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 بطً اهلل السمحَٰ السحيً
رمححن ل٤ٕةملني احل٧ؽ  رٌب ا٣ٕةملني كوًٌل ا ىلع حم٧ٌؽو املجٕٮث 

 كىلع أ٢٬ ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.
إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف 

ٌٰ كادلاٚٓ األقةس اٌّلم يٞٙ كراء لٌك ػد٧س٢ٌ ا٣ٕةم٢ الؿاحك
األننُح كالك٤ٮكيٌةت ا٣يٌت دىؽر ٔ٪٫، ٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح 

ة ىلع انكضة٦٭ة ٦ٓ الٮاٝٓ أك ٚكةد٬ة كخمة٣ك ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ، ٦٪١ٕكن
أ٤ٗت الك٤ٮكيٌةت ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٔيٌح لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك 
ا ٝٮيًّة ينٌؽق يف ظؿكذ٫ حنٮ الك٧ٮ ثةٌّتةق ٧٠ةهل املجنٮد، أك  ـن ظةٚ
اعمبلن جيٌؿق حنٮ ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف دٌكا٦ح ا٣ٛٮىض كا٣ٛكةد اٌّلم 

 ال خي٤ٌٙ إاٌل االًُؿاب كالٌيةع.
٣ٕٞؽٌم ٬ٮ الؿاٚؽ اٌّلم دذؽٌٜٚ ٦٪٫ ظيةة اإلنكةف ثك٢ٌ ٚة١ٛ٣ؿ ا

وٮر٬ة كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣يٌت دذعٌك٥ بك٤ٮكيٌةت اإلنكةف 
كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف اٌّلم يؤٌر٫ٝ لٮ ل٥ جيؽ إصةثةتو ٦ٞ٪ٕحن د٧٪ع٫ 
ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار، ١ٚأ٫ٌ٩ املٞذيض الػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، 

ادلكاٚٓ حنٮ ق٤ٮكيٌةت اإلنكةف كممةرقةد٫  اٌّلم دججسٜ ٦٪٫ دميٓ
. ٌٚحن ا١ٛ٣ؿٌيح كاحليةديٌح اك
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ك٬ٰؾا ٦ة يٌّٛس ا٬ذ٧ةـ دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٣يٌت ٩ـ٣خ ألص٢ 
٪ةيذ٭ة ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم لئلنكةف،  ٬ؽايح اإلنكةف، ٔك

كا٦ذبلء وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو٢ لٰ٭ؾا اجلة٩ت كيؽٚٓ النج٭ةت 
ظير ركـت ظؿاكد٭٥ اإلوبلظيٌح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢  ٔ٪٫،

 امل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح كد٪٧يذ٭ة كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت.
ة  ك٨٦ ص٭حو أػؿل ٚإٌف ٠سرينا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن
تل٤ٮير ُٚؿة اجلةس كحتؿيٙ أٚاكر٥٬؛ ألص٢ ا٣تك٤ٌٍ ٤ٔي٭٥ ١ٚؿيًّة 

٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮا اإلٚكةد ا١ٛ٣ؿٌم كا٣ٕٞؽٌم كقيةقيًّة كمىةدرة ٦ٌٞؽراد٭
ٛٮا أدكاد٭٥ ٨٦ كاٌعظ  ٌّ ة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥ كأ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح، ٚٮ قبلظن

ـو رػيىحو  ،قبلَني ـو ٦أصٮرةو؛ لؿق٥ ٔٞيؽة  ،كأٝبل ككقةا٢ إٔبل
املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ قيةقح اهلي٧٪ح ىلع األٚاكر كاملٌٞؽرات، كل٥ يٛذأكا ٨ٔ 

ٞةء النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ لٌك اقذؼؽاـ قبلح ا٣تن١يٟ كإ٣
 قذٛةدة ٨٦ االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌح،٦ة يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، ككؾا اال

كا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ أ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االػذبلؼ، كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط 
املذؼة٣ٛح، كدٛذيخ كظؽد٭٥،  االمرتاؾ؛ إلذاكء ا٣ٛنت ثني األَؿاؼ

٥؛ ٨٦ أص٢ الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬ مٮكذ٭٥، كإًٕةؼ ٔـي٧ذ٭ككّس 
 يف مٮاٝٛ٭٥، كإػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥. اتلعٌك٥

٨٦ ٬٪ة يججيغ جلة ثٮوٛ٪ة ٦ذىٌؽي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ادليٌن أف 
ة ٠جرينا، كأف يكٮف يف أىلع ق٥ٌ٤ أكلٮٌيةد٪ة  ٩ُٰٕ ٬ٰؾا ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن
كمنةريٕ٪ة ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣يٌت نكىع تل٪ٛيؾ٬ة؛ جلذ٧ٌك٨ ٨٦ دؿقيغ ٦ة 



13 

ٌيذ٫ )ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦ٌيح كٜٚ رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ٩ٕذٞ ٌٞ ؽ ثأظ
، ٧٠ة يججيغ ( اال٦ذؽاد ا٣ُجيٌع جليٌب اإلقبلـ حم٧ٌؽو ابليخ 

، دت٪ةقت  أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬ٰؾق الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو ٦ٕةرصةو روي٪حو
كأوةتل٭ة، مكذٛيؽي٨ ٨٦  كمكذٮل ٔؿاٝح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 
 ح املٕذربة.٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣، كاجلىٮص ادليجيٌ 
مؤّضطح ادلحلو لدلراضةت وابلحٔث كألص٢ ٰذلٟ صةء مرشكع 

اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪يٌح املٌٞؽقح؛ حل٤يٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح امل٤ٌعح  اىػلريّح
لٮصٮد مؤٌقكةتو ختىىيٌحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ 

النج٭ةت، ىلع اعد٫ٞ مكؤكحلٌح دأوي٢ ٬ٰؾا اجلة٩ت كاتلىٌؽم دلٚٓ 
ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩يٌةت املذةظح؛ كذٰلٟ  ٌٞ كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ احل

 ل٧٤كة٧٬ح يف قٌؽ ا٣ٛؿاغ ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم اٌّلم يٕةين ٦٪٫ املضذ٧ٓ.
كاكف ٨٦ اقرتاديضٌيةت املؤٌقكح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة ٬ٮ 

مكذٮل اال٬ذ٧ةـ ثةجلة٩ت اتل٤ٕييٌم ادليٌن ل٧٤ضذ٧ٓ؛ إذ ال خيىف أٌف 
، ك٬ٰؾا يؿصٓ  اتل٤ٕي٥ األكةدييٌم ادليٌن ٧ٕ٣ٮـ دلذ٧ٕ٪ة يف ظة٣ح دؽ٬ٮرو
إىل دم٤حو ٨٦ ا٣ٕٮام٢ كاألقجةب اخلةرصٌيح كادلاػ٤ٌيح، ك٬ٮ ٦ة ينٌّك 

ة ٠جرينا أ٦ةـ اجل٭ٮض ثةلٮاٝٓ ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم ٔ٪ؽ املذ٧ٌ٤ٕني. ٞن  اعا
ة ادلرس ٚاكف ال ثٌؽ ٨٦ دراقح املٛؿدات اتل٤ٕي٧ٌيح، قٌي٧ة ٦ةدٌ 

ادليٌن يف املؽارس األكةدي٧ٌيح ٨٦ ظير امل٪٭ش كامل٧ٌٮف، كَجيٕح 
األقةحلت اتل٤ٕي٧ٌيح املٌذجٕح يف إيىةؿ مٌة٦ني دركق٭ة إىل أذ٬ةف 
ا٤ُ٣جح، ك٨٦ ز٥ٌ ا٢٧ٕ٣ ىلع د٪ٞيذ٭ة، كدٕؽي٢ امل٪٭ش أك دجؽي٫٤ ث٧ة 
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يٌح يت٪ةقت كاأل٬ؽاؼ ا٣يٌت ٦٪٭ة ويةٗح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم كالؿؤيح ال١ٮ٩
٥ ث٪عٮو ٤ٔيمٍّ مكذؽؿٍّ ال يذ٘رٌي 

 كال ا٣يٌت يؿاد دٕؿيٛ٭ة ل٤ضي٢ املذ٤ٌٕ
يذؾثؾب ٦ٓ ٦ذ٘رٌيات احليةة، كإاٌل ٚكٮؼ د٪٧ٮ النؼىيٌح املذ٧ٌ٤ٕح 

 دٕحل االزدكاصٌيح يف لٌك ٦ٛةو٢ ظيةد٭ة.كث٪عٮو منٌٮقو 
كاكف ٨٦ ثني ابلعٮث ا٣يٌت ٌٝؽ٦ذ٭ة مٕجح اتل٤ٕي٥ يف املؤٌقكح يف 

ت اٌّلم ثني أيؽيك٥، كٝؽ ثؾؿ مؤ٫ٌٛ٣ يٌ ضةؿ ٬ٮ ٬ٰؾا ال١ذ٬ٰؾا امل
ا ٠جرينا يف اقذٞىةء ا٣ُؿااٜ كاألقةحلت اتل٤ٕي٧ٌيح احلؽيسح  ص٭ؽن
 كاجلةصعح، ككيٌٛيح االقذٛةدة ٦٪٭ة يف دؽريف ٦ةٌدة ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح.
ة دذٌٞؽـ مؤٌقكح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح ثٮاٚؿ  ػذة٦ن

ف إىل مكؤكؿ كظؽة اتلؼُيٍ كاملذةثٕح يف مٕجح الن١ؿ كاال٦ذ٪ة
ص٭ؽو ممٌّيو يف دؽكي٨ ٬ٰؾا ؛ ملة ٝةـ ث٫ ٨٦ الشيخ ُػٍح احلجيتاتل٤ٕي٥ 
 ت ا٣ٌٞي٥، قةا٤ني ا ا٣ٌٌٕل ا٣ٞؽيؿ هل دكاـ اتلٌٞؽـ كاتلٮٚيٜ.يٌ ال١ذ
 

 



 
 

 

 
األ٦ني  اجليبٌ احل٧ؽ  رٌب ا٣ٕةملني، كالىبلة كالكبلـ ىلع قٌيؽ٩ة 

 ٮث رمححن ل٤ٕةملني، كىلع أ٢٬ ثحذ٫ ا٣ُة٬ؿي٨ .املجٕ
 كبٕؽ.. 

ة، كَؿااٜ دؽريكيٌحن  ة د٤ٕي٧ينة ػةوًّ إٌف لٌّك ٥٤ٔو ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٦٪٭ضن
  ٦٪ةقجحن هل.

ا٥٤ٕ٣ ك٨٦ ػبلؿ د٤ٟ امل٪ة٬ش  ٰ٭ؾاكاملذتٌجٓ ل يكذُيٓ املؼذٌه 
بلع ٤ٔي٫،  ٌَ كاآلحٌلةت كا٣ُؿؽ كاألقةحلت الٮوٮؿ إىل بلةث٫، كاال

. ك٫٤ٞ٩ إ  ىل مؿيؽق كحمٌجي٫ ك٦جذ٘ي٫ بك٭ٮ٣حو كيّسو

ٔي  ٫ دميٓ األننُح كاخلربات ا٣يٌت امل٪٭ش اتل٤ٕييٌم احلؽير ثأ٩ٌ  ؼى ؿ  كٝؽ 
 دٌٞؽ٦٭ة املؽرقح ل٤ُ٤جح حتخ إرشاٚ٭ة، قٮاءه داػ٢ املؽرقح أك ػةرص٭ة.

حه ٨٦ األننُح كامل٧ةرقةت  كابلٕي اآلػؿ يٕؿ٫ٚ ثأ٫ٌ٩ دل٧ٔٮ
ُح كاهلةدٚح ا٣يٌت  ٌُ ٌٚؿ٬ة املؽرقح ملكةٔؽة املذ٧ٌ٤ٕني ىلع حتٞيٜ املؼ دٮ

حو ٨٦ األ٬ؽاؼ اتل٤ٕي٧ٌيح، كاحلىٮؿ ىلع أ٢ٌٚ اجلذةاش ث٪ةءن ىلع  دل٧ٔٮ
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 .(1)ٝؽراد٭٥ كإماك٩يةد٭٥ داػ٢ الىٙ ادلراسٌ 
ح اإلصؿاءات كاألقةحلت ا٣يٌت  كأ٦ٌة َؿيٞح اتلؽريف ٚيه دل٧ٔٮ

إىل حتٞيٜ أ٬ؽاؼو حمٌؽدةو، ٥ ملكةٔؽة املذ٧ٌ٤ٕني يف الٮوٮؿ يؤٌدي٭ة امل٤ٌٕ 
ؿح األقب٤ح، أك ظ٢ٌ  ك٨٦ د٤ٟ اإلصؿاءات كاألقةحلت/ امل٪ةٝنةت، َك

 .ذٰلٟاملنالكت، أك املرشكاعت، أك اال٠تنةؼ كاالقذٞىةء أك ٗري 

ؾ ث٭ة  ٌٛ ح ٝٮأؽ أك ًٮاثٍ أك ٠يٌٛيةتو ي٪ كأ٦ٌة األق٤ٮب ٚ٭ٮ دل٧ٔٮ
٥ كق٧ةت َؿيٞح اتلؽريف تلعٞيٜ أ٬ؽاؼ ادلرس، كيؿدجٍ ثةمل٤ٌٕ 

ـءه ٨٦ ا٣ُؿيٞح   .(2)مؼىٌيذ٫ ك٬ٮ ص

ي٧ك٨ أف ٤٩ٛخ ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥ إىل ٌٝيٌحو ٦٭٧ٌحو ظٮؿ  ثيؽ أ٩ٌ٪ة
 ٬ٰؾا٦ٛؿديت )ا٣ُؿيٞح كاألق٤ٮب(، ٚ٭٪ةؾ صؽؿه ثني املؼذٌىني يف 

امل٧ٌةر ظٮؿ الك املٛؿددني، ٚةبلٕي يؾ٬ت إىل أ٫ٌ٩ ال يٮصؽ ٚؿؽه 
ٚؿٝنة ثحٌ٪نة كص٤يًّة كال ي٧ك٨ ثح٪٭٧ة، كابلٕي اآلػؿ يؿل أٌف ٬٪ةؾ 

 قؽؿ الكذةر ٤ٔي٫.

؛ إذ إٌف ا٣ٛبح األكىل ك٣ٰ  ك٨ٌ املذتٌجٓ جيؽ أٌف الك الؿأيني ىلع وٮابو

                                                        

  http://mawdoo3.com ادلراٌس، امل٪٭ش ٦ٛ٭ٮـ قةصؽة، وٮم، أثٮ (1)
ٌٰ ( ا٣ٕػػػؿٌ ، دالؿ، 2)  ،٦ػػػة ٬ػػػٮ ا٣ٛػػػؿؽ ثػػػني ا٣ُؿيٞػػػح كاألقػػػ٤ٮب اتلؽريكػػػػ

https://www.bayt.com  

http://mawdoo3.com/
https://www.bayt.com/
https://www.bayt.com/
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كأ٦ٌة ٨٦ اجلةظيح  ،(1)الدؿل ٚؿٝنة ثح٪٭٧ة ٨٦ اجلةظيح ال٤٘ٮٌيح
ة ٧٠ة أرش٩ة إحل٫  االوُبلظٌيح ٚرتل ا٣ٛبح اثلة٩يح أٌف ٬٪ةؾ ٚؿٝنة كاًعن

ح أقةحلت. ٨٦ أٌف ا٣ُؿيٞح  يه ٔجةرة ٨ٔ دل٧ٔٮ

كال خيىف أ٧ٌ٬ٌيح دؽريف امل٪٭ش اتل٤ٕييٌم ملةٌدة ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح 
أك ادليجٌيح يف املؽارس األكةدي٧ٌيح، كي٧ك٨ جلة أف ٩ذٌٕؿؼ ىلع أ٧ٌ٬ٌيح 

 دؽريف د٤ٟ امل٪ة٬ش ٨٦ ػبلؿ ٦ة يٌل/
ةؿو يف دؿقيغ اإلي٧ةف ثة كمبلاكذ٫  -1 ٌٕ املكة٧٬ح بنّكو ٚ
ة ل٤ٛؿد لبل٣زتاـ ث٧ة ٩ىه  ٬ٰؾا٫٤ ككذج٫، ككرق ٕن اإلي٧ةف يكٮف داٚ

، ك٦ة أمؿ ث٫ ٨٦ أكامؿ، ٨٦ ػبلؿ ا٣زتا٦٭٥ ثةحلبلؿ املٮىل ٔ٪٫ ٨٦ ٩ٮاقو 
ري ػكاثذٕؽا٥٬ ٨ٔ احلؿاـ، اكل١ؾب كالك م٧ٌة  ٰذلٟؿٝح كا٣ٞذ٢ ٗك

 يكة٥٬ يف حتٞيٜ الك٥٤ كاأل٨٦ املضذ٧ٌع ثني األٚؿاد.

ة أٌف اتل٧ٌكٟ ثذٕةحل -2 ٕن ٥ اإلقبلـ كاحلٌر ٤ٔي٭ة يجذش جلة دلذ٧
ة، ٨٦ ػبلؿ دأكيؽق ىلع الٮٌد كاملعٌجح كاتلٮاو٢ ثني  ٛن ة ك٦ذاكد ُن ٦رتاث

قجعة٫٩  -أٚؿاد املضذ٧ٓ اإلقبليٌم كا٣تنضيٓ ٤ٔي٭ة ٨٦ ٝج٢ ا 
 . كأ٢٬ ثحذ٫  كرقٮهل  -كدٕةىل 

                                                        

 ،ػ٤يٙ؛ 77، ص 3ا٣ٞةمٮس، ج  صٮا٬ؿ ٨٦ ا٣ٕؿكس ، دةجحم٧ٌؽ ث٨ الـبيؽٌم، حم٧ٌؽ( 1)
  http://mawdoo3.comاألق٤ٮب،  ، دٕؿيٙق٧يعح ٩ةرص

http://mawdoo3.com/


 

 
18 

 

٩تيضحن  ث٪ةء صي٢و ٦ٕذؽؿو ثٕيؽو لٌك ٨ٔ أماكؿ اتلٌُؿؼ كاإلر٬ةب؛ -3
تلؽريك٫ امل٪٭ش اإلقبليٌم الىعيط، كدٕؿي٫ٛ ثةمل٪٭ش اجلجٮٌم األوي٢ اٌّلم 

كقةاؿ ، ، كقةر ٤ٔي٫ أ٢٬ ثحذ٫ األَ٭ةر صةء ث٫ اجليٌب اخلةد٥ 
 املك٧٤ني ال١ؿاـ.

ا٣رتبٮٌيح كادليجيٌح كٝؽرد٭ة ىلع  دٕؿيٙ ادلارقني ثة٤ٕ٣ٮـ -4
 املكة٧٬ح يف اجل٭ٌح ا٧٤ٕ٣ٌيح املٕةرصة.

ؽاد ٧ٌ٤ٕ٦ني أكٛةءو تلؽريف ٦ةٌدة ا٣رتبيح ادليجٌيح يف إٔ -5
 املؽارس األكةدي٧ٌيح.

إذف دٌٕؽ امل٪ة٬ش كا٣ُؿؽ كاألقةحلت ٨٦ األميةء الرضكرٌيح لٌّك 
ا٤ٕ٣ٮـ، كدٌٕؽ ٦ةٌدة ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح يف ٦ٌٞؽ٦ح د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣يٌت 

اء، ث٧ة ٧ُ٩ط يف إجيةد ا٣ُؿؽ امل٪ةقجح هلة؛ تلٞؽي٧٭ة إىل ٤َجت٪ة األ ـٌ ٔ
اردأي٪ة يف  لٟيجكض٥ كخمذ٤ٙ مؿاظ٤٭٥ ادلراقٌيح كٚبةد٭٥ ا٧ٕ٣ؿٌيح؛ ّلٰ 

ت اٌّلم ثني أيؽيك٥ ال١ؿي٧ح، أف ٩ُؿح ثٕي ا٣ُؿؽ يٌ ال١ذ ٬ٰؾا
اتلؽريكٌيح ا٣يٌت ي٧ك٨ دُجيٞ٭ة يف د٤ٟ املةٌدة، كتكة٥٬ يف دٮزيٜ 

ة٬ش ا٣ٕبلٝح ثح٪٭ة كبني مؿيؽ٬ة ٨٦ األقةدؾة ال١ؿاـ، كدٌٕؿٚ٭٥ ثةمل٪
 إىل َبٌلث٭٥. املةٌدة ٬ٰؾقكا٣ُؿؽ ا٣يٌت تكةٔؽ٥٬ يف إيىةؿ ٦ٛؿدات 

، يه اكتلةيل/ ت إىليٌ ك٣ٞؽ ٧ٝ٪ة ثذٞكي٥ ٬ٰؾا ال١ذ  مخكح ٚىٮؿو
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كدك٧ٌ٤٪ة ٚي٫ ٨ٔ ػىةاه ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌح،  اىفطو األّول:
 اكخلىةاه النؼىيٌح كاجلك٧يٌح كا٤ٕٞ٣يٌح كامل٭٪يٌح كاالصذ٧ةٔيٌح.

ٚيٞٓ حتخ ٔ٪ٮاف/ الٮقةا٢ اتل٤ٕي٧ٌيح يف ا٣رتبيح  ثلةين:اىفطو ا
اإلقبل٦ٌيح، كحتٌؽز٪ة ٚي٫ ٨ٔ ٌٔؽة كقةا٢ ٨٦ ٝجي٢/ الىٮرة املذعٌؿ٠ح، 
األٚبلـ املذعٌؿ٠ح، كص٭ةز ا٣ٛيؽيٮ، كالٮرؽ املٌٞٮل )ابلُةٝةت(، 

 كاملىٌٮرات، كاحلةقٮب اآليٌل.

٪ة كبلةب اىفطو اثلةىر: ٔٮ  كدك٧ٌ٤٪ة ٚي٫ ٨ٔ و٤ت مًٮ
الك٦٪ة، ك٬ٮ َؿااٜ اتلؽريف ا٣يٌت حيذةج إحل٭ة أقذةذ ا٣رتبيح 

٠ُؿيٞح امل٪ةٝنح كاحلٮار، كا٣ُؿيٞح االقذٞؿااٌيح، كا٣ُؿيٞح اإلقبل٦ٌيح، 
)االقت٪جةٌَيح ػ ا٣ٞيةقٌيح(، كَؿيٞح ظ٢ٌ املنالكت،  االقت٪ذةصيٌح

 ٌٰ يف اتلؽريف.ػكَؿيٞح اتل٥ٌ٤ٕ اتلٕةكٌن، كَؿيٞح األق٤ٮب ا٣ٞىى

كٝؽ دٌُؿٝ٪ة ٚي٫ إىل اتلٞٮي٥ كأ٧ٌ٬ٌيذ٫، كأ٩ٮا٫ٔ/  و الساثع:اىفط
 -اتلٞٮي٥ اجل٭ةيٌئ  -اتلٞٮي٥ ابل٪ةيٌئ كاتلُٮيؿٌم  -)اتلٞٮي٥ اتل٧٭يؽٌم 
 إىل أ٧٩ة٫َ ك٦ٕةيريق. ٰؾلٟاتلٞٮي٥ اتلتٌجٌع(، كك

م دمٕ٪ة ٚي٫ ثٕي ا٣ٞىه كاملٮأِ اٌّل  اىفطو اخلةمص واألدري:
، ؿو مؤزٌ  ٝىيصٍّ  ك٨ ثأق٤ٮبو ك٣ٰ  ،ؿااٜ اتلؽريفثجٕي َ يت هلة ٔبلٝحه ا٣ٌ 

ة آػؿ يف َؿح أق٤ٮبن  ؽٌ س، كد٥ٕ( يك يجذٛٓ ث٭ة املؽرٌ أق٧ي٪ةق )كاظح املذ٤ٌٕ 
 ة، كدٕني األقذةذ يف ٢ٞ٩ أٚاكرق كالٮوٮؿ إىل ٦جذ٘ةق.املةدٌ 
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 أف ٤٩ذ٧ف ا٣ٕؾر ٨٦ األقةدؾة ال١ؿاـ يكٕ٪ة إاٌل  كيف اخلذةـ ال
أك  ٤ٔيمٍّ  دٞىريو  ٨ٔ لٌك  ،٥ ٝىت الكج٨ٜ هلا٥٤ٕ٣، كم٧ٌ  ٬ٰؾاأوعةب 

ت، آم٤ني ٦٪٭٥ أف يذعٛٮ٩ة ث٧بلظْةد٭٥ يٌ ال١ذ ٬ٰؾا٢ ٚىٮؿ خت٤ٌ  ٌٚنٍّ 
 ػريو  لٌّك  ال١ؿاـ األقةدؾة يكٌؽد أف - دٕةىل -دأني املٮىل  كآراا٭٥،
،  ٤ُ٣جت٪ة ػؽ٦حن  ا٥٤ٕ٣؛ َؿيٜ يف املجةركح ثأيةدي٭٥ كيأػؾ ك٦ٕؿكؼو

  .ك٦ٕنيو  ةرصو ٩ ػري إ٫ٌ٩ لٮَ٪٪ة، كب٪ةءن 

 

 
 ُػٍح احلجيت

   
 





 
 

 
 



  

أف ي٪ْؿ املضذ٧ٓ إىل امل٥ٌ٤ٕ ىلع أ٫ٌ٩ ظةم٢ه لؿقة٣حو ٨٦ أٝؽس  ثؽٌ  ال
ة ٨٦ ٔ٪ةرص  ا ٦٭٧ًّ الؿقةالت، كيه رقة٣ح ا٥٤ٕ٣، ٚةمل٥ٌ٤ٕ يٌٕؽ ٔ٪رصن

ؽ أظ ؽٌ كيٕ ،ح هلة٩ةت األقةقيٌ ح، ك٨٦ امل١ٮٌ ٧يٌ كاتل٤ٌٕ  (1)ا٤٧ٕ٣يٌح اتل٤ٕي٧يٌح
اكف  يف ظيةة ا٣ُة٣ت، قٮاءه  ؿو كمؤزٌ  ٠جريو  ملة هل ٨٦ دكرو  ؛أرسار جنةظ٭ة

أك  أك االصذ٧ةعٌ  ؿ ٨٦ ٝج٢ ا٣ُة٣ت ثأقذةذق ىلع الىٕيؽ ا٤ٕ٣يمٌ اتلأزٌ  ذٰلٟ
ٕنة كص٤يًّ  ٦ة ٬ٰؾا، كادلينٌ  ٚةت ثٕي ة ٨٦ ػبلؿ مبلظْةد٪ة تلرصٌ جنؽق كاٝ

 ؛إىل آػؿ ك٨٦ ماكفو  ػؿ،آإىل  خيذ٤ٙ ٨٦ َة٣تو  ٰذلٟ  أفٌ ا٤ُ٣جح، إاٌل 
 حليةةو  ٬ٰؤالءىلع األقذةذ، ٚ٭ٮ ٨٦ يكة٥٬ يف د٭يبح  ٠جريه  يٞٓ ٔتءه  لّٟلٰ 

يؽةو  ٠ؿي٧حو  يف دلذ٧ةاعد٭٥ كيف  كبى٧ةته  كيكٮف هل٥ أزؿه  ،يف ادل٩ية كٗر

                                                        

 كاملٕةرؼ اخلربات ٚي٭ة دجذ٢ٞ ٤ٔيٌحه دٛة ٤٧ٔيٌحه  اتل٤ٕي٧يٌح ٨٦ ٝج٢ امل٥ٌ٤ٕ، يه (1)
  .املذ٥ٌ٤ٕ ذ٨٬ إىل امل٥٤ٕ ذ٨٬ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت

 امل٤ٕٮ٦ةت ل١كت ا٣ٛؿد ث٫ يٞٮـ ٌّٰ ػمؼى ق٤ٮؾه  كاتل٧٤ٕيٌح ٨٦ ٝج٢ ا٣ُة٣ت، ٬ٮ
 اتل٥ٌ٤ٕ، ٬ٮ ٬ؽ٫ٚ ٬٪ة ٚةملذ٥ٌ٤ٕ ٦ة، ٢٧ٔو  أداء ػبلهلة ٨٦ ٚحكذُيٓ كاملٕؿٚح، كاخلربات

ٜ ا٣يٌت امل٪ةقجح ألدكاتا ٨ٔ ابلعر َؿيٜ ٨ٔ لٟكذٰ  ٌٞ  املؽارس ػبلؿ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت حت
ري٬ة كاتلؽريت، كاإل٩رت٩خ كال١ذت كاملٕة٬ؽ  ي٧ك٨ أم اتل٤ٕي٧يٌح، األدكات ٨٦ ٗك
 اتل٥ٌ٤ٕ ثني اتل٤ٕي٥. ]ا٣ٕجةدٌم، ٠ٛةيح، ا٣ٛؿؽ ث٤٧ٕيٌح كَيؽةه  ٔبلٝحه  هل اتل٥ٌ٤ٕ إفٌ  ا٣ٞٮؿ

 [http://mawdoo3.comكاتل٤ٕي٥، 

http://mawdoo3.com/
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 ٫.اثأث٪ة ٫، كالؿقٌ اخمذ٤ٙ ا٣ُٞةاعت، كبةتلةيل يكة٧٬ٮف يف ث٪ة
٭ة ٩ٌ إ؛ إذ ٠جريه  يت هلة دكره ٣ٌ ةت ا٥ ٨٦ املكؤكحلٌ ح امل٤ٌٕ مكؤكحلٌ  ؽٌ ٚذٕ

ل٥ دٞذرص ىلع ٢ٞ٩ امل٤ٕٮ٦ح كد٤ٞني اتل٧٤يؾ، ث٢ تكة٥٬ يف إٔؽاد 
 حح كاجلكؽيٌ ح كاجلٛكيٌ ا٣ُة٣ت يف خمذ٤ٙ اجلٮا٩ت/ النؼىيٌ 

 إفٌ » ٧١ٚة ٢ٞ٩ ٨ٔ ثٕي ا٣ٛبلقٛح/، حح كادليجيٌ ح كاالصذ٧ةٔيٌ كاثلٞةٚيٌ 
 .(1)«وةحلحن  ي٨ يُٕٮ٩٪ة ا٣ُؿيٞح جلعية ظيةةن ٧ي٪ة ٥٬ اٌّل ٤ٕ٦ٌ 

ٌَ ٌف يكٮف امل٤ٌٕ أاكف ٨٦ الرضكرٌم  لٟكّلٰ   بلعو ٥ وةظت ا
كأف يكىع كراء ا٠تكةث٭ة ، يف خمذ٤ٙ ا٣ٛ٪ٮف كاملٕةرؼ اعحلحو  كزٞةٚحو 

٨ ٦ ثؽٌ  يت اليف خمذ٤ٙ املضةالت، كي٧ك٨ إدمةؿ اخلىةاه ا٣ٌ 
ٌٚ د  ث٧ة يٌل/ ح٥ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ يف ٤ٕ٦ٌ  ٬ةؿٮ

 

1 

                                                        

ٮاؿ ٨٦ ( خمذةراته 1)   http://www.qobas.comألكتريم،  ٚي٤ٮككني ٝأ
ح2) ؿيٞح درٌصٚةت ( دٕؿٌؼ النؼىيٌح، ثأ٩ٌ٭ة/ دل٧ٔٮ ـاص٫، كدػ١ٛػريق ٔحن٫ ا٣ٛؿد َك  كم

 كالىؽ٦ةت ثةألظؽاث كدػُػجٓ األك٣ػٯ، الك٪ٮات ٦٪ؽ ٚػنػيبنة محبنة دذ١ٌٮف ٚةلنػؼىيٌح
م١ٌٮ٩ةد٭ة، ػىةاى٭ة،  دٕؿيٛ٭ة،/ دؽرجييًّة. ]النؼىيٌح ٦ٕةمل٭ة ٨٦ د٘رٌي  ا٣يٌت كاجلضةظةت
 [http://www.startimes.comٝيةق٭ة،  َؿؽ ك حمٌؽداد٭ة،
 اػذ٤ٛخ كإف - ١٪ٌ٭ةك٣ٰ  األنكةف، مؼىيٌح ظةك٣خ أف حتٌؽد ا٣يٌت اجلْؿيٌةت ٨٦ ال١سري كيٮصؽ
 كيه/ النؼىيٌح دكٮي٨ يف أقةقيٌحو  ٔٮام٢ ىلع دذٌٜٛ - ّة٬ؿ٬ة يف

 

http://www.qobas.com/
http://www.startimes.com/
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 ح ث٧ة يٌل/٢ اخلىةاه النؼىيٌ سٌ كدذ٧ 
ألٌف هل دكرنا ٠جرينا يف اتلأزري  ٰذلٟأف يذعًٌل ثةتلًف كالٮرع؛ ك -أ

 ىلع املذ٧ٌ٤ٕني.
                                                        

ٌٟ  ال م٧ٌة/ اجلك٧يٌح اجلٮايح -أ  يف كبةألػٌه  اجلٛكيٌح، احلة٣ح يف دؤزٌؿ اجلك٧يٌح اجلٮايح أفٌ  ٚي٫ م
ـاصيٌح اال٩ٕٛةحلٌح اجلةظيح  أ٥٬ٌ  ك٨٦ كادلمٮٌم، ي٧يةيئٌ ال١ ا٣رتكيت ىلع أقةق٭ة يف دٕذ٧ؽ ا٣يٌت كامل
 اجل٧ٮٌ  ظير ٨٦ اجلك٥ النؼىيٌح ثجيح دكٮي٨ يف كاًطه  أزؿه  هلة يْ٭ؿ ا٣يٌت اجلك٧يٌح اجلٮايح

 اجلك٧يٌح. كاألمؿاض احلؿكيٌح، كا٣ٕة٬ةت الى٧ٌةء، كاملْة٬ؿ ا٣٘ؽد كاجلٌش، كظة٣ح
 ٦ة لٌك  يه ا٤ٕٞ٣يٌح يٌةتٚة٤٧ٕ٣ ا٤ٕٞ٣يٌح، كا٣ٞؽرات ا٤٧ٕ٣يٌةت إىل كد٪ٞك٥ /ا٤ٕٞ٣يٌح اجلٮايح -ب

 ا٤٧ٕ٣يٌةت لٌك  كاتل٥ٌ٤ٕ، أم اتل١ٛري ىلع كا٣ٞؽرة كاتلؼي٢ٌ كاتلىٌٮر كاإلدراؾ ثةألظكةس يذٌى٢
 ا٣يٌت االقذٕؽادات ٚيه ا٤ٕٞ٣يٌح ا٣ٞؽرات أ٦ٌة املٕؿٚيٌح، اخلربات تل١ٮي٨ ا٢ٕٞ٣ ث٭ة يٞٮـ ا٣يٌت
 ء.اّلاك ٦س٢ اخلربة، ا٠تكةب ىلع كتكةٔؽق ا٣ٛؿد ث٭ة يـكٌد
ـاصيٌح اجلٮايح - ـج ـاصيٌح ثةجلٮايح كيٞىؽ/ امل  دلل ٦ة ىلع املججيٌح نكبيًّة اثلةثذح االقذٕؽادات امل

ح ٨٦ النؼه  ٨٦ كاال٩ٕٛةالت كاملنةٔؿ، كا٣ُجةٓا الٮصؽا٩يٌح احلةالت ٦س٢ اال٩ٕٛةحلٌح، ا٣ُٝة
 النؼىيٌح، ٩ٮايح أثؿز دٕؽٌ  ا٣٘ؿيـيٌح كادلكاٚٓ ًٕٛ٭ة، أك كٌٝٮد٭ة ثُب٭ة أك اقتسةرد٭ة رسٔح ظير
ـاصيٌحه  ٩ٮاحو  إاٌل  يه ٦ة النؼىيٌح أفٌ  اجلٛف ٧٤ٔةء ثٕي كيٕذٞؽ  ٍٚٞ. م

 الىٛةت كدذ١ٌٮف امل١تكجح، الك٤ٮؾ كأقةحلت كامليٮؿ ا٣ٕةدات ث٭ة كيٞىؽ/ اخل٤ٞيٌح اجلٮايح -د
 أك املزنؿ يَٜؿ ٨ٔ قٮاءه  ث٫، حتيٍ ا٣يٌت اخلةرصيٌح ابلحبح ٨٦ ي٧ذٌى٫ ٦ة ٩تيضح ا٣ٛؿد دلل اخل٤ٞيٌح
 كاتلٌُٮر. ل٤ذ٘رٌي  ٝةث٤يٌحن  النؼىيٌح م١ٌٮ٩ةت أكرث كيه املضذ٧ٓ، أك املؽرقح

 ٧٩ٮٌق، ثؽء ٨٦ النؼه يف دؤزٌؿ ا٣يٌت اخلةرصيٌح ا٣ٕٮام٢ دميٓ ثةبلحبح يٞىؽ/ ابلحبيٌح اجلٮايح - ـه
 كا٣ْؿكؼ بٮيٌحا٣رت كاجل٥ْ ا٣ٕةدات ٦س٢ اصذ٧ةٔيٌحو  أك َجيٕيٌحو  ثٕٮام٢ ٦ذٌىبلن  لٟذٰ  اكف قٮاءه 

 يه/ ٔٮام٢ أربٕح يف األميةء ؾق٬ٰ  د٤ؼيه كي٧ك٨ كاملؽرقيٌح، األرسيٌح
 املزنؿ ك٦ؽل وبلظيٌح، ثةألث٪ةء ٔبلٝذ٭٥ ك٦ؽل اآلثةء لؤلرس، ككصٮد االٝذىةديٌح احلة٣ح
. كقةا٢ ٨٦ لؤلث٪ةء اآلثةء يٌٞؽ٫٦ ك٦ة ل٤رتبيح،  د٤ٕي٧يٌحو
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 ينة ثةلىؽؽ،أف يكٮف ٠ؿي٥ اجلٛف، ظك٨ اخل٤ٜ، ٦ذع٤ٌ  -ب
َوإََُِّم ٚي٫/  - دٕةىل -، اٌّلم ٝةؿ ا ثةلؿقٮؿ  ٰذل٦ٟٞذؽينة يف 

 ًٍ  ٠ٮ٫٩، ٚ٭ٮ املس٢ األىلع اٌّلم حيذؾي٫ َبٌلث٫؛ (1)ىََػََل ُديٍُق َغِظي
 .(2)٧ٌ٤ٕ٦٭٥ كأقذةذ٥٬ كمىؽر ك٦٪جٓ دٞٮي٧٭٥

ٍِّ كال  -ص ة ىلع َبٌلث٫، ٗري ٚ ٞن ة، مٛي ة، رظي٧ن أف يكٮف ظ٤ي٧ن
ة ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/  ٞن ٦٪٤ُ ، ِو ٌِ ٤ٗي ة رمَْحٍَح  ٍَ جِ

ًْ فَ ُٓ َ ََ اهللِ جِلَخ ل
  ۖ  ْٔ َ  َول

ة ُنَِخ  ٔا ِت اىَْليْ  َغيِيَغ  َفظًّ َْ  ََلَُفضُّ لَِم  ٌِ ْٔ ًْ  فَةْخُف  ۖ   َح ُٓ ِْ ًْ  َواْضَذْغِفسْ  َخ ُٓ َ  ل
 ًْ ُْ ْمسِ  يِف  َوَشةوِْر

َ
َخ  فَإَِذا ۖ   اأْل ٌْ ْ  َغَش ّكَّ َٔ  ُُيِتُّ  اهللَ  إِنَّ  ۖ   اهللِ  ََعَ  َفَذ

 َٔ َذ ٍُ ْ ِيَ ال ٌؿٚةد٫، رظت الىؽر، ػكوجٮرنا، ٝةدرنا ىلع ًجٍ دى ؛(3)ِّكل
 ٤ٝي٢ ا٣ٌ٘ت.

