا ش  ػػرشااا 

إل ال ا  ل  ال طبعل.الف ا شر ف خإلاج ا شاج  هذاا شاج
  خل  ػا باايػل نػاشإلااو  377شرطبع النحيفل ف إلعف فلف   خل  ل خ  ل ف إل هش ان بعا فف  ا   

 47نػػفحل بػػالقطع ال نػفا ششنػػم  بعػػض اسفػااا الخانػػل  لػػ   24 – 12شربمػغ فػػاا نػػفحار ا  ػف 
شفا  النػػحيفل  ػػا بػػهف اسخبػػاإل نػػفحلو ش ػػاف العػػاا اسشؿ نػػاإل  ػػا فإل ػػع نػػفحا   قػػطو رر ػػشع  شضػػ

شالمقػػػػػػػا ا  شالثقا ػػػػػػػػل شا  ػػػػػػػػي يا  ش ػػػػػػػ شف الطػػػػػػػػال شالإلعاضػػػػػػػػل شالطالبػػػػػػػا  شالػػػػػػػػإلفي شالكاإلع ػػػػػػػػارهإل شفخبػػػػػػػػاإل 
 .(6٢4)ال جر ع
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  ػػا رنػػػاإل جا عػػػل ال مػػؾ  ػػػعشا نػػػحيفل )إل ػػػالل الجا عػػل( فػػػف  ػػػعبل النػػػحا ل  ػػا ة ػػـػ ا فػػػيـ شاػػػا 
جاحا  الجا عيلو شناإل العاا اسشؿ  ػا فػاـ نحيفل ف بشفيل رناإل نبا   ل  ب  شررشةف خيؿ ا 

 ا رقم حهث  155اػ ب ه ل رحإلعإل   ش ل  ف خ  ل طيال شطبع   ا  طابع خانل حر  العاا 1395
فػاا نػفحار ا  ػف ث ػا ا نػفحا   لػ   ػػرل  شاإلرفػػعفلػف   ػخلو  24ل طبعػل الجا عػلو شرطبػع النػحيفل 

ا  الثقا يػػل ال ػػعشايل   ػػخ ا  ػػا فػػاا  ػػف اشؿ ف ػػإل نػػفحل شعرػػشل  الطػػيال رشحعع ػػا   ػػا رػػشحع ال محقيػػ
نػػفحل شرحرػػشي فمػػػ  فػػاا  ػػف ا في ػػا  الرجاإلعػػػلو  36و   ػػا فف فػػاا نػػفحار ا اإلرفػػػع  لػػ  (6٢3)العػػالـ

شرعػا اػذه النػحيفل  ػف النػحف الجا عيػل العإل يػل القمهمػل شي ػإلؼ فمػ  ا ااإلع شالرحإلعػإل ا. فمػا القإل ػاو 
ا فمػ   ػب ل ال عمش ػا  الاشليػل )ا  رإل ػ (و حهػث ر  ػإل فحػاث الرا ر  إل  اار ا النحفيل فبإل  شةع ل 

PDFفإل هف لافااا ال ابقل فم    ل  مفا    فاا نااإل با ضا ل  ل
(6٢5) . 

اػػػ نػاإل العػػاا اسشؿ  ػػف نػحيفل )فخبػػاإل الجا عػػل( فػف  ااإلع العيةػػا  العا ػػل 1471ش ػا العػػاـ  
 إلعل رنػػاإل بػػالقطع ال نػػفا ر ػػرـ بأخبػػاإل بجا عػل ال مػػؾ   ػػا لمبرػػإلشؿ شال عػػاافو شاػػا نػػحيفل  نػف  ػػ

الجا عل شال قاال  العم يل ال رخننل شال  شف الرعمي يل شاس  طل العم يل شالكاإلع ارهإلو شرػشلا النػحيفل 
الجا ال الراإلعبا فا يل ةمهمل سف الجا عل ال رضـ ة  ان فكااي يان  رخننان ل فيـو شلذا    اا ل الطمبل 

شعشجػا  ػػا النػحيفل طػػاةـ  رخنػص  ػػا  جػاال  الع ػػل الرحإلعػإلي شا خإلاجػػا   ه ػا فمػػ   ػبهل ال شايػػلو
 .(6٢1)شالف ا

اػػػو شاػا نػػحيفل 1472شرنػاإل  ػا جا عػػل ا  ػاـ دمحم بػػف  ػعشا ا  ػػي يل نػحيفل ) ػإلآع الجا عػػل(   ػذ 
 نف   إلعل رناإل فف ة ـ ا فيـ ب ميل الافشع شا فيـو شررشةػف خػيؿ ا جػاحا  الاإلا ػيلو شرنػاإل 

ال يحا شاسفااا الخانلو شر رـ النحيفل بأخباإل الجا عل شاج جاحار ا ششحػاار ا ال خرمفػل شاس  ػطل  بعض
 .(6٢7)العم يل شال  شف الطيبيل شةضايا العالـ ا  ي ا با ضا ل  ل  الثقا ل شالإلعاضل

  ػشاا الرحإلعػػإل شعػإلربط رػاإلعال الطمبػل  ػػا النػحيفل بػال شاا الاإلا ػيل حهػػث هػرـ ركمػيف ـ بالع ػل  ػػف خيل ػا 
النحفا شا خإلال النحفا با ضا ل  ل   ااع الراإلعال الع ما لطمبل ال  رشى الإلابع شخنص ل ا خ   

  ػػخل  4777 ػافا   عر ػػاعو شيعر ػػا ر شعػل النػػحيفل فمػػ  الكميػلو شرطبػػع  ػػا  طػابع الجا عػػل شرػػشحع 
و ثـ (6٢8)نفحل 12نفحار ا بالحجـ العااي بعا فف  ا   رناإل بالحجـ ال نفا  ا الباايلو ش مغ فاا 

 .نفحل شر  إل ففااااا الرا شنم   ل  فكثإل  ف خ   ا ل فم   ب ل ا  رإل   16رطشإل   ل  
ا ػ ه حاليػان  ميػل –شنػاإل  نػحيفل )إل ػالل ال ع ػا( فػف ال ع ػا العػالا لمػافشع ا  ػي يل بال اه ػل ال  ػشإلع 

فمػػ   ػػا هاإل ػػش ه  ظإلعػػانو شاػػا نػػحيفل  اػػػ  نػػحيفل راإلعبيػػل لمطمبػػل1472 ػػا  –الػػافشع بال اه ػػل ال  ػػشإلع
  خلو شرشةف   ا   ايل العاـ الثالػث ل ػا  3777  إلعل بالحجـ ال نفا  ا ث ا يل نفحا   ا   رشحع 

