
 حماضرات التشريع املدرسي
 .مغراين سليماألستاذ
 :1مقدمة

التشريع املدرسي موضوع واسع ومتعدد العناصر واألطراف، وهو جمال من اجملاالت الكربى مهم 
يف جممله  مستحدث وسنجد فيميدان الرتبية ويهدفومتطور، يتميز ابلتغري والتحديث استجابة إىل كل 

إىل توفري اجلو املالئم وظروف العمل الضرورية التيتمكن املدرسة من إجناز املهام املرسومة هلا، وتنظيم احلياة 
اجلماعية داخل املؤسسات الرتبوية وضبط العالقات بني أعضاء األسرة الرتبوية مبختلف أطرافعها، وتزويد 

تعليمية أبدوات العمل الضرورية التيمن شاهنا أن تساهم يف خلق الظروف العمل املالئمة املؤسسات ال
ة للعمل من أجل حتقيق املعنوي روطوتوفريالش والتكوينوالضرورية ألداء النشاط الرتبوي يف مؤسسات الرتبية 

 األهداف.
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 2أمهيته ومصادره ونصوصه التشريعيةأوال: القانون 

 القانون:  -1

وم أن اإلنسان مييل بطبعه إىل األمن واالستقرار، ويتطلع دوما إىل مستوى أفصل مما هو من املعل
عليه، لذلك يسعى ابستمرار إىل حتقيق رغباته املدية واملعنوية. لكنها قد تتعارض مع مصاحل غريه من 

ساس من النظام أ األفراد واجلماعات وال يستطيع حتقيقها ومحايتها من األقوايء إال يف ظل جمتمع قائم على
واالستقرار. وهذه الصفة تتطلب وضع قانون خيضع له األفراد واجلماعات وحيقق التوازن بني مصاحلهم من 
جهة وبينها واملصلحة العامة من جهة اثنية، وهذا القانون ال بّد من قاعدة يتشكل عليها. وال بّد هلذه 

 القاعدة من خصائص تتميز هبا.
وع من القواعد اليت حتكم سلوك األفراد يف اجملتمع، واليت يتعني عليهم اخلض فالقانون إذا هو جمموعة

هلا ولو ابلقوة إذا لزم األمر.  والقاعدة القانونية هي خطاب موجه إىل عامة األفراد وهي حلقة من احللقات 
ي أن تتميز هبا غاليت يتشكل منها القانون. او هي اللبنة اليت يتكون منها القانون. واما اخلصائص اليت ينب

 هذه القاعدة القانونية فهي:
 أن تكون ضابطة للسلوك االجتماعي. -أ

 أن تكون عامة وجمردة. -ب

 أن تكون ملزمة ومقرتنة ابلعقاب عند خمالفتها. -ج

فهذه اخلصائص متيز القاعدة القانونية عن غريها من القواعد االجتماعية اليت تشرتك معها يف 
اليت تشرتك معها يف نفس األهداف قاعدة التقاليد واألعراف وقاعدة األهداف نفسها. ومن القواعد 

األخالق. فالتقاليد واألعراف عبارة عن سلوكات وضوابط يراعيها أفراد اجملتمع يف تعامالهتا وعالقاهتم 
ونية، ناليومية ويف املناسبات املختلفة، غري أن مثل هذه القواعد ال تكون يف الغالب ملزمة للفرد كالقاعدة القا

ألهنا ختتلف عن القاعدة القانونية يف كوهنا غري حمددة وغري مقرتنة بعقاب. أما قاعدة اخلالق واملبادئ 
 العامة فهي اليت تعترب غالبية أفراد اجملتمع من القواعد اإللزامية، فال حيق أليكان أن خيالفها، لن فيها السعي

قية مرتبطة ضمري واستنكار اجملتمع. كما ان القاعدة األخاللتحقيق املثل العليا للمجتمع، لكنها يف أتنيب ال
ابلنية بينما القاعدة القانونية ال يعتد فيها ابلنية فالذي يعتد هبفيها هو السلوك اخلارجي لألفراد، ومن مث 

 أصبح القانون ضرورة ملحة الستقامة اجملتمع وسالمته.
 