ة يف أداء ٫٤٧ٔ، أ٦ي٪نة ىلع َبٌلث٫، يٕةم٤٭٥ أف يكٮف خم -د ٤ىن
 .٠أث٪ةا٫ كي٪ىط هل٥

ٕن  -٬ ؛ ألفٌ أف يكٮف ٦ذٮًا ٕةؿو ري ٦ذ١رٌبو كال ٦ذ بٌلث٫  ة،ٗ  دكرٌبق ىلعَ 
ؽي٥ اجلؽكل. ٤يي٭٥ٔ  يىجط دأزريقٔ  ؿنا ثح٪٫ كبح٪٭٥،ٚ  ضٮةن كد٪ٚة  حيؽثٚ 

                                                        

 .4قٮرة ا٥٤ٞ٣/  (1)
ؽاد ثؿ٩ة٦ش دٞٮي٥، ٨ٔجؽ الؿمحٰ  ث٨ إثؿا٬ي٥ ٨ث ػةدل ( املُؿكدٌم،2)  مل٤ٕيٌم ا٣رتبٮمٌ  اإٔل

 . 87 ص، امل٧ٌ٤ٕني لكٌيٌةت يف اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح
 .759قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (3)
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 ٰ٭ؾقملة ل ؛يٮوي٪ة ثة٣ٕؽؿ -قجعة٫٩  -ٚة  ،أف يكٮف اعدالن  -ك
ح، يٞٮؿ قجعة٫٩/ يف و٪ٓ احليةة اإلنكة٩يٌ  ٠جريو  ٨٦ دكرو  احلك٪حح الك٪ٌ 
 اىَْفْحَشةِء َِ ََِْه َغ ُمُس ثِةىَْػْرِل وَاإْلِْحَطةِن َوإِيَذةِء ِذي اىُْلْسََب َويَ

ْ
إنَّ اهلَل يَأ

َِْهِس وَابْلَْْغِ يَِػُظهُ  ٍُ ْ ُسونَ ـًْ ىََػيَّهُ ـوَال ؽ٩ة كرد ٨ٔ قيٌ  ٝؽ، ك(1)ًْ دََزنَّ
قجعة٫٩  -ا٣ٕؽؿ ٦ّياف ا  إفٌ »٫ ٝةؿ/ أ٩ٌ  ٦ري املؤ٦٪ني أكمٮال٩ة 

ٌٜ اٌّل  - ٫ٕ يف اخل٤ٜ ك٩ىج٫ إلٝة٦ح احل  ،ٚبل ختة٫ٛ٣ يف ٦ّيا٫٩؛ م ًك
٫ يف ق٤ُة٫٩ .(2)«كال دٕةًر

.(3)أف يكٮف ٝؽكةن يف لٌك درٌصٚةد٫ -ز
.(4)أف يكٮف ظك٨ املْ٭ؿ -ح

ة ثلٞةٚح دلذ٫ٕ٧  -ط ث٧ة حتذٮي٫ ٨٦ اعداتو أف يكٮف حمرت٦ن
؛ ٚ٭ٮ ٩ةاته ٨ٔ املضذ٧ٓ يف إٔؽاد أث٪ةا٭٥  كدٞةحلؽ كٝي٥و كأٔؿاؼو

.(5)لبل٩ؽ٦ةج يف د٤ٟ اثلٞةٚح

.99قٮرة اجلع٢/  (1)
، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ (2) ٌٰ .759، ٔيٮف احلك٥ كاملٮأِ، ص الٮاقُ
 .775 ص، ا٣رتبيح يف ٦ٕةل٥، ا٣جنييٌم، ٔضي٢ (3)
.5اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح ٥ٌ٤ٕ٦ ،ّةٚؿ ث٨ ادلكرسٌم، رامؽ (4)
 كأقةحلت اإلقبل٦ٌيح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (5)

 .79ص  دٞٮي٧٭ة،
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ٓ ث٭ػة ف يذ٧ٌذػأيت ينػرتط ح ا٣ٌػك٬٪ةؾ ثٕي اخلىػةاه اجلكػ٧يٌ 
٥، كيه اكتلةيل/امل٤ٌٕ 
٤ٞيٌ  حو صكؽيٌ  حو ٓ ثىعٌ أف يذ٧ذٌ  -أ . (1)٪٫ ٨٦ ا٢٧ٕ٣د١٧ٌ  حو ٔك
ة ثة٣ٞٮأ -ب ؽ الىٌعٌيح يف ٦أك٫٤ كمرشب٫، ػأف يكٮف م٤زت٦ن
ا ٨ٔ لٌك ٦ة يرٌض ثىٌعذ٫ اكتلؽػني كٌك  .(2)درٌصٚةد٫، ٦جذٕؽن

(. 79املىؽر الكةثٜ، ص  (1)  )ثذرٌصؼو
.5اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح ٥ٌ٤ٕ٦ ،ّةٚؿ ث٨ ادلكرسٌم، رامؽ (2)
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 ،ةح كامل٤ُٮبح ألقذةذ املةدٌ ح ٨٦ األميةء امل٭٧ٌ اخلىةاه ا٤ٕٞ٣يٌ  دٕؽٌ 
٩ٮصـ٬ة ث٧ة يٌل/ ،كيه ٔؽيؽةه 

؛ٮف امل٥ٌ٤ٕ ذ٠يًّة، ُٚ٪نة، رسيٓ ابلؽي٭حاّلاكء، ٚبل ثٌؽ أف يك -أ
ا٣ٞؽرات. ٬ٰؾقٚةمل٥ٌ٤ٕ يذٌٕؿض ل١٤سري ٨٦ املٮاٝٙ ا٣يٌت دذ٤ٌُت 

أف يزتكٌد ثة٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح كاثلٞةٚح امل٤ُٮبح، كأف يكٮف  -ب
بلع. ٌَ كاقٓ اال

.حن يعكوع حن يٞدٝ يت ي٧ذ١٤٭ةح ا٣ٌ امل٤ٕٮ٦ةت ادليجيٌ أف دكٮف  - ـج

2

 ٥ ٨٦ ػرباتو ىلع ٦ة ي٧ذ٤ٟ امل٤ٌٕ  ٦جةرشو  اخلىةاه دٕذ٧ؽ بنّكو  ق٬ٰؾ
٭ة/ ح اتل٤ٕي٥، ك٨٦ أ٧٬ٌ ؿ٬ة ٤٧ٕ٣يٌ يكؼٌ  يف ٦يةدي٨ خمذ٤ٛحو  حو دؿا٧٠يٌ 

ة ثُؿ -أ ٜ اتلؽريف املؼذ٤ٛح، كٝةدرنا ىلع ااأف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ م٧٤ًّ
.(1)اػذيةر امل٪ةقت ٦٪٭ة ٣ُبٌلث٫

.5اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح دؽريف َؿااٜ كآػؿكف، ٧يؽ، حمك٨،ٔجؽ احل (1)
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ة ثةلٮقةا٢  -ب اتل٤ٕي٧ٌيح امل٪ةقجح لٌّك أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ م٧٤ًّ
، كأف يكٮف ٝةدرنا ىلع اقذؼؽاـ دٞ٪ٌيةت اتل٤ٕي٥ املؼذ٤ٛح. درسو

ٚنة خبىةاه  - ـج  املذ٧ٌ٤ٕني اجلٛكيٌح كاجلك٧يٌحأف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ اعر
كا٤ٕٞ٣يٌح، ٤ٌّٚك مؿظ٤حو ٧ٔؿيٌحو ػىةاى٭ة ا٣يٌت د٧ٌّي٬ة ٨ٔ ٗري٬ة.

ريف.أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ ٦ذ١ٌ٧٪نة ٨٦ ٦٭ةرات اتلؽ -د
أف يكٮف دلل امل٥ٌ٤ٕ ا٣ٞؽرة ىلع مؿااعة ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿديٌح  - ـه

ثني ا٣ُبٌلب.

أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ ٝةدرنا ىلع ًجٍ ا٣ُبٌلب، كالكيُؿة ٤ٔي٭٥  -ز
، ٚةملذ٧ٌ٤ٕٮف خيذ٤ٛٮف يف ٝؽراد٭٥ كاقذٕؽاداد٭٥ ٌٙ ك٦يٮهل٥. داػ٢ الى

ة يربز دكر ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح ٨٦ ػبلؿ ٗؿق٫ ا٣ٕٞيؽ -ح
.(1)اإلقبل٦ٌيح، كدٌٕ٭ؽ٬ة يف ٩ٛٮس املذ٧ٌ٤ٕني

5

 األقذةذ ٨٦ ػربةو  ٫ث٧ة ي٧ذ١٤ اجلٮع ٨٦ اخلىةاه هل و٤حه  ٬ٰؾا
ع ةقذُااملضةؿ  ٰذلٟيف  ٧ة اك٩خ دلي٫ ػربةه ، ٚلكٌ يف الٮقٍ االصذ٧ةعٌ 

ح مؤ٣ٌٛني، دحل٢ (1) .35اإلقبل٦يٌح، ص  ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دل٧ٔٮ
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ح اتلٕةم٢ ٦ٓ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت تك٫ٕٛ يف ٠يٛيٌ  حو يٌ ف حيى٢ ىلع ٧٠ٌ أ
ٌَ  ؛٤َجذ٫ يٌل/ ٢ ث٧ةظةَح ثْؿكٚ٭٥، كدذ٧سٌ كاإل ىلع كإٝ٭٥ بلعلبل

أف يكٮف دلل امل٥ٌ٤ٕ اخلربة االصذ٧ةٌٔيح امل٪ةقجح، ٚي١ٮف  -أ
ة ثٕةدات املضذ٧ٓ ، ٚبل خيؿج ٔ٪٭ة أك ٫كاٌّتة٬ةد ٫كٝي٧ قكدٞةحلؽ م٧٤ًّ

٭ة ٦ة دا٦خ ال ختة٣ٙ زٮاثخ كأوٮؿ اإلقبلـ. يٕةًر
ا  أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ منةراكن يف -ب احليةة االصذ٧ةٌٔيح، مةٔؿن

ثٌٞةية دلذ٫ٕ٧، ٦ذٛةٔبلن ٦ٕ٭ة.

ريق، ٥ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ينرتؾ ث٭ة ٤ٕ٦ٌ  ٝؽالٮاصجةت  ٬ٰؾقك ح ٗك
٢ ث٧ة يٌل/يت دذ٧سٌ ـ ثذ٤ٟ الٮاصجةت ا٣ٌ يةٞاألكىل ثة٣ ؽٌ ٫ ي١ٕ٪ٌ ك٣ٰ 

حا٣ٛؿديٌ ؼ ىلع ظةصةد٭٥ كاتلٕؿٌ  ،حتؽيؽ ػىةاه ا٤ُ٣جح -1
.ك٦يٮهل٥ لدلرس

.حح كالك٤ٮكيٌ ويةٗح أ٬ؽاؼ ادلرس ا٣ٕة٦ٌ  -2

يت د٪ةقت مكذٮلح ا٣ٌ كاألننُح اتل٤ٕي٧يٌ  اػذيةر املٮادٌ  -3
ـٌ  .٥ دلي٭٥ز اتل٤ٌٕ ا٤ُ٣جح كدٕ
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٨ٔ َؿيٜ ختُيٍ كظؽاد٫ كدركق٫ ر ادلارسٌ حتٌري املٞؿٌ  -4
.حاحلٮ٦يٌ 

5-  ٌٛ .ح كد٪ْي٧٭ة اقذٕؽادنا ل٤ذؽريفيٌ حتٌري ابلحبح الى

ح.يٌ ٥٬ ادلراقتنٮيٜ ا٤ُ٣جح إىل مٮادٌ  -6

.ل٤ىٙ ادلراسٌ  كا٣ٛؿدٌم  دٮصي٫ ا٢٧ٕ٣ اجل٧ةعٌ  -7

8-  ٌٙ .كاملعةْٚح ىلع اجلْةـ ،إدارة الى

.حاملنةركح ا٣ٛة٤ٔح يف األننُح املؽرقيٌ  -9

.(1)ا٤ُ٣جح ٔٞؽ اجلؽكات كاالصذ٧ةاعت كال٤ٞةءات ثأكحلةء أمٮر -11

 ثةأل٬ؽاؼ ٔؽاد٬ةإك كاإلقبل٦يٌةت ا٣ٞؿآ٩يٌةت دؽريف َؿؽ ٚؤاد، اهليضةء، أثٮ (1)
 .67ك 66الك٤ٮكيٌح، ص 







ح اإلقبل٦يٌ يم ا٣رتبيح ٙ اقذ٧ٕةهلة ىلع ٤ٕ٦ٌ ٌٝ يذٮ الٮقةا٢ ال ٬ٰؾقك
ا  أػؿل، يم مٮادٌ ك٨ ٨٦ امل٧ك٨ أف تكذؼؽـ ٨٦ ٝج٢ ٤ٕ٦ٌ ، ك٣ٰ ظرصن

 كيه اكتلةيل/

.ٮرات كلٮظةت ا٣ٕؿضالكجٌ ػ 1

.الرشااط كأص٭ـة ا٣ٕؿضػ 2

 .الىٮرة املذعٌؿ٠حػ  3

 .األٚبلـ املذعٌؿ٠حػ 4

 .ص٭ةز ا٣ٛيؽيٮػ  5

 .الٮرؽ املٌٞٮلػ  6

 .ُةٝةتابلػ  7

 .املىٌٮراتػ  8

 .احلةقٮب اآليلٌ ػ  9
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ل٤ٮقةا٢ اتل٤ٕي٧ٌيح ماك٩حه ٦٭٧ٌحه يف ٤٧ٌٔيح اتل٤ٕي٥، ٚٛي٭ة دٌذٌط 
املٛة٬ي٥ كاحلٞةاٜ، ك٨٦ ػبلهلة يى٢ املؽرٌس كا٣ُة٣ت إىل أ٬ؽاٚ٭٧ة 

ـ ث٭ة ظؽيسنة، ككذجخ ٌٔؽةازداد اال٬ذ٧ة ٰ٭ؾاثأيّس الكج٢ كأٝرص٬ة؛ كل
٨ دكر٬ة يف ا٤٧ٕ٣ٌيح اتل٤ٕي٧ٌيح، ككو٢ املؼذٌىٮف إىل  حبٮثو ٔ٪٭ة ٔك

ـو ٦ذاكم٢و ٚي٭ة يٮزٌ  ٕنةرضكرة األػؾ ث٪ْة ع ٨٦ ػبلهل دكر لٌك كقي٤حو دج
ملؽل ٝي٧ذ٭ة يف حتٞيٜ ا٣٘ؿض امل٤ُٮب.
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 ٥ ىلعتكةٔؽ امل٤ٌٕ  أك ظؿكحه  أك ص٭ةزه  أ٩٭ة/ أداةه ثؼ الٮقي٤ح كدٕؿٌ 
أك أكرث دكف  خبربةو  ٥كدـكيؽ٬ ،بف ا٣ُبٌل ةذ٬أإيىةؿ امل٤ٕٮ٦ح إىل 

.(1)أك دٕتو  ٔ٪ةءو 
 ٥ يف املٮٝٙ اتل٤ٕييمٌ يت يكذؼؽ٦٭ة امل٤ٌٕ دميٓ الٮقةاٍ ا٣ٌ  / أك يه

أك املٕةين ل٤ذبل٦يؾ جل٢ٕ درق٫ أكرث ، أك األٚاكر، تلٮوي٢ احلٞةاٜ
ٞن  يف  ك٦جةرشةن  ك٬ةدٚحن  حن ظيٌ  ح ػربةن ا٣رتبٮيٌ  ةة، كجل٢ٕ اخلربإزةرة كتنٮي

.(2)٩٫ٛك الٮٝخ
/ك٢ٌٕ٣ أ٧ٌ٬ٌيذ٭ة دٌذٌط ٨٦ ػبلؿ ٦ة يٌل

ا٣تنٮيٜ كاإلزةرة. -1

ٮع ادلرس. -2 صؾب ا٣ُبٌلب ملًٮ

تك٭ي٢ ٦٭٧ٌح امل٥ٌ٤ٕ يف إيٌةح امل٤ٕٮ٦ح كدٞؿيج٭ة لذل٨٬،  -3
.ٰذلٟكاػذىةر الٮٝخ يف 

ىلعدجٕر ركح اتلضؽيؽ كاالثذاكر دلل امل٥ٌ٤ٕ، كّتربق  -4
ٮع درق٫. اتل١ٛري الك٤ي٥ يف مًٮ

 https://kenanaonline.com. زي٨ ا٣ٕةثؽي٨، أكؿـ، الٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌح (1)
. أ٩ٮأ٭ػػػػة، ٚٮااػػػػؽ٬ة، ٦ٛ٭ٮ٦٭ػػػػة /حالٮقػػػػةا٢ اتل٤ٕي٧يٌػػػػٔػػػػـيم، ٦ػػػػ ،  (2)

https://nata3alam.intel.com

https://nata3alam.intel.com/
https://nata3alam.intel.com/
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د٪يٌم ٝؽرة ا٣ُة٣ت ىلع املبلظْح كاتل١ٛري كاملٞةر٩ح، كّت٢ٕ -5
 املةٌدة حمٌججحن دلل ا٣ُبٌلب.

.(1)دـيؽ ٨٦ ػربة املذ٥ٌ٤ٕ كّت٤ٕ٭ة أٝؿب إىل الٮإٌٝيح -6

 يف ٤٧ٌٔيح اتل٥ٌ٤ٕ. تكةٔؽ ىلع إرشاؾ لٌك احلٮاٌس  -7

ا٣ٛؿديٌح. تكةٔؽ ىلع مؿااعة ا٣ٛؿكؽ -8

تكةٔؽ ىلع دؿديت أٚاكر ا٣ُبٌلب. -9

.(2)دؤٌدم إىل دٕؽي٢ الك٤ٮؾ

يف  ٠جريه  يت هلة دكره ح ا٣ٌ ح ٨٦ األميةء امل٭٧ٌ الٮقةا٢ ا٧٤ٕ٣يٌ  ؽٌ دٕ
أف حنؿص ىلع اػذيةر  ثؽٌ  ال لّٟلٰ  ؛إيىةؿ امل٤ٕٮ٦ح إىل أذ٬ةف ا٤ُ٣جح

/ُة٣ت ٨٧ً املٮازي٨ اتلةحلحيت دبلا٥ ا٣الٮقةا٢ ا٣ٌ 
٥ إىل يت يكىع امل٤ٌٕ أف دت٪ةقت الٮقي٤ح ٦ٓ األ٬ؽاؼ ا٣ٌ  -1

.ك٦ٓ مكذٮل ا٤ُ٣جح ،حتٞيٞ٭ة ٨٦ ادلرس

ٜه ٨٦ املؼذٌىني، دحل٢ امل٥ٌ٤ٕ يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يٌح، ص  (1) .47ٚؿي
أػػػػؿل.  رؤيػػػحه  - اتل٤ٕي٧يٌػػػح لٮقػػػةا٢ا٧ٕ٣ػػػؿم، حم٧ػػػؽ ٔػػػٌل قػػػٕيؽ، ا (2)

http://www.khayma.com

http://www.khayma.com/
http://www.khayma.com/
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، أكأك ٝؽي٧حو ، ػةَبحو   حتذٮم الٮقي٤ح ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةتو يججيغ أاٌل  -2
.أك ٬ةز٣حو ، ٬حو أك منٮٌ ، ٩ةٝىحو 
ٮعه  -3 ض٥ه ، ك٦جكك٦ذضةنفه  ده حمؽٌ  كاظؽه  أف يكٮف ل٤ٮقي٤ح مًٮ

ٮع ادلرس. ٦ٓ مًٮ
ٌٙ ؽ َبٌل ي٦ٓ ٔؽ -أك مكةظذ٭ة  - أف يت٪ةقت ظض٧٭ة -4 .ب الى
.ك٦ةؿو  ككٝخو  أف د٪ةقت ٦ة يجؾؿ يف اقذ٧ٕةهلة ٨٦ ص٭ؽو  -5

ب س كا٣ُبٌل ٫ ي٧ك٨ أف ينرتؾ املؽرٌ ٨٦ اتل٪ٮي٫ إىل أ٩ٌ  ثؽٌ  كال
ٌٞ ؽة ا٣ٌ يف اػذيةر الٮقي٤ح اجليٌ  ٜ ثإٔؽاد٬ة ٜ ا٣٘ؿض، كٚي٧ة يذ٤ٌٕ يت حت

/ آليتيؿاىع ا
.ذ٭ةؽ ٨٦ وبلظيٌ اػذجةر الٮقي٤ح ٝج٢ اقذ٧ٕةهلة ل٤ذأكٌ  -أ 

.م قتكذ٢٧ٕ ٚي٫إٔؽاد املاكف امل٪ةقت اٌّل   -ب 
.(1)د٭يبح أذ٬ةف ادلارقني إىل ٦ة يججيغ مبلظْذ٫ -ج 

http://www.drmosad.com أػؿل رؤيحه  اتل٤ٕي٧يٌح.. زيةد، الٮقةا٢ حم٧ؽ مكٕؽ (1)

http://www.drmosad.com/
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٧ك٨ أف تكذؼؽـ ٨٦ يت يح ا٣ٌ ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌ 
 ممك٨و  كرب ٔؽدو أح إىل ادلرقيٌ  ٝج٢ األقذةذ يف إيىةؿ حمذٮيةت املٮادٌ 

/ ، كيف أٝرص ا٣ُؿؽ، ك٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ةممك٨و  كٝخو  ٨٦ ا٤ُ٣جح كيف أ٢ٌٝ 

1

الكٌجٮرات ٨٦ الٮقةا٢ اجلٌيؽة ا٣يٌت يكذُيٓ ٦ؽرٌس ا٣رتبيح  دٕؽٌ 
ٮأ٭ة املذٌٕؽدة يف دركق٫، اكلكٌجٮرة امل٧٘٪ُح، اإلقبل٦ٌيح اقذ٧ٕةهلة ثأ٩

ح أك كالكٌجٮرة البل٦ٕح، ٚيه دٮٌٚؿ الٮٝخ كاجل٭ؽ، أك الكجٌٮرة الٮبؿيٌ 
الكجٌٮرة اإلًةٌٚيح  ٰؾلٟ(، ككover head projectorالكٌجٮرة الٌٮاٌيح )

ري٬ة ٨٦ الكجٌٮرات األػؿل .(1)ٗك

دٛكري٬ة ىلع ؿكرٌم ٠ذةثح اآليةت املؿاد ػ٧ٚسبلن يىجط ٨٦ الٌ
 ، الكجٌٮرة؛ جلؾب أ٩ْةر ا٤ُ٣جح، كملكةٔؽة املؽرٌس ىلع رشظ٭ة آيحن ثٕؽ آيحو

ة ىلع األظةدير اجلجٮيٌح ل٤ؿقٮؿ األكؿـ ٌن  ، كي٧ك٨ دُجيٞ٭ة أي
، كقةاؿ احلك٥ كاملٮأِ.كأظةدير أ٢٬ ابليخ 

ح مؤ٣ٌٛني، (1) .46ص  بل٦يٌح،اإلق ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ دل٧ٔٮ
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٢ٕ ّتة ، م٧ٌ قذؼؽاـ ال٤ٮحىلع ا ٬٪ةؾ ٔٮام٢ دكٮف مكةٔؽةن 
 ٌُ ٨٦ ا٣حّس كاتل٪ْي٥، كدُٰٕ  ح درق٫ ث٪ٮعو األقذةذ يؾ٠ؿ ٦ُةبل٫ كػ

ة ملة يُؿحأ  ا٣ٞؽرة ىلع د٪ْي٥ل٧٤ذ٤ٌٌف  ٞن كاقتيٕةث٫، كي٧ك٨  ،ٚاكرق كٚ
جيةز٬ة ث٧ة يٌل/إ

 اجلة٩ت -ظك٨ ا٣رتديت كاتل٪ْي٥/ )اجلة٩ت األي٨٧ ل٤ٕ٪ٮاف ػ 1
ه(.الٮقٍ ل٤٧٤ؼٌ  - ل٧٤ٛؿدات األيّس
ٌٍ ػ 2 ٮح اخل ٔيٌح اجليٌؽة(. ًك ـ امل٤ٌٮ٩ح ذات اجلٮ بل ـ اأٝل كظك٪٫/ )اقذؼؽا

.(1)ح كاجلعٮٌيحػ٤ٌٮ ال١ذةثح ٨٦ األػُةء اإلمبلايٌ ػ 3

ح مؤ٣ٌٛني، (1) .46ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ دل٧ٔٮ
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4

ٜو  الرشااط ثٮٝخو  ف دٕؽٌ أي٧ك٨   إذ ،أك يف كق٫ُ ،دلرسل مكج
تكةٔؽ األقذةذ ىلع  يتح ا٣ٌ ٭ة تنذ٢٧ ىلع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلاكت اإلجيةثيٌ إ٩ٌ 

س ٠ذةثح اآليةت ٚي٧ك٨ ل٧٤ؽرٌ ، ث٫إيىةؿ ١ٚؿة درق٫ إىل َبٌل 
ىلع رشااط   ا٣ٞؿآ٩ٌيح، كاألظةدير اجلجٮٌيح كركايةت أ٢٬ ابليخ
ا٣ُؿيٞح يككت  ٰ٭ؾقي٧ك٨ لؤلقذةذ اقذ٧ٕةهلة يف أٌم كٝخو مةء، كب

ة يأٮرة، كبإماك٫٩ م يكذ٘ؿؽ يف ال١ذةثح ىلع الكجٌ س كٝذ٫ اٌّل املؽرٌ  ٌن
٭ةحل٠ذةثح ٩ٞةط ادلرس ىلع رشحيحو  كيٞٮـ ث٧٪ةٝنذ٭ة ٦ٓ ، ٞٮـ ثًٕؿ

ٮاعت ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح ىلع رشااط  ٫.ثَبٌل  كي٧ك٨ ٠ذةثح ثٕي مًٮ
٫ٕ ٣رب٩ة٦شو  ٮاعت  ٦ذاكم٢و  تلؽريك٭ة ل٤ُ٤جح، ٠ًٮ ٨ٔ دؽريف مًٮ

ـءو  الـاكة، كيكذت لٌك  الىبلة كالىٮـ كاحلشٌ  ٮع ىلع ٔؽدو  ص  ٨٦ املًٮ
.(1)ط ٦ٓ ثٕي اإليٌةظةت املٛيؽة٨٦ الرشاا

ٞٮي٧٭ة، كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (1) .57ص  د
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د٧س٢ٌ الىٮر اثلةثذح إظؽل الٮقةا٢ املذعٌؿ٠ح أك الاكا٪ةت املكذ٤ٌٞح، 
ري  ، ك٨٦ الك٭٢ احلىٮؿ ٰذلٟاكإلنكةف كاحليٮاف كا٣ُةاؿ كاجلجةت ٗك

.٤ٔي٭ة كاقذ٧ٕةهلة

٨٦ املكذعك٨ أف حيذِٛ ٦ؽرٌس ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح  كإفٌ 
٨٦ الىٮر كالؿقٮـ ا٣يٌت تكةٔؽق يف دؽريف ٔؽدو ٨٦  دل٧ٮاعتو 

ٮاعت ا٣ٕٞيؽة كا٣ٕجةدات كاتلٛكري كاألظةدير اجلجٮٌيح.  مًٮ
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 ثني األٚبلـ اثلةثذح م ي٧ٌّي ح اٌّل ٔ٪رص احلؿكح ٨٦ األميةء األقةقيٌ  ؽٌ ٕي
ؽٌ كاملذعؿٌ   ٔ دىٮيؿ٬ة  ٨ي٧كح ة مٮاًيٓ يف ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ٠ح، كيٮصؽ

ـ املذعؿٌ  ٮء كالىبلة٨٧ً األٚبل ري٬ة. كالـاكة كاحلشٌ  ٠ح/ اكلًٮ ٗك

ؿض د٤ٟ األٚبلـ يذعكٌ  ٨٦ ظير الّسٔح  ،ة٥ ٚي٫ أقذةذ املةدٌ ٔك
ة ملى٤عح ا٤ُ٣جح، كيؿل ابلٕي ٨٦ أوعةب اتلضؿبح أٌف  ٞن كابلٍء كٚ
د٤ٟ األٚبلـ تكةٔؽ ا٤ُ٣جح ىلع إدراؾ املٛة٬ي٥ ادليجٌيح كاملٕةين 

دة، كٚ٭٥ ا٤٧ٕ٣ٌيةت اخلٌٛيح ا٣يٌت حتذةج إىل كٝخو َٮي٢و ظٌّت املضؿٌ 
.(1)اجل٪ني ك دكٮي٨ ابلؾرة دكذ٢٧ ٤٧ٕ٠ٌيح ٧٩ٮٌ 

5

ينةث٭٫ ٨٦ األص٭ـة ٔؿض  كي٧ك٨ ٨ٔ َؿيٜ ا٣ٛيؽيٮ أك ٦ة
ٮاعت ا٣ٌ  أك ٗري ٦جةرشةو  ٦جةرشةه  يت هلة ٔبلٝحه ادلركس ا٣ٌ   يت يذ٥ٌ ثةملًٮ

ٌٙ َؿظ .٭ة داػ٢ الى

 http://www.drmosad.com أػؿل، رؤيحه  اتل٤ٕي٧يٌح.. الٮقةا٢ زيةد، حم٧ؽ مكٕؽ (1)

http://www.drmosad.com/
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ل يف درس ا٣رتبيح الٮرؽ املٞٮٌ  س االقذٛةدة ٨٦يكذُيٓ املؽرٌ 
ح، كأظةدير اجليٌب ا٣ٞؿآ٩يٌ  اجلىٮص إلقبل٦ٌيح ٨٦ ػبلؿ ٠ذةثحا

٭ة أ٦ةـ َبٌل  ، كأ٢٬ ثحذ٫ ا٣ُة٬ؿي٨، د٥ٌ األكؿـ  ٌٌ ًٔؿ ٢ ث٫، كيٛ
اب هل٥.س ال٤ٮف اجلؾٌ أف يجذٌف املؽرٌ 
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ابلُةٝةت يف إيٌةح ٦ٕةين املٛؿدات،  ٬ٰؾقي٧ك٨ اقذؼؽاـ 
ٓ املٛؿدة يف ثُةٝحو  أك ي٧ك٨  أػؿل، ، كاملٕ  يف ثُةٝحو حبير دًٮ

 ، ٓ األراكف أك الرشكط أك الٮاصجةت يف ثُةٝةتو ٗري مؿدٌجحو أف دًٮ
.(1) ١٬ٰؾاكي٤ُت ٨٦ ا٣ُة٣ت دؿدحج٭ة، ك

ح مؤ٣ٌٛني، (1) .49ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ دل٧ٔٮ
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ح ٨٦ املىٌٮرات كذٛيؽ ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ي٧ك٨ أف ي
ٌٚؿة يف املؽرٌقح ٦س٢/ الىٮر امل١رٌبة ل١٤ٕجح، ك٦ٞةـ )املضكٌ  ٧ةت( املذٮ

قح، كبٕي املكةصؽ إثؿا٬ي٥، كاحلضؿ األقٮد )األقٕؽ(، كا٣ٕذجةت املٞؽٌ 
ح. ثؽرس ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ  يت هلة و٤حه ح ا٣ٌ ٦ةك٨ ادليجيٌ ح، كاألامل٭٧ٌ 
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٥ ا٣رتبيح ح مل٤ٌٕ ح امل٭٧ٌ ٨٦ الٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌ  احلةقٮب اآليلٌ  يٕؽٌ 
ٌٚ  أقٮةن  ،حاإلقبل٦يٌ  ؿ ثةآلػؿي٨ أوعةب االػذىةص، برشط أف دذٮ

ظير يٮصؽ  ح،يت ختؽ٫٦ يف َؿح اتلُجيٞةت ادليجيٌ ثٕي ا٣ربا٦ش ا٣ٌ 
ح، ح اتل٤ٕي٧يٌ يت تكذؼؽـ يف ا٤٧ٕ٣يٌ حلةقٮب ا٣ٌ اال١سري ٨٦ دُجيٞةت 

 ق٭٢ه  ثؿ٩ة٦شه  ٚ٭ٮ ،(Power Point) ثٮي٪خ ٭ة ثؿ٩ة٦ش ابلةكر٨٦ أ٧٬ٌ ك
 كيكٮف أداةن  ،ح املنةر إحل٭ةكي٪ٛٓ ٠سرينا يف ا٤٧ٕ٣يٌ  ،كيكري االقذؼؽاـ

 إىل ا٣ُة٣ت. ةتكةٔؽ األقذةذ يف ٢ٞ٩ امل٤ٕٮ٦ح املحٌّس  حن ٦٭٧ٌ 
 يت يكذؼؽـ ٚي٭ة احلةقٮب ٚيه اكآليت/ة املضةالت ا٣ٌ أ٦ٌ 

/ ال قٮاءه املٮصـة أك املٮٌقٕح ٨ٔ َؿيٜ  ،ٮوٮؿ إىل امل٤ٕٮ٦ةتأٌكالن
/ةت اآلديحا٣ربدليٌ 
ثؿا٦ش ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ل٤ٮوٮؿ إىل مٮاٝٓ اآليةت ٨٦ الكٮر  - أ

كدٛكري٬ة، ك٦ٕةين املٛؿدات.
 ١٧٠ذجح (DVD) املع٤٧ٌح ىلع ٝؿصثٕي امل١ذجةت ادليجيٌح  - ب

.(1)ح اجلٮرككامل١ذجح النةم٤ح، كأٝؿاص مؤقٌ  أ٢٬ ابليخ 

، ٥٤ٔو ٨٦  َة٣تدٌٕؽ مؤٌقكح اجلٮر ٨٦ املؤٌقكةت امل٭٧ٌح ا٣يٌت د٪ٛٓ لٌك  (1) أقذةذو كَة٣تو
ٕ٭ة يف أٝؿاصو  إذ قة٧٬خ يف نكغ اآلالؼ ٨٦ ال١ذت كب٧ؼذ٤ٙ االػذىةوةت، كًك

؛ ٣تك٭ي٢  االقذٛةدة ٦٪٭ة ثني األكقةط ا٧٤ٕ٣يٌح املذ٪ٮٌٔح. مٌ٘ٮَحو
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 ا٣ربا٦ش ا٣يٌت تنذ٢٧ ىلع ثٕي األ٦ةك٨ ا٣يٌت هلة ٔبلٝحه  - ـج
ثةلنٕةاؿ ادليجٌيح.