ب بال ركإلاإل رأخإل  نااإلاا  رهجل فػاـ رفػإلغ القػا  هف فمه ػا شطبيعػل اإلا ػل الطمبػل ال  ػا يلو   ػا نػاإل  
ل الػػافشع شفنػشؿ الػػاهف بالجا عػل ا  ػػي يل  ػا ال اه ػػل نػحيفل )نػػش  الجا عػل( فػػف ة ـػ ا فػػيـ ب ميػ
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اػ  نحيفل راإلعبيل لمطمبلو  ال ف  ا رشةف  بعا فا هف لرشةف الاإلا ل  ا ة ـ ا فيـو 1472ال  شإلع  ا 
 .(6٢9)شةا ناإل  النحيفل   إلعل ثـ ف بشفيل بحجـ  نفا شباث را ف إلع نفحل

يفل )فخباإل الجا عل( فف  ااإلع العيةا  العا ل  إلع شرناإل  ا الجا عل ا  ي يل نحيفل فخإلى اا نح
  خل بالحجـ ال نفا  ا ث ا ا نفحا  شرإل ح  3777اػو شرطبع النحيفل 1417 ل   إلعف با ان  ف 

 .(66٢)فم  فخباإل الجا عل ش  اطار ا العم يل شالطيبيل شبعض ال شاا الثقا يل ال ر شفل
يػل ال ػػعشايل الرػػا ال رنػػاإل فػػف فة ػػاـ النػػحا ل شرعربػإل نػػحيفل )نػػاى الجا عػػل(  ػػف النػػحف الجا ع

اػػو شةػػا رشةفػػ  1475س  ػا نػػاإل  فػػف المج ػل الثقا يػػل بع ػػااع  ػ شف الطػػيال  ػػا جا عػل فـ القػػإلى   ػػذ 
  خل بحجـ  نػفا  ػا ث ػا ا  5777النحيفل بعا العاا الإلابع الذي ناإل  ا  ف  العاـ ش ا   رطبع 

إل الجا عل( فف ة ـ ا فيـ ب ميل الافشع شفنشؿ الاهف نفحا و شرناإل  ا  ف  الجا عل نحيفل )  ا
اػػػ  نػػحيفل راإلعبيػػل اشإلعػػل لطمبػػل ة ػـػ ا فػػيـو شيقػػـش الطمبػػل فمػػ  رشحعػػع   ػػو النػػحيفل الػػػ 1476  ػذ 

ف إل نفحلو ش ا ان  ف العاا  اث راو ش اف حجـ النحيفل  ا الباايل ةإلعبان  ف القطع العااي بعاا 3777
 .(666)نفحل 36حجـ ال نفا  ا الخا   فنبح  رطبع بال

ـ ب ػػاؼ   ػإل فخبػػاإل الجا عػل شرحقهػػا 16/6/2776شنػاإل العػاا اسشؿ  ػػف نػحيفل جا عػػل القنػيـ  ػا 
راحػػل الفإلنػػل لمطػػيال الػػإلاغبهف  ػػا نػػقل  ػػشااب ـ  الرشانػػل بػػهف الجا عػػل شطيب ػػا شال جر ػػع ال حمػػاو شاج

 .(66٠) إل ان فا ان شاشايار ـ الكرابيل شالنحفيلو ش اف ا.فح ا بف نالر الطا ا  
عػػل" ة ػـػ ا فػػيـ  ػػا اا ػإلع العيةػػا  العا ػػل بجا عػػل ربػػشؾ ال ػعشايل بإنػػااإل نػػحيفل "فخبػػاإل الجا يقػـش ش 

ررعػػاشف النػحيفل  ػع ففضػا  اه ػػل الرػاإلع  بالجا عػل  ػػا  عػل  ػ إلعل بشاةػع ر ػػع ففػااا  ػ شيلو حهػث اشإل 
 .(664)  اإل ل  ا  نااإل النحيفلش ذلؾ ررير لطيال شطالبا  الجا عل الفإلنل ال و رابل ال قاال 

ا. فمػا بػف دمحم اػا رحإلعإل شعػإلف  ( إل ػالل طهبػلنػحيفل  ػ إلعل با ـػ ) ال  ػشإلع ال اه لشرناإل جا عل طهبل ب
رقايـ  فيـ  رطشإل    يان ش  إلعانو شالع ل فم  رش يع  طػاؽ ال  ػاإل ل  ػف ج يػع    ػش ا و شذلؾ لالغا اي

نػػفحل  16ا بالجا عػل  ػا ا في ػ ال إل ػح فػف نػػاإلشر و ػع  راحػل حإلعػل الرعبهػإل فػف الػإلفيالجا عػلو 
 .(663) مش ل

نفحلو شعإلف  رحإلعإلاػا  47ـ نحيفل )الجا عل(   إلعل  ا 2779شفف جا عل حا ل رناإل   ذ  ش  بإل 
 .(665)العا إل فث اف.ا.ف

نفحلو ششحف   ا  32اػو شرقع  ا 1428شرناإل نحيفل )جا عل جاحاف( فف جا عل جاحاف  ا إلجال 
ؼ   ػػخل  ػػػا الجا عػػل ش حيط ػػاو ثػػـػ فنػػبح  رػػشحع ف ػػػإلعف فلػػف   ػػخل  ػػػا ج يػػع فإلجػػػا  آال 9الباايػػل 

 عػلو الجا حنػاا  جمل ا ا  طبشفرهف إلاناال عشايلو شعإلف  رحإلعإلاا ا. دمحم حبهباو شةا   النحيفل بإ
 .(661)شط ا يا  م    راالش 
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 12ـ شرقػع  ػا 2779شرناإل جا عل ال مؾ  ينل نحيفل )  ػإلاةل الجا عػل(و شاػا  ػ إلعل نػاإل  فػاـ 
 .(667)نفحل  مش لو شعإلف  رحإلعإلاا ا. دمحم ال ج شل

 
 

 دول الخميج: بقية الصحف الجامعية في
ي  ػػف القػػػشؿ فف فشؿ  نػػػااإل طيبػػػا جػػا عا  ػػػا اشؿ الخمػػػها العإل ػػػا  ػػاف  جمػػػل )البعثػػػل( الرػػػا 

