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 مقدمخ
 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م  ،إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره

ؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وٟمِمٝمد أن ٓ وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْم

إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وٟمِمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أرؾمٚمف اهلل ًمٚمٜم٤مس 

ضم٤مً  وٟمذيراً، وداقمٞم٤مً  يم٤موم٦م سمِمػماً  ، سمٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟم٦م، ُمٜمػماً  إًمٞمف سم٢مذٟمف وها

 أُم٤م سمٕمد:- (1) شاهلل سمف ظمػماً يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ  ُمـ يرد » :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وٟمّمح إُم٦م

وم٢من ُمًتجدات احلٞم٤مة اًمتل يٗمروٝم٤م اًمتٓمقر اعمدين واًمٕمٛمراين واحلراك احلْم٤مري 

ًمألُم٦م يقضم٥م اًمًٕمل ًمٌٜم٤مء قمٚمامء شم٘مقم قمغم أيمت٤مومٝمؿ ُمٝمٛم٦م شمقصٞمػ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة 

 -وإحل٤مىمٝم٤م سم٤مٕصؾ اًمنمقمل اًمتل شمٜمْمقي حتتف

د ًمف ذم أقمؿ أهد اومف أن يًٝمؿ ذم سمٜم٤مء وإن شمدريس ُم٘مرر وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ُيرا

 ،وذًمؽ قمؼم شمدريٌف قمغم وم٘مف اعمقازٟم٦م واًمؽمضمٞمح ،اًمٗم٘مٞمف اعم١مهؾ ًمٚمٜمٔمر ذم اعمًتجدات

سمٖمٞم٦م إيم٤ًمسمف اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمدرك سمٕمٛمؼ ُمتٓمٚم٤ٌمت  ،ورسمط اعم٤ًمئؾ اعمتِم٤مهب٦م

 -وشمٌتٙمر احلٚمقل إيمثر صالطم٤ًم ًمٚمٌنمي٦م حت٧م ُمٔمٚم٦م اًمتنميع ،اًمٕمٍم

٤مي٦م يٜمٌٖمل أن شمٜمٍمف إمم شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ًمدى ُم٤م ؾمٌؼ يدًمٜم٤م قمغم أن اًمٕمٜم

وم٢من ومْم٤مء آضمتٝم٤مد ذم اعمًتجدات ًمٞمس  ،اًمٓمٚم٦ٌم وشمقؾمٞمع أوقمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط ًمدهيؿ

وإن اؾمتثامر طمٙمؿ اعمًتجدة حيت٤مج  ،سمؾ هق حمٙمقم ًمْمقاسمط وىمقاقمد أؾم٤مؾمٞم٦م ،ـَمٚم٘م٤مً 

 -ٓ إمم احلٗمظ واًمتٚم٘ملم هل٤م ،إمم درسم٦م قمٚمٞمٝم٤م

تٕمٚمٞمؿ )اًمٓمالب( شمتًؿ سمتدٟمٞمٝم٤م قمـ اعمًتقى اح٠مُمقل ُمـ واًمقاىمع أن خمرضم٤مت اًم

                                        
احلٙمٛم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب آهمت٤ٌمط ذم اًمٕمٚمؿ و( 1)

 -2.718، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعم٠ًمخ٦م 1.39
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ٟم٤مطمٞم٦م اُمتاليمٝم٤م ًمٚمٛمٝم٤مرات إؾم٤مؾمٞم٦م ومْماًل قمـ ُمٝم٤مرات اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل ذم 

ـ قمدة قمقاُمؾ ومٝمٜم٤مًمؽ وٕمػ قم٤مم ٟمت٩م قم ،اعمًتجدات وشم٘مقيؿ اًمقاىمٕم٦م احل٤مدصم٦م

صمٛم٦م ضمٝمقدًا ُمٌذوًم٦م قمغم ُمًتقى اًمدول  ؿمؽ أنّ  وٓ ،ؾمٞم٤مؾمٞم٦ماىمتّم٤مدي٦م وصم٘م٤مومٞم٦م و

 نموملم واعمٕمٚمٛملم إٓ أن هذه اجلٝمقد مل حت٘مؼ اًمٜمت٤مئ٩م اعمرضمقة-واعم

ٚمح٤مق سم٤مًمريم٥م، ًمزم أن يٙمقن هٜم٤مك واًمإٟم٘م٤مذ ُم٤م يٛمٙمـ إٟم٘م٤مذه ووًمرأب اًمّمدع 

ضمٕمؾ ٟمققمٞم٦م اًمتدريس اعم٘مدم ًمٚمٓمالب، وٜمٝم٤م وُمقمالج عمختٚمػ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة، 

 اًمتدريس ومّٕم٤مًٓ ىم٤مدرًا قمغم إطمداث اًمتٖمٞمػم اعمٓمٚمقب-

ؾ ُمـ دور اًمٓم٤مًم٥م ذم تدريس اًمواًم ٗمّٕم٤مل هق ذًمؽ اًمٜمٛمط ُمـ اًمتدريس اًمذي ُيَٗمٕمِّ

اًمتٕمٚمؿ ومال يٙمقن اًمٓم٤مًم٥م ومٞمف ُمتٚم٘مٞم٤ًم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت وم٘مط سمؾ ُمِم٤مريم٤ًم ذم اًمتٕمٚمؿ وسم٤مطمث٤ًم 

قمـ اعمٕمٚمقُم٦م سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م، ومٝمق شمدريس يٕمتٛمد قمغم اًمٜمِم٤مط اًمذايت 

ًمٌح٨م ُمًتخدُم٤ًم جمٛمققم٦م ُمـ ِم٤مريم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمتل ُمـ ظمالهل٤م ي٘مقم سم٤مواعم

٘مٞم٤مس وىمراءة اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمووع اًمٗمروض وٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٤معمالطمٔم٦م واًمإنِمٓم٦م 

تل شم٤ًمقمده ذم اًمتقصؾ إمم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م سمٜمٗمًف وحت٧م إذاف واًمؾمتٜمت٤مج وآ

 -٘مقيٛمفوشمقضمٞمٝمف وشمإؾمت٤مذ 

 ُمريمز وأقمت٘مد أن هذا اًمًٞم٤مق هق اًمذي شمؿ ذم وقئف اظمتٞم٤مر ُمقوقع اًمٜمدوة ذم

 -اًمتٛمٞمز اًمٌحثل ذم وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة سم٠من شمٙمقن ذم شمدريس اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

وُمـ هٜم٤م يم٤من اظمتٞم٤مري عمقوقع يدور طمقل اىمؽماح أؾمٚمقب شمدريز َٟمِِمط 

أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ذم  »وىمد قمٜمقت هلذا اًمٌح٨م سمـ  (طمؾ اعمِمٙمالت)يتٛمثؾ ذم 

  -ششمدريس وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة 

 ظمٓمتل ذم هذا اعمقوقع قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: هذا وًم٘مد يم٤مٟم٧م

 :اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةاعمٌح٨م إول: طم٘مٞم٘م٦م وم٘مف 

 -شمّمقر وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةاعمٓمٚم٥م إول:  ,



 

8888 

 -ظمّم٤مئص وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:  ,

 :ذم دراؾم٦م وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة وـمرق شمدريًٝم٤ماعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 -وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةوقاسمط دراؾم٦م اعمٓمٚم٥م إول:  ,

 -ـمرق شمدريس وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:  ,

 :أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالتاعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 -شمٕمريػ طمؾ اعمِمٙمالت اعمٓمٚم٥م إول: ,

 -ظمٓمقات اًمتدريس سمـ " طمؾ اعمِمٙمالت " اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ,

 -أمهٞم٦م شمقفمٞمػ طمؾ اعمِمٙمالت وصٕمقسم٤مشمف اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ,

شمٓمٌٞمؼ أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ذم شمدريس اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  اعمٌح٨م اًمراسمع:

 :اعمٕم٤مسة

 -اًمتخٓمٞمط ًمٚمتدريس اعمٓمٚم٥م إول: ,

 -اًمتٜمٗمٞمذ وآشمّم٤مل ُمع اًمٓمٚم٦ٌم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ,

 -اًمت٘مقيؿ ٕداء اًمٓمٚم٦ٌم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ,

قمقاُمؾ ٟمج٤مح شمدريس اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة سم٠مؾمٚمقب طمؾ  :راسمعاعمٓمٚم٥م اًم ,

 -اعمِمٙمالت

 واًمتقصٞم٤مت- اخل٤ممت٦م

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمكم اًم٘مدير أن شمٕمؿ اًمٗم٤مئدة ُمـ هذا اًمٌح٨م، وي٤ٌمرك  :وأظمػماً 

 -وأن هيٌٜمل إظمالص٤ًم يٙمٚمؾ أقمامزم ،، يمام أرضع إًمٞمف شمٕم٤ممم أن يت٘مٌٚمف ىمٌقًٓ طمًٜم٤مً ومٞمف
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 :بني ٖدٙ البشح

شمِمػم أدسمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم إمم أن وفمٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م قمٜمدُم٤م أنِمئ٧م ذم سمٚمدان 

وهذا  ،أؾم٤مؾم٤مً  ٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م وإوروسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمٖمرض اًمتدريس وٟمنم اعمٕمروم٦ماحلْم

ُمـ أمهٞم٦م اًمقفم٤مئػ إظمرى ًمٚمج٤مُمٕم٤مت ُمثؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وظمدُم٦م  ًمت٘مٚمٞمؾآ يٕمٜمل 

وإٟمام اإلؿم٤مرة إمم أن هدف اجل٤مُمٕم٤مت سم٤مًمدرضم٦م إومم شمٕمٚمٞمؿ إومراد  ،اعمجتٛمع

 ُمتٙم٤مُماًل-  وإقمدادهؿ إقمداداً 

( ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ذم وصمٞم٘م٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم 111) وًم٘مد ٟمّم٧م اح٤مدة

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمغم أن ُمـ أهداف اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم: إقمداد ُمقاـمٜملم أيمٗم٤مء 

 -(1) قم٤مًمٞم٤مً  شم٠مهٞمالً  وومٙمري٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً 

شمقومػم أؾم٤ٌمب اًمتٕمٚمٞمؿ  :وضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م أهداف اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م يمٚمٝم٤م

أو اًمتٛمٞمز إيم٤مديٛمل يمام هل  (2)إيمٗم٤مء اعم١مهٚملم  اجل٤مُمٕمل واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م إلقمداد

 -أهداف ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ

شمٕمد وفمٞمٗم٦م اًمتدريس أهؿ وفم٤مئػ اجل٤مُمٕم٤مت وأيمثره٤م وم٤مقمٚمٞم٦م ذم إقمداد وًمذا 

وآدم٤مه٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م  ،إذ شمزودهؿ سم٤معمٕم٤مرف اًمٜم٤مومٕم٦م ،اًمٓمٚم٦ٌم ًمٚمحٞم٤مة اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

يّمٌحقا يمل ٚمٞم٦م اًمالزُم٦م ًمت٠مهٞمٚمٝمؿ واعمٝم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛم ،اإلجي٤مسمٞم٦م واًم٘مٞمٛمٞم٦م

ويٚمٕم٥م قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس  ،أقمْم٤مء وم٤مقمٚملم ذم ظمدُم٦م أنٗمًٝمؿ وأههؿ وأُمتٝمؿ

وشم٠مهٞمٚمٝم٤م سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع طم٤مضم٤مت  ،ذم إقمداد خمرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل رائداً  دوراً 

 -اًمٕمٍم

ً ُمٕمرومٞم٤ًم ه٤مئاًل وهمػم ُمًٌقق، ومل يٕمد سمقؾمع ًم٘مد  ؿمٝمد اًمٕمٍم احل٤مزم شمٗمجرا

                                        
 -21: ، ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦موزارة اعمٕم٤مرف( 1)

 -313: ، دًمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزموزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم( 2)
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ن حيٞمط إٓ سم٤مًم٘مدر اًمٞمًػم ُمـ هذه اعمٕم٤مرف اعمتدوم٘م٦م، ومؼمزت احل٤مضم٦م إمم اإلٟم٤ًمن أ

شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل ًمٞمٖمدو اًمٗمرد ىم٤مدرًا قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِمٙمالت 

ًمذًمؽ وم٘مد ؾمٕم٧م  ،وقمغم اخت٤مذ ىمرارات صٕم٦ٌم ذم ىمْم٤مي٤م ُمٕم٘مدة ،اعمّم٤مطم٦ٌم ًمٚمتٓمقر

وإمم شمدري٥م اعمٕمٚمٛملم قمغم  ،ًمتٗمٙمػماإلدارات اًمؽمسمقي٦م إمم سمٜم٤مء ُمٜم٤مه٩م دراؾمٞم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ ا

أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمٙمػم  ًمٓمالبأنامط اًمتٗم٤مقمؾ اًمٜمِمط ُمع هذه اعمٜم٤مه٩م هبدف شمٕمٚمٞمؿ ا

 -(1)وشمٜمٗمٞمذ اًمقاضم٤ٌمت اًمٌٞمتٞم٦م ،اًمًديدة سم٤محلقار اعمٜمٔمؿ، واإلضم٤مسم٦م قمغم إؾمئٚم٦م اًم٤ًمسمرة

 وهٙمذا أصٌح شمٕمٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم رضورة شمرسمقي٦م ُمٚمح٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مضمٞمؾ ٕن إُمر يتٕمٚمؼ

وُمقاضمٝم٦م ُمًتجداشمف آضمتامقمٞم٦م سمٌٜم٤مء اجلٞمؾ اًمذي شمٕمده اعمدرؾم٦م ًمٌٜم٤مء اعمجتٛمع 

 -وآىمتّم٤مدي٦م

وسم٤مشم٧م ـمرق اًمتدريس احلديث٦م شمٌتٕمد قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمتْمٛمٜم٦م ومٚمًٗم٦م أن 

يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ ىم٤مئاًم قمغم إؾمت٤مذ إمم ُم٤م يٕمرف سمٓمرق " اًمتٕمٚمؿ اعمتٛمريمز طمقل اًمٓم٤مًم٥م " 

 -" اًمتٕمٚمؿ اًمٜمِمط "وىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ 

ـ ظمالل ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٚمؿ اعمتٛمريمز طمقل اًمٓم٤مًم٥م يتؿ هتٞمئ٦م سمٞمئ٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م حتقي وُم

ٓمقر اًمٓمالب قمغم اعمًتقى وشمضمذاسم٦م سمحٞم٨م شمتٞمح اًمٗمرص٦م ًمٜمٛمق وُمقاىمػ حمٗمزة 

 ًتقى إيم٤مديٛمل-واعماًمِمخيص، 

ٜمٛمق ًمدى واًموشمّمٛمؿ هذه اًمٌٞمئ٦م قمغم أؾم٤مس اًمؽميمٞمز قمغم إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت اًمتٕمٚمؿ 

ٝم٤مري٦م واعمقمغم ٟمحق ُمًت٘مؾ، ذم إنِمٓم٦م اعمٕمرومٞم٦م وُمـ ظمالل اٟمدُم٤مضمٝمؿ ذاشمٞم٤ًم اًمٓمالب 

 ذم ختّمّم٤مهتؿ اعمختٚمٗم٦م-

ٞمقهلؿ وُميرشمٙمز هذا اًمٜمٛمط اًمتٕمٚمٞمٛمل قمغم إنِمٓم٦م اًمتل متثؾ اهتامُم٤مت اًمٓمالب 

ٓ جي٥م أن يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م  ،وي٘مقم إؾمت٤مذ سمدور إرؿم٤مدي شمقضمٞمٝمل ،اطمتٞم٤مضم٤مهتؿو

 يتحٛمس ًمف اًمٓم٤مًم٥م-

                                        
 -12,14يٜمٔمر: ُم١ميد ومقزي، اعمرضمع ذم شمدريس ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم: ( 1)
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وطمٞم٨م  ،ـمريؼ طمؾ اعمِمٙمالت :ق اًمتٕمٚمؿ اًمٜمِمط اعمتٛمريمز قمغم اًمٓم٤مًم٥موُمـ ـمر

إن أهداف شمدريس ُم٘مرر وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة يتالءم ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمتدريس سمحؾ 

م ُم٘مؽمطم٤ًم شمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم وٛمـ ىم٤مًم٥م ٟمٔمري ًمتدريًف وومؼ اعمِمٙمالت وم٘مد اظمؽمت أن أىمدّ 

 -أؾمٚمقب "طمؾ اعمِمٙمالت"
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 ادلجحث األول

 

ٟمققمٞم٦م  :ُمـ أمهٝم٤م ،شمرشمٌط ـمرق اًمتدريس سمٕمدة قمٜم٤مس ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

وم٤معم٘مررات اًمٜمٔمري٦م ختتٚمػ ذم ـمري٘م٦م شمدريًٝم٤م قمـ  ،اعمحتقى اًمٕمٚمٛمل ًمٚمامدة اعم٘مررة

، يمام أن اعم٘مررات اًمٜمٔمري٦م ختتٚمػ ذم ـمري٘م٦م شمدريًٝم٤م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م

واعمتٖمػم اعمتحٙمؿ ذم هذا  ،اًمتٗمًػم ُمثالً  ومتدريس ُم٤مدة اًمٗم٘مف خيتٚمػ قمـ شمدريس ُم٤مدة

وإذا يمٜم٤م سمّمدد اىمؽماح ـمرق ًمتدريس وم٘مف  ،اًمًٞم٤مق هق ـمٌٞمٕم٦م اعمحتقى اًمٕمٚمٛمل

اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ومال ؿمؽ أنف ُمـ اعمٝمؿ أن ٟمًتٓمٚمع ـمٌٞمٕم٦م حمتقاه٤م اًمٕمٚمٛمل 

 -وظمّم٤مئّمف وأهداف شمدريًف

 :تصٕز فكْ الكضاٖا املعاصسٚ: املطمب األٔه

اعمٕم٤مسة" تٙمقن ُمـ "وم٘مف" و" اًم٘مْم٤مي٤م" و"ُمريم٥م إو٤مذم ي يالطمظ أن اعمّمٓمٚمح

وًمٚمقىمقف قمغم ُم٤مهٞمتف ٓ سمد ُمـ ذيمر شمٕمريػ يمؾ ًمٗمظ ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اًمٚمٖمقي٦م 

 -وآصٓمالطمٞم٦م

 ـ شمٕمريػ اًمٗم٘مف:

 ♂چ ڃ ڃ ڃ ڃ ▬: وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1)اًمٗم٘مف ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ اًمٗمٝمؿ

أي ٓ  ،[44ء: اإلها ] ♂ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ▬: وىمقًمف شمٕم٤ممم ،أي ٓ ٟمٗمٝمؿ ،[91هقد:]

ر ،(2)أي ومٝمٛمتف  ،وم٘مٝم٧م يمالُمؽ :وشم٘مقل اًمٕمرب ،شمٗمٝمٛمقن  :وضم٤مء ذم يمِمػ إها

                                        
 -13.522 : اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب( يٜمٔمر1)

 -22. 1أُمدي، اإلطمٙم٤مم ( 2)
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 -(1)شاًمٗم٘مف هق اًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك اخلٗمل»

أي ذم اصٓمالح وم٘مٝم٤مء  (ذقم٤مً )اًمٗم٘مف »  :: وم٘مد ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مرأُم٤م اصٓمالطم٤مً 

 -(2)ش ٓ إصقًمٞم٦م  (اًمٗمرقمٞم٦م)دون اًمٕم٘مٚمٞم٦م  (ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م)اًمنمع 

٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم»  :سم٘مقًمف اًمًٌٙملوسم٠مؿمٛمؾ ُمـ اًم٤ًمسمؼ قمرومف 

 -(3)ش ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م  اعمٙمت٥ًم

وم٤مًمٗم٘مٞمف يٌح٨م ذم ومٕمؾ اعمٙمٚمػ ُمـ طمٞم٨م ُم٤م يث٧ٌم ًمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

واًمٗم٘مف هق اعمرضمع ذم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمام يّمدر قمـ  ،ُمًتٜمدًا إمم أدًم٦م اًمنمع

  -(4)أو ُم٤م يٕمؽموف ُمـ ُم٤ًمئؾ ذم طمٞم٤مشمف  اإلٟم٤ًمن

 :ـ شمٕمريػ اًم٘مْم٤مي٤م

إُمر اعمتٜم٤مزع  :ويراد هب٤م ،وهل ُم٠مظمقذة ُمـ ىم٣م ،واطمدهت٤م ىمْمٞم٦م :اًم٘مْم٤مي٤م ًمٖم٦م

 -(5)اًمذي يٕمرض قمغم اعمجتٝمد أو اًم٘م٤ميض ًمٞم٘ميض ومٞمف  ،قمٚمٞمف

 -ىمْمٞم٦م :ي٘م٤مل ًمف ،أو ًمٞمس سمٙمذا، هق يمذا :ويمؾ ىمقل ُم٘مٓمقع سمف ُمـ ىمقًمؽ

أي احلٙمؿ سم٤مًمٌمء أنف يمذا وًمٞمس  ،اًمتجرسم٦م ظمٓمر واًم٘مْم٤مء قمن :وذم هذا ي٘م٤مل

 -(6) سمٙمذا أُمر صٕم٥م

                                        
ر ( 1)  -99. 4اًمٌزدوي، يمِمػ إها

 41. 1ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ( 2)

 -1.28( اإلهب٤مج 3)

 -1.22اًمزطمٞمكم، أصقل اًمٗم٘مف ( 4)

 -15.186، واسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب 696يٜمٔمر: اًمٗمٞمقُمل، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: ( 5)

 -1.417ي٥م اًم٘مرآن ( اعمٗمردات ذم همر6)
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 ـ شمٕمريػ اعمٕم٤مسة:

 :اًمٕملم واًمّم٤مد واًمراء أصقل صمالصم٦م صحٞمح٦م: »ىم٤مل اسمـ وم٤مرس

شمٕمٚمؼ سمٌمء  :واًمث٤مًم٨م ،واًمث٤مين: وٖمط رء طمتك يتحٚم٥م ،دهر وطملم :وم٤مٕول

 ٻ ٻ ٻ * ٱ ▬: ٤مممشمٕم ىم٤مل اهلل ،وهق اًمدهر ،وم٤مٕول اًمٕمٍم،واُمت٤ًمك سمف

  -(1)ش  [2 , 1اًمٕمٍم: ] ♂ پ

اح٠مظمقذة ُمـ اًمٕمٍم سمٛمٕمٜمك اًمدهر، وهق اًمٕمٍم احل٤مزم  :عمٕم٤مسةسم٤مواعم٘مّمقد هٜم٤م 

أو اًمقىم٧م احل٤مرض اًمذي فمٝمرت ومٞمف يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م واعم٤ًمئؾ اعمًتجدة اًمتل حتت٤مج 

 -إمم طمٙمؿ ذقمل واضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم ومٞمٝم٤م

أو اًمقىم٧م  ،ة اًمٕمٍم واعمٍم، أو وطمدة اًمزُم٤من واعمٙم٤منة شم٘متيض وطمدواعمٕم٤مَس 

 -واًمٕمرف

ومٛمّمٓمٚمح )وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة( يٕمٜمل أن هٜم٤مك ىمْم٤مي٤م ُمًتجدة جي٥م أن شمقضمف 

إًمٞمٝم٤م اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمٌح٨م واًمت٠مصٞمؾ واًمت٘مقيؿ ذم وقء اإلؾمالم اًمذي أنزًمف اهلل قمز 

ف ُمـ اعم٘مٓمقع سمف أن هلل إذ إٟم،وضمؾ ًمت٘مقيؿ احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ طمريم٦م وٟمِم٤مط

 -ذم يمؾ ُم٤م يٙمتِمٗمف اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٞم٨م يمٞمٗمٞم٦م اإلوم٤مدة ُمٜمف واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف أطمٙم٤مُم٤مً 