ٮاعتو ٦ٌٕي٪حن  - د ط  ،ا٣ربا٦ش ا٣يٌت دٕة٣ش مًٮ ًٌ ٦س٢ ا٣ربا٦ش ا٣يٌت دٮ
ري٬ة. ٮء، ٗك ٠يٌٛيح الىبلة، ككيٌٛيح احلش، ككيٌٛيح الًٮ

ح لبلقذؽالؿ ث٭ة ربا٦ش ا٣يٌت تنذ٢٧ ىلع ثٕي ا٣ْٮا٬ؿ ال١ٮ٩يٌ ا٣ - ٬
٨ٔ  ىلع ٝؽرة ا ك٫٤ٌٚ ىلع اجلةس، اك٣ربا٦ش ا٣يٌت تنذ٢٧ ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةتو 

ري٬ة .(1) الكعت ك٩ـكؿ املُؿ، كا٣ربا٠ني كاجلجةؿ كاجلضٮـ ٗك
زة٩ينة/ ي٧ك٨ اقذؼؽاـ النج١ح ا٣ٕ٪١جٮديٌح )اإل٩رت٩خ( يف
ٮع ادلرس، كي٧ك٨  الٮوٮؿ إىل ثٕي امل٤ٕٮ٦ةت ا٣يٌت هلة ٔبلٝحه ث٧ًٮ

 .(2)يف دٮوي٢ امل٤ٕٮ٦ةت اجلؽيؽة إىل أذ٬ةف ا٣ُبٌلب االقذٛةدة ٦٪٭ة

ح مؤ٣ٌٛني، دحل٢ (1) .56اإلقبل٦يٌح، ص  ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دل٧ٔٮ
املىؽر الكةثٜ. (2)
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ؽة ل٤ٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌ  ؽيؽ ٨٦ ا٣ٕٮام٢ املكٔة كدكٮف  ،ح٬٪ةؾ ا٣ٕ
٤٧يٌ  ؿيف ا٣ٕ ٕةكف ثنيَ  ُة٣تح اتل٤ٕي٧يٌ ثةتل ٭ة/ك٩ٞذرص ىلع أ٧٬ٌ ، ح األقذةذ كا٣

1

الٮقي٤ح ٨٦  ٬ٰؾق ، كدٕؽٌ الٮقي٤ح ابليةف ا٧ٕ٣ٌلٌ  ؾق٬ٰ كيكذؼؽـ يف 
٥ ٨٦ ػبلهلة كٝؽ د٤ٌٕ  ،اخلةد٥ اجليٌب يت اقذؼؽ٦٭ة الٮقةا٢ ا٣ٌ 

ا٩ترشت أ٤ٗت  ١٬ٰؾاك ،٧ٮا ٗري٤ٔ٥٬ٌ  ٰذلٟز٥ ثٕؽ  ،كاا٢املك٧٤ٮف األ
ٚي٧ك٨ لؤلقذةذ أف يكذٕني  ٮقي٤ح،ال ق٬ٰؾػبلؿ ٨ ٦دٕةحل٥ اإلقبلـ 

ٮء، كالىبلة، كاحلشٌ  الٮقي٤ح يف د٤ٕي٥ ٰ٭ؾقث ، َبلث٫ ٨٦ ٝجي٢ الًٮ
ػةد٥ األ٩بيةء كاملؿق٤ني كد٪٧يح ٝةث٤يةد٭٥ كأٚاكر٥٬، كٝؽ اقذ٤٧ٕ٭ة 

٠سرينا يف د٤ٕي٥ املك٧٤ني ادلي٨ اإلقبليٌم، ك٦٪٭ة ىلع قبي٢   حم٧ٌؽه 
  ٝةؿ .املسةؿ/ ا٣ٕؿكض ا٤٧ٕ٣يٌح يف د٤ٕي٥ الىبلة ك٦٪ةقٟ احلشٌ 

، كيف د٤ٕي٥ ٦٪ةقٟ (1) «ة رأيذ٧ٮن أوٌٌل و٤ٌٮا ٧٠»يف د٤ٕي٥ الىبلة/ 
 ٬ٰؾق فٌ أث٪ة أف ٩ؾ٠ؿ  ، كصؽيؿ(2) «ػؾكا ٌٔن ٦٪ةق١ك٥»احلٌش/ 

 ٦٪٭ة/ ا٣ٕؿكض ىلع أ٩ٮاعو 

.777ص  ،76 ج الؿقٮؿ، آؿ أػجةر رشح يف ا٣ٕٞٮؿ املض٤يٌس، حم٧ؽثةٝؿ، مؿآة (7)
.778، ص 4، ٔٮااؽ ال٤يةيل، ج ( اإلظكةيٌئ، اث٨ أيب دم٭ٮر2)
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٥ كظؽق.يٞٮـ ث٭ة امل٤ٌٕ  حه ٤٧ٔيٌ  ٔؿكضه  -1

كرث.أأك  يٞٮـ ث٭ة َة٣ته  حه ٤٧ٔيٌ  ٔؿكضه  -2

.(1)٥ب ٦ٓ امل٤ٌٕ ٨٦ ا٣ُبٌل  ينةرؾ ث٭ة ٔؽده  حه ٤٧ٔيٌ  ٔؿكضه  -3

اتلػػػػؽريف َػػػػؿؽ ٠أظػػػػؽ ا٤٧ٕ٣يٌػػػػح قػػػػةل٥ يٮقػػػػٙ، ا٣ٕػػػػؿكض( 1)
http://ictuse.ahlamoontada.net

http://ictuse.ahlamoontada.net/
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٦ح كيف يت تكذؼؽـ يف أ٤ٗت ادلكؿ ملذٞؽٌ ح ا٣ٌ كيه ٨٦ الٮقةا٢ امل٭٧ٌ 
 حو دؿبٮيٌ  ٬ؽاؼو أث ُحن ج، كدكٮف مؿدكاالػذىةوةت خمذ٤ٙ ا٤ٕ٣ٮـ

٧٤يٌ  هلة أقذةذ  الؿادجح، كجيت أف يٕؽٌ  ح٧يٌ يػةرج الىٛٮؼ اتل٤ٕ حو ٔك
ة كبىٮاملةدٌ  ٞن يت ح ا٣ٌ األ٬ؽاؼ ا٧٤ٕ٣يٌ  د، حبير حيؽٌ ؽةو صيٌ  رةو ة إٔؽادنا مكج

يت قيُؿظ٭ة ىلع يه األقب٤ح ا٣ٌ  ك٦ة، ٦ةك٨يبذ٘ي٭ة ٨٦ زيةرة األ
ؼ ٨٦ ف يذٕؿٌ أٚي٧ك٨ ل٤ُة٣ت  املاكف، ٬ٰؾايت دت٪ةقت كا٤ُ٣جح كا٣ٌ 
ح ؿ يف ا٣ُجيٕح ىلع ال١سري ٨٦ ادلركس ا٣ٕٞؽيٌ ٢ كاتلؽثٌ ػبلؿ اتلأمٌ 
/ة ٦ّياتو ةم٢ ىلع ٔؽٌ ا٣ٕ ٬ٰؾاح، كتنذ٢٧ كا٣ٕجةديٌ 
دتيط ل٤ُ٤جح دراقح احلٞةاٜ كاملٛ٭ٮ٦ةت ثىٮرةو كإٌٝيحو  -أ

، ك ٨٦ ػبلؿ منة٬ؽد٭٥ بلٕي ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٌٕيح  ٰذل٦ٟذاكم٤حو
كا٣برشٌيح أز٪ةء الـيةرة.

تك٭٥ الؿظبلت يف د٪٧يح مؼىيٌةت ا٤ُ٣جح، كدـكٌد٥٬ ثىٛةت  -ب
ٮبنة ٚي٭ةالىرب كاجلْةـ كاتلٕةكف، كدككج٭٥ اٌّتة٬ةتو  ة مٗؿ .(1) كٝي٧ن

 حيت ختؽـ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ح ا٣ٌ كاغبلنة ٦ة دكٮف الؿظبلت اتل٤ٕي٧يٌ 
/إىل األ٦ةك٨ اتلةحلح ٭حن مٮصٌ 

 كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (1)
 .55دٞٮي٧٭ة، ص 
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ح، ٦ٕةرض املٕةرض اتل٤ٕي٧يٌ ، حح كاأل٤٬يٌ كةت احل١ٮ٦يٌ املؤقٌ 
ـارع، ح احلؽيسحاتلٞ٪يٌ  ح، املاكدت ال١جرية ا٣٘ةثةت، امل٪ةَٜ اجلج٤يٌ ، امل
ري٬ةا٣ٕذجةت املٞؽٌ ، حاأل٦ةك٨ األزؿيٌ ، ، املذةظٙحكا٣رتازيٌ  . (1) قح، ٗك

ـ يف املٕةرض يت دٞؽٌ ك٬٪ةؾ ٨٦ األقةدؾة ٨٦ يكذٛيؽ ٨٦ األميةء ا٣ٌ 
يف درق٫. ٩ةٕٚحن  حن كقةا٢ د٤ٕي٧يٌ ٮف ١تل ٚحكتس٧ؿ٬ة، ٨٦ ٝج٢ ا٤ُ٣جح
ٚإٌف امل٥ٌ٤ٕ املؼ٤ه ال يجؼ٢ ىلع َبٌلث٫ ثك٢ٌ ٦ة ي٧ك٨  كأػرينا

٤ٕٮ٦ح، كيٌٞؿب٭ة إىل أذ٬ة٩٭٥، كيٮو٢ إحل٭٥ احلٞةاٜ أف يثجخ امل
ثةتل١ٛري ا٧ٕ٣يٜ يف  ٰذلٟكاملٛة٬ي٥ ثىٮرةو ٗري ٝةث٤حو ل٤ذٛةكت، ك
الٮقي٤ح اتل٤ٕي٧ٌيح امل٪ةقجح دلرق٫ ك٤ُ٣جذ٫.

، أ٩ٮأ٭ػػػة ٚٮااػػػؽ٬ة، ٦ٛ٭ٮ٦٭ػػػة، ح..اتل٤ٕي٧يٌػػػ حم٧ػػػؽ زيػػػةد، الٮقػػػةا٢ مكػػػٕؽ (1)
http://www.drmosad.com 

http://www.drmosad.com/
http://www.drmosad.com/








ةت إليىةؿ يكذؼؽـ األقذةذ يف ٗؿٚح ادلرس ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اآلحلٌ 
ةت َؿااٜ اتلؽريف، ح د٤ٟ اآلحلٌ ٦كيف ٦ٞؽٌ  ،امل٤ٕٮ٦ح إىل ا٣ُة٣ت

ألػؿل، ٤ٚحكخ ا٣ُؿيٞح  حو ٧٤ٔيٌ  ةو ا٣ُؿااٜ ختذ٤ٙ ٨٦ ٦ةدٌ  ٬ٰؾقك
 ثةملٮادٌ  ٚ٭٪ةؾ ثٕي ا٣ُؿااٜ ختذٌه ، املٮادٌ  لٌك الٮاظؽة دجكض٥ ٦ٓ 

ري٬ة،ح اك٣ّٛييةء كال١ي٧يةء كالؿيةًيٌ ا٧٤ٕ٣يٌ  ك٬٪ةؾ َؿااٜ  ةت ٗك
٤يم ةجل٘ؿاٚيح، اكتلةريغ كااإلنكة٩يٌ  ثةملٮادٌ  أػؿل ختذٌه  اجلٛف  ٔك

ري٬ة.كاالصذ٧ةع كا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ  ح، ٗك

يت ح ا٣ٌ ة ا٧٤ٕ٣يٌ ل٤ُة٣ت كل٧٤ةدٌ  ٧ة اك٩خ د٤ٟ ا٣ُؿيٞح ٦٪ةقجحن ككٌ 
. ؿصٌٮةح املذات صؽكل يف حتٞيٜ األ٬ؽاؼ ا٣رتبٮيٌ  اك٩خ ،دُٕٯ

ح ٣ُؿااٜ اتلؽريف يف ا٤٧ٕ٣يٌ  ٌط ادلكر امل٭٥ٌ ـ يذٌ ك٨٦ ػبلؿ ٦ة دٞؽٌ 
ٌٝ ح، ا٣رتبٮيٌ  ا٣ُؿؽ. ٬ٰؾقٙ جنةح اتل٤ٕي٥ أك ٚن٫٤ ىلع ثٕي كٝؽ يذٮ

ة ا٣رتبيح كبةتلةيل جيؽر ث٪ة أف خنذةر ا٣ُؿيٞح املسًل كاجلةٕٚح ملةدٌ 
ادلرس ٣حف  ٬ٰؾايت ٩بذ٘ي٭ة ٨٦ ػبلؿ ح، ٚةملى٤عح ا٣ٌ اإلقبل٦يٌ 

ٍـّ  ح كظؽ٬ة، ث٢ ق٤ٮؾ ا٣ُة٣ت بنّكو د٫ ا٧٤ٕ٣يٌ ٦ةدٌ  جلة ٨٦  ثؽٌ  ، كالاع
م تكةٔؽ ىلع حتٞيٜ اهلؽؼ اٌّل  بحن كدلؿٌ  ؽةن صيٌ  ف ٩جذؼت َؿيٞحن أ

حل٭ة إيت حيذةج ٩ىجٮ إحل٫، كق٪ٞذرص ىلع اػذيةر ثٕي ا٣ُؿااٜ ا٣ٌ 
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مؿااعةن  ؛ٕي اآلػؿا٣ُؿؼ ٨ٔ ابل ح، ك٩ٌ٘ي أقةدؾة ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ 
ؽـ اإل َ٪ةب.لئلجيةز ٔك

  كاظؽو ة ث٧ٕ ن ا٣ُؿيٞح كاألق٤ٮب ٣حك كجيؽر ث٪ة اإلمةرة إىل أفٌ  
ع ابلٕي، ث٢ كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إٌف ا٣ُؿيٞح ختذ٤ٙ ٨ٔ ٧٠ة يؽٌ 

يه ٔجةرةه ٨ٔ ا٤٧ٕ٣ٌيح ا٣يٌت يٮو٢ ث٭ة امل٥ٌ٤ٕ  /األق٤ٮب، ٚة٣ُؿيٞح
امل٤ٕٮ٦ح إىل ا٣ُة٣ت. 

جٓ ٨٦ ٝج٢ امل٥ٌ٤ٕ يف د٪ٛيؾ َؿيٞح اتلؽريف ثح٪٧ة األق٤ٮب/ ٬ٮ ٦ة يتٌ 
، ٭ة٩ٛك ي٨ يكذؼؽمٮف ا٣ُؿيٞحثىٮرةو د٧ٌّيق ٨ٔ ٗريق ٨٦ امل٧ٌ٤ٕني اٌّل 

.(1)ك٨٦ ز٥ٌ يؿدجٍ ثىٮرةو أقةقيٌحو ثةخلىةاه النؼىيٌح ل٥ٌ٤ٕ٧٤

٦٪٭ة  حٜ، اػرت٩ة اجلةٕٚااكبٕؽ اتلعٞيٜ كاتلؽٝيٜ يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ُؿ
ٌٍ ح ا٣ٌ ة ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ تلؽريف ٦ةدٌ  ٧ة يٌل/ككرظةجلة،  يت يه ٦ٞىؽ٩ة كحم

 كاجل٧ػػٮذج كا٣ُؿيٞػػح كاالقػػرتاديضيٌح األقػػ٤ٮب ثػػني مٌحػػٮدة، وػػبلح، ا٣ٛػػؿؽ (1)
http://vb.elmstba.com ]  ]ثذرٌصؼو

http://vb.elmstba.com/
http://vb.elmstba.com/
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1(1)

ة يف اتل٤ٕي٥دٌٕؽ َؿيٞح امل٪ةٝنح كاحلٮار أق٤ٮبن  يؿصٓ  ،ة ٝؽي٧ن
اٌّلم اكف يؿكـ دٮصي٫ ١ٚؿ دبل٦يؾق  ،(2) قٞؿاطاحلٮ٩ةيٌن ل٤ٛي٤كٮؼ 

كتنضيٕ٭٥، ك٬ٮ دُٮيؿه ألق٤ٮب اإل٣ٞةء ثإدػةؿ امل٪ةٝنح يف وٮرة 
تكةؤالتو دثري ادلإٌٚيح.

ب، كإدةظح ٚؿوحو ا٣ُؿيٞح ظٮؿ إزةرة د١ٛري ا٣ُبٌل  ٬ٰؾقدؽكر 
ا٣ُؿيٞح  ٬ٰؾقلؤلقب٤ح كامل٪ةٝنح، ٦ٓ اظرتاـ آراا٭٥ كاٝرتاظةد٭٥، ك

.(3) تكةٔؽ يف د٪٧يح مؼىٌيح ا٣ُة٣ت ٦ٕؿٚيًّة ككصؽا٩يًّة ك٦٭ةريًّة
ٕىؿىؼ ىلع أ٩ٌ٭ة/ َؿيٞحه دؽريكيٌحه دٕذ٧ؽ ىلع احلٮار النٛيٌه ثني  كتي

يذ٥ٌ ٨٦ ػبلهلة دٞؽي٥ ادلرس.امل٥ٌ٤ٕ كاملذ٥ٌ٤ٕ، أك ثني املذ٧ٌ٤ٕني أ٩ٛك٭٥، 
حه ٨٦ األقب٤ح املتك٤ك٤ح املرتاثُح  كي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ/ إ٩ٌ٭ة دل٧ٔٮ
د٤ًف ىلع املذ٧ٌ٤ٕني ث٘ؿض مكةٔؽد٭٥ ىلع اتل٥ٌ٤ٕ، ثإيىةؿ امل٤ٕٮ٦ةت 
ةؽ ا٣ٛ٭٥ دلي٭٥، أك ا٠تنةؼ ٩ٞىةف  اجلؽيؽة إىل ٔٞٮهل٥ كدٮقيٓ ٚآ

.(4) ٦ٕؿٚذ٭٥ أك ػُب٭ة

.674ص  اجلةصط، اتلؽريف أقف ا، ٔجؽ املٮقٮٌم، (1)
(2) Σωκράτης (Socrates).

اخلُيػػػػػت، أمحػػػػػؽ، أقػػػػػ٤ٮب احلػػػػػٮار كامل٪ةٝنػػػػػح يف اتلػػػػػؽريف،  (3)
http://www.edutrapedia.illaf.net  

.764 احلؽيسح، ص اتل٤ٕي٧يٌح اتلؽريف كَؿؽ امل٪ة٬ش ظكني ٚؿج، ال٤ُيٙ ٔجؽ (4)

http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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ة ٧٠ة ذي  - كدٕذ٧ؽ َؿيٞح امل٪ةٝنح ٛن  ىلع امل٥ٌ٤ٕ كاملذ٧ٌ٤ٕني، -٠ؿ آ٩
كىلع ٦ؽل اتلٛة٢ٔ كاتلٕةكف ٚي٧ة ثح٪٭٥؛ ث٭ؽؼ اتلٮٌو٢ إىل 
احلٞةاٜ كاأل٬ؽاؼ امل٤ُٮبح، ٚةملذ٧ٌ٤ٕٮف ي٧س٤ٌٮف ٩ُٞح االردكةز 

 .(1)ا٣ُؿيٞح ٬ٰؾقيف 

ا٣ُؿيٞح ىلع اخلُٮات اتلةحلح/ ٬ٰؾقكدٞٮـ  
ابلعر. -أ

دمٓ امل٤ٕٮ٦ةت. -ب

اتلع٤ي٢. -ج
ة ب امرتاؾ ا٣ُبٌل ك٪ةٝنح داػ٢ ا٣ٛى٢، امل -د ٕن يف امل٪ةٝنح.دمي

دٞٮي٥ امل٪ةٝنح. -ه
٨٧ٚ ػبلؿ املعةرضة يربز قؤاؿه أك أقب٤حه حتذةج إىل حبرو 
، ٚيٮٌص٫ امل٥ٌ٤ٕ دبل٦يؾق إىل ابلعر ٨ٔ إصةثذ٭ة ٨٦ املىةدر  كدراقحو
املذةظح يف م١ذجح املؽرقح أك م١ذجةتو أػؿل، كيؽٌكف ا٣ُبٌلب ٦ة 

ا مل٪ةٝنذ٭ة يف حمةرضةو حمٌؽدةو،  ٤ٮادٮٌو  ؛ اقذٕؽادن إحل٫ ٨٦ إصةثةتو
كيف حمةرضة امل٪ةٝنح يٕؿض لٌك َة٣تو ٦ة دم٫ٕ ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةتو ٨ٔ 

.65اتلؽريف، ص  َؿااٜ ،ٔس٧ةف ردي٪ح ،األمحؽ (1)
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كيٞٮـ امل٥ٌ٤ٕ ثت٪ْي٥ ٤٧ٔيٌح  ،الكؤاؿ، كيتجةدؿ ا٣ُبٌلب اإلصةثةت
 .(1)اجلٞةش كإدارد٫

ح د٧ذةز ٚي٭ة ٨ٔ ثٞيٌ  حن ٌو هلة أ٩ٮااعن ػة د٧ذةز َؿيٞح امل٪ةٝنح ثأفٌ 
 ٌٚ ؿة، ا٣ُؿؽ، كدكٮف د٤ٟ األ٩ٮاع ظكت ا٣ْؿكؼ كاإلماك٩ةت املذٮ

دمةؿ َؿٝ٭ة ث٧ة يٌل/ إكي٧ك٨ 

اتلػػػػػؽريف،  يف كامل٪ةٝنػػػػػح احلػػػػػٮار اخلُيػػػػػت، أمحػػػػػؽ، أقػػػػػ٤ٮب (1)
http://www.edutrapedia.illaf.net

http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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امل٪ةٝنح اتل٤ٞيجٌيح/ كدٕذ٧ؽ ىلع الكؤاؿ كاجلٮاب ثُؿيٞحو دٞٮد  -أ
.(1)ا٣ُبٌلب إىل اتل١ٛري املكذ٢ٌٞ كدؽريت اّلا٠ؿة

كدٕذ٧ؽ ىلع أقب٤حو دٞٮد إىل امل٪ةٝنح اال٠تنةٌٚيح اجلؽحٌلح/  -ب
.(2)احل٤ٮؿ الىعيعح، كإزةرة ظٌت املٕؿٚح

حه ٨٦ ا٣ُبٌلب  - ص امل٪ةٝنح اجل٧ةٌٔيح احلٌؿة/ كٚي٭ة جي٤ف دل٧ٔٮ
ة ٕن ٮعو ي٭٧ٌ٭٥ دمي .(3) ىلع مّك ظ٤ٞحو مل٪ةٝنح مًٮ

ؽدو ٨٦ ا٣ُبٌلب ال يـيؽ ٨ٔ  -د اجلؽكة/ كدذ١ٌٮف ٨٦ ٦ٌٞؿرو ٔك
، جي٤كٮف يف ٩ىٙ دا ثٕؿض  اؿةو أ٦ةـ زمبلا٭٥، كيٞٮـ املٌٞؿرقٌذحو

ٮع ل٧٤٪ةٝنح ، كبةتلةيل ي٧ك٨ ل٤ُ٤جح أف يؽلٮا ثآراا٭٥، (4) املًٮ
٤ح ا٤ُ٣جح.بأق ٨كجييجٮا ٔ ر،٨٦ ٝج٢ املٞؿٌ  يؾ٠ؿ ظٮؿ ٦ة
امل٪ةٝنح اثل٪ةاٌيح/ كٚي٭ة جي٤ف َةبلةف أ٦ةـ َبٌلب ا٣ٛى٢،  - ٬

٨، اقذػػػػؿاديضيٌح اتلٛةٔػػػػ٢ النػػػػؿٝةكم، دمػػػةؿ ٦ػػػػىُىف ٔجػػػػؽ ا٣ػػػػؿمحٰ  (1)
 ٣http://emag.mans.edu.egػ١رتكٌن، اإل
 اتلػػػػػؽريف، يف كامل٪ةٝنػػػػػح احلػػػػػٮار ( اخلُيػػػػػت ،أمحػػػػػؽ، أقػػػػػ٤ٮب2)

http://www.edutrapedia.illaf.net 

ر الكػػػػةثٜ، ٨، املىػػػػؽالنػػػػػؿٝةكم، دمػػػػةؿ مىػػػػُىف ٔجػػػػؽ الػػػػؿمحٰ  (3)
http://emag.mans.edu.eg

 كأقةحلت اإلقبل٦ٌيح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح ( الكٕؽكف،4)
 .39ص  دٞٮي٧٭ة،

http://emag.mans.edu.eg/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://emag.mans.edu.eg/
http://emag.mans.edu.eg/
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، أك ٝؽ يتجةدالف كيٞٮـ أظؽ٧٬ة ثؽكر الكةا٢ كاآلػؿ ثؽكر املضيت
ٮع كا٣تكةؤالت املذ٤ٌٕٞح ث٫  .(1) املًٮ

ا٣ُؿيٞح  ٬ٰؾقَؿيٞح املض٧ٮاعت الى٘رية/ كيكري ا٢٧ٕ٣ يف  -ك
ىلع أقةس دكٮي٨ دمةاعتو و٘ريةو داػ٢ ا٣ٛى٢، لٌك دمةٔحو دؽرس 

، كيذ٥ٌ  ة ملنلكحو ٦ٌٕي٪حو ٛن ة خمذ٤ دٕؽي٢ تن١ي٢ املض٧ٮاعت يف ًٮء  كص٭ن
، ٮاعتو صؽيؽةو  ٦ة يٌذٌط ٨٦ ا٬ذ٧ة٦ةتو .(2) ك٦ة يُؿأ ٨٦ مًٮ

.د املٕةين كخمذرصو حمؽٌ  أف دكٮف الرشكط ذات ٬ؽؼو  -أ 

 تكةٔؽظٌّت  ؛ة٦٪ُٞيًّ  ةدؿدحجن  جحن أف دكٮف أقب٤ح احلٮار مؿدٌ  -ب
.ىلع اإلصةثح الىعيعح

٤ٞيٌ  -ج  .(3) ٫ٞح اتلبل٦يؾ، كاهلؽؼ املؿاد حتٞيأف د٪ةقت أقب٤ح احلٮارٔ 

ـٌ  ٬ٰؾقيت تكذعك٨ يف ك٨٦ األمٮر ا٣ٌ   زةن ا٣ُؿيٞح أف دكٮف ٦ٕ

 .46ا٣ٕة٦ٌح، ص  ٔحىس، َؿااٜ اتلؽريف ٨الؿمحٰ  ٔجؽ ( احلكٮف،1)
 http://www.edutrapedia.illaf.net ( اخلُيت، أمحؽ، املىؽر الكةثٜ،2)
 املىؽر الكةثٜ. (3)

http://www.edutrapedia.illaf.net/
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يـيؽ احلٮار ٚي٭ة  كال ،كدكٮف أقب٤ذ٭ة كاًعحن  ح،ثةلٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌ 
 ىلع ا٣ٕرش دٝةاٜ.

حو ٨٦  ثؽٌ  ا٣ُؿيٞح ال ٬ٰؾقجنةح  كليك يذ٥ٌ  ٨٦ األػؾ ث٧ض٧ٔٮ
/الرشكط، ٢ٌٕ٣ ٨٦ أثؿز٬ة

ٮع، كاتلأٌكؽ ٨٦ ٦ؽل وبلظٌيذ٫ حل١ٮف حتؽيؽ املٕ -1 ٥ٌ٤ ل٧٤ًٮ
حم٢ٌ امل٪ةٝنح اجل٧ةٌٔيح ٦ٓ املذ٧ٌ٤ٕني.

ٮع ادلرس؛ حلجةدركا إىل ا٣ٞؿاءة ظٮهل، -2 إثبلغ املذ٧ٌ٤ٕني ث٧ًٮ
كاالقذٕؽاد ل٧٤٪ةٝنح.

٫، أك ل٧٤نلكح -3 ٔٮ ثؽء امل٥ٌ٤ٕ امل٪ةٝنح ثٕؿض مٮصـ ملًٮ
ي أٚاكر٬ة.كأ٧٬ٌيذ٭ة كاهلؽؼ ٦٪٭ة، كأ٥ٌ٬ املى٤ُعةت، كبٕ

د٭يبح امل٪ةخ امل٪ةقت ل٧٤٪ةٝنح، ماك٩نة كز٦ة٩نة، كإٔؽادنا، كدؿدحجنة. -4
ظؿص امل٥ٌ٤ٕ ىلع منةركح لٌك املذ٧ٌ٤ٕني يف امل٪ةٝنح، ٦ٓ ٔؽـ -5

الك٧ةح بلٌٕ٭٥ ثةالقتبسةر ث٭ة، أك االنكعةب ٦٪٭ة.
ٮع املعٌؽد، كيف ًٮء -6 ًجٍ مكةر امل٪ةٝنح ٨٧ً املًٮ

ملعٌؽدة.الـ٨٦ املعٌؽد كاأل٬ؽاؼ ا
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دؽٌػ٢ امل٥ٌ٤ٕ تلىعيط ثٕي األػُةء ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت دٞٓ ٨٦ -7
.(1) ٔ٪ؽ حمةك٣ح ثٌٕ٭٥ ٚؿض ثٕي اآلراء املذ٧ٌ٤ٕني، أك

٠ذةثح امل٥ٌ٤ٕ أك أظؽ املذ٧ٌ٤ٕني ا٣ٕ٪ةرص الؿاحكح ل٧٤٪ةٝنح  -8
ىلع ال٤ٮح.