 ـ  ػػا الكشعػػ  ش ا ػػ  رحػػإلإل بػػأةيـ الطػػيال ششنػػل فػػاا نػػفحار ا ف ػػا رشةف ػػا فػػف1946نػاإل  فػػاـ 
 .(668)نفحل 87الناشإل  ل  

ـ  جمل )ا رحاا( فف  رحاا بعثا  الكشع   ا  نإل فم    ل نػحيفل 1954شناإل   ا القااإلع فاـ 
ـ بعػػػا رأ ػػػي  ا رحػػػاا 1965 نػػػااإلاا  ػػػف القػػااإلع فيضػػػان  ا ػػػرؤ فغهػػإل   رظ ػػػل النػػػاشإلو شبعػػػا رشةػػف 

 .(669)نفحل 36طع فااي  ا  ل  الكشع و ش ا   رناإل بق 1967الشط ا لطمبل الكشع  شا رقم  فاـ 
ـ فف ال ع ا الاه ا الثا شي  ا ةطإل بنشإلع غهإل   رظ ػل ب عػاؿ فػاا شاحػا 1963شناإل  )الحا( فاـ 

 .(6٠٢)فش اث هف  ل فاـ ش اف الطيال يحإلإلشف  شاااا
ـو ش ا ػ  غهػإل 1977شفف المج ل الثقا يل الطيبيل بجا عػل الكشعػ  نػاإل   جمػل )الجػا عا(  ػا  ػاإل  

إلرجػػػاؿ  ػػػا  خإلاج ػػػاو   ػػػا لعػػػاا الثػػػا ف حهػػػث نػػػاإل   ػػػ إلعل شر هػػػح  ففػػػااااا اسشلػػػ  باال  رظ ػػل  لػػػ  ا
ـو ش ػػػػا 1972نػػػاإل   جمػػػػل ) ا ااإلع شال جر ػػػػع( فػػػف ج عيػػػػل ا ااإلع العم يػػػػل  ػػػػا جا عػػػل الكشعػػػػ  فػػػػاـ 

 .(6٠6)ـ ناإل   ا البحإلعف )نش  الطمبل( فف المج ل ال  رإل ل لإلشابط طمبل البحإلعف  ا الخاإلل1977
ـ نحيفل )آ ػاؽ( اس ػبشفيل الرػا يحإلإلاػا بعػض الطمبػل شال ػشظفهف 1979   ذإل جا عل الكشع  نار  ا 

شففضػا  اه ػػل الرػػاإلع  شرػإلف  رحإلعإلاػػا  جػػاع فبػػا العحعػح ال طػػشع فضػػش اه ػل الرػػاإلع  ش عاش ػػل   ػػافا 
 شةػػع و شعػإلف  رحإلعإلاػػا حاليػان ا. فح ػػا ال ػإلعف شرنػػاإل ف ػبشفيان شل ػػا (6٠٠) ػاهإل الجا عػػل ل ػ شف ا فػػيـ
 .(6٠4) لكرإلش ا فم   ب ل ا  رإل  

ـ ناإل   جمل )الب ا إل(  نف الفنميل فػف طالبػا  ة ـػ الاإلا ػا  ا  ػي يل بفػإلع جا عػل 1987ش ا 
نفحلو شر هح   اار ا بأ  ا اه يل نإل ل رحإلإلاا الطالبا   26 ـ  ا  27×  25ا  اإلا  بالعهف بقطع 

 .(6٠3)شاا جهاع بنفل فا ل  ا الطبافل شا خإلال
ـو شعبمغ فاا 1996شرناإل جا عل الخمها العإل ا  ا البحإلعف نحيفل )جا عل الخمها العإل ا(   ذ ه اهإل 

رػػػػشحع بالبإلعػػػا ال  ػػػجلو ف ػػػػا  1777نػػػفحل شرنػػػاإل  ػػػػإلع  ػػػل ثيثػػػل ف ػػػػ إلو شفػػػاا   ػػػخ ا  32نػػػفحار ا 
    ػػػػإل ج  شإلاػػػا  هرإل ػػػح  ػػػػا الجا عػػػل شجا عػػػػا  ال  طقػػػل شر ػػػػرـ برغطيػػػل  عاليػػػػا  الجا عػػػل با ضػػػػا ل  لػػػ

 .(6٠5)الطمبلو ف ا ر شعم ا  هرـ  ف  هحا يل الجا عل    ا ا 
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ـ 2778نػػفحل  مش ػػل   ػػذ ه ػػاهإل  27ش ػا جا عػػل البحػػإلعف رنػػاإل  جمػل  ػػ إلعل با ػـػ آ ػػاؽ الجا عػػل  ػا 
ـو شعػػػإلف  رحإلعإلاػػػا ا.  بػػػإلاايـ 1986 رطػػشعإل لم  ػػػإلع ا خباإلعػػػل الرػػػا فنػػػاإلر ا الجا عػػػل  ػػا بػػػااهر ا فػػػاـ 

 .(6٠1)ج احا
ـ شاا نحيفل   إلعل 1999الج ااهإلي بجا عل ا  اإلا  نحيفل )ا في يل( فاـ  االرناؿ ـ شفناإل ة

  ػخلو شرإل ػح فمػ  طمبػل جا عػل ا  ػاإلا   3777نفحلو شرػشحع النػحيفل  16بالحجـ ال نفا رقع  ا 
 الج ػػػػااهإلي بالجا عػػػػل ششحاإلع ا فػػػػيـ شالثقا ػػػػل االرنػػػػاؿشالقطػػػػاع الطيبػػػػا شال جر عػػػػاو شر ػػػػشؿ  ػػػػف ة ػػػـػ 

 .(6٠7)ا  اإلاريل
شرعػػػا نػػػحيفل )ا في يػػػل( فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل طيبيػػػل حقيقيػػػل  ركا مػػػل ينػػػاإلاا الطمبػػػل  ػػػا جا عػػػػا  
ا  اإلا  بعا فف  ا   الج شا ال ابقل فم    ل  جي  ش  إلا   رفإلةلو حهث يقـش الطمبل بج ع ال ػااع 

خإلاج ػػػػالنػػػحفيل بأ ف ػػػػ ـ  ػػػف خػػػػيؿ ال  ػػػاةا  الاإلا ػػػػيل فش رطشفػػػػان شرحإلعإلاػػػا  فمػػػ  فج ػػػػحع الك بهػػػػشرإل  اشاج
 .(6٠8)بالنحيفل

 
 الصحف الجامعية في العراق:

 ا   فشل  النحف الجا عيل  ا العإلاؽ اا نحيفل )الجا عل( شناإل  فف ف ااع  ميل الرجاإلع 
ـ شنػػاإل    ػػا بضػػعل ففػػااا  قػػطو ثػـػ نػػاإل  نػػحيفل )الجػػا عا( فػػف ف ػػااع 1964 ػػا جا عػػل البنػػإلع 

و ثـ  جمل )نش  الطمبل(  ف ال  رال الر فهذي ل رحػاا الػشط ا لطمبػل العػإلاؽ جا عل بغااا  ا  ف  العاـ
ـو   ػا نػاإل  فػف ف ػااع  ميػل ال  ا ػل النػ افيل  ػا جا عػل البنػإلع نػحيفل 1968  جمػل  ػ إلعل فػاـ 
 .(6٠9)ـ1969)إل الل ال   ا ( 

حا ل( ف ػػا فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل فإلاةيػػػل رنػػػاإل فػػػف فة ػػػاـ النػػػحا ل ال رخننػػػل   ا ػػػ  نػػػحيفل )النػػػ
ـ شرشلػػ  إل ا ػػػل رحإلعإلاػػػا ح هػػػاع 1969النػػااإلع فػػػف ة ػػـػ النػػحا ل ب ميػػػل اآلااال  ػػػا جا عػػل بغػػػااا  ػػػا 

و شنػػػاإل  ف ػػػبشفيل  رػػػإلع ثػػـػ رحشلػػػ  ل نػػػف  ػػػ إلعلو ش ػػػا  رػػػشل  ا.  ػػػ اف  ػػػعها إل ا ػػػػل  1977  ي ػػـػ
شإلف   )ا فػػػيـ( بعػػا رحشعػػػل ة ػـػ النػػػحا ل ب ميػػل اآلااال  لػػػ  ة ػـػ ا فػػػيـو ا ػػ  ارحإلعإلاػػاو ثػـػ فنػػػبر 

 .(64٢)رحإلعإلاا ا.  بإلاايـ الاةاشةا
ـ  م ػػػػاف حػػػاؿ ا رحػػػػاا الػػػشط ا لطمبػػػػل العػػػإلاؽو ش ػػػػا فػػػػاـ 1969شنػػػاإل   جمػػػػل )نػػػش  الطمبػػػػل( فػػػاـ 

ـ فنػػػػػاإل  ال جمػػػػػل  محقػػػػػػان  ػػػػػا  ػػػػػػ ل نػػػػػحيفل  نػػػػػفيل لرعػػػػػػشيض الػػػػػ قص ا خبػػػػػػاإلي  ػػػػػا فبػػػػػػشاال 1975
 .(646)ال جمل

نحيفل )ال عإل ػل(  نػحيفل اشإلعػلو شرػشحع  ناإل  فف ة ـ ا فيـ  ا جا عل القاا يل 1992ش ا فاـ 
  خل بر شعل ح ش ا شعبمغ فاا نػفحار ا ث ا يػلو شر ػرـ النػحيفل بػالج  شإل الجػا عا  1777النحيفل 

 ػػػػػػف طمبػػػػػػػل شف ػػػػػػػارذع شفػػػػػػػا مهف بالجا عػػػػػػػل شرإل ػػػػػػػح فمػػػػػػ  اسخبػػػػػػػاإل شالرحقيقػػػػػػػا  شال ػػػػػػػ شف الثقا يػػػػػػػل شالف يػػػػػػػل 
 .(64٠)شال  شفل
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 الصحف الجامعية في دول الشام:
ـ 1982رعا نحيفل )نػحا ل الهإل ػشؾ(  ػف فةػاـ النػحف الجا عيػل اسإلا يػل حهػث نػاإل  فػاـ 

   رػػػالفػػف ة ػـػ النػػحا ل شا فػػػيـ بجا عػػل الهإل ػػشؾ  ػػا  اه ػػػل  إل ػػاو ب ػػاؼ رػػاإلعال الطمبػػػل فمػػ   إلاحػػل 
النػػػحيفل ال خرمفػػػلو شخا ػػػل ال جر ػػػع ال حمػػػا ش  اة ػػػل   ػػػاكمه شرنػػػاإل خػػػيؿ الاإلا ػػػل ف ػػػبشفيان بػػػالقطع 

آالؼ   خل فم  ج  شإلاا شاش ال جر ع ال حما  ش  ا رعا نحيفل  5لعااي  ا ث ا يل نفحا و شرشحع ا
 جر ػػع  حمػػاو ف ػػا ر شعم ػػا  يػػأرا  ػػف  ااإلع الجا عػػل شا في ػػا و شرنػػاإل نػػحيفل )طمبػػل الهإل ػػشؾ( فػػف 

 .(644)ف ااع   شف الطمبل  ا  ف  الجا عل
طػيؿ  ػػا  اه ػل  عػاف اسإلا يػػل  نػحيفل  نػػميل  شرنػاإل نػحيفل )الحػػا يعمػش( فػػف جا عػل الح ػهف بػػف

بالبإلعػػاو  2777نػػفحلو شرػشحع   ػخ ا اؿ 16ـو شعبمػغ فػاا نػفحار ا 2777بػالقطع ال نػفا   ػذ  بإلعػػل 
شر ػرـ بج  ػشإل الطمبػػل شال جر ػع ال حمػاو شرإل ػػح فمػ  فخبػػاإل الجا عػل ش  ػاطار ا ش إلا ج ػػا رجػاه ال جر ػػع 

 .(643)ال حما ش  إل  باافا  الطمبل
(   ػذ العػاـ LE BULLETIN de l’USEKلب اف رنػاإل جا عػل الػإلش  القػا   ػا جش يػه نػحيفل ) ش ا 
ـ ب عػػاؿ  ػػإلع شاحػػاع  ػػل  نػػل اإلا ػػاو شر ػػاؼ النػػحيفل  لػػ  الرعإلعػػف ب  ػػاطا  الجا عػػل شرػػػشحع 1987

 .(645)  خل 3577فم  ال عااا شال ؤ  ا  الرإل شيل شطيال الجا عا و شرشحع 
 

 :فمسطينالصحف الجامعية في 
شذلؾ  ف ا  الجا عا  الفم طه يل   ذ   أر ا  ل   نااإل   إلا  ش جي  شنحف غهإل اشإلعلو