 :3ضرورة القانون وأمهيته -2
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مدين ابلطبع واملقصود بذلك االجتماع ضروري لإلنسان. ويتم بني  يقول ابن خلدون: اإلنسان
األفراد نتيجة عوامل ومؤثرات كثرية كالقرابة والنسب واجلوار واملصاحل املشرتكة واملصري املشرتك وهذه الروابط 
 ال جيب أن ترتك للصدفة أو للظروف الطارئة كما ال جيب أن متهل ليتحكم فيها األشخاص كيفما شاءوا،

بل ال بد هلا من تنظيم حمكم يف إطار قواعد عامة خيضع هلا اجلميع. وبذلك ميكن القول عن احلاجة 
للقانون ضرورة الزمة لكل جمتمع سواء أكان صغريا ام كبريا، حىت ال تعم الفوضى وتضيع مصاحل األفراد، 

 ولعل أول قانون واجلماعات. لقد صاحب القانون مسرية كل التجمعات البشرية منذ أقدم العصور،
قبل امليالد، كما كان ملصر يف عهد الفراعنة  1121و 1221مكتوب وصلنا هو قانون محورايب ما بني 

نظام إداري رائع يشهد له اجلميع. وغن القوانني اليت كانت حتكم اخلدمة املدينة يف الصني القدمية حضيت 
ة عريقة ما اإلمرباطورية الرومانية فكانت هلا حضار مبكانة مرموقة عند الباحثني يف اتريخ القانون اإلداري. أ

يف شىت امليادين وتفوقوا بصفة خاصة يف الدراسات القانونية، وال يسع التطلع إىل اتريخ الدولة اإلسالمية 
وحضارهتا منذ بزوغ فجر اإلسالم إال ان يبقى مندهشا أما الرتاث اإلسالمية اليت حتققت يف ظله عدالة مل 

هلا مثيال عرب التاريخ قدميه وحديثه. إن هذه العجلة تدل على أن القانون وافق العمران  تعرف البشرية
البشري ومسريته عرب التاريخ، وليس وليد العصور احلديثة، وقد ساير تطور اجملتمعات اإلنسانية يف مجيع 

 اجملاالت خاصة منها االجتماعية واإلدارية.
 

 :4مصادر القانون  -3

نبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوهتا. وقد قسم الفقهاء فاملصدر يقصد به امل
 هذه املصادر على نوعني: مصادر مادية ومصادر رمسية.

 املصادر املادية: -أ

وهي املصادر اليت تستمد منها القاعدة القانونية مادهتا، وتتمثل يف االعتبارات االجتماعية والثقافية 
 تصادية والطبيعية.والتارخيية والدينية واالق

 
 املصادر الرمسية:  -ب

وهذه متنح القاعدة القانونية قوة جتعلها ملزمة وواجهة التطبيق، وقد نص عليها القانون 
ا املدين اجلزائري يف مادته األوىل: "يسري للقانون على مجيع املسائل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظه

إذا فاو يف حمتواها. وإذا مل يوجد نص تشريعي حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، 
مل يوجد فبمقتضى العرف فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة "ويتضح 

 من كل هذا ان املصادر الرمسية يف اجلزائر هي: 
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 التشريع. -

 مبادئ الشريعة اإلسالمية. -

 العرف. -

 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. -

 

 :5التشريع وانواعه -3-1
كلما يصدر من قواعد عن السلطة املختصة يف الدولة وميكن تعريفه كمصدر يقصد ابلتشريع   

رمسي للقانون ابنه:" جمموعةمن القواعد القانونية اليت تصعها السلطة املختصة يف الدولة وفقا إلجراءات 
 معينة مضاعفة يف نصوص مكتوبة، وتكتسب قوهتا اإللزامية بصدورها من السلطة العامة املختصة".

 التشريع:أنواع 
 درجتها فأعالها درجة من الدستور وبعد التشريع األساسي للتشريع أنواع ثالثة متفاوتة يف

 وأوسطها التشريع العادي،  وادانهاالرتشعي الفرعي.
 وهو التشريع األساسي وهو أعلى تشريعات الدولة. الدستور:

سا بوضعها تقوم السلطة التشريعية أساهو جمموعةمن القواعد القانونية اليت  التشريع العادي أو القانون:
 فيحدود اختصاصها. وقد يتخذ التشريع العادي ثورة تقنيات أو مدوانت أو قوانني متفرقة.