  :واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة صٜمٗم٤من

وىمد شمٜمزل سم٤مًمٗمرد أو اعمجتٛمع  ،وىم٤مئع أومرزهت٤م طم٤مًم٦م اًمتٓمقر احلْم٤مري واعمدين ,أ

 -وسمام أهن٤م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ ومحٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل جمٝمقل

وم٧م ذم اح٤ميض وقمٚمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل، همػم أن أؾم٤مس احلٙمؿ وىم٤مئع قمر ,ب

اًمذي اٟمٌٜمك قمٚمٞمف ىمد شمٖمػم، وُمـ صمؿ جي٥م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ذم وقء شمٓمقر اًمٕمٍم ذم 

 -(2) اعمج٤مٓت احلٞم٤مشمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م

                                        
 -4.341( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 1)

 -14ؿمٌػم، اعمٕم٤مُمالت اح٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة:  ( يٜمٔمر:2)
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" اًمٜمقازل " و" اعمًتجدات " ويٓمٚمؼ قمغم " اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة " ُمّمٓمٚمح 

 -(1)" اًمقىم٤مئع " واحلقادث" و"

 :خصاٟص الكضاٖا املعاصسٚ: الجاٌ٘املطمب 

ختتص اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة سمخّم٤مئص متٞمزه٤م وشم١مصمر قمغم أهداف شمدريًٝم٤م 

  :ُمـ أهؿ شمٚمؽ اخلّم٤مئص ،ويمذا قمغم ـمرق شمدريًٝم٤م

إُم٤م أن شمٙمقن ضمديدة همػم ُمٕمرووم٦م ُمـ  ،وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة :اجلدة أو اًمٕمٍمٟم٦م ,1

 ،اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمًٚمقك اإلٟم٤ًمين أو أهن٤م ُمقضمقدة ًمٙمـ طم٤مًمتٝم٤م شمٓمقرت سم٤مًمتٓمقر ،ىمٌؾ

 -(2) أو ٟمتٞمج٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م

شمتّمػ  ،وم٘مد أومرز اًمقاىمع ىمْم٤مي٤م ـمٌٞم٦م واضمتامقمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م :اًمتٜمقع ,2

 -سم٤مجلدة وحتت٤مج إمم سمٞم٤من شمقصٞمٗمٝم٤م اًمنمقمل

، وهذا ُمـ أهؿ ُم٤م شمتٛمٞمز واًمّمٕمقسم٦م ذم ومٝمٛمٝم٤م وؾمؼم همقره٤ماًمتٕم٘مٞمد واًمٖمٛمقض  ,3

طمٞم٨م شمتداظمؾ قمدة قمٜم٤مس ذم شمِمٙمٞمؾ صقرة  ،ةسمف اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مس

اًم٘مْمٞم٦م، مم٤م جيٕمؾ إصدار احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م صٕم٤ًٌم وحيت٤مج ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

 إمم رأي اخلؼماء اعمختّملم ذم ُمقوققمٝم٤م-

إن اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة قم٤ٌمرة قمـ ُمِمٙمالت ُمٕم٤مسة، شمٕمؽمض  :اًمقاىمٕمٞم٦م ,4

ضم٤مسم٤مت قمـ أؾمئٚم٦م يٓمرطمٝم٤م اًمٜم٤مس وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م إ ،اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م

وىمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ٟمٔمري حمض أو اومؽمايض همػم  ،وطمؾ عمِمٙمالت شمتٕمٚمؼ سمحٞم٤مهتؿ

 -واىمٕمل

                                        
ًمٙمٜمٜمل أريد ُمٜمٝم٤م اجل٤مُمع اعمِمؽمك وهق:  ( يث٧ٌم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ومروىم٤ًم سملم هذه اعمّمٓمٚمح٤مت،1)

، وم٘مف اجلدة- يٜمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، اًمتح٘مٞمؼ ذم ُمٕمٜمك اًمٜم٤مزًم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد طمًلم اجلٞمزاين

 -25 ,1.22اًمٜمقازل 

 -14ؿمٌػم، اعمٕم٤مُمالت اح٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة: ( 2)



 

8888 

 

 ادلجحث انثبوي

 

وٓؿمؽ يمذًمؽ  ،ذم شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م اًمٗم٘مٝمل إمم وٌط ُمٜمٝمجل حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة

 -سمٜمٙمٝم٦م ظم٤مص٦م أن ـمري٘م٦م شمدريًٝم٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن

 :دزاضٛ الكضاٖا املعاصسٚ ضٕابط: األٔهملطمب ا

أمهٞم٦م  إن اشمّم٤مف اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة سم٤مًمتٕم٘مٞمد واًمتٜمقع يقضم٥م اًمت٠ميمٞمد قمغم

  -اًمْمقاسمط اًمٜم٤مفمٛم٦م حلريم٦م شمقصٞمٗمٝم٤م

 :اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة مجٚم٦م ُمـ اًمْمقاسمط ًمدراؾم٦م اًم٘مْمٞم٦موومٞمام يكم أؾمتٕمرض 

 :اًمتٕمٌد هلل :اًمْم٤مسمط إول

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمؿ هق صامم إُم٤من اًمذي يْمٛمـ ًمف وًمٖمػمه  (و٤مسمط اًمتٕمٌد)ن إ 

وهذا اًمْم٤مسمط  ،اإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ واًمٜمّمـح ومٞمف ًمٜمٗمًف وعمجتٛمٕمف وًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م

سمحٞم٨م يٙمقن شمٙمٞمٞمٗمف هل٤م ،ي٘متيض أن يتجرد اًمٜم٤مفمر ذم اعمًتجدة قمـ أي طمٙمؿ ُمًٌؼ

جف اًمذي  ،شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمدًمٞمؾ وىمع ذم ٟمٗمًف ىمٌؾ اًمٜمٔمر ذم اًم٘مْمٞم٦م وٓ يٙمقن اًمدًمٞمؾ شم٤مسمٕم٤ًم ًمرأ

 (وُمـ هٜم٤م يم٤من طمرص اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم ؾمالُم٦م )اعم٘م٤مصد ،ومٞمٙمقن ُمتٌٕم٤ًم ًمٚمٝمقى

  -(1)ش وم٢من اعم٘م٤مصد أرواح إقمامل » :ي٘مقل أبـق إؾمحـ٤مق اًمِم٤مـمٌل ،ذم يمؾ ىمـقل وومٕمؾ

وىمد ٟمص اًمٕمٚمامء اعمِمتٖمٚمقن ذم وم٘مف اًمٜمقازل قمغم رضورة أن يتجرد اًمٜم٤مفمر ذم 

صمؿ قمٚمٞمف اإلحل٤مح سم٤مًمدقم٤مء وـمٚم٥م اًمٗمتح ُمـ  ،ازل ُمـ اهلقى وخيٚمص هلل ذم ذًمؽاًمٜمق

                                        
 - 244. 2( اعمقاوم٘م٤مت 1)
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سمف وشمقومٞم٘مف إمم اًمًداد وإص٤مسم٦م احلؼ ذم هذا إُمر   -(1)اهلل أن يٚمٝمٛمف رؿمده وصقا

 :اإلدراك اًمت٤مم اًمِم٤مُمؾ :اًمْم٤مسمط اًمث٤مين

 ،ومٝمل همػم ُمتحددة ذم ذاهت٤م،وذًمؽ أن دراؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة ـمٚم٥م اعمجٝمقل

وإٓ ح٤م  ،ًمٙمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م ٓ شُمٕمٚمؿ سم٤مًمٔمـ اًمراضمح ،ٟمٕمٚمؿ سمٕمض ُمٕم٤معمٝم٤م أو آصم٤مره٤موإن يمٜم٤م 

  -يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم دراؾمتٝم٤م

إن دراؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة شم٘مع سملم اإلدراك اًمت٤مم ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

اعمٕمٚمقُم٦م سم٠مدًمتٝم٤م وُمداريمٝم٤م وسملم قمدم اإلدراك اًمت٤مم حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م اعمًتجدة 

سمتجريده٤م ُمـ اًمِمقائ٥م  (أو اعمِمٙمٚم٦م ٞمح )اًم٘مْمٞم٦م، ومال سمد ُمـ شمٜم٘مٝمٞم٤مً وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م وم٘م

وسمٞم٤من اًمزائػ ُمٜمٝم٤م ُمـ  ،أقمٜمل اًمٕمقائؼ اعمٕمرومٞم٦م اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م ،وحت٘مٞمؼ أريم٤مهن٤م

واحل٘مٞم٘م٦م إن  ،طمتك ٟمت٠ميمد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ يمقن هذه اعمِمٙمٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ٓ ومهٞم٦م ،اًمّم٤مًمح

 -سمام يٙمقن أصٕم٥م ُمـ إجي٤مد احلٚمقل هل٤محتديد اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة وسمٞم٤من وضمف إؿمٙم٤مهل٤م ر

وم٢من قمٚمٞمف أن ي١مـمره  ،صمؿ إن دارس اعمًتجدة إذا اؾمتٓم٤مع أن ي١مؾمس إؿمٙم٤مًمف

شمًتدقمل اًمٜمٔمر ذم اح٤ميض واحل٤مرض  ،وٛمـ رؤي٦م ؿمٛمقًمٞم٦م ذم اًمدراؾم٦م واًمٌح٨م

 -وشمًتنمف اعمًت٘مٌؾ

ُمـ ذا ُم٤م يًتٚمزم اًم٘مٞم٤مم سم٢مضمراءات شمْمٛمـ إظمذ سمٙم٤موم٦م أـمراف اعمقوقع وه 

ء اًمت٤مم وآؾمت٘مّم٤مء اًمت٠مُمكمآؾمت٘م   -را

  :أهٚمٞم٦م اعمتّمدي ًمٌح٨م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة :اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م

وم٠مُم٤م  ،شمتٓمٚم٥م دراؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ذم اعمتّمدي هل٤م ذوـم٤ًم قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م

وأُم٤م اخل٤مص٦م  ،اًمٕم٤مُم٦م ومٝمل اًمتل ومّمٚمٝم٤م قمٚمامء إصقل ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ ذم سم٤مب آضمتٝم٤مد

روٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ُمـ اًمتِم٤مسمؽ واًمتٕم٘مٞمد ومٝمل ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ احل٤مًم٦م اًمتل شمٗم

                                        
وومّمؾ ذم اًمٜمٞم٦م: اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، اًمٗم٘مٞمف  24ؿمٌػم، اعمٕم٤مُمالت اح٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة: ( يٜمٔمر: 1)

 وُم٤م سمٕمده٤م- 2.171واعمتٗم٘مف 
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 -واًمتٜمقع

 :أوًٓ: اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمتّمدي ًمٌح٨م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

وٓؾمٞمام اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمٜمٝم٤م طمتك  ،أن يٙمقن قم٤مح٤م سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ,1

 ٓ يًتدل سمدًمٞمؾ ُمٜمًقخ-

ٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ٟمحق وسف وهمػممه٤م ُمـ قمٚمقم اًم ,2

يٙمقن قم٤مروم٤م سمٕمٚمقم اًمٌالهم٦م ُمـ ُمٕم٤من وسمٞم٤من وسمديع وسمذا يًتٓمٞمع اًمٜمٔمر ذم اًمدًمٞمؾ 

 -ٟمٔمراً صحٞمح٤ًم ويًتخرج ُمٜمف إطمٙم٤مم اؾمتخراضم٤ًم ىمقي٤مً 

أن يٙمقن قم٤مح٤ًم ظمٌػماً سمٛمقاىمع اإلمج٤مع طمتك ٓ يٗمتل وجيتٝمد سمخالف ُم٤م أمجع  ,3

  -قمٚمٞمف ومٞمٙمقن ىمد ظمرق اإلمج٤مع

سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ًمٞمٕمرف اعمراد ُمـ ذًمؽ،  ٤مً أن يٙمقن قم٤مح ,4