حهػػػث  وفػػف اشا ػػإل العيةػػا  العا ػػل  ػػا الجا عػػا   ػػإلا  نػػااإلع  ػػف خػػيؿ  حػػاشال   رشاضػػعل  عظ  ػػا 
حعل رر اشؿ فناإل  اا إلع العيةا  العا ل  ا جا عل بهإلحع    إلع بهإلحع  الااخميل بالمغرهف العإل يل شا  جمه

 .(641)فخباإل الجا علو شرإلف  رحإلعإلاا فلبإل  فغاحإلعاف  اهإل العيةا  العا ل
  ػا نػػاإل   ػا جا عػػل بهػ  لحػـػ   ػػإلع )الجا عػل( ب ػػ ل اشإلي شرػإلف  رحإلعإلاػػا  ش ػ  اإلشيػػش شنػػاإل  
بػالمغرهف العإل يػل شا  جمهحعػل شاحرػش  فمػ  فخبػاإل شف  ػطل الجا عػل شال قػاال  ال رخننػلو شنػاإل  فػف 

ع العيةػػػػا  العا ػػػػل  ػػػػا جا عػػػػل الخمهػػػػل   ػػػػإلع ثقا يػػػػل  خباإلعػػػػل فكااي يػػػػل اشإلعػػػػل ف ػػػػإلؼ فمه ػػػػا  خمػػػػص اا ػػػإل 
  ا فناإل  الكميل ا بإلااي يل  ا الخمهل   إلع ثقا يل  نػشإلع با ـػ )ا بإلااي يػل( ر اشلػ  فخبػاإل و الح شإلي

 .(647)الكميل
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ل  ػا غػحع فمػ   ػ ل  جمػل اشإلعػل شناإل  )نش  الجا عل( فف اا إلع العيةا  العا ل بالجا عل ا  ي ي
شبعػػا و فكااي يػل  خباإلعػل رخػرص ب ػ شف الجا عػل شرنػاإل بػػإخإلال  مػشف ش ػرقف شرػإلف  رحإلعإلاػا جػشاا الػالش

أشؿ  نااإل جػا عا  م ػطه ا ي  ػف افربػاإله  جا عل بهإلحع    ا (الغاهإل) جمل  ال حاشال  ال ابقل ظ إل 
ـ و  ف النحا ل الجا عيل رطشإل  لر  ل ال  شف الثقا يل شرإلف   رحإلعإلاا  ا شةا ناإل    جمل طيبيل ث

 االحػػػػريؿالباايػػػل اساهبػػػل  ػػػحإل خميفػػػلو ش ا ػػػ  ال جمػػػل رػػػػشحع  ػػػا  ػػػل اسإلاضػػػا ال حرمػػػل  ال فف  ػػػمطا  
 .رشحعع ا فم   طاؽ الجا عا  باةرناإلفناإل  ف إلان 

ـو 1977فػػاـ  شنػاإل   ػػا جا عػل ال جػػا  الشط يػػل ب ػابم  نػػحيفل )إل ػالل ال جػػا (  ػػع    ػا  الجا عػػل
فمػػ   ػػػ ل   ػػػإلع ثقا يػػػل  خباإلعػػػل فكااي يػػػل اشإلعػػػلو شرػػإلف  رحإلعإلاػػػا  ػػػا الباايػػػل ا. نػػػا ال فإلعقػػػا   ػػػاهإل 
العيةػػا  العا ػػل  ػػا الجا عػػلو شنػػاإل  بػػالمغرهف العإل يػػل شا  جمهحعػػلو شةػػا رعػػإلض ا. فإلعقػػا  لم حاك ػػػل 

ا هميل ب ػبال   ػػإل النػػحيفل الع ػ إلعل ب ػػبب ا حهػث ار ػـػ بػػالرحإلعض شفاهػف  ػػف ةبػػل  ح  ػل ف ػػ إلعل   ػػإل 
س ػ ا  ال عرقمػهف شال بعػاهفو ثـػ رػشل  إل ا ػل رحإلعإلاػا ا. فبػا المطهػف فقػل  ا ػال إل ػي  الجا عػل لم ػػ شف 

 .(648)الثقا يل شاسكااي يل
ـو 1996 شرنػاإل نػػحيفل )نػػش  ال جػا ( فػػف ة ػـػ النػحا ل  ػػا جا عػػل ال جػا  الشط يػػل ب ػػابم    ػػذ

ال نػػفا شرنػػاإل ب عػػاؿ فػػاا شاحػػا  ػػل  نػػل اإلا ػػا  ال ف  ػػػا  نػػفحل بػػالقطع 12شربمػػغ فػػاا نػػفحار ا 
و شلـػ ينػػاإل    ػا حرػ  اآلف  ػػشى ث ا يػل ففػػااا ـ2777 ػػا  ػبر بإل  اسةنػ  ا رفاضػلرشةفػ    ػذ باايػػل 

  قط.
  ا فناإل طمبل ة ـ النحا ل شا فيـ  ػا جا عػل ال جػا   جمػل غهػإل   رظ ػل النػاشإل با ـػ )ال  ػافل( 

 .(649)ى  ع باايل اال رفاضل ال ف  ا رشةف  اا اسخإل 
شينػاإل ة ػـػ ا فػػيـ بجا عػػل بهإلحعػ  نػػحيفل )الجا عػػل( شاػػا نػحيفل ف ػػبشفيل غهػػإل   رظ ػػل النػػاشإل 

طالبان شطالبلو شرطبع  11حاليانو ي إلؼ فمه ا ف. جشا    اع شيقـش فم  ر فهذاا اه ل طيبيل   ش ل  ف 
 ا باسلشافو شرق ـ نفحار ا  لػ  خ  ػل نفحل  نف 16فم   طابع اسياـو شرناإل بالقطع ال نفا  ا 

خإلاج ا  ا  إل ل خانل خاإلل الجا عل  .(63٢)فف اعو شعرـ ر فهذ نفحار ا شاج
شفناإل  شحاع الراإلعال النحفا  ا  إل ػح ا فػيـ بجا عػل بهإلحعػ  نػحيفرا )النػحا ا( ش)ال  ػاإل(  ال 

 ف   ا رشةفرا بعا  رإلع ةنهإلع  ف الناشإل.
  ػذ فػاـ ااإلع فف ة ـ النحا ل شا فيـ بالجا عل ا  ػي يل  ػا غػحع نحيفل )نش  الجا عل( الن شرعا