د٤ؼيه امل٥ٌ٤ٕ ثني ا٣ٛرتة كا٣ٛرتة ٦ة دٮٌو٢ إحل٫ املذ٪ةٝنٮف. -9
ٌٝٙ ٔ٪ؽ اثذٕةد املٕ -11 ٥ٌ٤ ٨ٔ اال٧٘٩ةس يف امل٪ةٝنح، كاتلٮ

.(2)ظؽكد اتلٮصي٫ كالٌجٍ
ٓ املذ٤ٌٕ  كبُجيٕح احلةؿ، ٚإفٌ   ٧نيَؿيٞح اتل٤ٕي٥ كاتل٥ٌ٤ٕ دٞيض ثًٮ

ٕيٌ  ٮعو ٦ٓ امل٤ٌٕ  كدجةدؿ آراءو  ح ظٮارو يف ًك ، حمٌؽدو  ٥ كالـمبلء ظٮؿ مًٮ
 .(3)يٞٮلٮ٫٩ بنأ٫٩ ٧ني ٦ةدلل املذ٤ٌٕ 

ٓ ث٭ة دذ٧ذٌ  حه ح مـاية إجيةثيٌ ٜ اتل٤ٕي٧يٌ اا٨٦ ا٣ُؿ َؿيٞحو  لٌّك 
 ثح٪٭٧ة.ف ي٧ٌّي أٓ كاخلجري يكذُيٓ حل٭ة، كاملذتجٌ إ٤٩ذٛخ  ةته كق٤جيٌ 

http://www.almaaref.org ا٣ُؿيٞح اجلٞةميٌح،ادلرس اثلة٨٦،  (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)
.66ٔٮاًح، ٬ةم٥، َؿااٜ اتل٥ٌ٤ٕ، ص  (3)

file://192.168.1.200/17-47/الطريقة%20النقاشيّة،%20%20
http://www.almaaref.org/
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ٌَ ل٤ٕ٧٤ٌ  ثؽٌ  كال يك  ؛ح(ح كالك٤جيٌ )اإلجيةثيٌ  بلع ىلع لكي٭٧ة/٥ ٨٦ اال
 جنةظ٫ يف ادلرس، ٭ة رسٌ أل٩ٌ  ؛ٞ٭ةح كيُجٌ يكذٛيؽ ٨٦ املـاية اإلجيةثيٌ 

ٌٕ  كتكة٥٬ بنّكو  ىل ذ٨٬ ا٣ُة٣ت، كحيؾر إيف إيىةؿ امل٤ٕٮ٦ةت  ةؿو ٚ
أ٦ةـ  هل، كدٞٙ ظضؿ ٔرثةو  دكٮف ٔ٪رص ٚن٢و  يك ال ؛ح٨٦ الك٤جيٌ 

ل٤ُة٣ت. ـ ا٤ٕ٣يمٌ اتلٞؽٌ 
ا٣ُؿيٞح ي٧ك٨  ٰ٭ؾقٮف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املـاية لك٣ٞؽ ذ٠ؿ املؼذٌى 

يٌل/ إدمةهلة ث٧ة
ذ٧ةد ىلع اجلٛف د٪يٌم  -1 يف ابلعر كدمٓ  يف ا٣ُة٣ت ركح األ

 .(1) احلٞةاٜ كامل٤ٕٮ٦ةت

حجيةثيٌ كاإل ٓ د٤ٟ ا٣ُؿيٞح ا٤ُ٣جح ىلع اتل١ٛري امل٪ٌُفٌ تنضٌ  -2
.حاالصذ٧ةٔيٌ  ح٢ املكؤكحلٌ يف َؿح األٚاكر كحت٧ٌ 

.(2) ب كأٚاكر٥٬األق٤ٮب ىلع دٞةرب آراء ا٣ُبٌل  ٬ٰؾايكةٔؽ  -3
٧ي٭٥ كدٞي٥ ثني ا٤ُ٣جح ك٤ٕ٦ٌ  ،ؽ اعدات الك٤ٮؾ اجليٌ د٪يٌم  -4
قٕح الىؽر كا٣تكة٦ط   ٚي٭٥كد٪يٌم  ،كاالظرتاـ كاتلٮآً ٝةت الٮدٌ ٔبل

.675ص  اجلةصط، اتلؽريف أقف ا، ٔجؽ ٮقٮم،( امل1)
 اتلػػػػػؽريف، يف كامل٪ةٝنػػػػػح احلػػػػػٮار اخلُيػػػػػت، أمحػػػػػؽ أقػػػػػ٤ٮب (2)

http://www.edutrapedia.illaf.net

http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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.ثني زمبلا٭٥ حو ٝيةديٌ  بٮا ىلع ممةرقح أدكارو حلذؽرٌ  ؛ا٣ٕةحلح

ذكم ح ٨٦ ثني ا٤ُ٣جحثيٌ دتيط ا٣ٛؿوح ٣ْ٭ٮر ا٣ٞيةدات ا٣ُبٌل  -5
.االقذٕؽادات

ح تلبل٦يؾق ح كاالصذ٧ةٔيٌ ٥ احلةصةت اجلٛكيٌ يكتنٙ امل٤ٌٕ  -6
 .(1) ح دلي٭٥ا٣ٛؿديٌ ه ا٣ٛؿكؽ كينؼٌ 

ا٣ُؿيٞح  ٬ٰؾقةت ٝؽ دجذش ٨ٔ اقذؼؽاـ ٨٦ الك٤جيٌ  ٬٪ةؾ ٔؽده 
ب ٨٦ ٨٦ صة٩ت ا٣ُبٌل ـ ٥ أ٨٦ صة٩ت امل٤ٌٕ  دُجيٞ٭ة، قٮاءه  ءأسإذا 
/ةتالك٤جيٌ  ٬ٰؾق

٫ صيٌ د امل٤ٌٕ إذا ل٥ حيؽٌ  -1 ٔٮ ا، ٚٞؽ ختذ٤ٍ ٤ٔي٫ األمٮر، ٥ مًٮ ؽن
.ختؿص٫ ٨٦ ادلرس كيٌيٓ كقٍ دٛىيبلتو 

ٮيبلن ٨٦ ػبلؿ امل٪ةٝنةت -2 .يت دؽكر ثني اتلبل٦يؾا٣ٌ  تكتزنؼ كٝذنةَ 

 كأقةحلت اإلقبل٦ٌيح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (1)
 .49ص  دٞٮي٧٭ة،
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ا ٦٪ؾ ابلؽايح، ٚٞؽ ٥ أ٬ؽاؼ درق٫ صيٌ د امل٤ٌٕ إذا ل٥ حيؽٌ  -3 ؽن
 ٌٕ .(1) تيٌيٓ ٦٪٫ ا٣ُؿيٜ كيتن

حه  -4 ي٨ ٨٦ ذكم اجلؿأة ٨٦ ا٤ُ٣جح املذ٧ٌّي  ٝؽ يأػؾ املجةدرة دل٧ٔٮ
.(2) ث ٚي٫ اجل٧يٓف ل٤ٛٮىض، يذعؽٌ ىل ماكإؿ الىٙ يذعٮٌ ٚح، االصذ٧ةٔيٌ 

ي٨ يؤزؿكف ب اٌّل األق٤ٮب ٝؽ جيؿح منةٔؿ ثٕي ا٣ُبٌل  ٬ٰؾا -5
.لئلظؿاج ٞةءن اال٩ُٮاء ادٌ 

٭ة دٕذ٧ؽ ىلعأل٩ٌ  ؛ؿةح املج١ٌ ال دى٤ط ل٧٤ؿاظ٢ ادلراقيٌ  أ٩ٌ٭ة -6
.(3) ل٤ذبل٦يؾ كا٣رتبٮٌم  كاجلٛيسٌ  اجلٌش ا١ٛ٣ؿٌم 

٥ ٨٦ ػبلهلة دُجيٜ يكذُيٓ امل٤ٌٕ  ٦٪ةقجحو  ٮاتو ٨٦ إجيةد ػُ ثؽٌ  ال
٤ح ث٧ة يٌل/يك يى٢ إىل ٦جذ٘ةق، كاملذ٧سٌ  ؛د٤ٟ ا٣ُؿيٞح

ح اجلٞةط ا٣ٌ  -1 يت قذُؿح ل٤٪ٞةش.حتؽيؽ دل٧ٔٮ

 اتلػػػػػؽريف، يف كامل٪ةٝنػػػػػح احلػػػػػٮار أمحػػػػػؽ اخلُيػػػػػت/ أقػػػػػ٤ٮب (1)
http://www.edutrapedia.illaf.net

 كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل حاعد٣ الكٕؽكف، (2)
[49ص  دٞٮي٧٭ة،  . ]ثذرٌصؼو

.676ص  ٔجؽ ا، أقف اتلؽريف اجلةصط، ،ٮقٮمامل (3)

http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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اجلٞةط ٨٦ أص٢ االقذٕؽاد. ٰ٭ؾقا٤ُ٣جح ثإػجةر  -2
ة لٮص٫. -3 د٪ْي٥ ص٤ٮس ا٤ُ٣جح يف ٝةٔح ادلرس كص٭ن

٭ةتكضي٢ ا٣ٕ٪ةرص األقةس ل٤عٮار ىلع  -4 ال٤ٮح أك ًٔؿ
(.(PowerPoint ثُؿيٞح

ة. ٔحو ٦ذ٪ٮٌ  إٔؽاد أقب٤حو  -5 ٕن د٪ةقت املكذٮيةت دمي
ٓ ا٤ُ٣جح ل٤ذٕجري ٨ٔ آراا٭٥، كَؿح أقب٤ذ٭٥.ينضت -6

٫ ىلع ا٤ُ٣جحتكضي٢ م٤ؼٌ  -7 ًؿ .(1) هو جلذةاش احلٮار، ٔك

ة مل ؛٧نيكامل٤ٌٕ  األقةدؾةل١سري ٨٦ اجلٮع ٨٦ احلٮار اقذ٫٤٧ٕ ا ٬ٰؾا
ك٬٪ةؾ  .يف دأَري ا٣ٕبلٝةت ا٣رتبٮٌيح كاتل٤ٕي٧ٌيح هل ٨٦ أ٧ٌ٬ٌيحو ٠جريةو 

أف  كي٧ك٨ يت دُؿح خبىٮو٫،ا٣ٌ  ال١سري ٨٦ النٮا٬ؽ كاأل٦س٤ح
 ٩ٞذرص ىلع مٮردي٨ ل٤ذ٧سي٢/ أظؽ٧٬ة ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، كاآلػؿ ٨٦

.أ٢٬ ابليخ  أوعةبقرية 

ح (1) []ثذرٌصؼو  .46اإلقبل٦يٌح، ص  ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ
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ة﴿ ًٍ َُّة ِغيْ ُ ٌَِ دلَّ َِةهُ  ٍْ َْ ِغِِرَُة وََغيَّ ٌل َِةهُ رمَْحًَح  َْ ِغَجةِدَُة آدَيْ ٌل ََٔجَرا َخْجًرا    فَ
َخ ُرْشًرا ٍْ ة ُغيل ٍَّ َِ ِم ٍَ ن ُتَػيل

َ
ٰ أ دَّجُِػَم ََعَ

َ
َْْو أ كَةَل إََُِّم ىََ  كَةَل ََلُ ُمََٔسٰ 

ِّ ُدْْبًا  ٌَِِعَ َضْْبًاتَْطَذِعيَع  ِ ًْ ُُتِْط ث َ ة ل ٌَ  ٰ كَةَل َضَذِجُريِن إِن   َوَكْيَف دَْطِْبُ ََعَ
ْمسًا

َ
ْغِِص لََم أ

َ
ٍء   َشةَء اهلُل َضةثِسًا َوََل أ ىِّْن َغَ ََشْ

َ
كَةَل فَإِِن اتََّجْػَذِّن فاََل تَْطأ

ُّ ِذْنسًا ِْ ٌِ ْحِرَث لََم 
ُ
ٰ أ ٰ   َحَّتَّ ة فَةَُعيََلة َحَّتَّ َٓ َِِح َدسََه ِفي  كَةَل  ۖ   إَِذا َركَِجة يِف الطَّ

ة َٓ َدسَْهَذ
َ
ة تِلُْغِسَق  أ َٓ يَ ْْ َ

كُْو إََُِّم ىََ تَْطَذِعيَع   إِْمسًا َشيًْبة ِجْبَخ  ىََلرْ  أ
َ
ًْ أ َ ل

َ
كَةَل أ

ٌَِِعَ َضْْبًا
 ْمسِي ُغْْسًا

َ
َْ أ ٌِ ِْْلِّن  ة نَِطيُخ َوََل دُْس ٍَ ِ   كَةَل ََل دَُؤاِدْزيِن ث

َهَذيَْخ َجْفًطة َزكِيًَّح ثَِغرْيِ َجْفٍص ىََّلْر 
َ
ُّ كَةَل أ ة َفَلَذيَ ًٌ ٰ إَِذا ىَِلَية ُغاَل فَةَُعيََلة َحَّتَّ

ٌَِِع َضْْبًا  ِجْبَخ َشيًْبة ُُّْكسًا كُو ىََّم إََُِّم ىََ تَْطَذِعيَع 
َ
ًْ أ َ ل

َ
.(1)﴾كَةَل أ

املذٌٞؽ٦ح اتلةيل/يةت ال١ؿي٧ح نكت٪ذش ٨٦ اآل

ة ٦٭يجنة، ي٧ذةز ثىٛحمٮىس كوةظج٫ كصؽ -1 مؼىن
.ح  قجعة٫٩ا٣ٕجٮديٌ 

 /دبيف اغيح اجلج٢ كاأل كبأق٤ٮبو  ٚٞةؿ هل مٮىس  -2
ٔي ٧ن م٧ٌ ف د٤ٌٕ ألٟ  ثؽٌ  ك٨ الك٣ٰ  ؟أراٟٚٞ ٨٦ َؿؽ اهلؽايح ٧خ ٤ٌ ة 

.كالىبلح )الؿمؽ(

.75 – 65قٮرة ال١٭ٙ/  (1)
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 ؟اللكي٥ث٧ةذا جييت مٮىس  النؼه ا٣ٕةثؽ ك٬ٮ اخلرض  -3
ك٬ٮ ٩بيةء ا دٕةىل أ٨٦  ٧ٚٮىس، أف دىرب ٦عٓ يتكذُ ٨ٟ ٣إ٩ٌ ٝةؿ/ 

ىلع  أرصٌ  مٮىس  ك٨ٌ ، ك٣ٰ ٰذلٟ، كا٣ٕةثؽ يٞٮؿ هل لكي٥ ا
 -مؿ  ٬ٮ دٛٮي٫ٌ األ ٰذلٟكراء  ٝةؿ، كالّسٌ  كٝةؿ هل ٦ة، املؿاٚٞح

ا حمتكجنة، ٝةؿٚ ،ككجريةو  و٘ريةو  يف لٌك  -قجعة٫٩ كدٕةىل  كي١ٮف وةثؿن
امةء  فإ/ قذضؽين هل مٮىس   -حن٨ نكأهل  لٟٚذلٰ  ؛ا وةثؿن
 .أف يُٕي٪ة الىرب يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ -دٕةىل 

 يكأهل اٌل أإذا را٫ٞٚ  مٮىس ا  ىلع ٩يبٌ اخلرض امرتط  -4
ا، إذف ٬٪ةؾ رشطه  ٫ اليكأؿ ا٣ٕجؽ الىة٣ط إىل أف ، ك٬ٮ أ٩ٌ أقةسٌّ  أثؽن

.ٰذلٟت ث٫ إىل يت أدٌ  هل ادلكاٚٓ ا٣ٌ يبنٌي 

 ة،كٝذ٢ ٗبل٦ن  ،ػؿؽ الكٛي٪حزبلزح أميةء )  اخلرض٢٧ٔ  -5
ُن  .ة(ك٬ؽـ ظةا

ؿق رق كيؾ٠ٌ ٨ٔ الكجت، كحيؾٌ  ةو مؿٌ  يف لٌك  مٮىس يكأؿ  -6
.ٓ الىرب ٫ٕ٦ي٫ ٨٣ يكذ٩ٌُ أث

ح )٬ؽـ احلةاٍ( ٤َت اخلرضح األػرية، كيه ٌٝيٌ يف ا٣ٌٞيٌ  -7
٫ أل٩ٌ  ؛، كمٮىس اقذضةب ٤ُ٣ج٫االٚرتاؽ أدبو  ثك٢ٌ  ٨٦ مٮىس 
ؽق ث .ٰؾلٟٝؽ ٔك
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 ا  اكف ٔ٪ؽ أيب ٔجؽ»/ كرد ٨ٔ يٮنف ث٨ يٕٞٮب ٝةؿ
ك٬نةـ  ،كحم٧ٌؽ ث٨ ٧ٕ٩ةف ،٦٪٭٥ محؿاف ث٨ أٔني ،٨٦ أوعةث٫ دمةٔحه 
ٚٞةؿ  - ك٬ٮ مةبٌّ  -ٚي٭٥ ٬نةـ ث٨ احلك٥  كدمةٔحه  ،كا٣ٌُيةر ث٨ قةل٥و 
ث٨  ٬نةـ! أال ختربن ٠يٙ و٪ٕخ ث٧ٕؿك ية/  ا أثٮ ٔجؽ

 إيٌن  ،ث٨ رقٮؿ ا ككيٙ قأتل٫؟ ٚٞةؿ ٬نةـ/ ية جيؽو ٔ
ي
ص٤ٌٟ أ

/ إذا ا ٚٞةؿ أثٮ ٔجؽ. كأقذعييٟ كال ي٢٧ٕ لكةين ثني يؽيٟ
/ ٝةؿ/ ث٤٘ن ٦ة اكف (1) ٝةؿ ٬نةـ ث٨ احلك٥ ٚة٤ٕٚٮا . أمؿدك٥ بيشءو 

 ،ٌٔلٌ  ٰذل٥ْٕٟٚ  ،ؿةػكص٤ٮق٫ يف مكضؽ ابلى ٚي٫ ٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽو 
ؿة ػٚأديخ مكضؽ ابلى ،رصة يٮـ اجل٧ٕحٚؼؿصخ إحل٫ كدػ٤خ ابل

٤ي٫ م٤٧حه قٮداء ٦زٌتره  ،ٚي٭ة ٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽو  ٠جريةو  ٚإذا أ٩ة حب٤ٞحو   ٔك
ث٭ة كاجلةس يكألٮ٫٩، ٚةقذٛؿصخ اجلةس  مؿدؽو  كم٤٧حه  ،ث٭ة ٨٦ وٮؼو 

 ،/ أيٌ٭ة ا٣ٕةل٥، ز٥ٌ ٤ٝخ٥ٌ ٕٝؽت يف آػؿ ا٣ٞٮـ ىلع ركجيتٌ ز، ٚؿصٮا يلةٚ
 / ٥ٕ٩ .يف مكأ٣ح؟ ٚٞةؿ يل دأذف يل ٗؿيته  إيٌن رص٢ه 

                                                        

ة اكف. ٠٪ؽة ك٥ مٮىلاحل ث٨ ٬نةـ، حم٧ٌؽو  أثٮ (1) ة ٚٞي٭ن ة اعل٧ن  أوعةب أكةثؿ ك٨٦، ٦ذلك٧ٌن
 يف محجةف ثن يزنؿ اكف،  الاك٥ّ كدلق ثٕؽق ك٨٦ ، الىةدؽ حم٧ٌؽو  ث٨ صٕٛؿ اإل٦ةـ

 ٠سريةه  مؤ٣ٌٛةته  لٟذٰ  يف كهل، اجل٧يٓ لٟثؾٰ  هل كأرتؼ ٩ْريق، ٢ٌٝ  ظٌّت  الالكـ يف ال١ٮٚح، ثؿع
ط. أف ٨٦ أم٭ؿ كظةهل، ٭ةٔ٪ كادلٚةع اإل٦ة٦ح ٨ٔ اّلٌب  يف ًٌ ٓو  ق٪ح دٮيٌف  دٮ  ك٦بحو  كتكٕني تك
 [369، ص 78ج / ا٣ُٮسٌ  رصةؿ]ا٣ُٮٌس، حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨،  .ذ٠ؿ ٦ة ىلع
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ٞةؿٔنيه  ٤ٞٚخ هل/ أٟل ٨ الكؤاؿ كيشء دؿاق ٦ ٬ٰؾا يشءو  أٌم  ،يةثنٌ / ؟ٚ 
٤ٞخ/ ٠يٙ تكأؿ ٔ٪٫  ٚ ! ق٢ كإف اك٩خ ثنٌ  ٚٞةؿ/ ية .مكأ٣يت ١ٰ٬ؾا؟
نيه  .ق٢/ ٝةؿ يل .٤ٝخ/ أصجن ٚي٭ة .مكأتلٟ محٞةء ٤ٝ٥خ/ ألٟٔ  ٝةؿ/ ٩ٕ  .؟ 

٧ة دى٪ٓ ث٭ة؟ ٝةؿ ٙه / ٤ٝخ .لٮاف كاألمؼةصأرل ث٭ة األ/ ٤ٝخ/ٚ  ؟ ٤ٟٚ أ٩
٥/ ٝةؿ ٝةؿ/ ٤ٝخ .٩ٕ ٥/ ؟ ٝةؿ٤ٝخ/ أٟل ٥ٚه  .أم٥ٌ ث٫ الؿاحئح/ ٧ٚة دى٪ٓ ث٫؟  ٩ٕ. 

٧ة دى٪ٓ ث٫؟ ٝةؿ  ٤ٟٚ / ٤خٝ .أذكؽ ث٫ ا٥ُٕ٣/ ٤ٝخ/ٚ 
ي
/ ٤ٝخ .٥ٕ٩/ ؟ ٝةؿفه ذي أ

٥أٟل ٤ٝته / ٤ٝخ .أق٧ٓ ث٭ة الىٮت/ ؟ ٝةؿٓ ث٭ة٧ٚة دى٪ ٧ة  .؟ ٝةؿ/ ٩ٕ ٤ٝخ/ٚ 
 / دى٪ٓ ث٫؟ ٝةؿ

ي
أك٣حف / ٤ٝخ .اجلٮارح كاحلٮاس ٬ٰؾق٦ٌّي ث٫ لك٧ٌة كرد ىلع أ

ٗ  ن ا ٬ٰؾقيف  ٞةؿ/ الجلٮارح  ٚ ٨ ا٤ٞ٣ت؟ كيه  ذٰل٤ٟٝخ/ ككيٙ  .ٔ 
م٧ٌذ٫ أك رأد٫  إٌف اجلٮارح إذا م١ٌخ يف يشءو  ،ثنٌ  ية/ ٝةؿ؟ ق٤ي٧حه  وعيعحه 

ٌٟ ، أك ذاٝذ٫ أك ق٧ٕذ٫ حكتي٨ٞ احلٞني كيج٢ُ الن ؿ ٝة. رٌدد٫ إىل ا٤ٞ٣تٚ 
ٌٟ اجلٮارح/ ٬نةـ ٝةـ ا ا٤ٞ٣ت لن ٥/ ٝةؿ؟ ٤ٞٚخ هل/ ٚإ٧ٌ٩ة أ  ال/ ٤ٝخ. ٩ٕ

٥ ثٌؽ ٨٦ ا٤ٞ٣ت كإاٌل  أثة مؿكاف!  ية/ ٤ٞٚخ هل. ل٥ تكتي٨ٞ اجلٮارح؟ ٝةؿ/ ٩ٕ
ٕةىل  -ٚة  ل٥ يرتؾ صٮارظٟ ظٌّت ص٢ٕ هلة إ٦ة٦نة يىٌعط هلة  -دجةرؾ كد

ٌٟ ٚي٫، الىعيط ٨ٌٞ ث٫ ٦ة م ٤ٜ لكٌ٭٥ يف ظريد٭٥ اخل ٬ٰؾاكيرتؾ ، كيتي
كيٞي٥  ،ال يٞي٥ هل٥ إ٦ة٦نة يؿٌدكف إحل٫ م١ٌ٭٥ كظريد٭٥، ػذبلٚ٭٥اكم١ٌ٭٥ ك

كل٥ ي٢ٞ يل  ،ٚك١خ/ لٟ إ٦ة٦نة جلٮارظٟ دؿيٌد إحل٫ ظريدٟ كم١ٌٟ؟! ٝةؿ
ٞةؿ يل. محبنة / أ٨٦ ٝةؿ، ال/ ٤ٞٚخ؟ ٬نةـ ث٨ احلك٥أ٩خ / ز٥ٌ اتلٛخ إيٌلٚ 

/ ٝةؿ، ٨٦ أ٢٬ ال١ٮٚح/ ٤ٝخ/ ٝةؿ؟ ٨٧ٚ أي٨ أ٩خ/ ٝةؿ، ال/ ٤ٝخ؟ ص٤كةا٫
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٨ دل٤ك٫ ك٦ة  ،كإٔٝؽين يف دل٤ك٫ ،ز٥ٌ ٧ًٌن إحل٫، ٚأ٩خ إذف ٬ٮ كزاؿٔ 
٧خ  ٝ جؽ/ ٝةؿ. ٩ُٜ ظٌّت  ٔ ٬نةـ! ٨٦  ية/ كٝةؿ ا  ٌٚعٟ أثٮ

يف  كا م١ذٮبه  ٬ٰؾا/ ٚٞةؿ .أػؾد٫ ٦٪ٟ كأ٣ٌٛذ٫ يشءه / ٤ٝخ؟ ٬ٰؾا٧ٌ٤ٟٔ 
 .(1) «وعٙ إثؿا٬ي٥ كمٮىس

 

4

كاالقذٞؿاء ٣٘حن ٬ٮ/ دتٌجٓ ، ح يف اتلؽريف٨٦ ا٣ُؿااٜ اهلة٦ٌ  كدٕؽٌ 
 .(2)اجلـاٌيةت ل٤ٮوٮؿ إىل ٩تيضحو لكٌٌيحو 
ٚيه ا٣ُؿيٞح ا٣يٌت يذ٥ٌ اال٩ذٞةؿ ٚي٭ة ٨٦  ،كأ٦ٌة يف االوُبلح ا٣رتبٮٌم 

ـء إىل الٌّك أك ٨٦ األ٦س٤ح إىل اتل٧ٕي٥، كق٧ٌيخ  ذ إ ٰؾلٟا٣ُؿيٞح ث ٬ٰؾقاجل
ٮع ادلرس كدتجٌٓ صـايٌةد٫ كأ٦س٤ذ٫، كامل٤ٕٮ٦ةت ا٣يٌت  يذ٥ٌ ٚي٭ة اقذٞؿاء مًٮ

ؿٌ  ،(3) ينذ٢٧ ٤ٔي٭ة ل٤ٮوٮؿ إىل اخلبلوح ٭ة/ ؼ ٨٦ ٝج٢ آػؿي٨ ىلع أ٩ٌ كدٕي
 .(4) كاملنة٬ؽة املبلظْح ثٮاقُح حو يٌ لكٌ  الٮوٮؿ إىل َؿيٞحو 

 

                                                        

 . 769، ص 7ج ، الاكيف وٮؿث٨ يٕٞٮب، أاللكيٌن، حم٧ٌؽ  (1)
ـيٌةت أمحؽ ػ مىُىف إثؿا٬ي٥ (2) ٞةدر ٔجؽ ظة٦ؽ ػ ال ٍ، ص اجلٌضةر، املٕض٥ الٮ حم٧ٌؽ ػ ا٣  .766قي
، ٦ػػػػػ٨ مػػػػػؤكفه  (3) اإلقػػػػػبل٦يٌح،  ا٣رتبيػػػػػح دػػػػػؽريف َػػػػػؿؽ د٤ٕي٧يٌػػػػػحه

http://www.startimes.com   
[687اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ ٬ؽل، الن٧ؿٌم، (4)  . ]ثذرٌصؼو

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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مزايا الطريقة االستقرائّية

، ة ٦ّياتو ح ا٣ُؿؽ ثٕؽٌ ٠٘ري٬ة ٨٦ ثٞيٌ  حد٧ذةز ا٣ُؿيٞح االقذٞؿاايٌ 
٥ ٨٦ كب ٰ ، املّيات ٬ٰؾقني يف ػذبلؼ املؼذٌى اةلٗؿ ٨٦ امل٧ك٨  ك٣٨

إدمةهلة ث٧ة يٌل/
د٪يٌم دلل ا٣ُة٣ت ا٣ٞؽرة ىلع اتل١ٛري ٔ٪ؽ اجلْؿ يف األد٣ٌح -1

 كاملٞةر٩ح ثني اجلـاٌيةت.
؛ تلٮٌو٢ املذ٥ٌ٤ٕ هلة ث٪ٛك٫. -2 زجةت امل٤ٕٮ٦ح ملٌؽةو َٮي٤حو
 .(1) ة ادلإٌٚيح دلل املذ٥ٌ٤ٕإزةر -3
دٌٕؿؼ امل٥ٌ٤ٕ ث٧كذٮل لٌك ٦ذ٥ٌ٤ٕو ٩تيضح امل٪ةٝنح. -4

؛ ا٣ٞعُةين، 769ص  ُٔيح، حمك٨ ٌٔل، الاكيف يف أقةحلت دؽريف ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌح، (1)
 .٩99ٮرة ث٪خ قٕؽ، األوٮؿ ا٤ٛ٣كٛيٌح كدُجيٞةد٭ة ا٣رتبٮٌيح، ص 
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.(1) الك٤ي٥ د٪٧يح ٝؽرة ا٤ُ٣جح ىلع اتل١ٛري امل٪ٌُفٌ  -5

 عيوب الطريقة االستقرائّية

َيةٚ٭ة أةت ث٧ؼذ٤ٙ خت٤ٮ ٨٦ ا٣ٕيٮب أك الك٤جيٌ  دٮصؽ َؿيٞحه  ال
ة٥ ا٨ُٛ٣ ٬ٮ ٨٦ يكذؼؽـ اكأماكهلة، ث٢ امل٤ٌٕ  ٕن ٣ُؿيٞح يف درق٫ كاً

٢ ٤ٔي٭ة ح قضٌ كا٣ُؿيٞح االقذٞؿاايٌ  .كا٣ٕيٮبأ٦ة٫٦ دميٓ املسة٣ت 
 ٤خ ث٧ة يٌل/يت د٧سٌ ٮف ثٕي ا٣ٕيٮب ا٣ٌ املؼذٌى 
حٚيه دٞذرص ىلع ادلركس امل٭٧ٌ  ،ادلركس ٌّك ذ٭ة لٔؽـ وبلظيٌ  -1

.(2) كالىٕجح دكف ٗري٬ة
.(3) يف ويةٗح األقب٤ح كدٮصي٭٭ة ثة٬ؿو  ٥و حتذةج إىل ٤ٕ٦ٌ  -2

ح تلُجيٜ د٤ٟ ا٣ُؿيٞح يف اخلُٮات ٨٦ اخلُٮات امل٭٧ٌ  ٬ٰؾق ؽٌ دٕ
 ٌٙ   )ا٣ُة٣ت(ح املذ٤ٌٌف يف د٪ْي٥ ذ٬٪يٌ  ٚة٢ٔو  تكة٥٬ بنّكو  إذ ؛داػ٢ الى

 .56ا٣ٕة٦ٌح، ص  اتلؽريف َؿااٜ ٨،الؿمحٰ  ٔجؽ احلٌكٮف، (1)
 كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (2)

 .44دٞٮي٧٭ة، ص 
.683اإلقبل٦يٌح، ص  يحا٣رتب دؽريف َؿؽ الن٧ٌؿٌم، ٬ؽل، (3)
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ٌْ  ٬ٰؾق، ك٭ةكدؿدحج ٧خ كاقذؼؽ٦خ ٨٦ ٝج٢ ٬ةربؿت اخلُٮات ٝؽ ٩
 بؿت، كيه ٧٠ة يٌل/رٕؽ خبُٮات ٬ةيخ ٚي٧ة ثدجة٫ٔ، ٚك٧ٌ أك

 ملة يف ٔٞٮؿ ا٤ُ٣جح ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةتو  ح د٭يبحو ك٬ٮ ٤٧ٔيٌ / اتل٧٭يؽ -1
 كحتّٛي٥٬ ،ػ٤ٜ ادلاٚٓ دلي٭٥ ٣٘ؿض ؛ثةدلرس اجلؽيؽ هلة و٤حه  قةثٞحو 

. ادلرس اجلؽيؽىلع د٤ٌٌف 
ح ٨٦ ا٤ُ٣جح ككذةثةد٭ةك٬ٮ مؿظ٤ح دمٓ احلٞةاٜ اجلـايٌ / ٣ٕؿضا -2
.اػؿ اللك٧ةتٮرة ٦ٓ ًجٍ أكالكجٌ  ىلع

ك٬ٮ ٦٪ةٝنح األ٦س٤ح كحت٤ي٤٭ة ثةالمرتاؾ/ الؿبٍ أك املٮاز٩ح -3
 يٞٛٮا ىلع ظٌّت  ؛أ٦ة٦٭٥ ح ثني األ٦س٤ح املٮصٮدةيك٦ٓ ا٤ُ٣جح كاملٞة

 .املتنةث٫ كاملذجةي٨ ٦٪٭ة، كيك٭٢ ٤ٔي٭٥ الٮوٮؿ ٚي٧ة ثٕؽ ل٤ٞةٔؽة
ك٬ٮ مؿظ٤ح ويةٗح ا٣ٞةٔؽة ٨٦/ ـ كاقذٞؿار ا٣ٞةٔؽةة٧ٔاإل -4
ٍٍّ ىلع الكجٌ  ككذةثةد٭ة ،س٤جح كب٧كةٔؽة املؽرٌ ٝج٢ ا٣ُ .كاًطو  ٮرة خب
صؽيؽةه  كٚي٫ دُٕٯ أ٦س٤حه  ،ك٬ٮ اخلُٮة األػرية/ اتلُجيٜ -5
؛ككذةث ٜ ثةدلرس منةٚ٭حن دذ٤ٌٕ  خمذ٤ٛحه  د٧ؿي٪ةته  كحت٢ٌ  ؽ ٨٦ ل٤ذأكٌ  حن
.(1) ح ا٣ٞةٔؽة كرقٮػ٭ة يف أذ٬ةف ا٤ُ٣جحوعٌ 

.687ك 689ا٣ٕة٦ٌح، ص  اتلؽريف َؿؽ حم٧ٮد كآػؿكف، حم٧ؽ اخلٮادلة، (1)
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ؿ ٦سة٣ني ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/، ٩ؾ٠ٰذلٟك٨٦ أ٦س٤ح 
ْرِض فَةُُظُسوا يِف  ِضرُيوا كُْو يٞٮؿ ا دٕةىل/  -1

َ
 َنْيَف  اأْل

َ
َيَْق  ثََرأ اخلْ

 ًَّ ةَ  يُنِشئُ  اهللُ  ُث
َ
ءٍ  ُكل  ََعَ  اهللَ  اْْلِدَسةَ إِنَّ  اىنَّْشأ .(1) كَِريسٌ  ََشْ

ا ٨٦ ا٣ٞؿآف  ٰذلٟ يؿل -دٕةىل  -ٚةبلةظر يف ٠ذةب ا  إرمةدن
ذٞةدا٣ُؿيٞح أل ٬ٰؾقةذ ؿي٥ الخٌت ال١ كاجلىٮص ، ص٢ حتىي٢ األ

املضةؿ ٠سريةه. ٬ٰؾاا٣ٞؿآ٩ٌيح يف 
يف مكأ٣ح ٚ .اجلةس إىل الكري يف اآلٚةؽٚإٌف ا٣ٞؿآف يؽٔٮ يف اآليح »
َيَْق يٞٮؿ ا٣ٞؿآف/  املٕةد  اخلْ

َ
ْرِض فَةُُظُسوا َنْيَف ثََرأ

َ
، كُْو ِضرُيوا يِف اأْل

ٔح م٥ املذ٪ٮٌ ٝٮاـ كاألح، كاألاملٮصٮدات احليٌ ىل أ٩ٮاع إا٩ْؿكا أم 
ا ٩ٛك٫  فٌ إ ، ز٥ٌ الن ػ٤ٞ٭ة أكٌ  -دٕةىل  -كاملؼذ٤ٛح، ككيٙ أٌف ا 

ة ىلع أ م أكصؽ٬ة يف ابلؽايح ٨٦ ا٣ٕؽـ ٝةدره اٌّل  ٌن  /جيةد٬ة يف اآلػؿةإي
 َةَ اْْلِدَسة

َ
ًَّ اهلل يُنِشُئ اىنَّْشأ ني ظ يشءو  كأل٫ٌ٩ أزجخ ٝؽرد٫ ىلع لٌك  ؛ُث

ٍء كَِريسٌ ، إذف ٚػ الن ػ٤ٜ اخل٤ٜ أكٌ  . » (2)إِنَّ اهلل ََعَ ُكل ََشْ
اٌّلم نكتن٭ؽ ث٫ ٨٦ ػبلؿ دتٌجٕ٪ة لكرية ثٕي املسةؿ اثلةين  -2

 .69قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/  (1)
.359، ص 76، األ٦س٢ يف دٛكري ٠ذةب ا املزٌنؿ، ج مريازم، ٩ةرص  ماكرـ (2)
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ي١٧٪٪ة األ٩بيةء اٌّلي٨ كرد ذ٠ؿ٥٬ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ إذ 
اكف  د٪ةقت ٦ة هل ٦ٕضـةه  خ٦٪٭٥ اك٩ كاظؽو  لٌك  أفٌ  حبلظْم

ا يف ز٦ة٫٩  اك٩خ  ٦سبلن   ، ٧ٚٮىسأك ٨ٍّٚ  ٨٦ ٥٤ٔو منذ٭ؿن
، امل٪ترش يف ز٦ة٫٩ كيه د٪ةقت الكعؿ ة،٦ٕضـد٫ ا٣ٕى

حك ثؿص، كيه مٛةء األك٫٧ كاألإاك٩خ ٦ٕضـد٫   ٯػٔك
  ؽه حم٧ٌ  اجليبٌ كؾا ، كاٌّلم ٔؿؼ ث٫ ٝٮ٫٦ د٪ةقت ا٣ٌُت 

اٌّلم امذ٭ؿ  ابليةف كيه د٪ةقت ٨ٌٚ  ،فآاك٩خ ٦ٕضـد٫ ا٣ٞؿ
هل  ٩يبٍّ  لٌك  كيه/ أفٌ  حن يٌ لكٌ  ت٪ذش ٝةٔؽةن ، نك١٬ٰؾا، كث٫ ا٣ٕؿب
.أك ٨ٍّٚ  ا يف ٔرصق ٨٦ ٥٤ٔو د٪ةقت ٦ة اكف قةاؽن  ٦ٕضـةه 
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3

ؿة يف األكقةط ػح كامل٪تنا٣ُؿيٞح ٨٦ ا٣ُؿؽ املٕؿكٚ ٬ٰؾقك
ا٣ٞةٔؽة إىل ح، إذ دٕن اال٩ذٞةؿ ٨٦ ، كيه ١ٔف االقذٞؿاايٌ ا٣رتبٮيح

ـء، كيٕؿٌ  األ٦س٤ح، ك٨٦ الٌّك  اقذؼؽاـ » ٫/ؼ ا٣ٞيةس ىلع أ٩ٌ إىل اجل
.(1) «ذ٭ة يف اال٩ذٞةؿ إىل ٤ُ٦ٮب٥٫ ثىعٌ املك٤ٌ  حؽ ا٣ٕة٦ٌ اّل٨٬ ل٤ٞٮأ

ا٤٧ٕ٣ٌيةت ا٤ٕٞ٣ٌيح »ؼ ثأ٩ٌ٭ة/ ذٕؿٌ ٚ ،ة يف االوُبلح ا٣رتبٮٌم كأ٦ٌ 
.(2) «ٌيةتا٣يٌت يجذ٢ٞ ٚي٭ة ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ٌح إىل اجلـا

ة، امل٪ُٜ، ص  (1) ؿ، حم٧ؽًر ٌٛ  .693املْ
ح (2) .47ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ
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 يٌل/ اد٭ة ث٧ةي٧ك٨ إجيةز ممٌّي 
 ال حتذةج إىل ص٭ؽو ٠جريو ٨٦ امل٥ٌ٤ٕ أك املذ٥ٌ٤ٕ. -1

2-  ٌٙ  يك٭٢ اقذؼؽا٦٭ة يف املؿاظ٢ األكىل ٨٦ اتل٤ٕي٥ ٨٦ الى
ااالثذؽايٌئ الؿاثٓ  .(1) ٚىةٔؽن

ة ا٣ٞٮأؽ ٧ٌ ح دلل اتلبل٦يؾ ال دذعةت ا٧٤ٕ٣يٌ فَّ ا٣ٞةث٤يٌ أ -1 ٢ داا٧ن
.ح ٦جةرشةن ا٣ٕة٦ٌ 

ح ثأ٩ٛك٭٥، دجٕؽ اتلبل٦يؾ ٨ٔ ا٠تنةؼ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ٌ  -2
٥. ٚكيٞذرصكف ىلع أػؾ٬ة ٨٦ امل٤ٌٕ 

/٩ةتو يذ١ٮف االقت٪ذةج ٨٦ زبلزح م١ٮٌ 

٦ٞجٮ٣حه  حه يٌ لكٌ  ٦ح األكىل )ا٣ٞةٔؽة ال١ربل( ٝةٔؽةه املٞؽٌ  -1
.كوةدٝحه 

، مػػػػػؤكفه  (1) اإلقػػػػػبل٦يٌح،  ا٣رتبيػػػػػح دػػػػػؽريف َػػػػػؿؽ ٦ػػػػػ٨ د٤ٕي٧يٌػػػػػحه
http://www.startimes.com

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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٨٦ ظةالت حه ٚؿديٌ  ٦ح اثلة٩يح )ا٣ٞةٔؽة الى٘ؿل( ظة٣حه املٞؽٌ  -2
.حيٌ ا٣ٞةٔؽة اللكٌ 

ح ىلعيٌ ٢ إلماكف ا٩ُجةؽ ا٣ٞةٔؽة اللكٌ يه اتلٮٌو  /اجلتيضح -3
.(1) حاحلة٣ح ا٣ٛؿديٌ 

ا٣ُؿيٞح  ٰ٭ؾقيؿاع ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح ٔ٪ؽ اقذؼؽا٫٦ ل
:اخلُٮات اآلديح

 دٞؽي٥ املٛ٭ٮـ أك ا٣ٞةٔؽة ٨٦ ػبلؿ حتؽيؽ اق٥ املٛ٭ٮـػ 1
)لك٧ح، لك٧ذةف، دم٤ح( .