وٕن سمٕمض اًمٜمّمقص ٟمزل قم٤مُم٤ًم وىمد  وُم٤م يتٕمٚمؼ هبام ُمـ ختّمٞمص أو شمٕمٛمٞمؿ

 أريد سمف اخلّمقص وٓ يٗمٝمؿ ذًمؽ إٓ ُمـ ظمالل اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم ٟمزول اًمٜمص-

ف سم٠مصقل اًمٗم٘مف أي: سم٠من شمٙمقن ًمف ىمدرة قمغم اؾمتخراج أطمٙم٤مم اًمٗم٘م أن يٙمقن قم٤مح٤مً  ,5

 -ُمـ أدًمتٝم٤م وذًمؽ سمٛمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م

سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وقم٤مروم٤م سمٛمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وقمرومٝمؿ طمتك يًتٜمٌط  أن يٙمقن قم٤مح٤مً  ,6

 -(1)إطمٙم٤مم اًمتل شمقاومؼ ُم٘مّمد اًمِم٤مرع وطمتك ٓ يقىمع اًمٜم٤مس ذم احلرج واًمٕمن

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمنموط اخل٤مص٦م ًمٚمٛمتّمدي ًمٌح٨م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

  :اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ,1

ُمـ ظمالل مم٤مرؾمتف ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء هذه اعمٚمٙم٦م ًمدى ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ  قنتٙمشم

                                        
، وإؾمٜمقي، هن٤مي٦م اًمًقل 4.115، واًمِم٤مـمٌل، اعمقاوم٘م٤مت 512( يٜمٔمر: اًمِم٤مومٕمل، اًمرؾم٤مًم٦م: 1)

4.547- 
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 ،إذا مل يتٙمٚمؿ اًمٗم٘مٞمف ذم ُم٠ًمخ٦م مل يًٛمٕمٝم٤م» :ٟم٘مؾ قمـ اًمٖمزازم ىمقًمفىمد وواصٓمالطم٤مهتؿ، 

وُمـ اًمقاوح أن ُم٘مّمقد اًمٖمزازم ىمدرة  ،(1) شومٚمٞمس سمٗم٘مٞمف ،يمٙمالُمف ذم ُم٠ًمخ٦م ؾمٛمٕمٝم٤م

ارشم٤ٌمـم٤مهت٤م سمٙمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م وسمٞم٤من  اًمٗم٘مٞمف قمغم حتٚمٞمؾ أضمزاء اعم٠ًمخ٦م اجلديدة ويمِمػ

وًمٞمس اعمراد إصدار  (،يتٙمٚمؿ)وهذا ُم٤م شمقطمل سمف يمٚمٛم٦م  ،ُمآظمذ احلٙمؿ اًمنمقمل هل٤م

 واهلل أقمٚمؿ -وهذا ُم٤م يٕمٜمل شمِمٙمؾ اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م -احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م

 ٕم٦م إومؼ:ؾم ,2

فمقاهر أخٗم٤مظ اًمٜمص، واًم٘مدرة قمغم شم٘مٚمٞم٥م وضمقه  قمٜمدقمدم اجلٛمقد واعم٘مّمقد هب٤م 

وإدراك شمٕمدد وضمقه اًم٘مٞم٤مس، واٟمت٘م٤مء  ،(2) اعمِمٙمٚم٦ماًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة أو  اًمٜمٔمر ذم

  -اؾمتّمالطم٤مً  إيمثر حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م وأ ،اؾمتح٤ًمٟم٤مً  إىمقى أثراً 

 ُمٕمروم٦م إقمراف واعمجتٛمٕم٤مت: ,3

طم٤مل اعمجتٛمع ُمـ أهؿ إُمقر اًمتل حيت٤مضمٝم٤م  وم٢من وم٘مف اًمقاىمع واًمٕمرف وُم٤م قمٚمٞمف

ئد وم٢من اًم ،اًم٤ٌمطم٨م ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة ٗمتقى شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمٕمقا

 -وإطمقال، وذًمؽ يمٚمف ُمـ ديـ اهلل

 ًمدرسم٦م قمغم اًمٗمتقى وآؾمتٜم٤ٌمط واًمتخري٩م:ا  ,4

سمد ُمـ اًمتدري٥م قمغم ختري٩م إطمٙم٤مم، ٕن اًمتدري٥م يٙم٥ًم اًمٗم٘مٞمف اعمروٟم٦م  ٓ

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمالزُم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت احلديث٦م ورضورة اًمتدري٥م قمغم ختري٩م 

يميورة اًمتدري٥م قمغم طمؾ ُم٤ًمئؾ اًمري٤موٞم٤مت: ومٙمام ٓ يٙمٗمل اًمٕمٚمؿ  إطمٙم٤مم

سم٤مًم٘مقاٟملم اًمري٤موٞم٦م دون اًمتدرب قمٚمٞمٝم٤م ومٙمذًمؽ ٓ يٙمٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م 

 -(3)دون اًمتدرب قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م واؾمتٜم٤ٌمط وختري٩م إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م

                                        
 -461. 4ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ، 17. 1اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف ( 1)

 -61يٜمٔمر: حمٛمد رواس ىمٚمٕم٦م ضمل، ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمًتجدة: ( 2)

 -21,22يٜمٔمر ذم اًمنموط اخل٤مص٦م: قمٌد احلؼ محٞمش، ُمدظمؾ إمم وم٘مف اًمٜمقازل:( 3)
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يدرب إمم أمهٞم٦م اًمتدري٥م قمغم ختري٩م إطمٙم٤مم ومٙم٤من  وىمد شمٜمٌف أبق طمٜمٞمٗم٦م ىمديامً 

ؿ يتٚم٘مك إطمٙم٤مم واإلضم٤مسم٤مت صمظمقاص شمالُمٞمذه قمغم ذًمؽ: سمٓمرح اعمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

ُمٜمٝمؿ صمؿ يٜم٤مىمش هذه إضمقسم٦م ُمٕمٝمؿ ومٞمّمحح ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمحح ويرد ُم٤م يرد وٓ يٙمره 

 -واهلدف ُمـ ذًمؽ هق اًمدرسم٦م قمغم اًمٗمتقى وآؾمتٜم٤ٌمط ،(1) أطمدًا قمغم ىمقل

وأن  ،سم٤مًمٖمٛمقض واًمتٕم٘مٞمد ئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ أن اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة شمتًؿ اخلالص٦م:

شمقصٞمٗمٝم٤م حيت٤مج إمم شمقفمٞمػ اعمٕمٚمقُم٤مت واخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م وومؼ إـم٤مر ؿمٛمقزم ًمٚمٕمٌقر 

وأن اعمتّمدي ًمٚمٌح٨م ومٞمٝم٤م حيت٤مج إمم  ،ُمـ اإلدراك اًمت٤مم إمم قمدم اإلدراك اًمت٤مم

 - وآؾمت٘مّم٤مء وآيمتِم٤مف ،شمدري٥م قمغم ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد

 :ا الفكّٗٛ املعاصسٚطسم تدزٖظ الكضاٖ: املطمب الجاٌ٘

وهق ٟمٔم٤مم ُمـ إقمامل  ،ذم احلٞم٤مة اًمؽمسمقي٦م ؿم٤مئٕم٤مً  يِمٙمؾ ُمّمٓمٚمح اًمتدريس ًمٗمٔم٤مً 

ٟمٌٝمؿ اعمختٚمٗم٦م هؿوٟمٛمقاًمٓمٚم٦ٌم شمٕمٚمؿ  إممي٘مّمد سمف أن ي١مدي  ،٤مخٓمط هلاعم  ،(2) ذم ضمقا

يِمتٛمؾ قمغم جمٛمققم٦م ُمـ إنِمٓم٦م اهل٤مدوم٦م اعم٘مّمقدة ُمـ ىمٌؾ إؾمت٤مذ وـمالسمف، و

 ،(3) ٤مس صمالصم٦م هل:إؾمت٤مذ، واًمٓم٤مًم٥م، واح٤مدة اًمدراؾمٞم٦محيقي هذا اًمٜمٔم٤مم قمٜمو

شمّم٤مل سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٕمالىم٦م أؾم٤مؾمٞم٦ًم ًمال وؾمٞمٚم٦مً  ٚمٖمقياًمٜمِم٤مط اًمشمتْمٛمـ هذه اًمٕمٜم٤مس 

سملم أـمراف هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمحٞم٨م يًتٝمدف هذا اًمٜمٔم٤مم إيم٤ًمب اًمٓمالب اعمٕم٤مرف 

 -واعمٝم٤مرات واًم٘مٞمؿ وآدم٤مه٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم

وٛمـ ُمٜمٔمقُم٦م اًمت٤ًمؤٓت  يمٞمػ()اًم١ًمال اعمٝمؿ ودمٞم٥م ـمري٘م٦م اًمتدريس قمـ 

 (-وهؾ ،ويمٞمػ ،وح٤مذا ،وُم٤مذا ،ـْ ُمَ )اًمتدريًٞم٦م  (4)اخلٛم٦ًم 

                                        
، وحمٛمد رواس ىمٚمٕمجل، ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م 71أبق طمٜمٞمٗم٦م:  حمٛمد أبق زهرة، يٜمٔمر:( 1)

 -62اعمًتجدة: 

 -67قمكم راؿمد، اعمٕمٚمؿ اًمٜم٤مضمح وُمٝم٤مراشمف:  يٜمٔمر:( 2)

 -177يٜمٔمر: طمًـ ؿمح٤مشم٦م، اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمت٘مقيؿ اجل٤مُمٕمل: ( 3)

 هذه اعمٜمٔمقُم٦م اخلامؾمٞم٦م ُمـ اصٓمالطم٤ميت-( 4)
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س  ----- ظمّم٤مئص اًمٓمٚم٦ٌم -؟ ـ ُمـ أدرِّ

س ؟  ---- اعمحتقى اًمتدريز-ـ ُم٤مذا أدرِّ

س ؟  ---- أهداف اًمتدريس-ـ ح٤مذا أدرِّ

س ؟ تقى ذم وقء --- ـمري٘م٦م اًمتدريس اًمتل حت٘مؼ أهداف اعمح-ـ يمٞمػ أدرِّ

 ظمّم٤مئص اًمٓمٚم٦ٌم

 ---- اًمت٘مقيؿ اعمرطمكم واًمٜمٝم٤مئل -ـ هؾ حت٘م٘م٧م أهداذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ؟

أهداف  إن اظمتٞم٤مر اًمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتدريس اعمقوقع هل٤م أثر يمٌػم ذم حت٘مٞمؼ 

د وسمٞمئ٦م اًمتدريس وشمٕمد ـمري٘م٦م  ،اح٤مدة وختتٚمػ اًمٓمرق سم٤مظمتالف اعمقاوٞمع واعمقا

ًمتدريس شمتجغم ومٞمٝم٤م ضمٝمقد إؾم٤مشمذة ذم اًمقاىمع اًمتدريس طمٚم٘م٦م ُمـ طمٚم٘م٤مت قمٛمٚمٞم٦م ا

 قمـ ـمريؼ اًمتقاصؾ اًمٗمٕم٤مل، واحلقار اًمٜمِمط سملم إؾمت٤مذ واًمٓمٚم٦ٌم، وقمٛمقُم٤مً  ،اًمؽمسمقي

 -يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م أومْمؾ يم٤من اؿمؽماك اًمٓم٤مًم٥م أيمؼم يمٚمام

 ويٜمٓمٌؼ قمغم ُم٘مرر وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم همػمه ُمـ اعم٘مررات ُمـ

  :ذم اجل٤مُمٕم٤مت ؿمٞمققم٤مً  فًـمرق شمدريطمٞم٨م يمقن أيمثر 

وهل شم٘مديؿ ًمٗمٔمل ُمٜمٔمؿ عمقوقع اح٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٕمززه هم٤مًم٤ًٌم  :ـمري٘م٦م اعمح٤مرضةـ 

دورًا حمدودًا ًمٚمٓمٚم٦ٌم ُمـ اعمح٤مرضة اعمٕمدًم٦م  وشمْمٞمػ- (1) وؾم٤مئؾ اإليْم٤مح اًمٌٍمي٦م