 
تصاصاهتا ويقصد به اللوائح اليت ختتص السلطة التنفيذية بوصعها يف حدود اخالتشريع الفرعي او اللوائح:

 اليت حيددها الدستور وهي ثالثة أنواع:
العادية  تصعها السلطة التنفيذية، وتتضمن قواعد تقصيلية لتنفيذ التشريعاتتنفيذية:لوائح  -أ

 الصادرة عن السلطة التشريعية.

وتصدرها السلطة التنفيذية للمحافظة على األمن لوائح الضبط اإلداري أو لوائح األمن: -ب
 العام والصحة العامة.

 ضع التشريع العادي ومها:هناك حالتان تقوم فيهما السلطة التنفيذية بو مالحظة:
ة حيث حتل السلطة التنفيذية حمل السلطة التشريعية يف وضع التشريعات الضرورية )حالتشريع الضرورة:

تستدعي سرعة اإلصدار( بقرارات هلا قوة القانون يصدرها رئيس اجلمهورية بسب عطلة اهليئة التشريعية أو 
 عدم وجودها.
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 تشريع عادي:
هلا قوة القانون تضعها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة  يكون يف صورة قرارات 

التشريعية ذاهتا ملواحهة ظروف استثنائية دقيقة مير هبا الوطن بقصدج توفري عاملي السرية والسرعة يف 
 اإلصدار.

 مبادئ الشريعة اإلسالمية: -3-2
مية ابعتبارها مبادئ الشريعة اإلسال إذا مل جيد القاضي نصا تشريعيا حيكم به، فعليه أن يلجأ إىل 

 املصدر الثاين للتشريع، خاصة يف األحوال الشخصية.
 العرف: -3-3

ميكن تعريفه أبنه إطراد أو تكرار سلوك يف مسألة معينة بكطريقة ما مع االعتقاد بنت هذا السلوك  
طريق تكرار  الطريقة أي عن ملزم قانوان، ويقصد به كذلك جمموعة من القواعد القانونية اليت تتكون هبذه

 مسلك معني واالعتقاد يف إلزامه قانوان.
 مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة: -3-4

يلجأ القاضي إىل هذه املبادئ والقواعد غري احملددة إذا مل جيد يف املصادر السابقة حال، مراعيا 
 مبادئ العمل واملساواة أمام القانون.

 
 

 :6النصوص التشريعية -4

رتب ويراد هبا املصطلحات القانونية اليت تدرج يف التنظيم حبسب قوهتا وقواعدها األاساية للتشريع والتنفيذ وت
 على النحو اآليت:

وهو أعلى التشريعات يف الدولة، ويشتمل علىمجموعة من القواعد القانونية اليت تبني  الدستور: -4-1
 وحرايت األفراد واجلماعات.نظام احلكم، وحتدد السلطات وتوضححقوقوواجبات 

مبعناه الفين والشكلي، هو التشريع وهو عبارة عن جمموعة من القواعد القانونية العامة  القانون:  -4-2
واجملردة تصدرها السلطة التشريعية او يصدرها رئيس اجلمهورية وال يلغى أو يعدل إال بقانون مثله، وبعبارة 

ولة، يقره الربملان ويصدره الرئيس)رئيس اجلمهورية أو رئيس أخرى، فالقانون هو النص األساسي للد
 احلكومة( وهو النص التشريعي األول.
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وهو عبارة عن نص تنظيمي ذو طابع تشريعي يصدره رئيس اجلمهورية يف حالة شغور األمر: -4-3
 احلاالت يف الربملان أو بني دور تيه، وبعبارة أخرى هو النص التشريعي الثاين، يصدره رئيس اجلمهورية

 االستثنائية املعروفة. )الفراغ الربملاين، عطلته، حاالت الطوارئ...إخل(.
 وهو تنظيمي يشرع مبوجبه رئيس اجلمهورية يف احلاالت التيتدخل يف اختصاصات اهليئةاملرسوم:  -4-4

لساميني يف الدولة االتشريعية )مرسوم رائسي( أما املراسيم الفردية فتخص تعيني وترقية وتوقيفمهام املوظفني 
 أو تغيري وظائفهم.