شفكثإلاػػػا اةرإلابػػػان  ػػف  ف ػػػـش النػػػحا ل  نػػػحف جا عيػػل  ػػػا  م ػػطهف  نػػػااإل لػـػ فإلةػػػ  ال حػػاشال ـ 1996
الجا عيل الحقيقيل شبالذا  النحيفل الجا عيل الراإلعبيلو   ا رناإل ب  ل  به   رظـ ب عاؿ ث ا يل ففااا 

فمػ   -  ػخل 7777حػشالا -  إلع   إلعان شررشةف خيؿ ا جاحا و شرشحع فااان  بهإلان  ف ال  ػو  شيان في 
ج  شإلاػا  ػف طمبػل الجا عػل شالجا عػا  الفم ػػطه يلو شري هػذ شطمبػل ال ػااإل  شال ؤ  ػا  الرعمي يػلو شرعػػا 
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حضػػاإل ع ػين لرػاإلعال طمبػػل الق ـػ فمػ  الع ػػل  ػا النػحف بػػا ان بالع ػل النػحفا  شاسحااهػػث اسخبػاإل  شاج
خإلاج ػػػا فمػػ  فج ػػػحع الحا ػػػشال  ػػػا شنػػػياغر ا  ػػػإلشإلان برحإلعإلاػػػا  وشالرحقيقػػا  شا ر ػػا ن بنػػػف ا شرنػػػ ي  ا شاج

 .(636) ا ظل   إلاؼ ففضا   ف ال ه ل الراإلع يل لمق ـ و عا ل الق ـ
نػحيفل الػػإلشاا الجا عيػػل الفم ػطه يل فػػف ة ـػ ا فػػيـ الرإل ػػشي بجا عػل اسةنػػ   ػا غػػحع   ػػذ   ػا رنػػاإل 

اسخبػاإل شاسحااهػث  رغطيػلش  اطمبػل الق ـػ فمػ  الع ػل النػحفلرػاإلعال  ـو شرعا اا اسخػإلى  ع ػين 1999
خإلاج ا فم  فج حع الحا شال  ا  ع ل الق ـ ش شالرحقيقا     إلاؼ ففضػا   ػف  رح رحإلعإلاا شرن ي  ا شاج

 ال ه ل الراإلع يل.
عل    ا  مش لو ششحع آ ػذاؾ نفحل فإل  16ـ بالقطع ال نفا  ا 1999 اهش العاا اسشؿ    ا  ا  شناإل

و  و  ػخل شطبعػ   ػا  طػابع اسيػاـ بػإلاـ ه إل عػل آالؼف شرػإلف  رحإلعإلاػا ا. ح ػهف فبػش  ػ ال إل ػي  الق ـػ
 .(63٠)ش اهإل الرحإلعإل ا. فبا النبشإل  اضل شاش  اإل  حا إل  ف جا عل اسحاإل ال نإلعل

 
 الصحف الجامعية في بقية الوطن العربي:

ث  ا اذا ال جاؿ ةمهمل جاانو  فا ال شااف رناإل جا عل شااي ال هل ال عمش ا  الرا رش إل  لمباح
  ػػإلع  ػػ إلعل اشإلعػػل با ػـػ )شااي ال هػػل( ر ػػرـ ب  ػػإل فخبػػاإل الجا عػػل شال جر ػػع ال حمػػا   ػػا رنػػاإل  يحػػػا 

 .(634)خانل  ا ال  ا با 
فػارر   ػذ بجا عػل ال ميػل الف ػشف شا فػيـ ف ػا  ػا لهبيػا  رنػاإل نػحيفل نػش  الجا عػل  ػ إلعل  ػا مل فػف 

 نف  نحيفل الرحايو   ا رناإل جا عل  إل  المهبيل (633)دمحم اس ط و شعإلف  رحإلعإلاا ـ3/1/2717
 .(635)ف العي اشياح ه ا.عإلف  رحإلعإلاا ـو ش 2776  ذ  الجا عا   إلعل فف   رال ا فيـ

ـو شعػػػػإلف  1984  ػػػذ   خباإلعػػػل ف ػػػػبشفيل  ػػػا مل شاػػػا وجا عػػػل ةػػػػاإلعش  فػػػف شرنػػػاإل نػػػحيفل ةػػػػاإلعش   
 .(631)ا . فبا الكإلعـ ايؿإلاا رحإلع
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 مراجع الدراسة:
                                        

 15ص  م(1994: جامعة قار يونس، بنغازي) 1، طالبحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه، أمحد عمر (1)
 153 م( ص2222كتب ، )القاهرة: عامل ال 1، طالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالميةدمحم عبد احلميد، ( 2)
 3م( ص 2222الفنية،  اإلشعاع: مكتبة ومطبعة اإلسكندرية) 1، طالصحافة املتخصصة( صالح عبد اللطيف، 3)
 3م( ص 1993) القاهرة: عامل الكتب،  1، طالصحافة املتخصصةفاروق أبو زيد، ( 4)
 3ص  ،نفسه سابقالرج  ادل (5)
 41ص  مرج  سابق،( صالح عبد اللطيف، 6)
 5هـ( ص 1411)جدة: اجملموعة اإلعالمية للطباعة والنشر والتوزي ،  1طدراسات يف الصحافة املتخصصة، صالح عبد اللطيف، وغازي عوض هللا،  (7)
 31ص  ادلرج  السابق نفسه،( 8)
 26 مرج  سابق، ص الصحافة املتخصصة،( صالح عبد اللطيف، 9)
 28-26ادلرج  السابق نفسه، ص ص( 12)
 42ص  مرج  سابق،الصحافة املتخصصة،اللطيف،  صالح عبد (11)
 42ص  ،نفسه سابقالرج  ادل (12)
 5ص  مرج  سابق، املتخصصة، الصحافةزيد،  أبو فاروق( 13)
 41ص  ادلرج  السابق نفسه،( 14)
( 1997يونيــو  – )القـاهرة: يليــة اإلعـالم جامعــة القـاهرة، أبريــ  ، العـد  الاــايالعوامللا امللة رل علللر ارصلر الصللحة ااامعيلة، اةلللة املصللرصة لبحلو  اإلعللال ليلـ  عبــد اجمليـد،  (15)