يط املى٤ُعةت اخلةٌوح ثةملٛ٭ٮـ )رشح املٛ٭ٮـ(؛ يك ػ 2 دًٮ
يكٮف ٬٪ةؾ ٩ٮعه ٨٦ اتلٛة٢ٔ ثني امل٥ٌ٤ٕ كا٣ُبٌلب.

اتلٕةكف ٦ٓ ا٣ُبٌلب يف دٞؽي٥ أ٦س٤حو دذ٤ٌٕٜ ثةملٛ٭ٮـ ٦ٓ مؿااعة ػ 3
اتلؽٌرج يف مكذٮل الىٕٮبح.

، قػػػػذٞؿاء كاالقػػػػت٪ذةج يف اتلػػػػؽريفَؿيٞػػػػح االامل٤ػػػػذًف ا٣رتبػػػػٮٌم،  (1)
http://www.mstmron.com

http://www.mstmron.com/forums/showthread.php?t=9052
http://www.mstmron.com/
http://www.mstmron.com/
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ٛة٬ي٥، كدبني كاأل٦س٤ح. يف رش (1) ىلع اتل٘ؾيح الؿاصٕح ا٣رتكّيػ 4 ح امل

حو ٨٦ األ٦س٤ح؛ ل٤ذأٌكؽ  كيذ٥، اتلٞٮي٥ػ 5 ٨ٔ َؿيٜ دٞؽي٥ دل٧ٔٮ
.(2) ٨٦ ا٠تكةب ا٣ُبٌلب ل٧٤ٛ٭ٮـ

يٞٮـ ىلع اال٩ذٞةؿ ٨٦ املٌٞؽ٦ةت إىل  -٧٠ة ذ٠ؿ٩ة  -امل٪٭ش  ٬ٰؾاإفَّ 
ـٌ إىل اخلةٌص، أك ٨٦ املجةدئ إىل اجلذةاش، ٚٞجٮؿ  اجلذةاش، أم ٨٦ ا٣ٕة

املٌٞؽ٦ةت يؤٌدم إىل ٝجٮؿ وٌعح اجلذةاش، ٚةملٕؿٚح الكةثٞح تكىٌم  وٌعح
. ، كاملٕؿٚح اجلؽيؽة تكىٌم ٩تيضحن ٦ٌٞؽ٦حن

ح ٤ٕ٦ٮ٦ةتو  كدٕؿؼ ثأ٩ٌ٭ة/ (1) ٌٞ  دل٧ٔٮ ًٌ  ،ة٬ة ا٣ٛؿد ٨ٔ أداا٫ ك٩ذةجئ٫يذ٤ ط هل حبير دٮ
٫٧ ك٦ؽل مبلء٦ح أداا٫ ل٤٭ؽؼ ٫٦ ك٦ٞؽار ٦ة د٤ٌٕ ك٦ٞؽار دٞؽٌ  ،يت كٝٓ ٚي٭ةاألػُةء ا٣ٌ 

. أػُةا٫ دىعيط كآحلٌح ردكدق ثجذةاش املذ٥ٌ٤ٕ إػجةر إىل . كد٭ؽؼم يججيغ الٮوٮؿ إحل٫اٌّل 
 الؿاصٕح كل٤ذ٘ؾيح. ٩ذةجئ٫ دٞٮي٥ ػبلؿ ٨٦ املذ٥ٌ٤ٕ ٔ٪ؽ الك٤ٮؾ دٕؽي٢ يف تكة٥٬ ٚيه
 كتكة٥٬ اتل٥ٌ٤ٕ؛ ٤٧ٔيح تك٭ي٢ إىل دؤٌدم ٚيه اّلايٌت، اتل٥ٌ٤ٕ ٤٧ٔيٌح يف األ٧ٌ٬يٌح ثة٣ٖ دكره 
ة اإل٩ذةج كحتكني اتل٥ٌ٤ٕ صٮدة كرٚٓ اتل٤ٕي٧يٌح ا٧٤ٕ٣يٌح ال١ٛةءة ةزيةد يف  ك٩ٮاعن  ٧٠ًّ

ح اتل٤ٕي٥ كاتلؽريت. . كرسٔحن  ]ًىح ٚذٌةيح، ٦ة يه اتل٘ؾيح الؿاصٕح، مٮقٔٮ
http://www.edutrapedia.illaf.net] 

ح (2) ثذرصؼ. .47ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف ٥ٌ٤ٕامل دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ

http://www.edutrapedia.illaf.net/
http://www.edutrapedia.illaf.net/
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ك٧٬ة اكتلةيل/، ا٣ُؿيٞح ٬ٰؾقق٪ٞذرص ىلع ٦سة٣ني دُجيٞني يف 
ـه  ٩يبٍّ  لٌك  ػ1    )٦ٌٞؽ٦حه و٘ؿل(   ٦ٕىٮ

ـو  كٌك  )٦ٌٞؽ٦حه ٠ربل(   ُئخي ال ٦ٕىٮ

(   ُئ خي ال ٩يبٍّ  ٌّٚك   )٩تيضحه
( ك٬ٮ أ٥ٌٔ، ز٥ٌ ٕىٮـ( اخلةٌص إىل )املاجليبٌ ٚ٭٪ة ا٩ذ٤ٞ٪ة ٨٦ )

 كو٤٪ة إىل اجلتيضح.
٩بلظِ يف املسةؿ اتلةيل/  ٰؾلٟكك

)٦ٌٞؽ٦حه و٘ؿل(.   اخل٧ؿ مك١ؿه  ػ 2

ـه  )٦ٌٞؽ٦حه ٠ربل(.   كٌك مك١ؿو ظؿا

ـه  (   إذف اخل٧ؿ ظؿا  (1) ) ٩تيضحه
ح حتؿي٥ اخل٧ؿ ك٬ٮ اإلقاكر إىل ظؿ٦ح ٩ذ٤ٞ٪ة ٨٦ ٤ٌٔ اةؿ املس ؾايف ٬ٰ 

دميٓ املك١ؿات.

islamqa.infoال١عٮؿ  ٦٪٭ة املزنكع اخل٧ؿ ظك٥ (1)
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2

يت هلة ٝىت الكجٜ يف دُجيٞ٭ة ح ا٣ٌ ح امل٭٧ٌ ٨٦ ا٣ُؿؽ اتل٤ٕي٧يٌ  كيه
ني ح، كأز  ٤ٔي٭ة ال١سري ٨٦ املؼذٌى ة ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ تلؽريف ٦ةدٌ 

يف دلةؿ اتل٤ٕي٥.

ٙه أ٩ٌ ا٣ُؿيٞح ث ٬ٰؾقكدٕؿؼ  ، أك احلة٣ح يكذ٤ــ ظبلًّ  حمرٌيه  ٭ة/ مٮٝ
ٙو ا٣ٌ  حيذةصٮف  منّكو  د٤ٕييمٍّ  يت ينٕؿ ٚي٭ة اتلبل٦يؾ ثأ٩ٌ٭٥ أ٦ةـ مٮٝ

.(1) لئلصةثح ٔ٪٫

٢٧ اإلصؿاءات البلز٦ح  ٬ٰؾق٨٧ٚ ػبلؿ اتل١ٛري يف  املنلكح ٔك
ٓ املٞرتظةت  كدمٓ امل٤ٕٮ٦ةت كاجلذةاش كحت٤ي٤٭ة كدٛكري٬ة يذ٥ٌ ًك

ي١ٮف اتل٧٤يؾ ٝؽ ا٠تكت املٕؿٚح ا٧٤ٕ٣ٌيح، كدؽرٌب ىلع ٚ .امل٪ةقجح هلة
أق٤ٮب اتل١ٛري ا٤ٕ٣يٌم؛ م٧ٌة أٌدل إىل إظؽاث اتل٪٧يح امل٤ُٮبح 

.(2) مل٭ةراد٫ ا٧٤ٕ٣ٌيح كا٤ٕٞ٣ٌيح

ح (1)  . 38ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ
http://kenanaonline.comم، َؿيٞح ظ٢ٌ املنالكت، أكؿـ محؽ (2)

http://kenanaonline.com/
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ا٣ُؿيٞح، ي٧ك٨  ٰ٭ؾقل ح٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٛٮااؽ ا٣رتبٮيٌ 
ٌل/إدمةهلة ث٧ة ي

٥.ؿ كادلراقح دلل املذ٤ٌٕ ح ل٤ذ١ٌٛ إزةرة ادلإٚيٌ  -1

منالكت احليةة. ٨ ٨٦ ظ٢ٌ دذ٧كٌ  حو ٧٤ٔيٌ  حو ث٪ةء ٤ٞٔيٌ  -2

٦٪٭ة/، ٥ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٭ةراتا٢٧ٕ٣ ىلع ا٠تكةب املذ٤ٌٕ  -3

ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ ا٣ٛؿيٜ.أ ػ 
حنٮ اتلٕةكف كالنٮرل. حو إجيةثيٌ  ة٬ةتو دكٮي٨ اٌّت ب ػ 
.(1) ٭ةكدى٪يٛ ٭ةكحت٤ي٤ رة دمٓ امل٤ٕٮ٦ةت٥ ٦٭ةد٧٪ط املذ٤ٌٕ ػ  ـج

حدل (1) .38ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ مؤ٣ٌٛني، ٧ٔٮ
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 المشكالت
ّ

أسالية طريقة حل

ٮاعت كا٣ٌٞةية املُؿكظح ىلع ا ف يف د٪ةكؿةأق٤ٮبا٣ُؿيٞح  ٰ٭ؾقل ملًٮ
/ذ٤ٛةف يف ثٕي ا٣ٕ٪ةرص، ك٧٬ةخيذٌٛٞةف أك يٝؽ ك ،األٚؿاد )اتلبل٦يؾ(

1- ٌٰ َؿيٞح ظ٢ٌ املنالكت ثةألق٤ٮب ا٣ٕةدٌم االدٌٛةيٌق أك اجل٧ُ
(Convergent).

كَؿيٞح ظ٢ٌ املنالكت ا٣ٕةديٌح يه أٝؿب إىل أق٤ٮب ا٣ٛؿد يف 
دٌٕؿؼ  ٰذلٟاتل١ٛري ثُؿيٞحو ٧٤ٌٔيحو ٔ٪ؽ٦ة دٮاص٭٫ منلكحه ٦ة، كىلع 

ثأ٩ٌ٭ة/ لٌك ننةطو ٌٔٞلٍّ ٬ةدؼو مؿفو يذرٌصؼ ٚي٫ ا٣ٛؿد بنّكو ٦٪ذ٥ْو يف 
حمةك٣حو حل٢ٌ املنلكح.

الثذاكرٌم، أك اإلثؽاٌعَؿيٞح ظ٢ٌ املنالكت ثةألق٤ٮب ا -2
(Divergent) /كحتذةج إىل ٦ة يٌل

حتذةج إىل درصحو اعحلحو ٨٦ احلٌكةقيح دلل اتل٧٤يؾ، أك ٨٦ أ ػ 
يذٕةم٢ ٦ٓ املنلكح يف حتؽيؽ٬ة كحتؽيؽ أثٕةد٬ة، كال يكذُيٓ أف 

٦ة أ٤َٜ ٤ٔي٫ أظؽ  ٰذلٟيؽرك٭ة ا٣ٕةديٌٮف ٨٦ اتلبل٦يؾ أك األٚؿاد، ك
."ملنالكتّتةق ااحلٌكةقيح "ابلةظسني 

ة إىل درصحو اعحلحو ٨٦ اقت٪جةط ا٣ٕبلٝةت ب ػ  ٌن حتذةج أي
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كاقت٪جةط املذ٤ٌٕٞةت، قٮاءه يف ويةٗح ا٣ٛؿكض أـ يف اتلٮٌو٢ إىل 
 .(1)االثذاكرٌم  اجلةدش

كمـاية ي٧ك٨  ةتو ة إجيةثيٌ ٕؽٌ املنالكت ث ٓ َؿيٞح ظ٢ٌ دذ٧ذٌ 
/ ، ث٧ة يٌلظرص٬ة
ت دؿدٌ  إذاملنالكت،  يف ظ٢ٌ  ٥ ا٣ُة٣ت األق٤ٮب ا٤ٕ٣يمٌ د٤ٌٕ  -1
ة.دؿدحجنة ٦٪ُٞيًّ ٚي٭ة األمٮر 
 كلٮاملنلكح، ظٌّت  ٫٤ حل٢ٌ ثٕؽ دٮٌو  مٕٮر ا٣ُة٣ت ثٞي٧ح ٫٤٧ٔ -2

 . اك٩خ بكيُحن 
٥ ا٣ُة٣ت املسةثؿة كابلعر ٨ٔ امل٤ٕٮ٦ةت يف مىةدر٬ة د٤ٌٕ  -3
 .(2)ابلعر ا٤ٕ٣يمٌ   ٔ٪ؽق ركحكبةتلةيل د٪يٌم ، حاألو٤يٌ 
م حييٍ ٌّل ا ا٣ُؿيٞح ا٣ُة٣ت يٕحل الٮاٝٓ احلٞيٌفٌ  ٬ٰؾقّت٢ٕ  -4

ث٫ كب٧ؽرقذ٫.

 .657د٧ٔف، مىُىف، ٦٪٭ضيٌح ابلعر ا٤ٕ٣يٌم يف ا٣رتبيح كا٤ٕ٣ٮـ االصذ٧ةٔيٌح، ص  (1)
ك٦٭ةرادػػػػ٫،  ٧٩ةذصػػػػ٫ ٔجػػػػؽ احل٧يػػػػؽ ٧٠ػػػػةؿ زيذػػػػٮف، اتلػػػػؽريف.. (2)

https://www.academia.edu ث(.)  ذرٌصؼو

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
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 ٔ٪ؽ ا٣ُة٣ت ركح اتلٕةكف كامل٪ةٚكح الرشيٛح.د٪يٌم  -5

اك٩خ بكيُحن  إف ظٌّت  - ي املنالكتثٕ ب يف ظ٢ٌ جنةح ا٣ُبٌل  -6
.(1)ني ث٧ضذ٧ٕ٭٥جي٢ٕ ٦٪٭٥ مٮاَ٪ني مكؤك٣ني ٦٭ذ٧ٌ  -

( املىؽر الكةثٜ.1)
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 سلبيّ 
ّ

المشكالت ات طريقة حل

٥ ٨٦ لٌك  ٠٘ري٬ة ٬ٰؾق ا٣ُؿيٞح  أ٩ٌ٭ة إاٌل  ،يت ذ٠ؿتةت ا٣ٌ اإلجيةثيٌ  ثةلٗؿ
/يٌل يت ي٧ك٨ إدمةهلة ث٧ةخت٤ٮ ٨٦ ثٕي ا٣ٕيٮب ا٣ٌ  ٨٦ ا٣ُؿؽ ال

ٌٜ  يت الٝؽ تكذ٢٧ٕ يف ثٕي املنالكت اتلةٚ٭ح ا٣ٌ  -1  تكذع
ال ل ٠رب دأيت منالكته  ٝؽ ك٣٨ٰ كإًةٔح الٮٝخ كاجل٭ؽ كا٣ٕ٪ةء، 

  .ؾق ا٣ُؿيٞحث٭ٰ  ٭ةظ٤ٌ  ي٧ك٨

ة، ٩تيضحإىل اجلذةاش املؿصٮٌ  ٢ أظؽه يذٮٌو  ٝؽ دٌيٓ اجل٭ٮد، كال -2
.حو ٔؽـ حتؽيؽ املنلكح ثؽٌٝ 

ة يذ٧ة ى ٦ٓإذا ل٥ دٮزع األدكار ثني ا٣ُبٌل  -3 ٕنة وعيعن ب دٮزي
ٚٞؽ يٕضـ ابلٕي ٦٪٭٥ ٨ٔ ، ح ثح٪٭٥ٝؽراد٭٥ ك٦ٓ ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿديٌ 

ح لكٌ م٧ٌ ، ث٫ؽ الٮٚةء ث٧ة دٕ٭ٌ  ٭ة ثةلن٢٤.ة ٝؽ يىيت املض٧ٔٮ

ة حمؽٌ إذا ل٥ دٮزٌ  ٰؾل٠ٟ-4 ٕن ٝؽ يذؽاػ٢، دناع األدكار ثح٪٭٥ دٮزي
ة ٌن .٤٧ٔ٭٥ كيؿبٟ ثٌٕ٭٥ ثٕ

يت اكن ٚٞؽ دكٮف امل٤ٕٮ٦ةت ا٣ٌ ٥ حم٪ٌ إذا ل٥ يك٨ امل٤ٌٕ  -5
كال ، الك٤ي٥ كبةتلةيل ال ي٪ضط ٔ٪٭ة احل٢ٌ ، ب ٗري اكٚيحو جي٧ٕ٭ة ا٣ُبٌل 

.٥ امل٤ُٮباتل٤ٌٕ 
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ا، كيججٌ ب صيٌ إذا ل٥ يؽرب ا٣ُبٌل  -6 ح اتلٕةم٢ ٦ٓ ٭ٮا إىل ٠يٛيٌ ؽن
ٮف بي٨ قي٤ذٞٮف ث٭٥ ػبلؿ دمٓ امل٤ٕٮ٦ةت ٚٞؽ يكحاملكؤك٣ني اٌّل 

.(1 ) ٭ةكإىل ق٧ٕح املؽرقح لكٌ ، إحل٭٥

إٌف ننةط ظ٢ٌ املنالكت ٬ٮ ننةطه ذ٬نٌّ ٦ٕؿيفٌّ يكري يف ػُٮاتو 
٧حو يف ذ٨٬ ا٣ُة٣ت، كي٧ك٨ حتؽيؽ  ٦ٕؿٌٚيحو  ٌْ ذ٬٪ٌيحو مؿدٌجحو ك٦٪

ٔ٪ةرص٬ة كػُٮاد٭ة ث٧ة يٌل/
 ٰذلٟ، كدةو ٦ذٕؽٌ  ثُؿؽو  النٕٮر ثةملنلكح النٕٮر ثةملنلكح/ كيذ٥ٌ  -1

. ٨ٔ َؿيٜ مبلظْحو اعثؿةو، أك اجلٞةش ظٮؿ ١ٚؿةو ٦ٌٕي٪حو
٦ٓ ، كاًعحو  حتؽيؽ املنلكح ثىٮرةو  حتؽيؽ املنلكح/ يذ٥ٌ  -2
ح، ب ٝةدركف ىلع اتلٕجري ٔ٪٭ة ث٤٘ذ٭٥ اخلةٌو ا٣ُبٌل  ؽ ٨٦ أفٌ كٌ اتلأ
 .(2) املنلكح ي٧ك٨ ٔبلص٭ة ٨٦ ٝج٤٭٥ ة يٕن أفٌ م٧ٌ 

حت٤ي٢ املنلكح/ كيذ٧ٌس٢ يف دٌٕؿؼ اتل٧٤يؾ ىلع ا٣ٕ٪ةرص -3
األقةقٌيح ملنلكحو ٦ة، كاقتجٕةد ا٣ٕ٪ةرص ا٣يٌت ال دذ٧ٌٌ٪٭ة املنلكح.

 ( حم٧ؽ ٔجؽ ا٤ٕ٣ي٥ مؿس، امل٥ٌ٤ٕ كامل٪ة٬ش كَؿؽ اتلؽريف/1)
https://www.iraqnla-iq.com

ح (2) .39ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ
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نلكح/ كدذ٧ٌس٢ يف ٦ؽل حتؽيؽدمٓ ابلية٩ةت املؿدجُح ثةمل -4
اتل٧٤يؾ أل٢ٌٚ املىةدر املذةظح جل٧ٓ امل٤ٕٮ٦ةت كابلية٩ةت يف امليؽاف 

كيججيغ أف يكٮف ممذ٤اكن ل٧٤٭ةرات اتلةحلح ا٣يٌت  ،(1)املذ٤ٌٕٞح ثةملنلكح
 /أثؿز٬ة دٕي٪٫ ٣ٕبلج املنلكح، ك٢ٌٕ٣ 

ري ٦ٌذى٢و ثةملنلكح. -أ اتل٧يّي ثني ٦ة ٬ٮ ٦ٌذى٢ه ٗك

ري٬ة.اتل٧ي -ب ّي ثني امل٤ٕٮ٦ةت الىعيعح ٗك
.(2) اتل٧يّي ثني الؿأم النؼيٌص، كاحلٞةاٜ املٕرتؼ ث٭ة - ص

اٝرتاح احل٤ٮؿ/ كدذ٧ٌس٢ يف ٝؽرة اتل٧٤يؾ ىلع اتل٧يّي، -5
كاتلعؽيؽ ٣ٕؽدو ٨٦ ا٣ٛؿكض املٞرتظح حل٢ٌ منلكحو ٦ة، ٦ٓ مبلظْح 

، ثةتلةيل ي٧ك٨ أف خيذةر احل٢ٌ  أٌف املنلكح ٝؽ يكٮف هلة أكرث ٨٦ ظ٢ٍّ
 .(3) اٌّلم يذٮاٚؿ ٚي٫ أكرب ٝؽرو ٨٦ املـاية، كأ٢ٌٝ ٝؽرو ٨٦ ا٣ٕيٮب

ظبلًّ ل٤ذأٌكؽ م٧ٌة كو٢ إحل٫ اتل٧٤يؾ  ٰذلٟدٞيي٥ احل٢ٌ/ ك -6
ثذٮصي٫ ثٕي األقب٤ح ٦س٢/ ٢٬ احل٢ٌ اٌّلم  ٰذلٟل٧٤نلكح كمؿاصٕذ٫، ك

.773ص  ، و٪ةٔح األٚاكر ك٨ٌٚ  ا٣ٕىٙ اّل٬نٌ  ٦٪ةؿ، ابلةركدٌم، (1)
ح (2) .39ص  اإلقبل٦يٌح، ا٤ٕ٣ٮـ يف ٥ٌ٤ٕامل دحل٢ مؤ٣ٌٛني، دل٧ٔٮ
املنػػػػػالكت،  كظػػػػػ٢ٌ  اّل٬ػػػػػنٌ  ا٣ٕىػػػػػٙ، حم٧ػػػػػؽ زيػػػػػةد مكػػػػػٕؽ (3)

http://www.drmosad.com
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ٜ لٌك الرشكط املؾ٠ٮرة ثةملنلكح؟ ٬ ٌٞ ٢ ٬٪ةؾ ظ٤ٮؿه د٥ٌ اتلٮٌو٢ إحل٫ حي
 ؟(1) أػؿل ٗري احل٢ٌ اٌّلم دٮٌو٤خ إحل٫

أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ ٩ٛك٫ ٝةدرنا ىلع دٮّيٙ اقرتاديضيٌح ظ٢ٌ  -1
ة ثةملجةدئ كاألقف البلز٦ح تلٮّيٛ٭ة. املنالكت، م٧٤ًّ

أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ ٝةدرنا ىلع حتؽيؽ األ٬ؽاؼ اتل٤ٕي٧ٌيح لٌّك -2
 ٨٦ ػُٮات اقرتاديضيٌح ظ٢ٌ املنالكت. ػُٮةو 
أف دكٮف املنلكح ٨٦ اجلٮع اٌّلم دثري ا٤ُ٣جح كدذعٌؽا٥٬؛  -3

ة حل٤ٌ٭ة.ّلا يججيغ أف دكٮف ٨٦ اجلٮع اٌّلم يكتسن اتل٤ٞني أق٤ٮبن 
اقذؼؽاـ امل٥ٌ٤ٕ َؿيٞحن ٦٪ةقجحن تلٞٮي٥ د٥ٌ٤ٕ ا٣ُبٌلب -4

٤٧ٕ٣ٌيةت ا٣يٌت جيؿي٭ة اقرتاديضٌيح ظ٢ٌ املنالكت؛ ألٌف ٠سرينا ٨٦ ا
 ا٣ُبٌلب يف أز٪ةء د٥ٌ٤ٕ ظ٢ٌ املنالكت ٗري ٝةث٤حو ل٧٤بلظْح كاتلٞٮي٥.

ٮح املذ٤ٌُجةت األقةقٌيح حل٢ٌ  -5 رضكرة دأٌكؽ امل٥ٌ٤ٕ ٨٦ ًك
املنالكت ٝج٢ الرشكع يف د٧ٌ٤ٕ٭ة.

 https://www.academia.eduزيذٮف، ٧٠ةؿ، اتلؽريف.. ٧٩ةذص٫ ك٦٭ةراد٫، ( 1)
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ني ٨٦ أص٢ دٞؿيت يٌ  دُجيٞا٣ُؿيٞح ٦سة٣ني ٬ٰؾقق٪ؾ٠ؿ يف 
/ركايئٌّ  كاآلػؿ ٝؿآينٌّ ظؽ٧٬ة أ ،ا١ٛ٣ؿة

ـو / ؿاملسةؿ األكٌ ػ 1 ح ٨٦ احلىه ادلرقيٌ  حو ٨٦ األيةـ كأز٪ةء ظٌى  يف يٮ
٨٦ قٮرة ا٣ٛذط/  آليح ال١ؿي٧حح، ٝؿأ األقذةذ اح ثة٣رتبيح اإلقبل٦يٌ اخلةٌو 
 ِة ُحَجةيُِػَٔن اهلَل يَُر اهلل ٍَ ََ ُحَجةيُِػََُٔم إِجَّ ِي ًْ إِنَّ اَّلَّ ِٓ يِْري

َ
َق أ ْٔ ة   َف ٍَ َْ ََُكَر فَإِجَّ ٍَ َف

ة ًٍ ْجسًا َغِظي
َ
ِّ أ ُّ اهلَل فََطُيْؤتِي َر َغيَْي َْ ة ََع ٍَ ِ ْوََف ث

َ
َْ أ ٌَ ِّ َو ُِْهُر ََعَ َجْفِط  .َح

 ٌٝ ًْ ٙ ٔ٪ؽ املُٞٓ اتلةيل ٨٦ اآليح كدٮ ِٓ يِْري
َ
َق أ ْٔ ، ز٥َّ اتلٛخ يَُر اهللِ فَ

!؟يؽه  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -٢٬  / ة٥٬إىل ا٤ُ٣جح قةابلن إيٌ 
اإلصةثةت  ٬ٰؾق ك٨ٌ ٚأصةث٫ ثٕي ا٤ُ٣جح ث٧ؼذ٤ٙ اإلصةثةت، ك٣ٰ 

ملة قأؿ، ٚأمةر ٤ٔي٭٥  حن دة٦ٌ  دى٤ط يك دكٮف إصةثحن  ، كالحو اك٩خ ٗري دة٦ٌ 
كيف  دية٫٩ ثةجلٮاب،إل ؛حح كا٣ٕٞؽيٌ ثةلؿصٮع إىل ثٕي ال١ذت اتلٛكرييٌ 

ة مّسكرنا،  كظي٪٧ة احلٮـ اتلةيل صةءق أظؽ ا٤ُ٣جح ك٬ٮ حي٢٧ اجلٮاب ٚؿظن
قذةذ ٤َجذ٫ ٨ٔ إصةثح الكؤاؿ ك٨٦ أظرض٬ة، ٝةؿ أظؽ قأؿ األ
ٌٌ  ٩ة يةأ /اتلبل٦يؾ ٦ةـ أٝؿأ٬ة ا٢ كأقذةذ، ٚٞةؿ هل/ ثةرؾ ا ٚيٟ، دٛ
٧يٓ، ظير اكف ٤ُ٦ٓ إصةثذ٫، ٬ة ىلع مكة٦ٓ اجلأٚؼؿج كٝؿ، ا٤ُ٣جح
ْٔ اآليح  ثأفٌ  يْ يَُر اهللِ َف

َ
ًْ َق أ ِٓ تكذ٤ــ  ٭ةأل٩ٌ  ؛ال دأػؾ ىلع ّة٬ؿ٬ة ِري

٫ خية٣ٙ ا٢ٕٞ٣، ٚة٢ٕٞ٣ يٌٞجط ٠ٮف أل٩ٌ  ؛ك٬ٮ ثة٢َه  ،اتلضكي٥  دٕةىل



95 

ـاـ اجلك٧يٌ ال ؛صك٥و  ذا املٮىل  ىلع  ح دؽٌؿ ، كاملعؽكديٌ حى املعؽكديٌ  حً قذ٤
.ٰذل٨ٟ ٔ قه ٦زنٌ  -دٕةىل  -اجلٞه كاحلةصح، كا 

ِّ/ ٫ خية٣ٙ اآليح ال١ؿي٧ح ٨٦ قٮرة النٮرلكأل٩ٌ  سيِ ٍِ ىَيَص َن
.أكٌ  ٬ٰؾايكذ٤ــ اتل٧سي٢،  ايؽن  -دٕةىل  -  ، ٚة٣ٞٮؿ ثأفٌ ََشءٌ  الن

، ح اقذ٤٧ٕخ يف ٌٔؽة ٦ٕةفو فَّ لك٧ح )احلؽ( يف ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌ أكزة٩ينة/ 
٤ي٫ ي٧ك٨ أف يكٮف ٦ٕ٪ة٬ة يف  ؛ة كالك٤ُح٦٪٭ة ا٣ٞؽرة كا٣ٞٮٌ   ٬ٰؾقٔك

٢ٕٞ٣ املٕ  ال خية٣ٙ ا ٬ٰؾا٭٥، كداآليح ا٣ٞؽرة، أم ٝؽرة ا ٚٮؽ ٝؽر
 كاجل٢ٞ كا٣ٕؿؼ، كال يكذ٤ــ ٦٪٫ اجلٞه ىلع ا دٕةىل.

َّ ٚى  كم١ؿ اتل٧٤يؾ اٌّلم ٝؿأ٬ة ىلع  ،األقذةذ ثذ٤ٟ اإلصةثح ّسي
مكة٦ٓ زمبلا٫.

 ركم ٨ٔ أيب ٔجؽ ٧ة٧ٌٚ ، ح املجةركح٨٦ الك٪ٌ  املسةؿ اآلػؿ ٬ٰؾاك -2
يٞةؿ هل/ قجؼخ،  ي٭ٮدمٌّ  أىت رقٮؿ ا »ٝةؿ/ ، ا الىةدؽ 

ة أقألٟ ف أصجتن ٧ٌٔ إٚ ،ٟصبخ أقألٟ ٨ٔ ربٌ  ،ؽحم٧ٌ  ؿ هل/ يةٚٞة
ٟ؟ ٚٞةؿ/ أي٨ ربٌ  .ة مبخٚٞةؿ هل/ ق٢ ٧ٌٔ  . رصٕخجٕذٟ كإاٌل ٔ٪٫ ادٌ 

، ٝةؿ/ ٨٦ املاكف ث٧عؽكدو  ءو ك٣حف ٬ٮ يف يش ماكفو  ٚٞةؿ/ ٬ٮ يف لٌك 
١ٚيٙ ٬ٮ؟ ٚٞةؿ/ ككيٙ أوٙ ر  ثةل١يٙ كال١يٙ خم٤ٮؽ ا، 

؟ ٝةؿ/ ٧ٚة ثٌف ظٮهل ٟ ٩يبٌّ ٝةؿ/ ٨٧ٚ ي٥٤ٕ أ٩ٌ يٮوٙ خب٫ٞ٤،  كا ال
ميغ/  / ية٦جنيو  ٔؿ ٍّ  ٥ ث٤كةفو ٤ٌ  دكإاٌل  ٰذلٟكال ٗري  كال ٦ؽره  ظضؿه 
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ٝةؿ/ أم٭ؽ  ز٥ٌ  ،ٚٞةؿ قجؼخ/ دة ٦ة رأيخ اكحلٮـ أثني .٫ رقٮؿ اإ٩ٌ 
 .(1) «ٟ رقٮؿ ا ا كأ٩ٌ  إاٌل أف ال إهٰل 
ا٣ٛؿد  ٬ٰؾادلل  راحكحو  حو الؿكايح جنؽ٬ة تنذ٢٧ ىلع منلك ٰ٭ؾقٚ

، كاملنلكح اثلة٩يح، يؿيؽ أف يٕؿؼ ، كيه منلكح كصٮد الؿٌب احل٭ٮدٌم 
يت ح ا٣ٌ د٣ٌ الؿب، كاملنلكح اثلةثلح يجعر ٨ٔ ثٕي األ ٬ٰؾاأكوةؼ 
يك يؤ٨٦ ث٫. ة اخلةد٥ دثجخ ٩جٮٌ 

يت الؿكايح جييت ىلع املنةلك اثلبلث ا٣ٌ  ٬ٰؾقيف  ٚةلؿقٮؿ 
٨٦  ـ هل اخلةد٥ ، كيٞذ٪ٓ ث٧ة ٝؽٌ ٭ٮدٌم ا٣ٛؿد احل ٰذلٟكاص٭خ 
كيؤ٨٦ ثؽٔٮد٫.، ظ٤ٮؿو 

5

يت ختذ٤ٙ يف ٨٦ ا٣ُؿؽ احلؽيسح ا٣ٌ  ٥ اتلٕةكنٌ َؿيٞح اتل٤ٌٕ  دٕؽٌ 
ىلع  لٌكٍّ  ح املذٕةرٚح، ٚيه دٕذ٧ؽ بنّكو ةد٭ة ٨ٔ ا٣ُؿؽ اتل٤ٞيؽيٌ آحلٌ 

ح٪٭٥، ثٕؽ ٔؿض كص٭ةت ٔ٪رص االمرتاؾ ثني ا٤ُ٣جح كامل٪ةٝنح ٚي٧ة ث
يف اتل١ٛري  يك يكذٛيؽ ثٌٕ٭٥ ٨٦ ابلٕي اآلػؿ ؛٩ْؿ٥٬ كأٚاكر٥٬

ىل احل٤ٮؿ امل٪ةقجح.إ٢ كاتلٮٌو 

.379الىؽكؽ، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ احلكني، اتلٮظيؽ، ص  (1)
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َؿيٞحه يذ٥ٌ٤ٕ ٨٦ ػبلهلة ا٣ُبٌلب يف دل٧ٮاعتو ٭ة/ أ٩ٌ ثؼ كدٕؿٌ 
؛ يف ا٣ٞؽرات كاالقذٕؽادات، كيٞذى ؿ دكر ػو٘ريةو ٗري ٦ذضةنكحو

.(1) ةد٥ ٚي٭ة ىلع اتلٮصي٫ كاإلرمامل٤ٌٕ 

٭ة تنذ٢٧ ىلع ثٕي إ٩ٌ  إذ ؛ا٣ُؿيٞح ٠كةثٞذ٭ة ٨٦ ا٣ُؿؽ ٬ٰؾق دٕؽٌ 
دمةهلة ث٧ة يٌل/إح، كي٧ك٨ املـاية اإلجيةثيٌ 

ح (1) .46ص  ٥ٌ٤ٕ،دحل٢ امل مؤ٣ٛني، دل٧ٔٮ
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ٌٛ  ٬ٰؾق -1 ب الؿ٬جح ٨٦ ادلراقح ٙ ىلع ا٣ُبٌل ا٣ُؿيٞح ٨٦ اتل٤ٕي٥ خت
٥ يف اتل١ٛري.٭ة امل٤ٌٕ يت ي٪ٛؿد ثح ا٣ٌ كاخلٮؼ ٨٦ َؿيٞح اتل٤ٕي٥ اتل٤ٞيؽيٌ 

يتكص٭ةت اجلْؿ ا٣ٌ  لٌك  ب ك٦ٕؿٚحدجةدؿ األٚاكر ثني ا٣ُبٌل  -2
. حو ك٦٭٧ٌ  ك٩ذةاش صؽيؽةو  دؤٌدم إىل ا٠تنةؼ ظ٤ٮؿو 

ماملؿح اٌّل  دٕـيـ ركح اتلٕةكف دلل األٚؿاد، كإزةرة صٮٌ  -3
يُٰٕ الؿاظح ل٤ُة٣ت.