عادة ما يستهدف القرار كيفية تطبيق قانون أو مرسوم وميكن أن تصثدره أي سلطة إدارية  القرار: -4-5
 خمتصة ويكون ابمسها )وزاري، والئي...إخل(.

حلسن ا هو عبارة عن تعليمة إدارية داخلية تصدر عن السلطات اإلدارية هبدف التطبيقاملنشور:   -4-6
 لنص أعلى منه درجة وقوة وقد يكون غعالميا.

 
 :7النصوص التنظيمية -1

هو نص تنفيذي يصدر عن رئيس اجلمهورية ويسمى حينئذ مرسوم رائسي :Decretاملرسوم  -5-1
 أو يصدر عن رئيس احلكومة ويسمى مرسوم تنفيذي.

وهو نصتصدرة السلطة التنفيذية على مستواها، وقد يكوان مشرتكا بني  :Arreteالقرار  -5-2
 سلطتني أو اكثر عندما تسهم فيه عدة سلطات تنفيذية.

وهو نص يصدر مثل القرار ليبث يف قصااي خمتلفة، ويصدر من سلطة تنفيذية  :Decidéاملقرر  -5-3
 دنيا.
ة موجهة من السلطة التنفيذية إىل عدد وهو عبارة عن وثيقة إداري : Circulaireاملنشور  -5-4

 ممن يرسل إليهم، ويكونون اتبعني لتلك السلطةالتنفيذية.
وهي عبارة عن وثيقة إدارية توجه إىل العديد ممن ترسل إليهم لتكون : Instructionالتعليمة  -5-5

 اخي.و الرت امتدادا لنص أعلى منها، ملزمة ابلتطبيق الفوري واملباشر، وهي غري قابلة للنقاش أ
وهي عبارة عن وثيقة إدارية تدخل : Correspondance officielleاملراسلة الرمسية  -5-6

 يف ابب اإلعالم، قابلة للنقاش واملشاورة.
 

 ال يلغى النص التشريعي أو التنظيمي إال بنص مثله أو بنص أعلى منه. مالحظة:
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  اجلزائري  شريع املدرسياثنيا الت
 يع املدرسي :التشر -1

 اكساب املريب . :اهلدف من اطالع الطالب على التشريع املدرسي هو 

 ص التشريعية القدرة على فهم النصو -

 جسن التصرف والتكيف معها -

 بلورة الثقافة القانونية لدى املريب .و ين تنمية احلس القانو -

 سي : معىن التشريع املدر 

 ورد مفهوم التشريع املدرسي يف قواميس اللغة مبعان متعددة منها :لغة : 1

 شرع واشرع الطريق بينه 

 شرع يف املوضوع بدا فيه 

 يف الشريعة ما شرعه هللا لعباده من السنن واالحكام يف الدين 

حلياة املهنية اهو مصطلح مركب يعين "جممل القوانني واللوائح التنظيمية اليت تتناول أوضاع اصطالحا : 2

ملوظفي الرتبية والتعليم كاحلقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والرتسيم والرتقية ونظام األجور والتأديب 

 ني يف اقطاع "لعاملوالعطل وحتديد املهام واملصاحل وضبط العالقات بني ا

 
التشرررررريع املدرسررررري هرررررو جمموعرررررة مرررررن املراسررررريم والنصررررروص والقررررروانني والقررررررارات واملقررررررارات الصرررررادرة عرررررن 

 خمتلف السلطات املسؤولة يف البالد ، واخلاصة بقطاع الرتبية والتكوين .
 وينقسم التشريع املدرسي اىل عدة اقسام نوجزها فيما يلي :

 قسم خاص بتنظيم الرتبية والتعليم والتكوين ،وحتدده االمرية الصادرة بتاريخ  -1

املتضرررررررررررمنة تنظررررررررررريم املصررررررررررراحل املركزيرررررررررررة  للررررررررررروزارة واملؤسسرررررررررررات التعليميرررررررررررة  11-40-1791
 والثقافية والكوينية .