طمٞم٨م إًمزاُمٝمؿ سم٤مًم٘مراءات اًم٘مٌٚمٞم٦م أو سم٤مًمتزام إؾمت٤مذ سم٘مٓمع هده ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ذم ضمزئٞم٤مت 

  -٤مخمٓمط هل

ُمـ ظمالهل٤م اًمتل يتؿ  ُمـ اًمٓمرق اًم٤ًمئدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل :اعمٜم٤مىمِم٦مـمري٘م٦م ـ 

 -ومْماًل قمـ أؾمت٤مذهؿ ،اًمٓمٚم٦ٌم أنٗمًٝمؿ شم٤ٌمدل اًمرأي سملم

                                        
 -٤198,199مًمٞم٥م اإلسمداقمٞم٦م ذم اًمتدريس اجل٤مُمٕمل: طمًلم سمٕم٤مرة، ُم٤مضمد اخلٓم٤مي٦ٌم،إؾميٜمٔمر: ( 1)
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ي٤م وُم٤م ىمدُمتف أدسمٞم٤مت اًمؽمسمٞم٦م ُمـ  (1)وقمغم اًمرهمؿ مم٤م هل٤مشملم اًمٓمري٘متلم ُمـ ُمزا

ً إٓ  ،اًمٜمِمط وحتقيٚمٝمام إمم إـم٤مر اًمتٕمٚمؿ ،ُم٘مؽمطم٤مت ًمتٗمٕمٞمؾ دور اًمٓمٚم٦ٌم ومٞمٝمام أن هلام أثرا

وحتٗمٞمزهؿ ًمٚمتٕمٚمؿ اًمذايت، ودومٕمٝمؿ ًمٌٜم٤مء أنامط شمقاصؾ  ،حمدودًا ذم شمٜمٛمٞم٦م شمٗمٙمػم اًمٓمٚم٦ٌم

 -ُمتٜمققم٦م ُمع اعمجتٛمع

اشمْمح ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م أن اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة شمتًؿ سم٤مًمٖمٛمقض  وىمد

٘م٦م وومؼ إـم٤مر وأن شمقصٞمٗمٝم٤م حيت٤مج إمم شمقفمٞمػ اعمٕمٚمقُم٤مت واخلؼمات اًم٤ًمسم ،واًمتٕم٘مٞمد

ؿمٛمقزم ًمٚمرسمط سملم اإلدراك اًمت٤مم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت واخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م وقمدم اإلدراك اًمت٤مم 

حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م اًمٗم٘مٝمل، وأن اعمتّمدي ًمٚمٌح٨م ومٞمٝم٤م حيت٤مج إمم 

 ،درسم٦م ذم ُمٝم٤مرات اًمتخري٩م وآؾمتٜم٤ٌمط وُم٤م يًٛمك ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد

 -وآؾمت٘مّم٤مء وآيمتِم٤مف

ومٕمٜم٤م إمم اقمتامد ـمرق شمدريس شمريمز قمغم اًمٓم٤مًم٥م حمقرًا رئٞم٤ًًم ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م وهذا يد

ذًمؽ هبدف اًمقصقل إمم ضمٞمؾ ىم٤مدر قمغم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت احلٞم٤مة، يٛمتٚمؽ واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، 

ُمع صمقرة اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مٓت وشمٕم٘مد  ظمّمقص٤مً و ،اًمدرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 دٟمٞم٦م-وشمِم٤مسمؽ ُمٗمرزات احلْم٤مرة اعم ،اًمقىم٤مئع اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ويٜمٔمر إمم ـمرق اًمتٕمٚمؿ اعمتٛمريمزة قمغم اًمٓم٤مًم٥م قمغم أهن٤م شمٚمؽ اًمتل شمريمز سمِمٙمؾ 

 يتؿ اًمتخٓمٞمط هل٤م سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ-واهتامُم٤مهتؿ، ويمٌػم وحمدد قمغم اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٓمٚم٦ٌم 

وومٞمٝم٤م ي٘مقم إؾمت٤مذ سمدور اعمرؿمد ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمؿ ُمـ ظمالل شم٘مديؿ اًمتقضمٞمٝم٤مت  

ؾمؽمؾم٤مل ذم وآاعمتٕمٚمٛملم، سمدًٓ ُمـ اًمتٚم٘ملم  تٖمذي٦م اًمراضمٕم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌمواًمرؿم٤مدات واإل

 اًمنمح يمام هق احل٤مل ذم ـمري٘م٦م اعمح٤مرضة اًم٤ًمئدة-

أُم٤م أنِمٓم٦م اًمتٕمٚمؿ اعمتْمٛمٜم٦م ذم هذه اًمٓمرق ومٝمل شمريمز سمدوره٤م قمغم متٙملم اًمٓمٚم٦ٌم 

                                        
يٜمٔمر ذم اإلجي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت: طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًمٗمٕم٤مل: ( 1)

96 ,111- 
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ُمـ سمٜم٤مء ُمٕم٤من ضمديدة ُمـ شمٚمؽ اعمٕمروم٦م اًمتل شمؿ ايمت٤ًمهب٤م، وُمٜمحٝمؿ ومرص٤ًم ُمتٕمددة 

 سمٞمئ٦م ُمّمٛمٛم٦م ًمذًمؽ-عمامرؾم٦م هذه إنِمٓم٦م ذم 

 ـ أبرز هذه اًمٓمرق:وُم

 ـ طمؾ اعمِمٙمالت

 ـ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد

 ـ اًمتٕمٚمؿ اإلًمٙمؽموين

 ـ ًمٕم٥م إدوار

 اعمح٤ميم٤مة ـ

 (1)ـ اًمتٕمٚمؿ سم٤معمنموع

ـ ظمالل ـمرق اًمتٕمٚمؿ اعمتٛمريمز طمقل اًمٓم٤مًم٥م قمغم جمٛمققم٦م وُمويتؿ اًمؽميمٞمز قم٤مدًة 

 تل ُمـ أمهٝم٤م:واًمُمـ اعمٝم٤مرات، 

 ئؼ-ُمٝم٤مرة اًمتٛمٞمٞمز سملم احل٘م٤م 

 -اًمتخٓمٞمط 

 -اًمتٜم١ٌم 

 -ء اًمتج٤مرب  إضمرا

 -مجع إدًم٦م 

 -حتديد ُمّمداىمٞم٦م ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت 

 آشمّم٤مل واًمتقاصؾ- 

                                        
يٜمٔمر ذم هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت: يمت٤مب اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتدريس ذم اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ، ( 1)

 ذوىم٤من قمٌٞمدات وؾمٝمٞمٚم٦م أبق اًمًٛمٞمد-
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 ت٘مقيؿاًم- 

 -اًمتحٚمٞمؾ 

 -اًمتخٞمؾ 

 -اًمدىم٦م 

إن متٙمـ اًمٓم٤مًم٥م ُمـ ايمت٤ًمب هذه اعمٝم٤مرات ؾمٞم١مدي إمم حت٘مٞمؼ ُمٌدأ اًمتٕمٚمؿ 

لم، ي٘مقُمقن طمٞم٨م يّمٌح اًمٓمالب ُمتٕمٚمٛملم ٟمِمٓم ،اًمٜمِمط اًمذي ي١مصمر ذم ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ

سمتٓمقير أنٗمًٝمؿ ُمـ ظمالل إنِمٓم٦م اًمتل شم٘مدم طمٚمقًٓ ًمٚمٛمِم٤ميمؾ اًمتل يقاضمٝمقهن٤م ذم 

 طمٞم٤مهتؿ اًمٞمقُمٞم٦م-

يتٓمٚم٥م حت٘مٞمؼ هذا اعمٗمٝمقم شمٖمٞمػم اعمامرؾم٤مت، داظمؾ ىم٤مقم٤مت اًمدراؾم٦م و

ِمجٞمٕمٝمؿ وشمذًمؽ إليم٤ًمهبؿ ُمٝم٤مرات اًمتٕمٚمؿ وٓم٤مًم٤ٌمت واًمظم٤مرضمٝم٤م، ُمع اًمٓمالب و

 ٠ميمٞمده-وشمتٜمققم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمتٕمٚمؿ قفمٞمػ ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ اعموشمقمٚمٞمٝم٤م، 

وٓؿمؽ أن إُمقر اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمدقمؿ اًمٓمٚم٦ٌم ذم دراؾم٦م ُم٘مرر اًم٘مْم٤مي٤م 

 ،اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة وحت٘مؼ أهداومف ذم إجي٤مد ومريؼ ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم ذوي شمٗمٙمػم ٟم٤مىمد وشم٠مُمكم

 -ويٛمٚمٙمقن إدوات اًمٗمٙمري٦م اًميوري٦م عمامرؾم٦م دراؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمًتجدة

اًمتٕمٚمؿ اًمٜمِمط اظمؽمت أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ٟمٛمقذضم٤ًم ًمٚمتٕمٚمؿ وُمـ سملم ـمرق 

ه وأهداومف وسملم ،اًمٜمِمط  -ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت وًمٚمٛمالءُم٦م اًمقاوح٦م سملم حمتقا
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 ادلجحث انثبنث

 

احلديث٦م واعمٝمٛم٦م ذم اًمتدريس ذم  إطمدى اًمٓمرقشمٕمتؼم ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت 

يمام أهن٤م  ،أطمد أقمٛمدة اًمتٕمٚمؿ اًمٜمِمط واعمتٛمريمز قمغم اعمتٕمٚمؿ وشمِمٙمؾ ،ُمراطمٚمف اعمختٚمٗم٦م

شمْمؿ قمددًا ُمـ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم يم٤مًمٜم٘مد وآؾمت٘مراء وآؾمتٜمت٤مج واًمتٗمٙمػم ظم٤مرج 

 -اًمّمٜمدوق

ن اؾمتخدام هذا إؾمٚمقب ذم وإ ،ويرضمع اؾمتخداُمٝم٤م إمم سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ 

اًمٓمري٘م٦م  ":ٚمٞمف اؾمؿويٓمٚمؼ قم اًمٓمٚم٦ٌماًمتدريس يٜمٛمل ُمٝم٤مرات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل قمٜمد 

 -"اىمؽماح احلٚمقلواًمٜمت٤مئ٩م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمتقصؾ إمم

اًمٓمري٘م٦م: ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٕمٛمؾ داظمؾ اًمقوٕمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م.اًمتٕمٚمٛمٞم٦م جيٛمع و

ُم٤م  وراء سمٚمقغ هدف حمدد- وهم٤مًم٤ٌمً  سملم اعمدرس واعمتٕمٚمؿ ذم شمٗم٤مقمؾ ُمًتٛمر، ؾمٕمٞم٤مً 

 -ُمٜمٔمؿشمت٠مخػ اًمٓمري٘م٦م ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اعمٜمً٘م٦م ذم إـم٤مر 

اًمت٘مٜمٞم٦م إمم اعمٝم٤مرات اعمختٚمٗم٦م اًمتل يتؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ وشمِمػم 

اًمتٕمٚمٞمٛمل.اًمتٕمٚمٛمل، وشمًٛمح سم٤مًمت٤مزم سمتٜمٗمٞمذ اًمٓمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمتٌٕم٦م، ذم إـم٤مر  اعم٘مٓمع

 -ُمٜمٔمؿ

 --( -شم٘مٜمٞم٦م شمقفمٞمػ اًمًٌقرة,شم٘مٜمٞم٦م قمرض اًمّمقر ,)شم٘مٜمٞم٦م اًم١ًمال :ُمثؾ

ي٘م٦م اًمؽمسمقي٦م سمٙمقٟمف يِمػم إمم ُم٤م يٛمٞمز قمـ اًمٓمر إؾمٚمقب اًمتٕمٚمٞمٛمل يتٛمٞمزو

 اعمدرس ُمـ ظمّم٤مئص وؾمامت ؿمخّمٞم٦م شمٕمٓمل ًمٚمدرس أو ًمٓمري٘م٦م إٟمج٤مزه ـم٤مسمٕم٤مً 