 181ص
 38ص  (1987جامعة القاهرة،  ،يلية اإلعالم  :)القاهرة رسالة ماجستري غري منشورل، 1985 – 1952إيناس أبو يوسف، صحافة الشباب يف مصر (16)
ــــ ، ( 17) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيد  يـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحيفةاإلمللللللللللللللللللللارات،  دولللللللللللللللللللللةااامعيللللللللللللللللللللة يف  الصللللللللللللللللللللحافةالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة،البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ  21/5/1999 اإلماراتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحيفةم، موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الصـ

http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/05/21/ray/7htm م22/5/2222، بتاريخ 
ـــ  ( 18) ـ ـ ـــوموقـ ـ ـ ـ ــــ   هـ ـ ـــرك البحـ ـ ـ ـ ــــ  حمـ ـ ـبكة اإلن نـ ـــ ـ ـ ــــ  شـ ـ ـــاريخ http://dir.yahoo.com/News_and_Media/College_and_University/Newspapers علـ ـ ـ ـ ، بتـ
 م2/6/2212
ـــ  ( 19) ــــحيفة اموقـ ــــ  صـ ـــ  اإلن نـ ـ ـــعو ية علـ ــــة السـ ـــرق ا وسـ  ،http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&article=558685&issueno=11412لشـ

 م2/6/2212بتاريخ 
 م2222نيسان  1، 12ة ا وىل، العد  السن، //:www.elsohof.com httpعل  االن ن   عن الصحافة اجلامعية يف لبنان، موق  جملة الصحف (22)
( م1992الـر ض: يليـة الـدعوة واإلعـالم جامعـة اإلمـام دمحم بـن سـعو  اإلسـالمية، ) رسلالة ماجسلتري غلري منشلورلدمحم بن السويد، الصحافة اجلامعية يف ادلملكة العربية السعو ية،  (21)

 136ص 
 136( ادلرج  السابق نفسه، ص 22)
 137-136ه، ص ( ادلرج  السابق نفس23)
 75-74( ص1976)القاهرة: مكتبة ا جنلو،  1، طوسائا اإلعال : نشأهتا وتطورها( خلي  صاابت، 24)
 84-83( دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص25)
 84( ادلرج  السابق نفسه، ص 26)
 84( ادلرج  السابق نفسه، ص 27)
 84( ادلرج  السابق نفسه، ص 28)
 86( ادلرج  السابق نفسه، ص29)
 182ليل  عبد اجمليد، مرج  سابق، ص( 32)
 22ص (م1979، القاهرة: يلية اإلعالم جامعة القاهرة) رسالة ماجستري غري منشورلم، 1977 – 1969صباح عبد الكرمي، الصحافة الطالبية يف العراق  (31)
 183ليل  عبد اجمليد، مرج  سابق، ص( 32)
 السيد  ي ، مرج  سابق( 33)
 ادلرج  السابق نفسه( 34)
 19،22صباح عبد الكرمي، مرج  سابق، ص ص( 35)
 88( دمحم بن السويد، مرج  سابق ، ص36)

http://www.elsohof.com/
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 88( ادلرج  السابق نفسه، ص37)
 89( ادلرج  السابق نفسه، ص38)
 91( ادلرج  السابق نفسه، ص39)
 م22/4/2212يف غزة بتاريخ  معة اإلسالمية بفلسطني، مقابلة شخصيةا سبق، اجلا رئيس حترير صحيفة )صوت اجلامعة(( جوا  الدلو، 42)
 92-91( دمحم بن السويد، مرج  سابق ، ص41)
 92( ادلرج  السابق نفسه، ص42)
 92( ادلرج  السابق نفسه، ص 43)
 121، ص ( ادلرج  السابق نفسه44)
 122، ص ( ادلرج  السابق نفسه45)
 277صباح عبد الكرمي، مرج  سابق، ص ( 46)
 124دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ( 47)
 124، ص ( ادلرج  السابق نفسه48)
 125، ص ( ادلرج  السابق نفسه49)
ـية يف ادلرالـة الاانويــة سـام  الكــوم ، (52) القــاهرة: يليــة ا  اب جامعــة القــاهرة، ) رسللالة ماجسللتري غللري منشلورل، : أسســ ا ال بويــة والصــحفية وتطبيقاصـا يف مصــرالصــحافة ادلدرسـ

 17ص  (1977
 126سابق، ص  دمحم بن السويد، مرج ( 51)
 48-47صباح عبد الكرمي، مرج  سابق، ص ص ( 52)
 68-67م( ص ص 1986)القاهرة: عامل الكتب،  1، طمدخا إىل علم الصحافةفاروق أبو زيد، ( 53)
 128دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ( 54)
 7م( ص 1976)القاهرة:  ار الطباعة احلدياة،  1طالصحافة، ( إجالل خليفة، 55)
 63ص م( 1972)القاهرة: مكتبة ا جنلو ادلصرية،  1ط، دراسات يف الفن الصحفيم إمام، إبراهي( 56)
 129دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ( 57)
 132، ص ( ادلرج  السابق نفسه58)
 61ص مرج  سابق، ، مدخا إىل الصحافةفاروق أبو زيد، ( 59)
 82، ص مرج  سابقإبراهيم إمام، ( 62)
 131  سابق، ص دمحم بن السويد، مرج( 61)
 67ص مرج  سابق، ، مدخا إىل الصحافةفاروق أبو زيد، ( 62)
 12( إجالل خليفة، مرج  سابق، ص 63)
 ، مرج  سابق، جوا  الدلو، مقابلة شخصية133دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ( 64)
 ، مرج  سابق، جوا  الدلو، مقابلة شخصية132دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ( 65)
 47-46م( ص ص1967) القاهرة:  ار ادلعارف،  2طرسالة واستعداد وفن وعلم،  :الصحافةصاابت،  خلي  (66)
 63ص دمحم بن السويد، مرج  سابق، ( 67)
 64ص ادلرج  السابق نفسه،  (68)
 48ص مرج  سابق، الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم،خلي  صاابت،  (69)
)القـاهرة: يليـة اإلعـالم جامعــة  رسلالة ماجسلتري غلري منشلورلم:  راسـة للقــائم ابالتصـال، 1992-م1962صـحف ادلصـرية: مـن سـحر فـاروق الصـا ق، اإلخـراص الصـحف  يف ال (72)