ث٭٥ثأف يكأؿ زمبلءق كيكذٕني  َة٣تو  دةظح ا٣ٛؿوح لٌّك إ -4
. ل٥ٟ ٔ٪ؽ٦ة حيذةج ّلٰ ثؽالن ٨٦ امل٤ٌٕ 

ا٣ُؿيٞح يف دلةؿ اتل٤ٕي٥ ٍٚٞ، ث٢ ٬ٰؾقيٞذرص اقذؼؽاـ  ال -5
.(1) االصذ٧ةعٌ  َؿؽ ا٣ٕبلج اجلٛيسٌ  ٨٦ أ٥٬ٌ  دٕؽٌ 

كأفٌ  حن ح ثني اتلبل٦يؾ، ػةٌو ؿاىع ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿديٌ دٝؽ ال  -1
.حن ك٣حف دمٕيٌ  حه َجيٕح اتل٥٤ٕ ٚؿديٌ 

ا٣٘ؿيت أٌف  http://mawdoo3.comَؿيٞح اتل٥٤ٕ اتلٕةكٌن. ٬ؽي٢، م٤ل،  (1)
ؾق ا٣ُؿيٞح دٌٕؽ ٨٦ ا٣ُؿؽ احلؽيسح، كاحلةؿ أ٩ٌ٭ة مٮصٮدةه ٦٪ؾ ٔنػؿات الكجني يف ٬ٰ 

 .الٮقٍ ادليٌن، كيه ٦ٕؿكٚحه يف احلٮزات ادليجيٌح ثةق٥ )املجةظسح(

http://mawdoo3.com/
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 ك٨٦ ز٥ٌ  ،٥ح املذ٤ٌٕ ثؾاديٌ  ٥ ال ي٭ذ٥ٌ اتل٤ٌٕ  ٬ٰؾا يؿل ابلٕي أفٌ  -2
.يؾكب يف اجل٧ةٔح

ح ىلع زمبلا٭٥كةحلٌ  ٔ٪ؽ ثٕي اتلبل٦يؾ ٩ٮاعن ٨٦ االدٌ دٌل ٝؽ يٮ -3
.(1) ٔ٪٭٥ يف امل٪ةٝنح كاإلصةثح كالؿدٌ 

/ )ممذةزو  -1 (يٌٞك٥ امل٥ٌ٤ٕ ا٣ُبٌلب إىل دل٧ٮاعتو ٙو ، ًٕي ٍو .، ٦ذٮٌق

ة، ثةظسنة( -2 ٧ن ٌْ ا، ٦٪ ح/ )ٝةاؽن .حيٌؽد دكرنا لٌّك َة٣تو يف املض٧ٔٮ

ة ٦ٌٕي٪نة. -3 يٞٮـ ثإُٔةء لٌك َة٣تو ر٧ٝن
4-  ، حو ط ٦٭٧ٌح لٌك دل٧ٔٮ ًٌ حيٌؽد اهلؽؼ املؿاد حتٞي٫ٞ، كيٮ

.كالٮٝخ املعٌؽد لئلجنةز
ي٤ُت ٨٦ لٌك املض٧ٮاعت ابلؽء يف د٪ٛيؾ ا٣جنةط. -5
يؿاٝت أز٪ةء ّتٌٮهلك ،ةتلضٮاؿ ثني املض٧ٮاعتيٞٮـ امل٥ٌ٤ٕ ث -6
.اتل١ٛري َؿيٞحكمكذٮل اتلٛة٢ٔ  ٭ةثح٪

، مٮٝٓ اإلثؽاعٌ  اتل١ٛري د٪٧ٌيح يفتكة٥٬  د٤ٕي٧يٌحه  الكيٌؽ، يّسل، اقرتاديضيٌةته  (1)
http://www.khayma.comا٣رتبٮٌم اإلقبليٌم 
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حو ٔؿض إصةثذ٭ة حبير خيذةر ا٣ُة٣ت -7 ي٤ُت ٨٦ لٌك دل٧ٔٮ
.  ثىٮرةو ٔنٮااٌيحو ٨ٔ َؿيٜ اػذيةر ر٥ٝو

ٕ٭ة يف الحئح اتلٞٮي٥ -8 .(1) دٞيي٥ إصةثةت املض٧ٮاعت كًك

 اإلي٧ةف ثةأل٩بيةء

٨ٔ  ىلع األ٢ٌٝ  يجذْؿ ٨٦ اتل٧٤يؾ أف يؾ٠ؿ زبلث دم٢و  /األ٬ؽاؼ
.ثٕر األ٩بيةء

.٨٦ األ٩بيةء د أق٧ةء زبلزحو يٕؽٌ 

.ؽ ثني األ٩بيةء كاجلةس ٨٦ ظير الىٛةتيٛؿٌ 

 .لؤل٩بيةء يؾ٠ؿ زبلزح أ٧ٔةؿو 

٨ٔ إي٧ة٫٩ ث٭٥.  ٚي٭ة٨ٔ كاصت املك٥٤ حنٮ األ٩بيةء يٕرٌب  يكذت دم٤حن 

 /http://www.badnia.netاأل٦ني، ٧ٔؿك، أظؽ أقةحلت اتلؽريف احلؽير،  (1)
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حو  لٌك  ،دل٧ٮاعتو  ٥ اتلبل٦يؾ إىل قٌخ يٞك٥ امل٤ٌٕ  ٨٦ مخكح  دل٧ٔٮ
حو   لٌّك يٕنٌي ز٥ٌ ، دبل٦يؾ خمذ٤يف املكذٮيةت ع األدكار كيٮزٌ ، اٝةاؽن  دل٧ٔٮ
/٤ٔي٭٥ ثة٣ُؿيٞح اآلديح

 . ابلعر ٨ٔ ثٕر األ٩بيةء (5، 3 ،1)/ املض٧ٮاعت -1

 /ةد٭ة ٚي٧ة يأيتد ٦٭٧ٌ كدذعؽٌ 

 .٨ٔ ثٕر األ٩بيةء ىلع األ٢ٌٝ  ذ٠ؿ زبلث دم٢و  - أ
يط ا٣ٛؿؽ ثني األ٩بيةء كاجلةس - ب  .دًٮ

. ٨ٔ كاصت املك٥٤ حنٮ األ٩بيةءدٕرٌب  ىلع األ٢ٌٝ  ٠ذةثح دم٤حو  - ـج
.أ٧ٔةهل٨ٔ٥ ٩بيةء كأم٭ؿ األابلعر ٨ٔ ( 6، 4، 2املض٧ٮاعت ) -2

 /ةد٭٥ ٚي٧ة يأيتد ٦٭٧ٌ كدذعؽٌ 

 .أق٧ةء األ٩بيةء ذ٠ؿ زبلزح أق٧ةء ٨٦ - أ

.٩بيةءكف ٚي٭ة ٨ٔ إي٧ة٩٭٥ ثةأليٕرٌب  ىلع األ٢ٌٝ  ذ٠ؿ دم٤حو  - ب

.ٔرش دٝةاٜ/ د٪ٛيؾ ا٢٧ٕ٣ اتلٕةكنٌ 

حو  ٥ لٌّك يرشح امل٤ٌٕ  ع ٤ٔي٭٥ كيٮزٌ ، ح املٮكح إحل٭ةامل٭٧ٌ  دل٧ٔٮ
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ًٌ  ث٭ة د٤ٕي٧ةته  ثُةٝةتو  كيتيط هل٥ ٚؿوح . ط امل٤ُٮب ٦٪٭٥دٮ
ـ ٥ كيٞؽٌ كيذةثٓ امل٤ٌٕ ، ة ٔرش دٝةاٜاملنرتؾ ملؽٌ  ا٢٧ٕ٣ اتلٕةكنٌ 

 .املكةٔؽات البلز٦ح

.ٔرش دٝةاٜ/ ك٦٪ةٝنذ٫ ٔؿض ٩ذةاش ا٢٧ٕ٣ اتلٕةكنٌ 

ح ٩تيضح ٦ة دٮٌو  دٕؿض لٌك  ، ٤ٜخ إحل٫ ٨ٔ َؿيٜ املجكٌ دل٧ٔٮ
ـو كيكذ٧ٓ امل٤ٌٕ  حو  لٌّك  ٥ ثة٬ذ٧ة ٮرة ا٣ٕ٪ةرص ف ىلع الكجٌ كيؽكٌ  ،دل٧ٔٮ

.ح لدلرساألقةقيٌ 

.أٜرش دٝة/ اتلٞٮي٥

ح،كيٞؽٌ / دٞٮي٥ ا٢٧ٕ٣ اتلٕةكنٌ   ر ثؽرصح اتلٕةكف ثني أٚؿاد املض٧ٔٮ
.٤ٮا إحل٫ ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةتو ح ٦ة دٮٌو كوعٌ 

٨ دذ٧ٌٌ  ٥ ثُةٝةتو دٞٮي٥ اتلعىي٢ ثني املض٧ٮاعت/ يٮزع امل٤ٌٕ 
يٌ  أقب٤حن  ٔٮ ح، د٧٤يؾو  تلٞٮي٥ حتىي٢ لٌك  حن مًٮ ّت٧ٓ درصةت  يف املض٧ٔٮ

حو  أٚؿاد لٌك  ـٌ ، دل٧ٔٮ .(1) ٦ح٧ٮاعت املذٞؽٌ ز املضكدٕ

 دُجيٌفٌّ  ك٧٩ٮذجه  ظ٫٤كمؿا كٚٮااؽق( اجل٧ةعٌ ) اتلٕةكنٌ  اتل٥ٌ٤ٕ ٝةق٥، أدلؽ، دٕؿيٙ (1)
 http://al3loom.comاتلٕةكٌن  ل٤ذ٥ٌ٤ٕ
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3

ٌٰ ٨٦ األقةحلت املكذؼؽ٦ح يف دٞؽي٥ ػاألق٤ٮب ا٣ٞىى يٕؽٌ 
ٞىٌهي  أم / يٞةؿ/ ٝىىخ أزؿق، ٓ األزؿدتجٌ / امل٤ٕٮ٦ةت كاحلٞةاٜ، كا٣

هي مىؽره ، ٕذ٫دتجٌ  ٞىىى ٞىىه، كا٣ ، اخلرب املٞىٮص/ )ثة٣ٛذط( كا٣
ًٞىه ثكّس ا٣ٞةؼ .(1) حٓ ا٣ٌٞى دم/ كا٣

ة كََطًطةفَةْردَرَّ كٝةؿ دٕةىل/  ٍَ ِْ ةف ، أم رصٕة يٌٞى (2)ا ََعَ آزَةرِ
م صةءا ث٫.األزؿ اٌّل 

ا أل٧ٌ٬ٌيح  كاقذؼؽ٫٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ آيةد٫ كقٮرق، ك٩ْؿن
 ًٞ ٌٕةؿ يف اجلٛف ا٣برشيٌ ا٣  قٮرةن  يٛؿد ٩ؿل املٮىل  ؛حىه، كدأزري٬ة ا٣ٛ

 ػةَت الؿقٮؿ، ٚٞؽ ا٣ٞىه قٮرة ي٭ةيك٧ٌ  ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف اكم٤حن 
َُ َجُلصُّ ، ثٞٮهل/ األكؿـ  َِة إحَلَْم  ََنْ وَْحْي

َ
ة أ ٍَ ِ ََ اىَْلَطِص ث ْحَط

َ
َغيَْيَم أ

ََ اىَْغةفِيِيَ  اْٰزَ  ٍِ ِّ ىَـ ٌَِ َهْجيِ  .(3)اىُْلْسآَن َوإن ُنَِخ 
ؽ ا٤ٞ٣ٮب، ٚأكٌ  ىلع ح ك٦ةهلة ٨٦ دأزريو املي٢ إىل ا٣ٌٞى  ٬ٰؾاٚةإلقبلـ أدرؾ 

ٙ ا٤ٕ٣ٮـ.  ليك دكٮف ٨٦ أ٥٬ٌ  ؛ىلع اقذ٧ٕةهلة  كقةا٢ ا٣رتبيح يف خمذ٤

.98، ص 78الـبيؽٌم، حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو احلكحٌن، دةج ا٣ٕؿكس، ج  (1)
.46قٮرة ال١٭ٙ/  (2)
.3قٮرة يٮقٙ/  (3)
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ني يف اجلة٩ت األق٤ٮب ٨٦ ٝج٢ امل٭ذ٧ٌ  ٬ٰؾاك٣ٞؽ اقذؼؽـ 
ا أل٧٬ٌ  ؛اتل٤ٕييمٌ   يف إيىةؿ امل٤ٕٮ٦ةت ثجةقُحو  هل ٨٦ دأزريو  ذ٫ ك٦ةيٌ ٩ْؿن

، كدؿقيؼ٭ة يف ذ٬٪٫. إىل املذ٤ٌٌف  حو دة٦ٌ 
اٌّلم  ق٤ٮباأل /يصٌ ػؿد )ا٣ٕؿض( ا٣ٞىػلككيٞىؽ ثأق٤ٮب ا

ح( ل٧٤ذ٧ٌ٤ٕني ٨٦ ػبلؿ ح )اتلؽريكيٌ ي٭ؽؼ إىل دٞؽي٥ املةٌدة ا٧٤ٕ٣يٌ 
( يف اتلؽريف؛ كػدٮّيٙ ا٣ٕؿض ا٣ٞىيٌص )الّسد ا٣ٞىى  ٰذلٌٰٟ

 .(1) تلعٞيٜ األ٬ؽاؼ اتل٤ٕي٧ٌيح ل٧٤جعر اٌّلم يؽرق٫ امل٥ٌ٤ٕ

http://al3loom.comاتل٤ٕي٥  يف كأ٧ٌ٬يٌذ٫ ا٣ٞىيصٌ  األق٤ٮب أدلؽ، ،ٝةق٥ (1)
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حه ال ؿكط ػ٨٦ الن قذؼؽاـ ا٣ُؿيٞح ا٣ٞىىيٌح يف اتلؽريف دل٧ٔٮ
يه/، كا٣يٌت يججيغ ىلع امل٥ٌ٤ٕ مؿااعد٭ة ٔ٪ؽ اتلؽريف ث٭ؽق ا٣ُؿيٞح

ٮع ادلرس. أف يكٮف ٬٪ةؾ اردجةطه  -1 ثني ا٣ٌٞىح كبني مًٮ

ٌىح ٦٪ةقجحن  -2 ٌٞلٌ  أف دكٮف ا٣ٞ ٧ؿ اتلبل٦يؾ كمكذٮل ٩ٌض٭٥ ا٣ٕ ٣ٕ.
٨٦ ػبلهلة  كظٞةاٜ يذ٥ٌ  ٤ٕ٦ٮ٦ةتو ك أف دؽكر ا٣ٌٞىح ظٮؿ أٚاكرو  -3

ححتٞيٜ أ٬ؽاؼو  امل٤ٕٮ٦ةت كاحلٮادث ا٣يٌت  ، ٦ٓ دؿكّي امل٥ٌ٤ٕ ىلع دل٧ٔٮ
ختؽـ د٤ٟ األ٬ؽاؼ، حبير ال ي٪رصؼ ذ٨٬ اتل٧٤يؾ إىل اتلٛىيبلت 

يبذٕؽ ٨ٔ حتٞيٜ ا٣٘ؿض املعؽد ل٤ٌٞىح.ك ،حٗري اهلة٦ٌ 
٣ٌٞىح٪ح يف اأف دكٮف األٚاكر كاحلٞةاٜ كامل٤ٕٮ٦ةت املذ٧ٌٌ  -4
ؽـ ا٣رتكّي.م ٠رثد٭ة إىل ا٣تنذٌ  ال دؤدٌ ؛ ظٌّت ٤ٝي٤حن  خ ٔك
جيؾب ا٩تجةق اتلبل٦يؾ، ٜو كميٌ  ق٭٢و  ـ ا٣ٌٞىح ثأق٤ٮبو أف دٞؽٌ  -5

كيؽٕٚ٭٥ إىل اإل٩ىةت كاال٬ذ٧ةـ.
ا٣ُؿيٞح يف املٮاٝٙ ا٣يٌت ال حتذةج  ٬ٰؾقأاٌل يكذؼؽـ امل٥ٌ٤ٕ  -6

إىل ا٣ٌٞىح.
ٌٞىح ٦تك٤ك٤حن أف دكٮف احلٮادث املٌٞؽ٦ح يف إَةر ا٣ -7

ر املٮاٝٙ ، كأف دبذٕؽ ٨ٔ احلٮادث كاملٕةين ا٣يٌت دىٮٌ ك٦ذذةثٕحن 
ا ظٌكيًّة.  دىٮيؿن
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أف يكذؼؽـ امل٥ٌ٤ٕ أق٤ٮب د٧سي٢ املٮٝٙ ثٞؽر اإلماكف، -8
كيكذٕني ثةلٮقةا٢ اتل٤ٕي٧ٌيح املؼذ٤ٛح ا٣يٌت تكةٔؽق ىلع حتٞيٜ 

كاملكذٮل  يت دت٪ةقت، كبٕي اتلٕةثري ا٣ٌ (1) ا٣ٌٞىح ٬ٰؾق٦ٞةوؽق ٨٦ 
 ل٤ُة٣ت. كا٤ٕ٣يمٌ  ا٧ٕ٣ؿٌم 

جةع ا٣ُؿيٞح ا٣ٞىىٌيح يف ادٌ   أفٌ ؿكط يتجنٌي ػالن ٬ٰؾقكيف ًٮء 
٨٦ ا٣ٞىه ا٣يٌت  دنا ثٞؽرو ت أف يكٮف امل٥ٌ٤ٕ مـكٌ اتلؽريف يذ٤ٌُ 

حن  ئدت٪ةقت ٦ٓ مكذٮل دبل٦يؾ املؿظ٤ح ا٣يٌت ي٢٧ٕ ث٭ة، كي٭يٌ   دل٧ٔٮ
ثة٤ُ٣جح إىل  يؽٚٓ ةم٧ٌ  ،٭ةَؿظ يت قحذ٥ٌ ح ا٣ٌ ٨٦ األقب٤ح دؿدجٍ ثة٣ٌٞى 

٤ت ٨٦ اتلبل٦يؾ أف ُح يكبٕؽ ٔؿض ا٣ٌٞى  ،ؽ لك٧ةٔ٭ة كٚ٭٧٭ةا٣تنٮٌ 
.٭ة٩ٛك حلٮا اإلصةثح ٤ٔي٭ة ٨٦ ػبلؿ د٤ٟ ا٣ٌٞى كحية

ات ا٣ٌٞىح ث٧ة يٌل/ي٧ك٨ إجيةز ممٌّي 
 ا٣ٕؿض النٌيٜ. -1

ا٣ٕربة كاملس٢. -2

، أ٩ػػػػػٮاع َػػػػػؿؽ اتلػػػػػؽريفؽ ا، ( النػػػػػ٭ؿٌم، مٌحػػػػػٮد ثػػػػػ٨ ٔجػػػػػ1)
http://faculty.ksu.edu.saا٣ٌٞىػػػح،  ٔجػػػؽ ا٣ٕػػػةؿ، حم٧ػػػٮد، اقػػػرتاديضيٌح ؛

https://nata3alam.intel.com

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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٥.ثٞةء أزؿ اتل٤ٌٕ  -3

ـءو دُ٘ي -4 ٨٦ امل٪٭ش ادلراٌس. ٠جريو  ح ص

.(1) ٥ح ل٤ذ٤ٌٕ ادلإٚيٌ  -5

حتّٛي اتلبل٦يؾ. -6

ح.ح كالك٤ٮكيٌ د٪٧يح ػيةؿ املذ٥ٌ٤ٕ، كد٭ؾيت كصؽا٫٩ ثةآلزةر اخل٤ٞيٌ  -7

.(2)إزؿاء احلىي٤ح ال٤٘ٮيح ل٧٤ذ٥ٌ٤ٕ، كدـكيؽق ثةألٚاكر كالىٮر -8

٭األقذةذ مىؽر امل٤ٕٮ٦ةت ػ1 ؽٌ ،ٚ  ا٤ُ٣جح. ة كيُؿظ٭ة ىلعاملةدٌ  ٮ ٨٦ ٕي

ٌٞ ق٤جيٌ  ػ2 ينة ٍٚٞ.ح اتل٧٤يؾ، حبير يكٮف ٦ذ٤

 اخنٛةض اتلعىي٢. ػ3

ح.د٪٧يح امل٭ةرات احلؽكيٌ  ٔؽـ ا٣ٞؽرة ىلع ػ4

 اتلػػػػػؽريف، يف كاقػػػػػذؼؽا٦٭ة ا٣ٌٞىػػػػػح َؿيٞػػػػػح ٧ٔػػػػػةر، ظػػػػػةرص (1)
http://kenanaonline.com

 http://sharjah.dzbatna.comاتل٤ٕييٌم،  املٮٝٙ يف ا٣ٞىيصٌ  األق٤ٮب (2)
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.(1)  املؿاظ٢ اتل٤ٕي٧ٌيح املذٮٌقُحبل د٪ةقت إاٌل لػ 5

ةأأػؿل  حه ق٤جيٌ  ٬٪ةؾ مكأ٣حه  ػ6 ٌن ا٣ٞىه ّت٢ٕ  فٌ أكيه ، ي
، ٚيٞٮل ىلع ظكةب اجلة٩ت ا٣ٌٕٞلٌ  ،بٔ٪ؽ ا٣ُبٌل  ةٝٮيًّ  اخليةيلٌ اجلة٩ت 
.حح أكرث ٨٦ ا١ٛ٣ؿيٌ األمٮر الٮ٧٬يٌ  ٚيعٌت 
ثةال٬ذ٧ةـ يججيغ االتلٛةت  صؽيؿةو  ىل مبلظْحو إ٨٦ اإلمةرة  ثؽٌ  كال

ٚي٫ ٨٦ مبلظْح مكذٮل املؿظ٤ح،  ثؽٌ  ح الإحل٭ة، كيه أفَّ اػذيةر ا٣ٌٞى 
ث٧ة ي٪ةقج٭ة،  دراقيٌحو  مؿظ٤حو  كٌك  ةَت،ل٤ٛؿد املؼ كاملكذٮل ا٤ٕ٣يمٌ 
ٝىه ابلُٮالت  -ح اخلؿاٚيٌ  - حالٮإٝيٌ  -ح ادليجيٌ  ، ٦٪٭ة/ٚة٣ٞىه أ٩ٮاعه 

.حاتلةرخييٌ  -االصذ٧ةٔيٌح  -ح ا٣ٛاك٬يٌ  -
 َؿيٞح اتلؽريف ا٣ٞةا٧ح ىلع دٞؽي٥ امل٤ٕٮ٦ةت كاحلٞةاٜ بنّكو  دٕؽٌ ك
ٌٕ ٍّٰ ػٝىى ح ا٣ٕؿض، كة٣ح ا٣يٌت د٪ؽرج حتخ دل، ٨٦ ا٣ُؿؽ ا٣ٛ  ٬ٰؾق٧ٔٮ

٨٦ أٝؽـ ا٣ُؿؽ ا٣يٌت اقذؼؽ٦٭ة اإلنكةف جل٢ٞ امل٤ٕٮ٦ةت  ا٣ُؿيٞح دٕؽٌ 
 حن ػةٌو  ،كا٣ٕرب إىل األَٛةؿ، كيه ٨٦ ا٣ُؿؽ املسًل تل٤ٕي٥ اتلبل٦يؾ

٠ٮ٩٭ة تكةٔؽ ىلع صؾب ا٩تجة٬٭٥ كدككج٭٥ ال١سري األَٛةؿ ٦٪٭٥؛ 
.اثحو كصؾٌ  ٞحو يٌ م ح كادليجٌيح ثىٮرةو ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت كاحلٞةاٜ اتلةرخييٌ 

اتلػػػػػؽريف،  يف كاقػػػػػذؼؽا٦٭ة ا٣ٌٞىػػػػػح ، َؿيٞػػػػػحظػػػػػةرص ٧ٔػػػػػةر( 1)
http://kenanaonline.com
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َع اضذذرام ظسيلح اىلّطح يف درريص اتلةريخ دعجيقٌ  درٌس 

 درس/ كالدة اجليبٌ 

حو ٨٦  يجؽأ امل٥ٌ٤ٕ ثذعّٛي اتلبل٦يؾ ٨٦ ػبلؿ ٔؿض دل٧ٔٮ
٦س٢/  األقب٤ح ا٣يٌت يؽكر ظٮهلة ٦يبلد اجليبٌ 

٘ؿ؟ ٢٬ ؟ ٦ةذا اكف ي٢٧ٕ يف الىأي٨ كدل؟ ٦ّت كدل؟ أي٨ دؿٌب  -
؟ حقةٚؿ ػةرج م١ٌ 

؟  دـكج؟ ٦ة اق٥ زكصذ٫؟ ٦ّت ٩ـؿ ٤ٔي٫ الٮيح٦ٌّت  -

 ؽ ل٤ٌٞىح ا٣يٌت يؿكي٭ة؛ ظٌّت ي٤ُت ٨٦ اتلبل٦يؾ اإل٩ىةت اجليٌ  ز٥ٌ 
 ز٥ٌ  يٞٮـ امل٥ٌ٤ٕ ثؿكايح ا٣ٌٞىح، األقب٤ح، إذ ٬ٰؾقيكذُيٕٮا اإلصةثح ىلع 
.ٰذلٟيكأؿ اتلبل٦يؾ ثٕؽ 

7

ح اتل٤ٕي٥، ح يف ٤٧ٔيٌ ا٣ُؿيٞح ٨٦ ا٣ُؿؽ امل٭٧ٌ  ٬ٰؾق دٕؽٌ  
ٓه ،ةن ٦حٌّس  ؽٌ ح، ظير دٕكبةخلىٮص يف درس ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ  كهلة كٝ

٧ني، ح ثني املذ٤ٌٕ يف ٩ٛف املذ٥٤ٕ، كدؿاع ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿديٌ  ػةصٌّ 
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َؿيٞح األكراؽ دؾ٠ؿ ٚي٭ة  إفٌ  إذ ؛كختذ٤ٙ ٨ٔ َؿيٞح أكراؽ ا٢٧ٕ٣
٧ةؿ، ٚذؼذ٤ٙأ٦ٌ ، إلصةثحاألقب٤ح ٍٚٞ دكف ا ٨ٔ  ة وعةاٙ اأٔل

آػؿ ٨٦  َؿيٞح األكراؽ ثؾ٠ؿ اجلٮاب يف أق٢ٛ الىعٛح أك يف ماكفو 
٥.ـ ٚي٭ة الكؤاؿ ل٧٤ذ٤ٌٕ ابلُةٝح املٞؽٌ 

أك  - ٥ا٣ُؿيٞح ٨٦ ػبلؿ إٔؽاد امل٤ٌٕ  ٬ٰؾق٥ يف ح اتل٤ٌٕ ٤٧ٔيٌ  كدذ٥ٌ 
ًٮع، كدثجخ ٥ ل٧٤ٮح اتل٤ٌٕ ألكراؽ دؽ٥ٔ ٤٧ٔيٌ  - ٥ح اتل٤ٌٕ املٕن ث٤٧ٕيٌ 

يك  ؛لئلصةثةت الىعيعح يف أق٤ٛ٭ة ٤ح يف أىلع الىٛعح ٦ٓ دحل٢و باألق
.(1) ٥يكذُيٓ ا٣ُة٣ت املٞةر٩ح، كإجنةز ا٢٧ٕ٣ ث٪ٛك٫ دكف الؿصٮع إىل امل٤ٌٕ 

د٧ةز٢ يف ظض٧٭ة أثٕةد  ٭ة/ وعيٛحه ٩ٌ إآػؿ ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ  كبذٕجريو 
٧ٔةؿ، كص٭ي٭ة ٔؽدنا ٨٦ األ ٢ ىلع أظؽو حت٧ٌ  ،وٛعح ٠ذةب ا٣ُة٣ت

، كاألننُح املؼذ٤ٛح ا٣يٌت ي٤ُت ٨٦ ا٣ُة٣ت إجنةز٬ة )ٝؿاءةه 
( كدْ٭ؿ د٤ٟ ، ك٦٪ةٝنحه ، كمٮاز٩حه ، كدؿديته ، كحت٤ي٢ه كمبلظْحه 

٧ةؿ كاألننُح ىلع الىعيٛح ثىٛح  ٢ ، كحت٧ٌ )أٝؿأ، أالظِ(اأٔل
حبير  ،الىعيٛح ىلع كص٭٭ة اآلػؿ اإلصةثح ىلع األقب٤ح املٮصٮدة

 .(2) ة٥ ذاديًّ ةإلصةثح الىعيعح ٚيذ٤ٌٕ يٮازف ا٣ُة٣ت إصةثذ٫ ث

 http://alwaei.gov.kwظضةزم، آ٩ؽم، ٠يٛيٌح اتل٥ٌ٤ٕ اّلايٌت،  (1)
ـٌت ك...، ا٣ٕـيـٌم، (2) ( .54اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح دؽريف كأقةحلت ٦٪ة٬ش ٔ )ثذرٌصؼو
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ي٧ك٨ إدمةهلة ث٧ة يٌل/ اتو ة ٦ٌّي ا٣ُؿيٞح ثٕؽٌ  ٬ٰؾقكد٧ذةز 
، اكتلع٤ي٢، ٤ٔية خمذ٤ٛحن  حن ٤ٞٔيٌ  ةتو  دلل ا٤ُ٣جح ٤٧ٔيٌ د٪يٌم  -1

ري٬ة. كا٣رتكيت، كاتلٞٮي٥، ٗك

ح.إزؿاء حمذٮل املةٌدة اتل٤ٕي٧ٌيح كاتلؽريبيٌ  -2
ة كالكيٮ٣ح ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣يٌت دٕؽٌ  دلل ا٤ُ٣جح ا٣ُبلٝح د٪يٌم  -3 أقةقن

.ل٤ذ١ٛري اإلثؽاعٌ 
دركس ٦ةٌدة ا٣رتبيح لٌك ا٣ُؿيٞح يف  ٬ٰؾقي٧ك٨ دُجيٜ  -4

.(1) اإلقبل٦ٌيح

 ٬ٰؾق ي٨ ٠ذجٮا ٨ٔني اٌّل ٨٦ ػبلؿ ٦ذةثٕذ٪ة بلٕي املؼذٌى 
 ٝٮا إىل ٔيٮب٭ة بنّكو ٭٥ ٝؽ دُؿٌ أ٩ٌ  ل٥ جنؽ ،ا٣ُؿيٞح يف ثٕي ٠ذج٭٥

٨٦ ػبلؿ ذ٠ؿ  ٗري ٦جةرشو  ٝٮا إىل ا٣ٕيٮب بنّكو ك٨ دُؿٌ ، ك٣ٰ ٦جةرشو 
٧ةؿ  فل١ٮك .ٔيٮب اتل٤ٕي٥ ا٣ٛؿدٌم   لظؽإَؿيٞح وعةاٙ اأٔل

.799اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ ٬ؽل، الن٧ٌؿٌم، (1)



112 

ٍـّ  بنّكو  ذ٠ؿكا ٔيٮب اتل٤ٕي٥ ا٣ٛؿدٌم ٞؽ ٚ ؛َؿااٜ اتل٤ٕي٥ ا٣ٛؿدٌم  ، اع
 كي٧ك٨ إجيةز٬ة ث٧ة يٌل/ 

.بني٧ني ٦ؽرٌ االظذيةج مل٤ٌٕ  -1

 .٧نيال ي٪ةقت دميٓ املذ٤ٌٕ  -2

.٧نيؽـ إزةرة املذ٤ٌٕ امل٢٤ ٔك -3

.زيةدة اجل٭ؽ كالٮٝخ كاتللكٛح -4

ٌٚ  حو حتذيٌ  االظذيةج بلجيحو  -5 .اغبلنة يف ٦ؽارق٪ة ؿةو ٗري ٦ذٮ

.(1) حذ٭ة ا٧٤ٕ٣يٌ يٌ ة كٝي٧ذ٭ة كأ٧٬ٌ  َجيٕح املةدٌ دبنٌي  -6

لىعيٛح ٢٧ٔ )الىبلة(. ٧٩ٮذجه 

ؾ أظؽ ٠ذت ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح ك -1 ٔ٪ٮاف ٝؿأ ٦ة كرد حتخاػي
 أصت ٨ٔ األقب٤ح اآلديح/ رشكط الىبلة، ز٥ٌ 

َن  حاجليٌ ٠ٮف ٦ة ٦ٕ   -أ  ٨٦ رشكط الىبلة؟ ةرش

http://ykadri.ahlamontada.net ...ك ثؽر ،الىة٣ط(1)
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٦ة ا٣ٛؿؽ ثني َ٭ةرة اجلك٥، كَ٭ةرة اثلٮب، كَ٭ةرة املاكف؟  -ب 
  ٣٘ري ا٣ٞج٤ح؟٫ املىٌٌل ٢٬ جيٮز دٮصٌ   -ج 

 ملةذا ال جيٮز أداء وبلة ا٣ٕنةء يف كٝخ وبلة ا٣ٕرص؟  -د 
٧ةؿ اآلديحو٪ٌ  -2 ،ل ٝج٢ الىبلةدؤدٌ  أ٧ٔةالن  يل/اكتلة ٙ اأٔل

ٮء، ٝؿاءة ا٣ٛةحتح، كأػؿل دؤدٌ  ل أز٪ةء الىبلة كٜٚ اجلؽكؿ اآليت/ )الًٮ
 الؿكٮع، اقذٞجةؿ ا٣ٞج٤ح(، ثُةٝح اتلىعيط لىعيٛح ٢٧ٔ )الىبلة(.