)مم٤مرؾم٦م احلقار ُمـ ىمٌؾ ُمدرؾملم سمٙمٞمٗمٞمتلم خمتٚمٗمتلم: يمٞمٗمٞم٦م يٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م  (1) ؿمخّمٞم٤مً 

  اًمٓم٤مسمع اًمتقضمٞمٝمل، ويمٞمٗمٞم٦م يٖمٚم٥م ضمق احلري٦م واعمِم٤مريم٦م(-

                                        
 -93,94يٜمٔمر: طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًمٗمٕم٤مل: ( 1)
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 ت"تعسٖف "سن املػهال: املطمب األٔه

 :اعمِمٙمالت ًمٖم٦مً 

 ؿمٙمؾ هذا شم٘مقل ،اعمامصمٚم٦م :سم٤مسمف ُمٕمٔمؿ واًمالم واًمٙم٤مف اًمِملم » ىم٤مل اسمـ وم٤مرس:

 ،هذا ؿم٤مسمف هذا أي ُمِمتٌف أُمر ي٘م٤مل يمام ُمِمٙمؾ أُمر ي٘م٤مل ذًمؽ وُمـ ،ُمثٚمف أي هذا

 -(1) ش هذا ؿمٙمؾ ذم دظمؾ وهذا

 ،ُمٚمت٦ًٌم :أؿمٙم٤مل وأُمقر -اًمتٌس :إُمر أؿمٙمؾوأؿمٌف،  أي هبذا أؿمٙمؾ وهذا

 -(2) اظمتٚمط إذا إُمر قمكم ؾأؿمٙمو

  :اعمِمٙمالت اصٓمالطم٤مً 

اؾمتٗمٝم٤مم أو شم٤ًمؤل يثػم اهتامم اعمتٕمٚمؿ : يِم٤مر إمم اعمِمٙمٚم٦م ذم أدسمٞم٤مت اًمؽمسمٞم٦م سم٠مهن٤م

سم٤مً  قمٚمٞمف مم٤م يدومٕمف إمم اًمٌح٨م اًمذي يرُمل إمم إٟمت٤مج دٓئؾ  ويِمٖمؾ سم٤مًمف، وٓ يٛمٚمؽ ضمقا

 -(3) وشمٗمًػمات يٜمٌٖمل متحٞمّمٝم٤م واًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤م

وىمد شمٙمقن صٖمػمة ذم أُمر ُمـ إُمقر اًمتل  ،٤مُمْم٦م شمتٓمٚم٥م احلؾومٝمل ىمْمٞم٦م هم

ىمد ٓ شمتٙمرر ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن و ،وىمد شمٙمقن يمٌػمة ،شمقاضمف اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م

ف طمؾ اعمِمٙمالت ـمري٘م٦ًم ًمٚمتدريس وأؾمٚمقسم٤ًم ًمف سمتٕمريٗم٤مت إٓ ُمرة واطمدة  وقمرِّ

ٞمف شمٜمٔمٞمؿ اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمِم٤مط اًمذهٜمل اًمذي يتؿ وم»: شمدور يمٚمٝم٤م طمقل يمقٟمف (4)ُمتٕمددة 

، وذًمؽ سمٖمٞم٦م حت٘مٞمؼ وُمٙمقٟم٤مت ُمقىمػ اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مً  ،اعمٕمرذم ًمٚمخؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م

 -شاهلدف

                                        
 -3.214( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 1)

 -357.  11( يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب 2)

 -111يٜمٔمر: طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًمٗمٕم٤مل: ( 3)

و ذوىم٤من قمٌٞمدات، 111ٗمٕم٤مل: يٜمٔمر: طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًم( 4)

 -174اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتدريس: 
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قمٛمٚمٞم٦م شمٗمٙمػمي٦م يًتخدم اًمٗمرد ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمديف ُمـ ُمٕم٤مرف ُمٙمت٦ًٌم ؾم٤مسم٘م٦م ومٝمق 

  -وُمٝم٤مرات ُمـ أضمؾ آؾمتج٤مسم٦م عمتٓمٚم٤ٌمت ُمقىمػ ًمٞمس ُم٠مخقوم٤ًم ًمف

واعمٕمٚمقُم٤مت ًمتح٘مٞمؼ إن شمٕمٌػم طمؾ اعمِمٙمالت يتْمٛمـ شمقفمٞمػ اخلؼمات 

جمٛمققم٦م ُمـ اخلٓمقات واحلقادث اًمتل  :أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالتيٙمقن و ،إهداف

يًتخدم ومٞمٝم٤م اًمٗمرد ىمقاقمد وىمقاٟملم ًمٚمقصقل ًمٌٕمض إهداف، وقمٜمدُم٤م يّمؾ حلؾ 

ق ُمًتقى أقمغم ُمـ وههق ؾمٚمقك طمؾ اعمِمٙمٚم٦م، ضمديدًا  ؿمٞمئ٤مً اعمِمٙمٚم٦م يٙمقن ىمد شمٕمٚمؿ 

 ٘م٤مئؼ-واحل٘مقاقمد واًمُمًتقى شمٕمٚمؿ اعم٤ٌمدئ 

قمدم اإلدراك اًمت٤مم: إدراك شم٤مم وومًٚمقك طمؾ اعمِمٙمالت ي٘مع سملم اإلدراك اًمت٤مم 

وقمغم اًمٗمرد أن  ،قمدم إدراك شم٤مم عمقىمػ ضمديد يٕمد ُمِمٙمٚم٦موعمٕمٚمقُم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م، 

ٕمٚمقُم٤مشمف اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمأن يٜمٔمؿ ظمؼماشمف وٝم٤مرات، وُميًتخدم ومٞمف ُم٤م ًمديف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت 

 -جلديد اًمذي يقاضمٝمفًمٞمخت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٌ٘مف ذم اعمقىمػ اعمِمٙمؾ ا

 :خصاٟص طسٖكٛ سن املػهالت :املطمب الجاٌ٘

 :وُمـ أهؿ ظمّم٤مئص ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت ذم اًمتدريس

مجع وتجري٥م واًميٕمتٛمد أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت قمغم اعمالطمٔم٦م اًمقاقمٞم٦م  -1

 وهل ٟمٗمًٝم٤م ظمٓمقات اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل- ،٘مقيٛمٝم٤موشماعمٕمٚمقُم٤مت 

 جيٛمع أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت سملم:  -2

ؾمت٘مرائل: ومٛمٜمف يٜمت٘مؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ اخل٤مص إمم اًمٕم٤مم أي ُمـ احل٤مًم٦م إؾمٚمقب آ ـ 

اجلزئٞم٦م إمم اًم٘م٤مقمدة اًمتل حتٙمؿ يمؾ اجلزئٞم٤مت اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن أو 

 ُمـ اعمِمٙمٚم٦م إمم احلؾ-

إؾمٚمقب اًم٘مٞم٤مد: وومٞمف يٜمت٘مؾ قم٘مؾ اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمٕم٤مم إمم اخل٤مص أي ُمـ  ـ 

  اًم٘م٤مقمدة إمم اجلزئٞم٤مت-

ٗمٙمػم ُمٕم٤ًم طمٞم٨م يًتخدم اًمٗمرد اعمتٕمٚمؿ وشمـمري٘م٦م شمدريس طمؾ اعمِمٙمالت  -3
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 ٘مقاٟملم ًمٚمقصقل إمم احلؾ-واًماًم٘مقاقمد 

يمتِم٤مف ذم أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت وصقًٓ إمم وآشمتْم٤مومر قمٛمٚمٞمتل آؾمت٘مّم٤مء  -4

 ،طمٞم٨م يامرس اعمتٕمٚمؿ قمٛمٚمٞم٦م آؾمت٘مّم٤مء ذم مجع احلٚمقل اعمٛمٙمٜم٦م ،احلؾ

 يٙمتِمػ اًمٕمالىم٤مت سملم قمٜم٤مس احلؾ-و

سمحٞم٨م ختٓمط أنِمٓم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ  ،طمؾ اعمِمٙمالت قمغم حتديد هدف يٕمتٛمد أؾمٚمقب -5

يمام يتقاومر ومٞمف قمٜمٍم آؾمتٌّم٤مر اًمذي يتْمٛمـ إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ  ،وشمقضمف قمغم أؾم٤مؾمف

 اخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م-

 تقازن ُمع اًمٌٞمئ٦م-واًمطمؾ اعمِمٙمالت يٙم٥ًم اعمتٕمٚمؿ ُمٝم٤مرة اًمتٙمٞمػ  -6

 ": خطٕات التدزٖظ بـ "سن املػهالتجالحال املطمب

واًمتٕمٚمٞمؿ قمٜمد اًمؽمسمقيلم دائرة قمغم ؾمت٦م حم٤مور وإن يم٤من  ًمتٕمٚمؿظمٓمقات اشمٕمتؼم 

  :وهذه اخلٓمقات هل ،سمٕمْمٝمؿ يزيده٤م شمٗمّمٞمالً 

 -اإلطم٤ًمس سمقضمقد ُمِمٙمٚم٦م – 1

حتديد ـمٌٞمٕم٦م اعمِمٙمٚم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م إمم أضمزاء سمحٞم٨م يًٝمؾ شمٜم٤موهل٤م وإجي٤مد طمٚمقل هل٤م  – 2

 -وصٞم٤مهمتٝم٤م سمّمقرة شمًٛمح سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

مجع اعمٕمٚمقُم٤مت وحتديد  :اعمٕمٚمقُم٤مت اًمالزُم٦م ًمٚمحؾ شمقفمٞمػ اخلؼمات ومجع – 3

ويتْمٛمـ حتديد اًم٘مقى  ،اًمتخٓمٞمط اًمدىمٞمؼو ،ُمّم٤مدره٤م ويمٞمٗمٞم٦م احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م

واًمزُمـ  ،واعمٝم٤مرات اعمٓمٚمقسم٦م ،واًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٞمٜم٦م ،واعمقارد اح٤مًمٞم٦م ،اًمٌنمي٦م

 اًمالزم-

، مجع وشمقًمٞمد إومٙم٤مر ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م :صٞم٤مهم٦م اًمٗمروٞم٤مت وووع ظمٓم٦م ًمٚمحؾ – 4

 -وطمٍم اخلٞم٤مرات اعمتقومرة

إومٙم٤مر اعم٘مؽمطم٦م  شم٘مقيؿ :ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٗمروٞم٤مت واىمؽماح طمؾ سمٜم٤مء قمغم اعمٕمٓمٞم٤مت – 5

 واخلٞم٤مرات اعمت٤مطم٦م وومؼ أؾمس ُمقوققمٞم٦م-
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 -(1)اظمتٞم٤مر احلؾ اعمالئؿ واظمت٤ٌمره متٝمٞمدًا ًم٘مٌقًمف واقمتامده :شم٘مقيؿ احلؾ – 6

و ومردي٦م، واًمٕمٛمؾ وجيري اًمتدرب قمغم أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت سمّمقرة مج٤مقمٞم٦م أ

ٕنف يٙم٥ًم اعمتٕمٚمؿ ُمٝم٤مرة اإلصٖم٤مء إمم أظمريـ  :اًمتٕم٤موين سمروح اًمٗمريؼ أومْمؾ

واطمؽمام آرائٝمؿ وٟم٘مده٤م وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ هب٤م ًمت٘مقيٛمٝم٤م، وهٙمذا وم٢من اعمٕمٚمٛملم يتٗم٤مقمٚمقن ُمع 

وهذا اإلضمراء يزودهؿ سمتٖمذي٦م راضمٕم٦م ويِمجٕمٝمؿ قمغم  -ـمالهبؿ سمٕمد شم٘مًٞمٛمٝمؿ زُمراً 

  -اإلسمداع

 أيت: قمغم اًمٜمحق هذه اخلٓمقات ٧م ٚمومّّم وىمد  

 وهذا اًمتحديد ي٘متيض: ،حتديد اعمِمٙمٚم٦م ,1

 اًمتٕمرف قمغم ُمقىمع اعمِمٙمٚم٦م ذم اعمقىمػ- ,أ

 حتديد قمٜم٤مس اهلدف- ,ب

 حتديد اًمٕمٜم٤مس اعم٦ًٌٌم ًمٚمٕم٘م٤ٌمت- ,ج

 حتديد اعمِمٙمالت إؾم٤مؾمٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م- ,د