 قسم خاص ابحكام تنظيمية تتعلق حبماية املؤسسات ، وتنظيم سريها .......اخل  -2



 قسم خاص ابملوظفني يف ميدان الرتبية والتكوين ابتداءا من توظيفهم اىل التقاعد  -3

كمررررررا تشررررررمل القرررررررارت الرررررريت حتررررررددها مهررررررام وصررررررالحيات مرررررروظفي الترررررراطري والتعلرررررريم والتوجيرررررره 
 والرتبية ومصاحل االقتصاد وما ذلك .

لررررررررف قسررررررررم خرررررررراص ابلتالميررررررررذ وتتضررررررررمن القرررررررررارات املتعلقررررررررة مبواظبررررررررة التالميررررررررذ ، ومسررررررررك امل -0
الدرسررررررري وشرررررررروط حتويرررررررل التالميرررررررذ اىل مؤسسرررررررات أخررررررررى ، ومنرررررررع العقررررررراب البررررررردين ومرررررررا اىل 

 ذلك .

قسررررررم خرررررراص ابالحكررررررام اخلاصررررررة ابجملررررررالس ، وتشررررررمل القرررررررارت الرررررريت تتضررررررمن انشرررررراء وتنظرررررريم  -5
 خمتلف اجملالس البيداغوجية والرتبوية واإلدارية وما اىل ذلك .

 
 )تربية وعلم النفس تشريع مدرسي تكوين املعلمني(احلياة املهنية : -6

 للوظيفة مفهمومان مها املفهوم الشخصي واملفهوم املوضوعي تعريف الوظيفة : 
زااي تعترب الوظيفة العموميو مهنة يتفرع هلا املوظف ويكرس هلا حياته ، ويتمتع مباملفهوم الشخصي : -1

 وحقوق وضمنات ختتلف عما هو مقرر للوظائف اخلاصة .
حمددة  ومية مهنة ، امنا تعترب عمال ختصيصيا له خصائص:ال تعترب الوظيفة العماملفهوم املوضوعي -2

 حيتاج يف ممارسته اىل شخص فين خمتص له خربة ودراية ابلعمل ولقد تبىن املشرع اجلزائري املفهوم الشخصي
، حيث يعني املوظف يف درجة وظيفة معينة تناسب اتهيله العلمي وثقافته واستعداده ، ويبقى مرتبطا 

 نهي مهامه .ابإلدارة اىل ان ت
تطلق صفة املوظف على العامل الذي يثبت يف منصبه بعد انتهاء املدة التجريبية ويكون من هو املوظف : 

 حيئذيف وضعية قانونية وتنظيمية إزاء املؤسسة واإلدارة اليت يعمل هبا 
حتدث اللجان   commissions paritares اللجان املتساوية األعضاءجلان املوظفني : 

 يف املؤسسات واإلدارات العمومية وما يتبعها من ادرات ومؤسسات عمومية ، تنظر جلان املظفني للموظفني
اىل مجيع القضااي ذات الطابع الفردي اليت هتم املوظفني تتكون هذه اللجان من عدد متساومن ممثلي 

 املؤسسة واإلدارة املعنية ومن ممثلي املوظفني الذين ينتخبون من طرفهم 
دث جلان املوظفني حسب كل سلك او جمموعة من االسالك بقرار او مقرر حسب احلالة اليت ميكن ان حت

 تصدره السلطة اليت هلا صالحية التعيني .
ان الغاية من جلنة الطعن هي تدعيم ومحاية املوظف وتفادي إجراءات من شاهنا ان  تعرقل جلنة الطعن : 

ية جلنة ة األكثر خطورة ، حتدث يف كل وزارة ويف كل والجمرى حياته املهنية وخصوصا العقوابت التاديبي



–للطعن يراسها الوزير او الوايل او ممثل احدمها ةختتص ابلنظر يف اإلجراءات التاديبية ال سيما التسريح 
 النقل االجباري –التنزيل 

يل اللجان تشك 2111لوليو  11اجلريدة الرمسية  12تتحدد اختصاصات اللجنتني املذكورتني يف املادة 
 وتنظيمها وسريها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سري االنتخبات .