/ٔؽ إىل ثُةٝح اتلىعيط اآلديح ك٥ٝ ثذىعيط إصةثذٟ ث٪ٛكٟ -3

.رادد٫ ألداء الىبلةإ كٝىؽ املىٌٌل يه ح/ اجليٌ  -أ
َ٭ةرة ك  ٨٦ اجلضةقح،َ٭ةرة اجلك٥/ َ٭ةرة صك٥ املىٌٌل  -ب

اثلٮب/ ٩ْةٚح زٮب املك٥٤ ٨٦ اجلضةقح، َ٭ةرة املاكف/ ٩ْةٚح ماكف 
الىبلة ٨٦ اجلضةقح.

٫ يف الىبلة ٣٘ري ال١ٕجح.ٮز اتلٮصٌ جي ال - ـج
ح الىبلة.٨٦ رشكط وعٌ  دػٮؿ كٝخ ا٣ٕنةء رشطه  ألفٌ  -د

٧ةؿ/ -4 صؽكؿ دى٪يٙ اأٔل
ل أز٪ةء الىبلة.أ٧ٔةؿ دؤدٌ ك ،ل ٝج٢ الىبلةدؤدٌ  أ٧ٔةؿه 

ٮء الؿكٮع.؛ ٛةحتحٝؿاءة ا٣؛ اقذٞجةؿ ا٣ٞج٤ح؛ الًٮ
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ويف اخلذةم يٍكَ اىلٔل:
 ٗريرس، دلة يف دٞؽي٫٧ لأك أق٤ٮبن  ؼؾ َؿيٞحن قذةذ كإف ل٥ يذٌ األإٌف 

ة ٫ قيٞٮـ أ٩ٌ   ؛حو ػةٌو  كَؿيٞحو  ٦ٕنٌيو  ة كٜٚ أق٤ٮبو ثذؽريف املةدٌ ظذ٧ن
، ٪حو ٦ٕيٌ  كَؿيٞحو  كٜٚ أق٤ٮبو  ا٣ُة٣ت يذ٥ٌ  ىلإل١ٛ٤ؿة  إيىةهل ألفٌ 

.األقذةذح ىلع مؼىيٌ  ٠جريو  بنّكو  ٚةألق٤ٮب ٦جنٌّ 







يت دجزتع ٨٦ ػبلؿ اتلضؿبح كاخلربة اكجلْةـ ح ا٣ٌ إفَّ األ٧ْ٩ح ا٤٧ٕ٣يٌ 
ص٢ حتؽيؽ ماك٨٦ أل ؛داا٥و  ح دٞٮي٥و ىل ٤٧ٔيٌ إ حبةصحو  أك ا٣رتبٮٌم  اتل٤ٕييمٌ 

ٓ كتنؼيه املنةلك ا٣ٌ  ،لٌٕٙة كاا٣ٞٮٌ  يت دٞٓ يف َؿيٜ جنةظ٫ لًٮ
احلةو٢ يف  ـ ا٤ٕ٣يمٌ ـ ٚإٌف اتلٞؽٌ دٞؽٌ  إىل ٦ة احل٤ٮؿ امل٪ةقجح هل، كإًةٚحن 

ة ذٰلٟت يذ٤ٌُ  مٌّت  دلةالتو  ٌن يك ٩ى٢ إىل أ٢ٌٚ اإلجنةزات، ككيٙ  ؛أي
 ٌّ ٌُ  وعيعحو  ٛ٭ة ثىٮرةو ٩ٮ  لبلقذٛةدة ٦٪٭ة. خمذ٤ٛحو  ةاعتو يف ٝ

ٌٞ اتلٞٮي٥ ٨٦ ا٤٧ٕ٣يٌ  ح٤٧ٔيٌ  ؽٌ كدٕ ة المذ٧ةهلة ىلع ٔؽٌ  ؛ؽةةت املٕ
٬ؽاؼ، كاتلٛذحل ٨ٔ َؿؽ احلىٮؿ ىلع كقةا٢ ٠ى٪ةٔح األ ،أمٮرو 

 مرشكعو  ة كالٌٕٙ يف لٌك األ٬ؽاؼ، كالٮٝٮؼ ىلع ٩ٞةط ا٣ٞٮٌ  تلعٞيٜ
ؼؾ ا٣ٞؿارات البلز٦ح بنأف ٦ٕةجلح ٩ٞةط الٌٕٙ، يك دذٌ  ؛٤ٔيمٍّ 

ة.كدُٮيؿ ٩ٞةط ا٣ٞٮٌ 
ٔيؿ   ٓ، ك٦ة يذ٧ٌٌ يت تنؼٌ ح ا٣ٌ ٫/ ا٤٧ٕ٣يٌ أ٩ٌ ثتلٞٮي٥ ا ؼى ك ٪٫ ٨٦ ه الٮاٝ
ٮٌ  ٙو  ةو ٩ٮايحٝ  ٕ ٕةيري حمؽٌ  ًك ٮء ٦ ٓ احل٤ٮؿ كاملٕةجلةت ؽث٭ ،دةو يفً  ؼ ًك
ـ الىةاجح ،امل٪ةقجح .(1) ا٣ٞؿارات امل٪ةقجح ةذكاخٌت  ،كإوؽار األظاك

 كأقةحلت اإلقبل٦ٌيح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف الكٕؽكف، اعد٣ح ٌٔل ٩ةيج، ٦جةظر (1)
 .5دٞٮي٧٭ة، ص 
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1

/اتلةحلحاألمٮر يف  أ٧ٌ٬ٌيح اتلٞٮي٥ يف ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ دذضًٌل 

٧ٌ٤ٕنيػقح، كاملؽرػةدؼ املػٕٮبةت ا٣يٌت دىػؼيه الىػنت -1
ذ٧ٌ٤ٕني.ػكامل

٥ أذ٧ةدنا ىلع ا٣تنؼيه ثذؾحل٢ حتكني ٤٧ٌٔيح اتل٤ٌٕ  -2
الىٕٮبةت، كدٕؽي٢ أقةحلت اتلؽريف، كد٪ٞيط امل٪ة٬ش.

٥ ث٧كةٔؽد٭٥ ىلع ٦ٕؿٚح ٦ؽل حتّٛي املذ٧ٌ٤ٕني ىلع اتل٤ٌٕ  -3
املؼذ٤ٛح، كا٠تنةؼ ٩ٞةط ًٕٛ٭٥،  ٥جنةظ٭٥ يف مٮاٝٙ اتل٤ٌٕ 

كا٢٧ٕ٣ ىلع ّتةكز٬ة.

 ،رمةد٥٬ ثذٕـيـ ٦ة ي٧ذ١٤ٮ٫٩ ٨٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةتو إدٮصي٫ املذ٧ٌ٤ٕني ك -4
.(1 ) املؼذ٤ٛح ك٦ٕؿٚح ظةصةد٭٥ ك٦يٮهل٥ كٝؽراد٭٥

ـ ح يف ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ اتلٞٮي٥ ٨٦ ا٣ٕ٪ةرص األقةقيٌ  ؽٌ يٕك يٞٮ  ٚ ح،
ؽٌ  ٙ ٦ٕذ ّةا ٤٧يٌ  دةو ثٮ ٮيؿ٬ة ٨٦ ػبلؿ ٦ة كهل دكره  ،حح ا٣رتبٮيٌ يف ا٣ٕ يٌل/ يف ُد

اتلأكيؽ ىلع  يك يذ٥ٌ  ؛ة كالٌٕٙ دلل ا٤ُ٣جح٦ٕؿٚح ٩ٞةط ا٣ٞٮٌ  -1
ة ك٦ٕةجلح ٩ٞةط الٌٕٙ.٩ٞةط ا٣ٞٮٌ 

.77كاتل٤ٕي٥، ص  بيحا٣رت يف كا٣ٞيةس اتلٞٮي٥ اغ٥٩ ك...، ا٣ٕجيؽٌم، (1)
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يط ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿديٌ  -2 حتلُٮيؿ ٝةث٤يٌ  ؛ح ثني املذ٧ٌ٤ٕنيدًٮ
األذ٠يةء ك٦ٕةجلح الٌٕٛةء.

ة ح ٧٠ًّ كاتل٤ٕي٧يٌ  ٦ٕؿٚح ٦ؽل حتٜٞ األ٬ؽاؼ ا٣رتبٮٌيح -3 ٛن ة ككي
ٌٞ  نكجحو  كبأٌم  ٞخ.حت

ذ٫ يف اتلؽريف،مكةٔؽة امل٥ٌ٤ٕ ىلع إدراؾ ٦ؽل ٚة٤ٔيٌ  -4
ة ا٣ُؿااٜ ا٣يٌت يكذ٤٧ٕ٭ة ك٦٪ةقبذ٭ة.ءك٦ؽل ٠ٛة

ة كاحلةٚـ كادلاٚٓ أإُٔةء املذ٧ٌ٤ٕني ٝؽرنا ٨٦ اتلٕـيـ كاملاكٚ -5
٥.ل٧٤ـيؽ ٨٦ ثؾؿ اجل٭ؽ يف اتل٤ٌٕ 

؛قحألمٮر كاملؽرٞح ثني أكحلةء ا٨٦ الى٤ح الٮزي إجيةد ٩ٮعو  -6
 ثٮلٌ  ٨ٔ َؿيٜ اهلةدٙ اخلةٌص  ٰذلٟ، ك(1) ث٧كذٮل أث٪ةا٭٥تلٕؿيٛ٭٥ 

يت يكذُيٓ ا٣ٌ ك٥، ة دلل امل٤ٌٕ ىةؿ األػؿل املذحٌّس األمؿ، أك كقةا٢ االدٌ 
٨٦ ػبلهلة أف يى٢ إىل األ٢٬.

 ا٤ٕ٣ٮـ كدؽريف اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح الؿميؽم، حم٧ؽ كقٕؽ يٮنف، ق٧ري وبلح (1)
يٌح، ص  دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح ؛ الكٕؽكف،498ك 497النػٔؿ

(69ص  دٞٮي٧٭ة، كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح  . )ثذرٌصؼو
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4

ٕةم٢ كٜٚ ز٨٦ اتل خمذ٤ٛحو  ، ّتؿم يف أكٝةتو دةه ٦ذٕؽٌ  ل٤ذٞٮي٥ أ٩ٮاعه 
، ٦جؽيئٍّ  ٙ اتلٞٮي٥ إىل/ دٞٮي٥و يى٪ٌ  ٰذل٦ٟٓ امل٪٭ش، كىلع أقةس 

 .عٍّ دتجٌ  ، كدٞٮي٥و ػذةيمٍّ  ، كدٞٮي٥و دكٮينٍّ  كدٞٮي٥و 

 ٝج٢ دُجيٜ ثؿ٩ة٦شو  يت دذ٥ٌ ح اتلٞٮي٥ ا٣ٌ ٬ٮ ٤٧ٔيٌ  اتلٞٮي٥ اتل٧٭يؽٌم 
ظٮؿ ٔ٪ةرصق  حو أقةقيٌ  ل٤عىٮؿ ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةتو  أك د٤ٕييمٍّ  دؿبٮمٍّ 
 ٠سريةو  كيف ظةالتو  .٦ة ٠عة٣ح ا٤ُ٣جح ٝج٢ ّتؿبح ثؿ٩ة٦شو  ،املؼذ٤ٛح
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ٔ٪ؽ دُجيٜ اتلضؿبح  ٦٭٥ٌّ  ح دكره امل٤ٕٮ٦ةت األقةقيٌ  ٰ٭ؾقيكٮف ل
.(1) دٞٮي٧٭٥ ي٨ يذ٥ٌ ث٧ؿاظ٤٭ة املؼذ٤ٛح يف اتلٞٮي٥ ثة٣جكجح لٮاٝٓ اٌّل 

 ٬ٰؾا٨ٔ  حو ٭٧ٌ ٦ ىلع دٮٚري ٤ٕ٦ٮ٦ةتو  كيكةٔؽ اتلٞٮي٥ املجؽيئٌ 
يٌل/ ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٰذلٟاملكذٮل، ك

ٓ املذ٥ٌ٤ٕ ٨٦ ظير ٩ُٞح ابلؽايح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ -1 حتؽيؽ ًك
امل٪٭ش أك ا٣رب٩ة٦ش.

ةع ا٣يٌت قحذ٥ٌ  -2 ٚي٭ة دُجيٜ امل٪٭ش ٨٦ ظير  ٦ٕؿٚح األًك
ٓ ٰذلٟ إفٌ  إذح، كامل٧ٌ٤ٕني، كا٣ُبٌلب، يٌ اإلماك٩ةت املةدٌ  يكةٔؽ يف ًك

 ٌُ .(2)ك ا٣رب٩ة٦شأامل٪٭ش  جيٜح امل٪ةقجح تلُاخل

كي٭ؽؼ إىل دىعيط ، ا٭ةكبؽ حح اتل٤ٕي٧يٌ كحيؽث أز٪ةء رشكع ا٤٧ٕ٣يٌ 
ٌؿؼ ثأ٩ٌ ، حح اتل٤ٕي٧يٌ مكةر ا٤٧ٕ٣يٌ  ٧حه )٦ حه ٦٪٭ضيٌ  حه دٞٮي٧يٌ  حه ٤٧ٔيٌ / ٫كيٕي ٌْ ٪ )

٭ة دـكيؽ امل٤ٌٕ  ،حتؽث يف أز٪ةء اتلؽريف  ٥ ثذ٘ؾيحو ملذ٤ٌٕ ٥ كاًٗؿ

صؿااػػػػػ٫، إ كٝػػػػػخ حبكػػػػػت اتلٞػػػػػٮي٥ ، أ٩ػػػػػٮاعا٣ٕؿ٩ػػػػػٮٌس، ًػػػػػيةء (1)
http://www.uobabylon.edu.iq

٪ةرصق، ص  امل٪٭ش إثؿا٬ي٥ بكيٮن، ٧ٔرية، (2) .667ك 669ٔك
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.(2)ك٦ٕؿٚح دٌٞؽـ اتل٧٤يؾ ،٥تلعكني اتل٤ٕي٥ كاتل٤ٌٕ  ؛(1)راصٕحو 

ااؽ، ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة/ٮة ٚٔؽٌ  كل٤ذٞٮي٥ اتل١ٮينٌ 

د٪٧يح ادلاٚٓ املذجةدؿ كاتلعّٛي لدلرس كاتلؽريف ثني -1
٥.٥ كاملذ٤ٌٕ امل٤ٌٕ 

٪ٛك٫ ػٞذ٫ ثػ٥ كزذ٤ٌٕ ػؽل املػح ٣ؽاػ٤يٌ ػح ا٣ؽإٚيٌ ػٕـيـ ا٣ػد -2
ٞؽراد٫.ػكب

٬ؽ٫ٚ األقةس جنةح ،يف املؤٌقكح ا٣رتبٮٌيح إنكةينٍّ  إمةٔح صٮٍّ  -3
.(3)٧ني يف أداا٭٥املذ٤ٌٕ 

ح ٤ٕ٦ٮ٦ةتو  (1) ٌٞ  يه دل٧ٔٮ ًٌ  ،ة٬ة ا٣ٛؿد ٨ٔ أداا٫ ك٩ذةجئ٫يذ٤ يت ط هل األػُةء ا٣ٌ حبير دٮ
م يججيغ ٫٧ ك٦ؽل مبلء٦ح أداا٫ ل٤٭ؽؼ اٌّل ٫٦ ك٦ٞؽار ٦ة د٤ٌٕ ك٦ٞؽار دٞؽٌ  ،كٝٓ ٚي٭ة
https://ar.wikipedia.org. ؿ إحل٫الٮوٮ

 إصؿااػػػػ٫، كٝػػػػخ حبكػػػػت اتلٞػػػػٮي٥ أ٩ػػػػٮاع ،ًػػػػيةء ا٣ٕؿ٩ػػػػٮٌس، (2)
http://www.uobabylon.edu.iq

.59ٔٮاًح، ٬ةم٥، دٞٮي٥ اتل٥ٌ٤ٕ، ص  (3)
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ة ك يف ٩٭ةيح املؽٌ أ٫ يف ٩٭ةيح د٪ٛيؾ ا٣رب٩ة٦ش لكٌ  ك٬ٮ اٌّلم يذ٥ٌ 
ةاملعؽٌ  .(1) ة(دراقيًّ  دة )٠أف دكٮف ٚىبلن أك اع٦ن

ج ملٕؿٚح َؿيٜ مٮاو٤ح ٦ذةثٕح املذ٥ٌ٤ٕ ثٕؽ اتلؼؿٌ  ٨ٔ كيذ٥ٌ 
.(2) ذ٫ يف ا٢٧ٕ٣، كدٕةم٫٤ ٦ٓ ننةَةت احليةة كدلةث٭ح منالكد٭ةٕٚةحلٌ 

 .746دُٮيؿ٬ة، ص  - دٞٮي٧٭ة - د٪ٛيؾ٬ة - ث٪ةؤ٬ة/ امل٪ة٬ش إثؿا٬ي٥، النجٌل، (1)
 دُجيٞيٌحه  رؤيحه  ا٣ٕؿبيٌح.. ابلبلٗح دؽريف ك...، ٌٔل ٔجؽ ٨الؿمحٰ  ٔجؽ اهلةميم، (2)

، ص   .657حمكٮبحه
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ي٤ُٜ ٤ٔي٭ة اق٥  ٨٦ك٬٪ةؾ  ،ي٤ُٜ ابلٕي ٤ٔي٭ة اق٥ األقةحلت
ٕةيري( يف الٮاٝٓ، )ٚةمل ت ٤ٔي٫ أزؿه ح يف االق٥ إف ل٥ يرتدٌ منةظٌ  املٕةيري، كال

ؿ كا٢٧ٕ٣ ث٧ة يٕؿؼ اإلنكةف املك٥٤، كاػذ٤ٙ أ٢٬ يه/ ا٣ٛ٭٥ كاتلؽثٌ 
ـو ىلع ٭ة ٩ٌ أيؿل ث ٚٞك٥ه ، املٕةيري ٬ٰؾقاالػذىةص يف   املٕيةريه ) أربٕح أٝكة

 كاملٕيةر املؿصٓ، حميكٌ  كاملٕيةر املؿصٓ، ذايتٌ  كاملٕيةراملؿصٓ،  دمةعٌ 
ٮعٌ   اعف ٧٬ة/٩ٮ حاأل٩ٮاع األربٕ ٬ٰؾق(، ك٨٦ أثؿز املًٮ

املٕيةر ٬ٰؾااملؿصٓ(/ كيٕذ٧ؽ  )دمةعٌ  املٕيةر الكي١ٮ٦رتٌم  -1
ة ىلع أفٌ أ ادلرصح ا٣يٌت حيى٢ ٤ٔي٭ة املذ٥ٌ٤ٕ يف االػذجةر ال دٕن  قةقن

ٌٟ   ث٧ٮاز٩ذ٭ة ثؽرصةت رٚة٫ٝ ىلع االػذجةر ٩ٛك٫، أم أفٌ أاٌل  ،محبنة  املع
املٕيةر ثةملٕيةر  ا٬ٰؾ كّلا قيٌم  ؛ىل رٚة٫ٝإ٬٪ة ٬ٮ مٮٝٓ املذ٥ٌ٤ٕ ثة٣جكجح 

.(1) املؿصٓ املؿصٓ أك ٦ٕيةرٌم  دمةعٌ 
م يؿيم إىل مٮاز٩ح ادلرصحاملؿصٓ(/ اٌّل  )ٚؿدٌم  املٕيةر األديٮ٦رتٌم  -2

 احلة٣ح دذ٥ٌ  ٬ٰؾقكيف  ،ًٮء درصح االػذجةر ٥ يفيت حيى٢ ٤ٔي٭ة املذ٤ٌٕ ا٣ٌ 
ٌٟ مٮاز٩ح املذ٤ٌٕ  .(2) االػذجةر امل٤ُٮب، ك٬ٮ درصح ٥ ىلع أقةس املع

 .444ا٤ٕ٣ٮـ، ص  دؽريف َؿااٜ يف ظؽيسحه  اقرتاديضيٌةته  محؽاف، وجيح صبل٣ح، أثٮ (1)
 كأقةحلت اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح دؽريف َؿؽ يف ٦جةظر ٩ةيج، ٌٔل اعد٣ح الكٕؽكف، (2)

 .63ص  دٞٮي٧٭ة،
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ة أقةحلت املؿاد ٨٦ اجل٧ٍ ٬ٮ ا٣ُؿيٞح كاألق٤ٮب، كل٤ذٞٮي٥ ٔؽٌ 
ٌٕ  املكة٧٬ح بنّكو  نكذُيٓ ٨٦ ػبلهلة كَؿؽو  ح يف جنةح ا٤٧ٕ٣يٌ  ةؿو ٚ
٤ح ث٧ة يٌل/ ح املذ٧سٌ ح كاتل٤ٕي٧يٌ ا٣رتبٮيٌ 
.أقب٤ح امل٥ٌ٤ٕ ل٧٤ذ٧ٌ٤ٕني -1
.أقب٤ح املذ٧ٌ٤ٕني هل -2
.٥إرشاؼ امل٤ٌٕ  حتخ أقأتل٭٥ ثٌٕ٭٥ بلٕيو  -3
٨ٔ ثٕي ٝٮأؽ ادلرس كأٚاكرق  ٦ُةبلذ٭٥ ثةتلٕجري اّلايتٌ  -4

.كمٮا٫ٛٝ
.دك٤يٛ٭٥ ثذ٤ؼيه ثٕي احلٞةاٜ كاملٮاٝٙ يف ادلرس -5
٦ُةبلذ٭٥ ثةملٮاز٩ح ثني ثٕي املجةدئ اإلقبل٦ٌيح، ك٦ة يٞةث٤٭ة  -6
يف دُجيٞةت احليةة. ة ٬ٮ قةاؽه م٧ٌ 

7-  ٌٙ ؽرقح أك يفأك قةظةت امل مبلظْح ق٤ٮؾ ا٤ُ٣جح يف الى
.(1) اٌّلم يٕحل ٚي٫ ا٣يحٌ 

.777اإلقبل٦يٌح، ص  ا٣رتبيح ت دؽريفيٮقٙ، أقةحل محةدم، (1)
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٨٦ أص٢ أف يى٢  ة ػُٮاتو ٔؽٌ جٓ ف يتٌ أـ ل٤نؼه املٞٮٌ  ثؽٌ  ال
/يٌل ٢ ث٧ةيف دٞٮي٫٧، كدذ٧سٌ  كدٝيٞحو  ؽةو إىل ٩ذةاش صيٌ 

ح يف ٤٧ٌٔيح اتلٞٮي٥.ح كاخلةٌو حتؽيؽ األ٬ؽاؼ ا٣ٕة٦ٌ  -1
ى٤ح ثةأل٬ؽاؼ.ملذٌ حتؽيؽ املٮاٝٙ ا٣يٌت جن٧ٓ ٦٪٭ة امل٤ٕٮ٦ةت ا -2

يٌ ا٣يٌت حنذةج إحل٭ة ح امل٤ٕٮ٦ةت يٌ حتؽيؽ ٧٠ٌ  -3 ذ٭ة.ك٩ٔٮ

دمٓ ابلية٩ةت ثةقذ٧ٕةؿ األدكات كاألقةحلت املؼذةرة ك٨٦ -4
٬ة.املٮاٝٙ الكةثٜ حتؽيؽي 

دى٪يٙ ابلية٩ةت كامل٤ٕٮ٦ةت ٨ٔ َؿيٜ حت٤ي٤٭ة كتكضي٤٭ة -5
ي٧ك٨ ٦٪٭ة االقذؽالؿ كاالقت٪ذةج. يف وٮرةو 

، كابلؽاا٢تاٌط ث٭ة املذ٘رٌي دذٌ   وٮرةو دٛكري ابلية٩ةت يف -6
.ٝؿارو  كأ املذةظح ا٣يٌت يٛةد ٦٪٭ة يف إوؽار ظك٥و 

إوؽار احلك٥ أك ا٣ٞؿار. -7
 ي٧ك٨ ٦ٕؿٚح ٦ؽل ظٌّت  ؛٦ذةثٕح د٪ٛيؾ احلك٥ أك ا٣ٞؿار -8

.(1)٫٦دٞٮٌ  املٮٝٙ أك الك٤ٮؾ اٌّلم ح يف حتكني ا٢٧ٕ٣ أكامل٤ٕٮ٦ةت اتلٞٮي٧يٌ 

.694اتلؽريف، ص  كَؿااٜ اإلقبل٦يٌح ا٣رتبيح ٦ٛ٭ٮـ ،ا٣ٞةقيٌم، ٌٔلٌ  (1)
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ىلع األقذةذ ال١ٛٮء أف يجعر ٨ٔ أ٢ٌٚ الكج٢ ل٤٪٭ٮض  
يت يججيغ ّلا ٩ٌٓ ثني يؽي٫ الرشكط ا٣ٌ  ؛كاتل٤ٕييمٌ  ثٮا٫ٕٝ ا٤ٕ٣يمٌ 

كيه ٧٠ة يٌل/ ،دٮاٚؿ٬ة يف اتلٞٮي٥ األ٦س٢

اتلؼُيٍ ٤٧ٕ٣ٌيح اتلٞٮي٥. -1
قي٧ة يف ٤٧ٌٔيح اتلٞٮي٥، ال ٨٦ هل ٔبلٝحه  منةركح لٌك  -2

امل٧ٌ٤ٕٮف كاملذ٧ٌ٤ٕٮف.

ؽـ ص٫٤ٕ ٦ٞىٮرنا ىلع اتلٞٮي٥ اريٌ اقذ٧ؿ -3 ح اتلٞٮي٥، ٔك
.ؿو الن ثأكٌ ، كدىعيط ظةالت اخل٢٤ أكٌ اجل٭ةيئٌ 

ح اتلٞٮي٥، ٨٦ ٩ةظيح اللكٛح كالٮٝخ.اٝذىةديٌ  -4
ح اتلٞٮي٥.إنكة٩يٌ  -5

اػذيةر الـ٦ةف كاملاكف امل٪ةقبني ٤٧ٕ٣ٌيح اتلٞٮي٥. -6
ؽ ٨٦ وؽؽكاتلأكٌ  ،أدكات اتلٞٮي٥ امل١٧٪ح اقذ٧ٕةؿ لٌك  -7
. (1) ٪٭ة٦ لكٍّ 

.98احلؽيسح، ص  ا٣رتبٮٌيح امل٪ة٬ش مؿع ك...، أمحؽ دٮٚيٜ (1)
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٨٦  ثؽٌ  ال ،ذ٫يٌ ٧٬ٌ أ٦خ ٨ٔ اتلٞٮي٥ كيت دٞؽٌ ٦ةت ا٣ٌ ٨٦ ػبلؿ املٞؽٌ 
ٍـّ  ح بنّكو ح اتل٤ٕي٧يٌ ابلعر ٨ٔ دلةؿ دُجي٫ٞ يف ا٤٧ٕ٣يٌ  كا٣رتبيح  ،اع

٪ٞذرص ىلع ذ٠ؿ ػلبلػذىةر ق ، كمؿااعةن ػةصٍّ  ح بنّكو اإلقبل٦يٌ 
 ث٧ة يٌل/ ، حبيح اإلقبل٦يٌ دلةالت اتلٞٮي٥ ل٤رت

دٞٮي٥ األ٬ؽاؼ/ يٌٞٮـ امل٥ٌ٤ٕ أ٬ؽاؼ ٦ةٌدة ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح  -1
ٌٞ ٨٦ ظير دؿاثُ٭ة كدكةم٤٭ة ك٦ؽل ٝةث٤يٌ  ٜ يف احليةة، ك٨٦ ذ٭ة ل٤ذع

 .ظير د٪٧يح صٮا٩ت مؼىٌيح املذ٥ٌ٤ٕ
دٞٮي٥ امل٪٭ةج/ يٌٞٮـ امل٥ٌ٤ٕ ٦٪٭ةج ا٣رتبيح اإلقبل٦ٌيح ٨٦  -2

كأزؿ اتلٞٮي٥ يف أظؽاث ، ٬ؽاؼ ا٣رتبيح٦ذ٫ ألءظير ٦ؽل مبل
ٮبح يف ق٤ٮؾ املذ٧ٌ٤ٕني، كدٞٮي٥ ال١ذةب ٨٦ ظير اتل٘رٌي  ات املٗؿ

 امل٧ٌٮف كالنّك كاألق٤ٮب.

دٞٮي٥ امل٥ٌ٤ٕ ٩ٛك٫/ يٞٮـ ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌح ٩ٛك٫ يف ًٮء  -3
ق ، ٨٦ ظير مؼىيٌذ٫ كمؤ٬بلد٫ ككإٝيذ٫، ك٧٩ٮٌ حو ٦ٕةيري ػةٌو 
 بٮٌم.كا٣رت األكةدييمٌ 

٥ ٔبلٝح املؽرقح ثةملضذ٧ٓ، دٞٮي٥ املؽرقح/ ظير يٌٞٮـ امل٤ٌٕ  -4
٨٦ ظير ٦ؽل مكة٧٬ح املؽرٌقح يف ننةَةت املضذ٧ٓ ادليجٌيح، 
ري٬ة ٨٦  كمكة٧٬ح املذ٧ٌ٤ٕني يف أظيةء امل٪ةقجةت اإلقبل٦ٌيح، ٗك

 امل٪ةقجةت كاألظؽاث.
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٨٦ مؼىٌيح دةو دٞٮي٥ املذ٥ٌ٤ٕ/ ي٧ك٨ دٞٮي٥ صٮا٩ت ٦ذٕؽٌ  -5
 كٝؽراد٫ ىلع حتىي٫٤ وؽار ظك٥و إٜ ث٥، ٚةتلٞٮي٥ ل٧٤ذ٥ٌ٤ٕ يذ٤ٌٕ املذ٤ٌٕ 

ة٬ةد٫.كاقذٕؽاداد٫ كمؼىيٌذ٫ ك٦يٮهل كاٌّت 
دٞٮي٥ الٮقةا٢ اتل٤ٕي٧يٌح/ يٌٞٮـ ٥ٌ٤ٕ٦ ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌح الٮقةا٢ -6

٭ة ككٛذ٭ة كمبل .(1) ٦ذ٭ة تلعٞيٜ األ٬ؽاؼءاتل٤ٕي٧يٌح ٨٦ ظير ٩ٔٮ

ـٌت ا٣ٕـيـٌم، (1) (63اإلقبل٦يح، ص  ا٣رتبيح دؽريف كأقةحلت ٦٪ة٬ش ك...، ٔ . )ثذرٌصؼو









حن أ حتخ  ٨٦ ا٣ٞىه ا٣ٞىرية كا٣ُؿيٛح،ٮٌٔحن ٦ذ٪ ٔؽد٩ة دل٧ٔٮ
ٍه ، كا٣ٌ (٥كاظح امل٤ٌٕ )ٔ٪ٮاف  ، حح كا٣رتبٮيٌ ح اتل٤ٕي٧يٌ ثة٤٧ٕ٣يٌ  يت هلة رب
ٝنةيكٮف منٮٌ  ٩٫ٛك٥، كيف الٮٝخ ل٤ٕ٧٤ٌ  امكةٔؽن  اؿن ػٔ٪ىثٮوٛ٭ة 
ـٌ ل٤ُ٤جح األ ٞ٭٥ ث٫، ٥ كد٤ٌٕ ٤ٕ٧٤ٌ ل صؾث٭٥ ٰذلٟاء، ٦جذ٘ني ٨٦ كراء ٔ

 .ظسيرو  يٞٮـ ثُؿظ٭ة بنّكو يت ة ا٣ٌ ك٦ذةثٕذ٭٥ ل٧٤ةدٌ 

1

ؿ يف إظؽل ا٣ٞؿل ػاعش يف ا٣ٞؿف الكةدس ٔن صةكس ٢َٛه 
٧ة قأؿ ٦ؽرٌس الؿيةًيةت ، ككٌ مؽيؽو  ٓ ثؾاكءو ح، اكف َةبلنة يذ٧ذٌ األملة٩يٌ 

يف  ٰؾلٟةؽ لئلصةثح ىلع الكؤاؿ، ٚيعؿـ ثقؤاالن اكف صةكس ٬ٮ الكجٌ 
 ٌٙ  ات قأؿاتل١ٛري لئلصةثح، كيف إظؽل املؿٌ  حق ٨٦ ٚؿوءزمبل الى

ٓو  ٚأصةب ٤ٔي٫ صةكس بنّكو  املؽرٌس قؤاالن وٕجنة ة أٌٗت، م٧ٌ رسي
 .حن ظكةثيٌ  ٫٧ٌ٤ٕ٦، ٚأُٔةق امل٥ٌ٤ٕ مكأ٣حن 

ؽاد ٨٦ ) ( ليك ي٤٭ي٫ ٨ٔ 111 -1كٝةؿ هل أكصؽ يل ٩ةدش دمٓ اأٔل
 ادلرس كيٛكط املضةؿ لآلػؿي٨.