 ُمـ ظمالل: شمقوٞمح اعمِمٙمٚم٦م ,2

 شمٕمريػ اعمّمٓمٚمح٤مت- ,أ

 ًمٕمٜم٤مس اًمرئٞم٦ًم-حتديد ا ,ب

 شمقوٞمح قمٜم٤مس اعمِمٙمٚم٦م سم٤مٕؿمٙم٤مل واًمّمقر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ- ,ج

 ، ويتؿ ذًمؽ سمـ:سمٜم٤مء ظمٓم٦م احلؾ ,3

 إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اعمِمٙمٚم٦م سمّمقرة واوح٦م وحمددة- ,أ

                                        
و ذوىم٤من قمٌٞمدات، 112يٜمٔمر: طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًمٗمٕم٤مل: ( 1)

 -174,176اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتدريس: 
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 اظمتٞم٤مر أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م ُمالءُم٦م ًمتٜمٗمٞمذ اخلٓم٦م- ,ب

 ووع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م عمقاضمٝم٦م اعمٕمقىم٤مت اعمتقىمٕم٦م- ,ج

 شمقوٞمح اخلٓم٦م سمـ: ,4

 راىم٦ٌم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل جيري شمٜمٗمٞمذه٤م-ُم ,أ

 شمذًمٞمؾ اعمٕمقىم٤مت اًمٓم٤مرئ٦م- ,ب

 شمٕمديؾ اخلٓم٦م طمًٌام شم٘متْمٞمف اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م- ,ج

 ويتْمٛمـ:آؾمتٜمت٤مج  ,5

 صٞم٤مهم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يتؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م سمّمقرة واوح٦م- ,أ

 شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمت٤مئ٩م سم٤مٕدًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م- ,ب

 ويٙمقن ُمـ ظمالل: اًمت٘مقيؿ ,6

 إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٌٕم٦م-اًمتح٘مؼ ُمـ ٟمج٤مقم٦م  ,أ

 -(1)اًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمّؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ,ب

 :" ٔصعٕباتْ سن املػهالتأِىٗٛ تٕظٗف ": املطمب السابع

ُمثؾ  ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م شمرسمقي٤مً  أصٌح أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ُمٕمتٛمداً 

٤مىم٤مت ٞم٤مسم٤من، وىم٤مُم٧م سمٕمض اجل٤مُمٕم٤مت سمتّمٛمٞمؿ ُمًواًمومٜمزويال واًمقٓي٤مت اعمتحدة 

 ًمتدري٥م اًمٓمالب قمغم شمقفمٞمٗمف- 

أو ذم طمٚمٝم٤م آؾمت٘مّم٤مء ذم قمرض اعمِمٙمٚم٦م  اؾمتخداماًمٜمٌقي٦م  ذم اًمًٜم٦م وردوىمد 

 :ذم ُمقاـمـ يمثػمة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم

يٕمقدين قم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يم٤من رؾمقل اهلل   طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ,1
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وٓ  ،وأن٤م ذو ُم٤مل ،ضمعإين ىمد سمٚمغ يب ُمـ اًمق :وم٘مٚم٧م ،طمج٦م اًمقداع ُمـ وضمع اؿمتد يب

 :صمؿ ىم٤مل ،ٓ :وم٘م٤مل ،سم٤مًمِمٓمر :وم٘مٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل ؟ أوم٠متّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم ،يرصمٜمل إٓ اسمٜم٦م

إٟمؽ أن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن شمذرهؿ قم٤مًم٦م  ،اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمٌػم أو يمثػم

يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس وإٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمٌتٖمل هب٤م وضمف اهلل إٓ أضمرت هب٤م طمتك ُم٤م دمٕمؾ 

 -(1)أتؽ ذم ذم اُمر

 ورهم٥م ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م (ُمِمٙمٚم٦م ُم٤مًمٞم٦م)وم٤محلدي٨م يقوح إؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٕمرض هل٤م ؾمٕمد 

ي٘مدم اجلقاب ُم٤ٌمذة سمؾ  مل ملسو هيلع هللا ىلص إٓ أن اًمرؾمقل ملسو هيلع هللا ىلص ُمًتٖمال ومرص٦م وضمقد اًمرؾمقل

 -احلؾ إظمػم اًمٗمرص٦م ًمت٘مديؿ جمٛمققم٦م ُمـ احلٚمقل طمتك واوم٘مف قمغم ئفسمدأ ذم إقمٓم٤م

ًمد زم همالم أؾمقد! وُ  :وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن رضمال أتك اًمٜمٌلوُمٜمٝم٤م ,2

ىم٤مل: هؾ ومٞمٝم٤م ُمـ  ،محر :ُم٤م أخقاهن٤م ؟ ىم٤مل :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :وم٘م٤مل: هؾ ًمؽ ُمـ إسمؾ ؟ىم٤مل

ومٚمٕمؾ اسمٜمؽ هذا  :ىم٤مل ،ًمٕمٚمف ٟمزقمف قمرق :وم٠منك ذًمؽ ؟ ىم٤مل ىم٤مل: ،ٟمٕمؿ أورق ؟ ىم٤مل:

 -(2)ٟمزقمف 

أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ذم طمؾ اًمٕمديد ُمـ  وىمد فمٝمرت ُمدارس وم٘مٝمٞم٦م شمٕمتٛمد

وقمغم رأؾمٝم٤م ُمدرؾم٦م اًمرأي اًمتل يٛمثٚمٝم٤م آدم٤مه احلٜمٗمل اعمٕم٤مسة اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

وٓ ٟمٜمًك أؾمٚمقب اًمٗمٜم٘مٚم٦م اًمذي همّم٧م سمف  (،إرأجتٞمقن)طمتك يم٤من أصح٤مهب٤م يًٛمقن 

وهق ُم٤م جيٕمؾ قمرض اح٤مدة قمغم درضم٦م قمٚمٞم٤م ُمـ اًمتِمقيؼ  ،يمت٥م قمٚمامء اعمًٚمٛملم

 -ويْمٛمـ اًمؽميمٞمز اًمٗمٙمري ًمدى ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ

 شمٕم٤مً ٤موُم ٤مً ؿم٤مئ٘مِمٙمالت ذم اًمتٕمٚمٞمؿ جيٕمؾ اًمتٕمٚمؿ طمؾ اعمأؾمٚمقب إن شمقفمٞمػ 

ٕنف يًتدقمل اخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م ًمدى اعمتٕمٚمؿ ومػمسمٓمٝم٤م سم٤مخلؼمات  :راؾمخ٤مً و وومٕم٤مًٓ 

                                        
، 435. 1ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب رصمل اًمٜمٌل ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يم1)

 -1251. 3وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمقصٞم٦م، سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م 

 -2132. 5( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب يٌدأ اًمرضمؾ سم٤مًمتالقمـ، 2)
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وهٙمذا  ِم٤مريم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م-واعمنف يتؿ ُمـ ظمالل اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أمم إإو٤موم٦م  اًمالطم٘م٦م،

 أبرز ُمؼمرات شمقفمٞمػ أؾمٚمقب اعمِمٙمالت ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤م يكم:وم٢من ُمـ 

 :رات شمقفمٞمػ أؾمٚمقب اعمِمٙمالت ذم اًمتٕمٚمٞمؿُمؼم

إصم٤مرة داومٕمٞم٦م اًمٓمٚم٦ٌم ًمٚمتٕمٚمؿ، طمٞم٨م يقًمد ًمدهيؿ اًمرهم٦ٌم ذم اًمتٗمٙمػم ُمـ أضمؾ   ,1

إن أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت يثػم » اًمتقصؾ امم احلؾ اًمًٚمٞمؿ- ي٘مقل ضمقن هٞمٜمل: 

٘مدرات واًميٛمٙمـ شمقفمٞمٗمف ذم شمدريس اعمٗم٤مهٞمؿ وداومٕمٞم٦م اًمتالُمٞمذ ًمٚمتٕمٚمؿ 

 -شاًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م 

ٕمٚمقُم٤مت- وم٢مذا أت٘مـ اعمتٕمٚمٛمقن أؾمٚمقب طمؾ واعم٦م اعمٝم٤مرات واًم٘مدرات شمٜمٛمٞم ,2

وم٢مهنؿ ؾمٞمًتٗمٞمدون ُمٜمف ذم  ،درسمقا قمغم اؾمتخداُمف ذم اعمدرؾم٦موشم ،اعمِمٙمالت

 طمٞم٤مهتؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اعمِمٙمالت اًمتل شمقاضمٝمٝمؿ- 

اًمٓمٚم٦ٌم إمم اًمتٕمٚمؿ اًمذايت، ومٞم٘مقُمقن يقضمف هذا إؾمٚمقب يِمجع آؾمت٘مالًمٞم٦م و ,3

 ،صمؿ مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ، يتٛمثؾ ذم حتديد ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦مسمدور إجي٤ميب

واظمتٞم٤مر  ،صمؿ شم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ،ووع ظمٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م حلٚمٝم٤مو

 ومٞمزدادون سمذًمؽ قمٚماًم ويٙمتًٌقن ُمٝم٤مرة- ،أومْمؾ احلٚمقل

شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل وهمػمه ُمـ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم إظمرى يم٤مًمتٗمٙمػم  ,4

 -ٜم٤مىمد واًمتٗمٙمػم اإلسمداقمل واًمتٗمٙمػم اًمت٠مُمكماًم

ل إطمدى وهادم٤مه٤مهتؿ ويراقمل اًمٗمروق اًمٗمردي٦م قمٜمد اًمتالُمٞمذ يمام يراقمل ُمٞمقهلؿ  ,5

 آدم٤مه٤مت اًمؽمسمقي٦م احلديث٦م

ىمٞمؾ  ,6 ّمٕم٤مب مم٤م واًمشمٜمٛمٞم٦م صم٘م٦م اعمتٕمٚمٛملم سم٠منٗمًٝمؿ وسم٘مدرهتؿ قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمرا

 -(1) يٕمزز ُمٕمٜمقي٤مهتؿويدظمؾ اًمنور إمم أنٗمًٝمؿ 
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طمٞم٨م إن اعمرضمٕمٞم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اعمتٕمٚمؿ ذم اًمٜمٔمر إمم  ؾ اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م،شمٕمدي ,7

وم٢مذا مل شمٙمـ  ،ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة ٓ سمد أن شمٙمقن صحٞمح٦م طمتك يتقصؾ إمم هن٤مي٦م محٞمدة

ًمذًمؽ وضم٥م ُم٤ًمقمدشمف قمغم شمٕمديده٤م  ،هذه اعمرضمٕمٞم٦م راؾمخ٦م وم٤مٟمف ؾمٞمْمؾ ـمري٘مف

 ُمٜمزه٦م قمـ اهلقى- ًمٞمٜمٔمر إمم إُمقر ٟمٔمرة قمٛمٚمٞم٦م وحم٤ميمٛمتٝم٤م سمٛمٜمٝمجٞم٦م

ُمٝم٤ممج٦م إومٙم٤مر ٓ ُمٝم٤ممج٦م إؿمخ٤مص  اًمٓمٚم٦ٌم أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت يٕمٚمؿ ,8

ويدومع سم٤مًمٕمالىم٦م سملم إؾمت٤مذ واًمٓمٚم٦ٌم سم٤مدم٤مه  ،ومٞمٙمًٌٝمؿ اعمقوققمٞم٦م ذم اًمٜم٘مد

يم٦م اًمتٕم٤موٟمٞم٦م  -اًمنما

ي٤م اًمتل شم٘مدُمٝم٤م  :صٕمقسم٤مت اؾمتخدام ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت سم٤مًمرهمؿ ُمـ اعمزا