 122-121ص، ص م(1995القاهرة، 
 122ص ادلرج  السابق نفسه،  (71)
م( ص 1988يليـة اإلعـالم جامعـة القــاهرة، القـاهرة:   غـ  منشــورة ) الة  يتـورا رسـتقلو  التجرةللة املصلرصة يف اإلعلداد اي لادتي والتلدرصل املهلل، للصلحفي ، انهـد أبـو العيـون،  (72)
 ط
 66دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص  (73)
 م18/6/2222، بتاريخ  http://www.ul.edu.lb/arabic/faculte.htmموق  اجلامعة اللبنانية،  (74)
 66دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص  (75)
  قسم الصحافة واإلعالم جامعة ال موك اب ر ن، مقابلة ع ر ال ريد اإللك وياامت عالونة، مدرس يف (76)
 م18/6/2222، بتاريخ http://www.qu.edu.qa/arabic/colleges/information_dept.htmموق  جامعة قطر،  (77)
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 66دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص  (78)
 67 ،66ص ص  ادلرج  السابق نفسه،  (79)
 282، 131و يوسف، مرج  سابق، ص ص إيناس أب (82)
 137ادلرج  السابق نفسه، ص  (81)
صباح عبد الكرمي، مرج  سابق، ص  (82)  ِ12 
 72، مرج  سابق، ص لسويددمحم بن ا (83)
 اامت عالونة، مرج  سابق (84)
 292 -282، 136 -131ص  صإيناس أبو يوسف، مرج  سابق،  (85)
 322،  292، 289، 284، 282، 281،  282 ص صادلرج  السابق نفسه،  (86)
 312، 327، 325، 324، 323، 322ص ص ، ادلرج  السابق نفسه(87)
ـية ابلقـاهرة يف  (88) يليـة اإلعـالم جامعـة القـاهرة  صـر، العــد    –م، وصـحيفة صـوت اجلامعـة 22/4/2223حمـرز غـا ، قسـم الصـحافة بكليـة اإلعـالم جامعـة القـاهرة، مقابلـة شخصـ

 م2221أيتوبر  31الراب  
   18جامعـة عربيـة أعءـا  يف احتـا  جامعـات الـدول العربيـة، وقـد عـا  للبااـ   92أرسـ  البااـ  عـ ر ال ريـد اإللكـ وي اسـتبانة حتمـ  أسـالة اـول الصـحف اجلامعيـة العربيـة إىل اـوا 

 ر ًا إجيابياً، قال تسعة من م أن جامعاصم ال حتتوي عل  أقسام صحافة وال تصدر في ا صحف جامعية.
 62إيناس أبو يوسف، مرج  سابق، ص  (89)
 62ص ادلرج  السابق نفسه،  (92)
 69دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص  (91)
 272، 145، 137إيناس أبو يوسف، مرج  سابق، ص ص  (92)
 22صباح عبد الكرمي، مرج  سابق، ص  (93)
 م2222يونيو يف ، مقابلة شخصية ابلقاهرة صر، جامعة الوان  الصا ق، مدير حترير صحيفة )جامعة ادلستقب (فاروق سحر  (94)
ـبكة االن نــــ  (95) ـــرايم، 7/4/2222،  بتـــاريخ  http://www.mans.edu.eg/FacArts/arabic/unit.htm موقـــ  جامعـــة ادلنصـــورة ادلصـــرية علـــ  شــ م ، واننســـ  عبـــد الـ

 م7/12/2222دلنصورة يف مساول التحرير يف صحيفة )أخبار اجلامعة(، جامعة ادلنصورة  صر، مقابلة شخصية اب
 فوزي عبد الغين، رئيس حترير صحيفة )أخبار اجلامعة ( جامعة جنوب الوا ي، مقابلة ع ر ال ريد اإللك وي (96)
 م2222صحيفة )أخبار اجلامعة( جامعة جنوب الوا ي  صر، العد  التاس ، مارس إبري   (97)
 م2221لاامن، يونيو صحيفة )شباب اجلامعة( جامعة أسيوط   صر، العد  ا (98)
 م4/5/2212، بتاريخ http://www.aun.edu.eg/faculty_arts/arabic/pic/1.jpg عل  شبكة االن ن  صحيفة شباب اجلامعة، جامعة أسيوط ادلصريةموق   (99)
 م2222ادلنوفية  صر، العد  الااي، أيتوبر  صحيفة )رسالة اجلامعة( جامعة (122)
 م2221صحيفة )أخبار اجلامعة( جامعة ادلنيا  صر، العد  الساب  عشر،  يسم ر  (121)
http://www.azhar.edu.eg/vazhar/data_acrobat/p.1% عل  شبكة االن ن  ا زهر ادلصريةموق  جامعة ( 122) 20527.pdf،  م14/5/2212بتاريخ 
 م4/6/2222، بتاريخ http://www.kaau.edu.sa/news/lines.asp عة ادللك عبد العزيز السعو ية عل  شبكة االن ن موق  جام (123)
 م8/7/2222، بتاريخ http://www.ksu.edu.sa/resalah/doc/abuotus.htm موق  جامعة ادللك سعو  السعو ية عل  شبكة االن ن  (124)
 م8/5/2212، بتاريخ http://rs.ksu.edu.saشبكة اإلن ن ، ( موق  صحيفة  )رسالة اجلامعة( عل  125)
 263-262دمحم بن السويد، مرج  سابق، ص ص  (126)
 286 - 284 - 265 - 257 ص ص ادلرج  السابق نفسه،  (127)
 277-275- 274ص ص  ادلرج  السابق نفسه،  (128)
 298، 296، 295 ،292 ص صادلرج  السابق نفسه،  (129)
 313-312ص ص فسه، ادلرج  السابق ن (112)
 328،  325،  324،  322، 321 ص صادلرج  السابق نفسه،  (111)
 م12/5/2212، بتاريخ http://quj.org.sa/web/profile.php?action=show السعو ية عل  شبكة االن ن  القصيمموق  جامعة ( 112)
ـــة ( 113) ـــ  جامعـ ـبكة االن نــــ  تبــــوكموقـ ـــعو ية علــــ  شـــ ، http://www.ut.edu.sa/Divisions/GeneralAffairsAndMediaDivision/Pages/Media.aspx السـ

 م12/5/2212بتاريخ 
 م2/6/2212، بتاريخ http://www.taibahu.edu.sa/cms/pages.aspx?sid=2701 السعو ية عل  شبكة االن ن  طيبةموق  جامعة ( 114)
ـبكة االن نــــ  اائـــ موقـــ  جامعـــة ( 115) ، http://www.uoh.edu.sa/web/news/Hail_Newspaper_UPDATED_as_of_Nov_16.pdf الســـعو ية علـــ  شــ

 م27/5/2212بتاريخ 

http://www.aun.edu.eg/faculty_arts/arabic/pic/1.jpg
http://www.taibahu.edu.sa/cms/pages.aspx?sid=2701
http://www.taibahu.edu.sa/cms/pages.aspx?sid=2701
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