 
حقوق وواجبات العامل يرتتب على انشاء عالقة عمل بني العامل واملؤسسة احلقوق والواجبات :- 7

تفاقيات الجمموعة من احلقوق والواجبات تستند اىل مصادر متنوعة نذكر منها الدستور ، التشريع ، التنظيم ا
 النظام الداخلي .

 
 أوال الضماانت وحقوق املوظف : 

 مضمونة للوظف يف حدود احرتام واجب التحفظ املفروض عليه . حرية الراي-
ال ميكن ان يرتتب على االنتماء اىل تنظيم نقايب او مجعية أي اتثري على احلياة املهنية للموظف ، مع -

 التشريع املعمول به . مراعاة حاالت املنع املنصوص عليها يف
جيب على الدولة محاية املوظف مما قد يتعرض له من هتديد او إهانة او شتم او قذف او اعتداء ، من -

من أي طبيعة كانت ، اثناء ممارسة وظيفته او مبناسبتها ، وجيب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر 
لبة ابحلق برفع دعوى مباشرة امام القضاء بغية املطاالذي قد حيلق به متلك الدولة لنفس الغرض حق القيام 

 املدين امام اجلبهة القضائية املختصة .
اذا تعرض املوظف ملتابعة قضائية من الغري بسبب خطا يف اخلدمة جيب على املؤسسة او اإلدارة العمومية -

اليت ينتمي اليها ان حتميه من العقوابت املدنية اليت تسلط عليه ما مل ينب اىل هذا املوظف خطا شخصي 
 يعترب منفصال عن املهام املوكلة اليه 

 يف راتب )احلق يف األجرة ( للموظف احلق بعد أداء اخلدمة-
 احلق يف احلماية االجتماعية والتقاعد يف اطار التشريع املعمول به . للموظف-
ميارس املوظف احلق النقايب ، كما ميارس حق االضراب يف اطار التشريع والتنظيم املعمول هبما .)يف اطار -

 احام الدستور ( 
 رتقية يف الرتبة خالل حياته املهنية .للموظف احلق يف التكوين وحتسني املستوى وال-
 للموظف احلق يف ممارسة مهامه يف ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسالمة البدنية واملعنوية .-
 للموظف احلق يف العطل املنصوص عليها يف هذا االمر -
لعمل هبدف امشاركة املوظفني يف عمليات التكوين كمستفدين وكمؤطرين طبقا للنصوص اجلاري هبا -

 وترقيتهم مهنيا ورفع املردود الرتبوي ونوعية التعليم . حتسني اتهيل املوظفني



 
 

 اثنيا واجبات املوظف : 
 االلتحاق ابلوظيفة وتنفيذ املهام املوكلة اليه .-
جيب على املوظف يف اطار اتدية مهامه ، اترام سلطة الدولة وفرض احرتامها وفقا للقوانني والتنظيمات -
 عمول هبا .امل
 جيب على املوظف ان ميارس مهامه بكل امانة وبدون حتيز-
جيب على املوظف جتنب كل فعل يتناىف مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج اخلدمة ، كما جيب عليه -

 ان يتسم يف كل األحوال بسلوك الئق وحمرتم 
 خيصص املوظفون كل نشاطهم املهين للمهام اليت أسندت-
نهم ممارسة نشاط مربح يف اطار خاص مهما كان نوعه غري انه يرخص للموظفني مبمارسة ليهم وال ميك 

التكوين او التعليم او البحث كنشاط اثنوي ضمن شروط ووفق كيفيات حتدد عن طريق التنظيم كما ميكنهم 
 انتاج االعمال األدبية والعلمية والفنية .

حدث  عليه ان يكشف حمتوى أي وثيقة حبوزته او أي جيب على املوظف االلتزام ابلسر املهين ، ومينع-
او خربا طلع عليه وال يتحرر املوظف من واجب السر املهنياال برتخيص مكتوب من السلطة السلمية 

 املؤهلة .
 جيب على املوظف التعامل ابدب احرتام مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه .-
متيازات ب او اشرتاط او استالم هدااي او هبات او اية امينع على املوظف حتت طئلة املتابعات اجلزائية طل-

 خدمة فياطار مهامهمن أي نوع كانت بطريقة مباشرة او بواسطة شخص اخر مقابل اتدية 
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