.5151/ ٢ٕو ٦٪ٛ دٝةاٜ ٝةؿ صةكس ثىٮتو  5ثٕؽ 
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 !٢٬ د٧ـح أي٨ ظكةثةدٟ؟ /كٝةؿ حن ٝٮيٌ  ٚى٫ٕٛ املؽرٌس وٕٛحن 
٭٧ة  1ك ٬99٪ةؾ ٔبلٝح ثني  ٝةؿ صةكس/ ا٠تنٛخ أفٌ  كدل٧ٔٮ

٭٧ة  2ك 98ك ،111 ة 111كدل٧ٔٮ ٌن .أي

٭٧ة =  3ك 97 ١٬ٰؾاك  ،49ك 51 ٩ى٢ إىل إىل ١٬ٰؾاك 111دل٧ٔٮ
ؽاد كب 51 ظى٤خ ىلع يٌن أكا٠تنٛخ ث ة ٨٦ اأٔل ٛخ أ٣ٌ  ٰؾلٟزكصن

مكةا٢. ١٬ٰؾاة حلكةب ة اع٦ًّ ٝة٩ٮ٩ن 
كل٥  ،حا٣ٕجٞؿيٌ  ٬ٰؾقٚة٩ؽ٬ل املؽرٌس ٨٦  5151كأوجط اجلةدش/ 

٫ وٛٓ يف د٤ٟ ال٤عْح ا٣ٕةل٥ ال١جري ٚؿيؽريتل صةكس أظؽ ي٥٤ٕ أ٩ٌ 
.(1)يف اتلةريغ ةتو ٧٤ٔةء ريةًيٌ  حأم٭ؿ زبلز

ٌٞ  اجلضةح ال ٫ٞ جلٛكٟ.. ازرع اثلٞح يف ٩ٛٮس يكٮف ث٧ة حت
ثٟ.. كاو٪ٓ ٨٦ ػبلهل٥ جنةظٟ.َبٌل 

ahlamontada.netحو يف اتلةريغ، أم٭ؿ وٕٛ (1)
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ـي٧حو  رصارو إح ٌٝى  ..٦٪يج كاجلج٢ ال دٞ٭ؿ ٔك
 ؽى صً كي  ، ٝةلٮر ٝةيت يف ٦ٞةَٕح ثي٭ةرتكىٌم  و٘ريةو  حو ٬٪ؽيٌ  يف ٝؿيحو 

ٍه  حه ٚبٌل  ة يؽىع درشث ٦٪يج، كٝؽال ي٤٧ٟ ٨٦ ٦ذةع ادل٩ية محبن  بكي
خ زكصذ٫  هل يجٕؽ كأٝؿب منىفن  ،ىل منىفن إىل ٤ٞ٩٭ة إكاظذةج  مًؿ

 املكةٚح كبٮقةا٢ ٢ٞ٩و  ٬ٰؾق  ٤ٞ٩٭ة لكٌّ دلي٫ إاٌل  ، ال ظ٢ٌ ٠ي٤ٮ ٦رتو  75
ٌٚ  أ٩ٌ إاٌل ، ةد٧ة٦ن  حو ثؽاايٌ   ف دى٢ ل٧٤نىف.أيخ ٝج٢ ٭ة دٮ

م يٛى٤٭٥ ا٣ُؿيٜ ػبلؿ اجلج٢ اٌّل  فٌ أككصؽ  ،مؿؿ ٦٪يج يف األ١ٌٚ 
ٍٚٞ.  كاظؽو  ىل ٠ي٤ٮ ٦رتو إ ٦رتو  ٠ي٤ٮ ٨٦75 ٨ٔ املؽي٪ح خيذرص املكةٚح 

ا! ك٦ةذا يى٪ٓ  ػةاؿن ىل اجلج٢ بن٧ٮػ٫ كاردٛة٫ٔ ٕٚةد َؿ٫ٚ لكيبلن إ٩ْؿ 
٦س٫٤ كأوعةب املاك٩ح كالٮصة٬ح كالك٤ُح كاألمٮاؿ ل٥ جيؽكا  ٚٞريه 
٭ة كقةكس ٩ٌ إ ؟!٢٬ جيؽ ك٬ٮ الٌٕيٙ ا٣ٛٞري الٮظيؽ ظبلًّ  ؟!قبيبلن 
٤ي٫  !ٍٚٞ حه ميُة٩يٌ  د٬ة كيجكة٬ة كيؿدةح. ٦٪يج ل٥ يك٨ ٨٦ ف يُؿأٔك

اكف ٨٦  ،ح كال اخلٌٮع هلةاجلٮع الك٭٢ اال٩ٞيةد لؤلٚاكر اتلثجيُيٌ 
يف  حني٢ه  صك٥ه  ..ماك٩ةتو إؿ ث٧ة دلي٫ ٨٦ ح. ١ٌٚ رادة احلؽيؽيٌ أوعةب اإل

دؿل يكذُيٓ ث٭ة مٮاص٭ح  كإز٦ي٢! ٢٬ ية دلي٫ ٦ُؿٝحه  !٦٪ذىٙ ا٧ٕ٣ؿ
ال دٕؿؼ  م! كبإرادةو ٥ٕ! مٮاص٭ح اتلعؽٌ ر. ٩ٝؿٌ  ؿ ز٥ٌ ١ٌٚ ؟ اجلج٢ األم٥ٌ 

احلأس ثؽأ ي٪ٞؿ يف الىؼؿ ث٧ُؿٝذ٫ كإز٦ي٫٤ كي٪٢ٞ ٚذةت الىؼٮر 
، كاكف 1961اك٩خ ابلؽايح يف اعـ  .ؽ ا٣ُؿيٜلؤلق٢ٛ حل٪ؼؿ اجلج٢ كي٧٭ٌ 
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 إاٌل ال يـيؽكف  ٥ظ٭٥ كدةصؿ٥٬ و٘ري٥٬ ككجري٬ث٫ ٝٮ٫٦ ٚبٌل  ٧ة مؿٌ لكٌ 
ٌف ح الكٛي٪ح! ث٫ ٝٮ٫٦ يف ٌٝى ظي٪٧ة قؼؿ ٦٪  ، ٠٪ٮحو ٦٪٫ قؼؿيحن 

، أك٢٧ اع٫٦ يف ٫٤٧ٔ ك٥٬ يف قؼؿيذ٭٥ ٥٬ ٤ٔي٫ ىلع ظةهل كبٞٮا ىلع ٦ة
ـه  مؿٌ  ،ك٬ـا٭٥ الىؼؿ  يت دٌٛخ رصارق كإراداد٫ ا٣ٌ إكاع٦ةف ك٦ة زاؿ ىلع  اع
ؿ ٨٦ ا٣ٕٞؽ األكٌ  د٥ٌ أ .كٓ كي٧ذؽٌ كمىض ٩ٞج٫ يف الىؼؿ يتٌ ، ثني يؽي٫

ـاؿ مرصًّ  رشي٨ اع٦ن كبٕؽ ازجني، ا٫٤٧ٔ ك٦ة ي  ة ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛؿدٌم  ٔك
أف يى٢ ثُؿي٫ٞ إىل اجلة٩ت  املذٮاو٢ ثةملُؿٝح كاإلز٦ي٢ اقذُةع ٦٪يج

يت ال دٕؿؼ ٦ي٫٤ كإرادد٫ ا٣ٌ ! ٥ٕ٩ ٣ٞؽ اػرتؽ اجلج٢ ث٧ُؿٝذ٫ كإزاآلػؿ
 ٦رتو  أوجعخ املكةٚح ثني ٝؿيذ٫ كاملنىف ٠ي٤ٮ 1982كيف اعـ  ،احلأس
ٌٞ  ا ٍٚٞ،كاظؽن  !كإرادد٫ ٜ ظ٫٧٤ كأجنـ ٧َٮظ٫ظ

ٌٞ  ٦2117ةت ٦٪يج يف اعـ  ؿ٫ٚ دلذ٫ٕ٧ثٕؽ أف ظ  ،ٜ اهلؽؼ ٔك
.(1) ة هل ثةق٫٧ دكؿي٧ن  يف ٝؿيذ٫ قيٌم كأننأت احل١ٮ٦ح منىفن 

اإل٦ةـ  يٞٮؿ ي٪٭ــ، ييأس كال ًٕٚل ا٣ٛؿد املؤ٨٦ أف ال
 كاملؤ٨٦ ال يكذ٢ٌٞ  ،٦٪٫ ثةملٕةكؿ اجلج٢ يكذ٢ٌٞ  إفٌ »/   أثٮ صٕٛؿو 

ذنة ىلع ٔٞيؽد٫كاهلؽؼ يجًف زةث ٚىةظت ا٣ٕٞيؽة .(2) «ءه ٨٦ دي٪٫ يش
 ثة٣٘ةيل كاجلٛحف ٨٦ أص٫٤. ك٬ؽ٫ٚ، كيٌيٌح 

(1) http://www.traidnt.net

.775اجلضيٌف، ٬ةدم، أ٣ٙ ظؽيرو يف املؤ٨٦، ص  (2)

http://www.traidnt.net/
http://www.traidnt.net/
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ف ٨٦ ةح زارق يف إظؽل احلىه از٪٥ٌ٤ٕ٦ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌ  فٌ أحيىك 
رصةؿ اتلٮصي٫ ا٣ٕةم٤ني ثةلٮزارة ثٞىؽ دٞيي٥ األداء.

االػذجةرات اجل٭ةايح ثأقةثيٓ ٤ٝي٤ح كأز٪ةء رشح ادلرس ٝجي٢  ٬ٰؾاكاكف 
/ ية أقذةذ . ح وٕجحه ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌ إٌف  ،ادلرس ٝةَٓ أظؽ َبٌلب امل٥ٌ٤ٕ ٝةابلن

ٝةؿ/  ، ق١خ امل٥ٌ٤ٕ ٤ٝيبلن ز٥ٌ كاظؽه  ٭٥ ظـبه ككأ٩ٌ لٟ ٠ؾٰ ح ز٥ وةح ابلٞيٌ 
.ٰؾلٟٛؿح ا٤ُ٣جح ثٚ !ةدلرس ٣ٕجحن ثقتجؽؿ أدرس احلٮـ، كق ظك٪نة ال

ٜو  ٥ٌ٤ٕ ىلع الكجٌٮرة زصةصحن رق٥ امل ، كرق٥ ثؽاػ٤٭ة ٜو ًيٌ  ذات ٔ٪
ـصةصح. ٬ٰؾقٝةؿ/ ٨٦ يكذُيٓ أف خيؿج  ز٥ٌ  دصةصحن  ادلصةصح ٨٦ ال
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 لٌك  ك٨ٌ ٣ٰ  املٮص٭ةفال٤٘ـ، كظةكؿ  ٚجؽأت حمةكالت ا٤ُ٣جح حل٢ٌ 
ة/ ية  املعةكالت ثةءت ثة٣ٛن٢، ٚرصخ أظؽ ا٤ُ٣جح ٨٦ آػؿ ا٣ٛى٢ يةئكن

ـصةصح أك ٝذ٢ ادلصةصح.ػ ثككةصح إاٌل ادلص ٬ٰؾقأقذةذ الختؿج  ؿ ال
تكذُيٓ ػؿؽ الرشكط. ٚٞةؿ امل٥ٌ٤ٕ/ ال

ةٚٞةؿ ا٣ُة٣ت ٦ذ٭١ٌ  ٕ٭ة  ية فإذ، أقذةذ ية /٧ن أقذةذ ٢ٝ مل٨ ًك
ـصةصح أف خيؿص٭ة ٧٠ة أدػ٤٭ة. ثؽاػ٢ د٤ٟ ال

، ٚٞؽ ُٕٝ٭ة ٌٚعٟ ا٤ُ٣جح ك٣ٰ  ك٨ ل٥ دؽـ ًع١ذ٭٥ َٮيبلن
ٓ ادلصةصح  !يه اإلصةثح ٬ٰؾق وٮت امل٥ٌ٤ٕ ك٬ٮ يٞٮؿ/ وعيطه  ٨٦ ًك

ـصةصح ٬ٮ كظؽق ٨٦ يكذُيٓ إػؿاص٭ة. يف ال
ة يف ٔٞٮ٣ك٥ أ ٰؾلٟكك ٕذ٥ ٦ٛ٭ٮ٦ن ح ال٤٘ح ا٣ٕؿبيٌ ك٬ٮ أٌف ٩ذ٥ ًك
ذا إ ٤ٚط إاٌل أ، ٧ٚ٭٧ة رشظخ ٣ك٥ كظةك٣خ دبكيُ٭ة ٨٤ٚ وٕجحه 

ٕذ٧ٮق  ،املٛ٭ٮـ ثأ٩ٛكك٥ دكف مكةٔؽةو  ٬ٰؾاأػؿصذ٥  ٧٠ة ًك
.ثأ٩ٛكك٥ دكف مكةٔؽةو 

يف مكذٮل ا٤ُ٣جح، ٚك٥  م٤عٮظو  ـو ةصأ امل٥ٌ٤ٕ ثٕؽ٬ة ثذٞؽٌ كدٛ
ك٥ ٨٦  ٫! ك ٔ٪اتلؼٌٌل  ٪ةزجلة حن٢٧ كالي١٧٪ ٦ة ئو َةػ ـٮ٨٦ ٦ٛ٭

يف امليؽاف،  ٨ٔ اتلٞٮي٥ كاال٦ذعة٩ةت مٮصٮدةه  ٦ٛة٬ي٥ ػةَبحو 
!ٚةد٪ة كأقةحلت دٕةم٤٪ة ٦ٓ ا٤ُ٣جحك٩ؽ٧ٔ٭ة حن٨ ثذرصٌ 

٤ٌ  صؽيؽةو  ىل أ٧٩ةطو إثلٞةٚح ا ٬ٰؾقثةدر إىل د٘يري  ،٭ة امل٥ٌ٤ٕأيٌ  ه ختي
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ر٥٬ ٨٦ ٦ٞةٔؽ كأدراج ا٤ُ٣جح ٨٦ منةٔؿ ا٤ٞ٣ٜ كاخلٮؼ، كحتؿٌ 
ةؽ املٕؿٚح  . (1) تل٪٤ُٜ ث٭٥ إىل أكقٓ ٚآ

2

 ،أظؽ ا٤ُ٣جح اك٩خ دلي٫ ق٤عٛةة ي٧ُٕ٭ة كي٤ٕت ٦ٕ٭ة حيىك أفٌ 
د٫ ا٣ٕـيـة كيف إظؽل حلةيل النذةء ابلةردة صةء ا٢ُٛ٣ لك٤عٛة

ٚٮصؽ٬ة ٝؽ دػ٤خ يف ٗبلٚ٭ة الى٤ت.
رصخ ٚي٭ة  !٥٤ٚ دأث٫ ث٫ ةرضب٭ة ثة٣ٕى !ٚعةكؿ أف خيؿص٭ة ٚأثخ

 !ةٕن ٚـادت د٧٪ٌ 
؟ثنٌ  كٝةؿ هل/ ٦ةذا ثٟ ية ٚؽػ٢ ٤ٔي٫ أثٮق ك٬ٮ اغًته 

(1) www.madinaedu.gov
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دٔ٭ة  /ٚةثتك٥ األب كٝةؿ هل ،ٚعىك هل منلكذ٫ ٦ٓ الك٤عٛةة
كدٕةؿ ٦ع.

ف.ةف جبٮار٬ة ٬ٮ كاالث٨ يذعؽزٌ ة كص٤أأم٢ٕ األب املؽٚ ز٥ٌ 
 !ادلؼء ثةلك٤عٛةة دٞرتب ٦٪٭٥ َةبلحن  اا كإذا ركيؽن كركيؽن 

ٛةة ،ثنٌ  ٚةثتك٥ األب ٫٤ُٛ٣ كٝةؿ/ ية ف أإف أردد٭٥  ،اجلةس اكلك٤ع
ُٟٛ، كال أدٚب٭٥ ٕث ىةؾ. ىلع ٢ٕٚ ٦ة ٥ٍ ٭ي ٬ٍ ؿً كٍ دي  يزنلٮا ٔ٪ؽ رأيٟٚ  دؿيؽ ٕث

ة ٨ٔ ةس اكلك٤عٛةاجل ٭ة امل٥ٌ٤ٕ أفٌ دؾ٠ؿ أيٌ  ة.. يجعسٮف داا٧ن
!(1)ادلؼء

5

 ٧٩ٮذيجٍّ  يف إظؽل املؽارس ٝة٦خ إظؽل امل٧ٌ٤ٕةت ث٢٧ٕ درسو 
خ درق٭ة ٝة٦خ ثذٮزيٓ احل٤ٮل ىلع ف أد٧ٌ أكبٕؽ  ،ظٮؿ احلضةب
ني، ثٌٕ٭ة ث٘بلؼ املى٪ٓ،  ك٨ٌ ا٣ُةبلةت، ك٣ٰ  احل٤ٮل اك٩خ ىلع ٩ٔٮ

ا٣ُةبلةت كصؽت لٌك ٮل ىلع ٔخ احل٤، كبٕؽ كزٌ كاألػؿ ثؽكف ٗبلؼو 
أػؾف ٨٦ احل٤ٮل ذات ا٣٘بلؼ. أف دميٕ٭٨ٌ 

  ٨https://plus.google.com/( ثىةاؿ يف رظةب الؿمحٰ 1)
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؟احل٤ٮل ا٣يٌت ٣حف هلة ٗبلؼه  ٝة٣خ امل٧ٌ٤ٕح/ ملةذا ل٥ دأػؾف ز٥ٌ 
ٝؽ  احل٤ٮل ا٣يٌت ٣حف هلة ٗبلؼه  أفٌ  دأكيؽو  ٚاكف اجلٮاب ثك٢ٌ 

٩ة.كبةتلةيل درضٌ  ،كؼحن ٦تٌ  أك زحن دكٮف م٤ٮٌ 
 ،كا٣٘بلؼ ٦س٢ احلضةب ،ك٨ٌ احل٤ٮل ٦س٤ ٬ٰؾقٚٞة٣خ امل٧ٌ٤ٕح/ 

كٮؼ يجعر ٨ٔ الىة٣ط املٛيؽ ٦س٢ ٚج ٕٚ٪ؽ٦ة يأيت الؿص٢ حلزتكٌ 
 .(1) ٛح()احل٤ٮل امل٤ٌ٘ 

(1) http://www.saidacity.net
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ة ٝجٌ  أٔىم ىلع إظؽل ٔذجةت ٧ٔةرةو  ص٤ف رص٢ه  ٕن ٕذ٫ ثنيكاً
«!أرصٮك٥ قةٔؽكن أ٩ة أٔىم»ي٭ة/ ٤ٔ م١ذٮبه  كجبة٩ج٫ لٮظحه  ،ٝؽ٦ي٫
ىم ككٝٙ ٣ريل أفٌ  رص٢ إٔبل٩ةتو  ٧ٚؿٌ  حتٮم قٮل  ٕذ٫ الٝجٌ  ثةأٔل

ىم أػؾ لٮظحن  ،٤ٝي٤حو  ٝؿكشو  ٓ املـيؽ ٚي٭ة، كدكف أف يكذأذف اأٔل  ًٚٮ
أػؿل كأاعد٬ة ماك٩٭ة كمىض يف َؿي٫ٞ، الظِ  ككذت ٤ٔي٭ة ٔجةرةن 

ىم أفٌ   ح، ٕٚؿؼ أفٌ ؽ اجلٞؽيٌ ٕذ٫ ٝؽ ا٦ذؤلت ثة٣ٞؿكش كاألكراٝجٌ  اأٔل
اتل٘يري، ٚكأؿ ٰذلٟق٫ٕ٧ ٨٦ ال١ذةثح ٬ٮ  ٦ة كأدرؾ أفٌ ، محبنة ٝؽ د٘رٌي 
 ،حن٨ يف ٚى٢ الؿبيٓ»٤ٔي٭ة ٚاكف اكآليت/  ة ٬ٮ م١ذٮبه ة ٧ٌٔ أظؽ املةرٌ 

  «.أقذُيٓ رؤيح دمةهل ن ال١٪ٌ ٣ٰ 

٭ة امل٥٤ٕ حتذةج إىل ٩خ أيٌ أ ٰؾلٟكك
٨ ٤َجذٟ تل٧كٌ  ؛د٘يري أقةحلجٟ

٥ كا٠تكةب ال١سري ٨٦ ٨٦ اتل٤ٌٕ 
 امل٭ةرات كاملٕةرؼ.

ّت٤ٕ٭ة  كىل كالثؽأ ثةخلُٮة األا
 !(1) دأيت ٨٦ اآلػؿي٨

٣http://larbi.ahlamontada.netرتبيح كاألػبلؽ ا (1)



ـ إفَّ ل٤ذ٤ٕي٥ دكرنا ٠جرينا يف املضذ٧ٓ، كهل ٝىت الكجٜ يف دٞؽٌ 
 ؿ آيةتو كاك٩خ أكٌ  ،سؽ ٤ٔي٫ النةرع املٞؽٌ أكٌ  لّٟلٰ  ؛األم٥ كب٪ةا٭ة

 ٥، كال٥ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ كاتل٤ٌٕ ذلكٌ د  ؽو أ٩ـ٣خ ىلع الىةدؽ األ٦ني حم٧ٌ 
يك تكة٥٬ يف  ؛دبذن ٤ٔي٭ة، كد٪٤ُٜ ٦٪٭ة ح ٨٦ أقفو ا٤٧ٕ٣يٌ  ٰ٭ؾقل ثؽٌ 

.وعيعحو  ث٪ةا٭ة ثىٮرةو 
٤٪ة إىل أٌف ت املةز٢ ثني أيؽيك٥ ال١ؿي٧ح، دٮٌو يٌ ال١ذ ٬ٰؾاكيف 
٨٦ أص٢ جنةظ٭ة، ٚيه  دةو ٦ذٕؽٌ  ح حتذةج إىل أدكاتو ح اتل٤ٕي٧يٌ ا٤٧ٕ٣يٌ 

، خم٤ىحو  اعم٤حو  ، كإىل أيؽو وعيعحو  حو حلٌ أكٌ  ذةج إىل مٮادٌ م حياكملى٪ٓ اٌّل 
 ٩ذةص٫ يف اغيح اجلٮدة.إيك يكٮف  ؛مضةعو  كرأس ٦ةؿو 

ٌٚ ٥ اٌّل ح حتذةج إىل امل٤ٌٕ ح اتل٤ٕي٧يٌ ا٤٧ٕ٣يٌ  ٰؾل٠ٟ ؿ ٚي٫ م دذٮ
)النؼىٌيح، كاجلك٧ٌيح، كا٤ٕٞ٣ٌيح،  ؽة، اكخلىةاه/اخلىةاه اجليٌ 

كامل٭٪ٌيح، كاالصذ٧ةٌٔيح(.

تكةٔؽق يف إيٌةح  رةو ك٦ذُٮٌ  ٩ةصعحو  حيذةج إىل كقي٤حو  لٟؾٰ كك
ة ثؽٌ  ث٫، كالُبٌل ٣امل٤ٕٮ٦ةت  ٌن  ك٩ةٕٚحن  ؽةن صيٌ  أف ي٤٧ٟ َؿيٞحن ٨٦  أي

ف جيؿم أ ثؽٌ  ث٫، كالح إىل َبٌل ة ا٧٤ٕ٣يٌ تكة٥٬ يف إيىةؿ د٤ٟ املةدٌ 
ة هلة اجلذةاش دجكض٥ ٦ٓ ٬ٰؾق فٌ أؼ إىل ٩ذةجئ٭ة، ك٢٬ يك يذٕؿٌ  ؛دٞٮي٧ن
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 ٩تيضحن  خ أدكاد٫ض٩ذأ يٛ٭٥ امل٥ٌ٤ٕ ٢٬ ال؟ حبير كح أاتل٤ٕي٧يٌ أدكاد٫ 
ي٧ك٨  حن ١ٔكيٌ  ر٬ة، أك أ٩ذضخ ٩تيضحن ي٧ك٨ أف يُٮٌ  حن إجيةثيٌ 

 ٦ٕةجلذ٭ة.
ٌٚ ٧ة ٚلكٌ  يت ذ٠ؿت، كاقذؼؽـ الٮقي٤ح ٥ اخلىةاه ا٣ٌ امل٤ٌٕ  ت يفؿدٮ
ؽة يف إيٌةح ٤ٕ٦ٮ٦ةد٫، كاك٩خ دلي٫ ا٣ُؿيٞح املسًل يف إيىةهلة إىل اجليٌ 
ي٧ُط إحل٫  ح ٝؽ قة٧٬خ يف حتٞيٜ ٦ةح اتل٤ٕي٧يٌ اك٩خ ا٤٧ٕ٣يٌ  ؛٦يؾقدبل

ا. ة ثة٬ؿن ا٣ٛؿد، كجنعخ جنةظن

آػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ  رٌب ا٣ٕةملنيك



.ًاىلسآن الهسي

ةر، املٕض٥ الٮقيٍ، اجلضٌ  ؽه ةت ػ ظة٦ؽ ٔجؽ ا٣ٞةدر ػ حم٧ٌ أمحؽ الـيٌ  -إثؿا٬ي٥ مىُىف  .1
.ـ 2118 - ـه 1429ؿ كاتلٮزيٓ، األكىل ػل٤ُجةٔح كا٣جن دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿ ٌ 

ةت كٕأؽاد٬ة ثةأل٬ؽاؼ ةت كاإلقبل٦يٌ أثٮ اهليضةء، ٚؤاد، َؿؽ دؽريف ا٣ٞؿآ٩يٌ  .2
٬. 1421 - ـ 2111 - 1 ط -ةف ٧ٌٔ  -ح، ٦جنٮرات دار امل٪ة٬ش الك٤ٮكيٌ 

١ذجح يف َؿااٜ دؽريف ا٤ٕ٣ٮـ، م ظؽيسحه  ةته قرتاديضيٌ اأثٮ صبل٣ح، وجيح محؽاف،  .3
ـ. 1999، ال١ٮيخ، 1كاتلٮزيٓ، ط  ؿػا٣ٛبلح ل٤جن

ٮااؽ ال٤بةيل ا٣ٕـيـيٌ ظكةيئٌ األ .4 .٬ ٥ٝ1413،  ،ؽ الن٭ؽاءح، ٦ُجٕح قيٌ ، اث٨ أيب دم٭ٮر،ٔ 

، 2 احلٮقٙ، ظؾاـ ٔس٧ةف، َؿااٜ اتلؽريف، دار امل٪ة٬ش، ط ؛األمحؽ، ردي٪ح .5
. ـه 1423 –ـ  2113ةف، األردف/ ٧ٌٔ 

ح ا٣ٕؿبيٌ  ك٨ٌٚ  ا٣ٕىٙ اّل٬نٌ  محؽ،أابلةركدم، ٦٪ةؿ  .6 ح و٪ةٔح األٚاكر، املض٧ٔٮ
.ـ 2116ل٤ذؽريت كا٣جرش، ا٣ٞة٬ؿة/ 

ـ.2119، 1، ادلار ا٣ٕةمليح، ط، َؿااٜ دؽريف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥دمةؿ ،ا٣ٞؿش .7

جؽ الؿمحٰ احلكٌ  .8 ٕة٦ٌ ٮف،ٔ  ٜ اتلؽريف ا٣ ؿاا ؽاد/3ح، ط ٨،َ   ـ. 2111 ، ٘ث

ـ.1987 الؿيةض، يغ،ملؿٌ ا دار ح،اإلقبل٦يٌ  ا٣رتبيح يٮقٙ، محةدم، .9

، ح، ٦ُةثٓ ال١ذةب املؽرسٌ اخلٮادلة، حم٧ؽ حم٧ٮد، كآػؿكف، َؿؽ اتلؽريف ا٣ٕة٦ٌ  .11
ـ. 1995، و٪ٕةء/ 1ط 
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ح، دار صذ٧ةٔيٌ يف ا٣رتبيح كا٤ٕ٣ٮـ اال د٧ٔف، مىُىف، ٦٪٭ضيح ابلعر ا٤ٕ٣يمٌ  .11
 . ـ 2115/ فٌ د، األر1ط ا٣٘يؽاء،

 .٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞةمٮس دةج ا٣ٕؿكس ،ؽ، حم٧ٌ الـبيؽمٌ  .12

ح دلكحلٌ اكح ظٮرس ؽ احل٧يؽ ٧٠ةؿ، اتلؽريف ٧٩ةذص٫ ك٦٭ةراد٫، مؤقٌ زيذٮف، ٔج .13
 .ـ 1998، اإلق١٪ؽريح/ 1 كاتلٮزيٓ، طل٤جرش 

ح كأقةحلت الكٕؽكف، اعد٣ح ٌٔل ٩ةيج، ٦جةظر يف َؿؽ دؽريف ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ  .14
 .دٞٮي٧٭ة

األم٢ ، دار 2دُٮيؿ٬ة، ط  -دٞٮي٧٭ة  -د٪ٛيؾ٬ة  -، إثؿا٬ي٥، امل٪ة٬ش/ ث٪ةؤ٬ة النجٌلٌ  .15
 ـ . 2111كاتلٮزيٓ، أربؽ،  ل٤جرش

 ح، دار الرشكؽ ل٤جرش كاتلٮزيٓ، ط، ٬ؽل، َؿؽ دؽريف ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ؿمٌ الن٧ٌ  .16
 ـ. 2115، األوؽاراثلةين، أربؽ، 1

ح كدؽريف ا٤ٕ٣ٮـ وبلح ق٧ري يٮنف، كقٕؽ حم٧ؽ الؿميؽم، ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ  .17
يٌ ػالن  .ـ  1999، م١ذجح ا٣ٛبلح، ال١ٮيخ، 1ح، ط ٔؿ

 أكٚكيخ ٦ُجٕح ح،اإلقبل٦يٌ  ا٣رتبيح دؽريف اٜاَؿ كآػؿكف، حمك٨، احل٧يؽ، ٔجؽ .18

 . ـ 2113 ث٘ؽاد، الٮقةـ،

ا٣ٕجيؽم، اغ٥٩ قٕيؽ، كظ٪ةف ٔحىس، اتلٞٮي٥ كا٣ٞيةس يف ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥،  .19
 ـ. 1971 ٦ُجٕح مٛيٜ، ث٘ؽاد،

ـٌ  .21 يح، ط كآػؿكف، ٦٪ة٬ش كأقةحلت دؽريف ا٣رتبيح اإلقبل٦ ،ت ػ٤ي٢ا٣ٕـيـم، ٔ
 ـ. 1996، اجل٧٭ٮريح احل٧٪يح، 1

٪ةرصق، ص .21  .261ك 261 ٧ٔرية، إثؿا٬ي٥ بكيٮن، امل٪٭ش ٔك
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.ـ2116، ثريكت/ 1 ح، طح املٕةرؼ اإلقبل٦يٌ ٥، دمٕيٌ ٔٮاًح، ٬ةم٥، َؿااٜ اتل٤ٌٕ  .22

ٜه  .23 ح.٥ يف ا٤ٕ٣ٮـ اإلقبل٦يٌ ني، دحل٢ امل٤ٌٕ ٨٦ املؼذٌى  ٚؿي

اٜ اتلؽريف، دار امل٪ةر ل٤جرش اح كَؿ٦يٌ ، ٌٔل حم٧ؽ، ٦ٛ٭ٮـ ا٣رتبيح اإلقبلا٣ٞةقيمٌ  .24
ـ . 1998ح، كاتلٮ زيٓ، اإل٦ةرات ا٣ٕؿبيٌ 

 رشح أػجةر آؿ الؿقٮؿ، دار ال١ذت ثةٝؿ، مؿآة ا٣ٕٞٮؿ يفحم٧ؽ، املض٤يسٌ  .25
. 1414٬، ٥ٝ/ 2 ح، طاإلقبل٦يٌ 

ح مؤ٣ٌ  .26 .ـ 2113 -  1434٬، 1، طاإلقبل٦يٌح ا٤ٕ٣ٮـ يف امل٥ٌ٤ٕ دحل٢ٛني، دل٧ٔٮ

٥ كامل٪ة٬ش كَؿؽ اتلؽريف، دار اعل٥ ال١ذت ل٤جرش ؽ ٔجؽ ا٤ٕ٣ي٥، امل٤ٌٕ مؿس، حم٧ٌ  .27
.ـ 1984ك اتلٮزيٓ، الؿيةض/ 

ح احلؽيسح، دار املكرية مؿع، دٮٚيٜ أمحؽ كحم٧ؽ حم٧ٮد احلي٤ح، امل٪ة٬ش ا٣رتبٮيٌ  .28
.ـ 2111ةف، ، ٧ٌٔ 1ل٤جرش كاتلٮزيٓ كا٣ُجةٔح، ط 

 ٦ؽيؿم اػذجةر دلكرات دؽريبيٌحه  ٦حه رز ، ٔجؽ ا، أقف اتلؽريف اجلةصط،املٮقٮمٌ  .29
.ـ1998 ث٘ؽاد، ا٣رتبيح، رةاكز املؽارس

 - ـه 1411 -٦ُجٕح امل٪ةر  -ح ، ٔضي٢ صةق٥، ٦ٕةل٥ يف ا٣رتبيح اإلقبل٦يٌ ا٣جنيمٌ  .31
 .دك٣ح ال١ٮيخ ـ، 1981

ح ا٣ٕؿبيٌ ٨ ٔجؽ ٌٔل، كٚةاـة ا٣ٕـازكمٌ ، ٔجؽ الؿمحٰ اهلةميمٌ  .31  رؤيحه  ..ح، دؽريف ابلبٗل
ـ. 2115ؿ كاتلٮزيٓ كا٣ُجةٔح، األردف، ػ، دار املكرية ل٤جن1، ط حمكٮبحه  حه دُجيٞيٌ 
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املنػػػػػػػػػالكت،  ظػػػػػػػػػ٢ٌ َؿيٞػػػػػػػػػح  ،أكػػػػػػػػػؿـ ،ممحػػػػػػػػػؽ .1

http://kenanaonline.com 
ذػػػػػ٫ يف اتل٤ٕػػػػػي٥، يٌ كأ٧٬ٌ  ٌٰ ػاألقػػػػػ٤ٮب ا٣ٞىىػػػػػ ،أدلػػػػػؽ ٝةقػػػػػ٥، .2

http://al3loom.com 
 ٦ػػػػػػني، ٧ٔػػػػػػؿك، أظػػػػػػؽ أقػػػػػػةحلت اتلػػػػػػؽريف احلػػػػػػؽير،األ .3

http://www.badnia.net 
، َؿااػػػػػػٜ دػػػػػػؽريف ا٣ٞػػػػػػؿآف ال١ػػػػػػؿي٥ ،دمػػػػػػةؿ ا٣ٞػػػػػػؿش، .4

http://www.ahlalloghah.com 
ح كاقػػػػذؼؽا٦٭ة يف اتلػػػػؽريف، يٞػػػػح ا٣ٌٞىػػػػَؿ ،ظػػػػةرص ٧ٔػػػػةر، .5

http://kenanaonline.com 
 http://alwaei.gov.kw ٥ اّلايتٌ ظضةزم، آ٩ؽم، ٠يٛيح اتل٤ٌٕ  .6

 ،ح كا٣ُؿيٞػػح كاجل٧ػػٮذجقػػرتاديضيٌ ا٣ٛػػؿؽ ثػػني األقػػ٤ٮب كاال وػػبلح، محػػٮدق، .7
http://vb.elmstba.com 

 اخلُيػػػػػت، أمحػػػػػؽ، أقػػػػػ٤ٮب احلػػػػػٮار كامل٪ةٝنػػػػػح يف اتلػػػػػؽريف، .8
http://www.edutrapedia.illaf.net 

 ،٦ٛ٭ٮ٦٭ػػة ػ ٚٮااػػؽ٬ة ػ أ٩ٮأ٭ػػة ..حالٮقػػةا٢ اتل٤ٕي٧يٌػػ زيػػةد، مكػػٕؽ حم٧ػػؽ، .9
http://www.drmosad.com 

، املنػػػػالكت كظػػػػ٢ٌ  اّل٬ػػػػنٌ ا٣ٕىػػػػٙ ، زيػػػػةد، مكػػػػٕؽ حم٧ػػػػؽ .11
http://www.drmosad.com 
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ح، زيػػػػػػػػ٨ ا٣ٕةثػػػػػػػػؽي٨، أكػػػػػػػػؿـ، الٮقػػػػػػػػةا٢ اتل٤ٕي٧يٌػػػػػػػػ .11
https://kenanaonline.com 

ح ٠أظػػػػؽ َػػػػؿؽ اتلػػػػؽريف ، ا٣ٕػػػػؿكض ا٤٧ٕ٣يٌػػػػقػػػػةل٥ ،يٮقػػػػٙ .12
http://ictuse.ahlamoontada.net 

  ،ل١رتكنٌ ح اتلٛة٢ٔ اإلاقرتاديضيٌ  ،٨دمةؿ مىُىف ٔجؽ الؿمحٰ  ،الرشٝةكمٌ  .13
http://emag.mans.edu.eg 

  http://mawdoo3.com، ٥ اتلٕةكنٌ َؿيٞح اتل٤ٌٕ ، م٤ل، ٬ؽي٢ .14

، محػػػػػػٮد ٔجػػػػػػؽ ا، أ٩ػػػػػػٮاع َػػػػػػؿؽ اتلػػػػػػؽريف، النػػػػػػ٭ؿمٌ  .15
http://faculty.ksu.edu.sa 

ح، يف ا٣رتبيػػػػح اإلقػػػػبل٦يٌ ، ٦ػػػػ٨ َػػػػؿؽ دػػػػؽرحه د٤ٕي٧يٌػػػػ مػػػػؤكفه  .16
http://www.startimes.com 

، 2117اتل٤ٕػػػػػػي٥  يف ، اقػػػػػػذؼؽاـ احلةقػػػػػػٮبوػػػػػػبلح ،محػػػػػػٮد .17
http://vb.elmstba.com 

ح، ح ا٣ٌٞىػػػػػػػػقػػػػػػػػرتاديضيٌ أجػػػػػػػػؽ ا٣ٕػػػػػػػػةؿ، حم٧ػػػػػػػػٮد،  .18
https://nata3alam.intel.com 

ا٣ٕؿ٩ػػػٮس، ًػػػيةء ٔٮيػػػؽ، أ٩ػػػٮاع اتلٞػػػٮي٥ حبكػػػت كٝػػػخ إصؿااػػػ٫،  .19
http://www.uobabylon.edu.iq 

٦ٛ٭ٮ٦٭ػػػة ػ ٚٮااػػػؽ٬ة ػ أ٩ٮأ٭ػػػة  -ح ٔػػػـيم، ٦ػػػ ، الٮقػػػةا٢ اتل٤ٕي٧يٌػػػ .21
https://nata3alam.intel.com 
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