أو دمٕمٚمٝم٤م  ،حتد ُمـ اؾمتخداُمٝم٤م أن هٜم٤مك صٕمقسم٤مت ىمدإٓ  ،ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت

 :أبرزه٤م ًمٕمؾ ،ُمـ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ذم اعمقىمػ اًمّمٗمل إؾم٤مشمذةُمٕمٞم٘م٤مت متٜمع 

حيت٤مضمقن  ىمد اًمٓمٚم٦ٌممم٤م يٕمٜمل أن هٜم٤مك سمٕمض  ،احل٤مضم٦م إمم ىمدرات قم٘مٚمٞم٦م قمٚمٞم٤م ,1

  -عمزيد ُمـ اًمقىم٧م ٕضمؾ اًمتٕمٚمؿ هبذه اًمٓمري٘م٦م

 -ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ احل٤مضم٦م إمم شمقومر اًمٙمثػم  ,2

وـمرق  ،واًمتخٓمٞمط هل٤م ذم اًمتحْمػم إؾم٤مشمذةاحل٤مضم٦م عمزيد ُمـ آهتامم ُمـ ىمٌؾ   ,3

 ،إؾم٤مشمذةسمتدري٥م  إٓ أن ذًمؽ يٛمٙمـ شمالومٞمف ،اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ظمٓمقاهت٤م قمٜمد اًمتٜمٗمٞمذ

وسمٛمرور اًمقىم٧م يتٕمقد  ،ودمزئ٦م اعمِمٙمٚم٦م عمٝمامت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م صٖمػمة واًمتخٓمٞمط هل٤م

 ،تٓم٤مقمتف اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمّمٕمقسم٤متسم٤مؾم إن إؾمت٤مذوطم٘مٞم٘م٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل  -إؾمت٤مذ

ُمـ ظمالل اؾمتخدام  ًمٓمالبظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أن اعمٝم٤مرات اًمتل ؾمٞمٙمتًٌٝم٤م ا

وشمًٝمؿ ذم ظمٚمؼ ومرد ىم٤مدر قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  ،اعمِمٙمالت قمديدة ـمري٘م٦م طمؾ

 -واهلل اعمٕملم -ُمًت٘مٌالً  احلٞم٤مة ٤موحتدي٤مهتوُمًتجداهت٤م  احلٞم٤مة ُمِمٙمالت
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 انراثعدلجحث ا

 

وإهداف اعمتقظم٤مة  اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل عمحتقى ُم٘مرر " وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة "ن إ

ُمٜمف شم٘متيض شمٌٜمل ـمرائؼ شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمالئٛم٦م، وهل اًمٓمرائؼ اًمتل شمدظمؾ وٛمـ اًمٜمٛمقذج 

 ُمّمدراً اعمٕمروف سمـ "اًمٜمٛمقذج اعمتٛمريمز طمقل اعمتٕمٚمؿ": طمٞم٨م ي٘مٚمص اعمٕمٚمؿ ُمـ دوره 

ًمٚمٛمٕمروم٦م ًمٞمٚمٕم٥م دور اعمٜمِمط اًمذي يٗمًح اعمج٤مل وهيٞمئ اًمٔمروف اًمتل دمٕمؾ اعمتٕمٚمؿ 

 ي٘مٌؾ قمغم اًمتٕمٚمؿ سمٜمٗمًف ويًٝمؿ ذم شمٙمقيٜمف اًمذايت- 

وذم هذا اإلـم٤مر ضم٤مء اىمؽماطمٜم٤م ًمٓمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت يم٢مطمدى هذه اًمٓمرائؼ 

يٛمٙمـ  سمٓمرائؼ أظمرى، إٓ أنف هبذه اًمٓمري٘م٦ماًمتدريس اًمٗمٕم٤مًم٦م- وهذا ٓ يٜمٗمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

واًمتل ي٠ميت ذم رأس  ح٤مدةاعمتقظم٤مة ُمـ اإهداف  قا أيمثر وحي٘م٘م واأن يًتٗمٞمد ًمٚمٓمٚم٦ٌم

واُمتالك إدوات اًمٗمٙمري٦م  ،اًمتدري٥م قمغم ُمٝم٤مرات دراؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة :ىم٤مئٛمتٝم٤م

 -اًميوري٦م هلذه اًمدراؾم٦م

وىمد اشمْمح ُمـ قمرض ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة وظمّم٤مئّمٝم٤م اًمتٓم٤مسمؼ 

 -ُمٗمٝمقم اعمِمٙمٚم٦م اًمؽمسمقي٦مسمٞمٜمٝم٤م وسملم 

ووع  قمغم وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةذم شمدريس يٕمتٛمد أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت 

سمحٞم٨م يِمٕمرون سم٤محلػمة وقمدم اًمت٠ميمد إزاء سمٕمض حمػمة ذم ُمقاىمػ شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٓمٚم٦ٌم 

ُمع وضمقد رهم٦ٌم  ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اضمتامقمٞم٦م أم اىمتّم٤مدي٦ماعمقاىمػ وُم٤م شمتْمٛمٜمف اعمٕمٚمقُم٤مت 

ذًمؽ اعمقىمػ اعمحػم ُمـ ظمالل شمٜمٔمٞمؿ ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ  ًمٚمتخٚمص ُمـى اًمٓمٚم٦ٌم ىمقي٦م ًمد

 -ظمت٤ٌمره٤م واًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤مواورسمٓمٝم٤م 
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 وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةوشمتٕمدد اعمِمٙمالت اًمتل شمتخذ حمقرًا أؾم٤مؾمٞم٤م ً ذم شمدريس 

 :ُمٜمٝم٤م

 -()زواج اعمًٞم٤مر احلٞم٤مة اًمِمخّمٞم٦مسمٕمض اعمِمٙمالت ذم  ـ 

اعمراسمح٦م ، اًمقىم٧مقم٘مد اعمِم٤مريم٦م ذم  ،اعم٤ًمئؾ اعمٍمومٞم٦م)ُمِمٙمالت اىمتّم٤مدي٦م   ـ

ء  (ًممُمر سم٤مًمنما

 ،)اإلره٤مب :سم٤مٕطمداث اًمٕم٤معمٞم٦م اجل٤مري٦م ُمثؾ اعمرشمٌٓم٦مسمٕمض اعمِمٙمالت  ـ 

 (اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م

 (ُمس اًم٘مرآن ذم إضمٝمزة اًمرىمٛمٞم٦م) :ُمثؾاًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض اعمِمٙمالت ذم طمٞم٤مة  ـ 

وهذا يْمع ُمدرس اعم٘مرر أُم٤مم حتد يمٌػم يتٛمثؾ ذم ؿمٛمقًمٞم٦م آـمالع واًمتٕمٛمؼ ذم 

 -خمتٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

واًمقاىمع إن صمٛم٦م صٕمقسم٦م ذم أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت شمتٛمثؾ ذم اًمقىم٧م اًمٓمقيؾ 

رهمؿ أن اجلٝمد اًمذي يٌذًمف اعمدرس ذم اًم٘م٤مقم٦م  ،اًمذي ي٘مْمٞمف اعمدرس ذم اًمتخٓمٞمط

 -اًمدرؾمٞم٦م أىمؾ سمٙمثػم مم٤م هق قمٚمٞمف احل٤مل ذم ـمري٘م٦م اعمح٤مرضة

ئٞم٦م  وًمتدريس اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة سمٓمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت ظمٓمقات إضمرا

 :شمتٛمثؾ ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م

 :التدطٗط لمتدزٖظ: املطمب األٔه

 :ويتؿ قمغم ُمرطمٚمتلم 

 (:)اعم٘مرر يم٤مُمالً  :اًمتخٓمٞمط اًمٙمكم :اعمرطمٚم٦م إومم

ُمـ وُم٤مذا )ٓمط اًمدرس يم٤مًمدروس إظمرى سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم اًمت٤ًمؤٓت اخلٛم٦ًم خُي  ,1

ٕن اًمتٕمٚمٞمؿ هٜم٤م يٙمقن ذم أزواج  ًمٙمٜمف يتٓمٚم٥م ضمٝمدًا يمٌػماً (، وح٤مذا ويمٞمػ وهؾ

  -أو جمٛمققم٤مت صٖمػمة ًمدراؾم٦م اعمِمٙمٚم٦م

شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات  :اخل٤مص٦م سم٠مؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ُمـ ُمثؾ إهداف ددحُت  ,2
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أو شمٓمٌٞمؼ  ،اًمتٕمٚمؿ اًمذايت قمغم اًمٓمٚم٦ٌمُم٤ًمقمدة أو  ،ذم اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمداًمٓم٤مًم٥م 

اف وسمٕمض اًمدروس ىمد شمًتٝمدف حت٘مٞمؼ هذه إهد، آؾمت٘مّم٤مء وآؾمت٘مراء

  ذم آٍن واطمد أو ىمد حيدد اعمٕمٚمؿ هدوملم ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م

تح٘مٞم٘مف، ًمذًمؽ وم٤مٟمف يٜمٌٖمل قمغم ًمن حتديد اهلدف يٕمتؼم أول ذط أوٓؿمؽ 

  -أن يقوحف ذم ختٓمٞمٓمف اعمدرس

اًمتل ؾمٞمتؿ شمدريًٝم٤م وومؼ أؾمٚمقب  (اعمِمٙمالت)اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة اظمتٞم٤مر ,3

 ،اجلٞمدة شم١مدي إمم شمٕمٚمؿ ضمٞمدٕن اعمِمٙمٚم٦م  :اظمتٞم٤مر اعمِمٙمٚم٦م ،(1)طمؾ اعمِمٙمالت 

 :وهل ،ومٞمٜمٌٖمل قمغم إؾمت٤مذ ُمراقم٤مة جمٛمققم٦م ُمـ اًمنموط قمٜمد اظمتٞم٤مره

  يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اعمِمٙمالت ُمتٜمققم٦م ُمـ طمٞم٨م جم٤مٓهت٤م وـمٌٞمٕمتٝم٤م- 

 وشمٜمٌع ُمـ  ،جي٥م أن شمٙمقن ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٓمٚم٦ٌم ُمـ طمٞم٨م ادم٤مه٤مهتؿ ودواومٕمٝمؿ

 -واىمٕمٝمؿ

 سمٛمٕمٜمك أن  ،ٛمق شمٗمٙمػم اعمتٕمٚمٛملمقمغم ظمؼمات هل٤م ىمٞمٛم٦م ذم ٟم تٛمؾ اعمِمٙمالتأن شمِم

حيت٤مج اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم ُمراضمٕم٦م قمدد ُمـ أبقاب اًمٗم٘مف أو دراؾم٦م ؾمٜمد إطم٤مدي٨م أو 

 -أو اؾمت٘مراء ًمٚمقاىمع ،آؾمت٘مّم٤مء ًمألدًم٦م

 أن شمتْمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م ومرص٤ًم ًمرسمط اعمٕمٚمقُم٤مت وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م- 

   ـ ٟم٤مطمٞم٦م ٕم٤مجل٦ًم قمٛماًل شمٕم٤موٟمٞم٤ًم سملم اًمتالُمٞمذ ُموُمأن شمٜمت٩م ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمٚم٦م ختٓمٞمٓم٤ًم

 -وسملم اعمٕمٚمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وسملم اعمٕمٚمٛملم أنٗمًٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مًمث٦م

 ويمٚمام  ،اًمقرىمٞم٦م واًمرىمٛمٞم٦م أن شمٜمت٩م ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمٚم٦م ومرص٤ًم ًمٚمرضمقع عمّم٤مدر اعمٕمروم٦م

                                        
اًمتـــدريس سم٠مؾمــٚمقب طمـــؾ اعمِمـــٙمالت وىمتــ٠م ـمـــقياًل ذم شمٜمـــ٤مول اًم٘مْمــٞم٦م اًمقاطمـــدة، وًمـــذًمؽ  ( يتٓمٚمــ٥م1)

يٜمٌٖمــــــل أن خيتـــــــ٤مر إؾمـــــــت٤مذ سمٕمْمـــــــ٤ًم ُمــــــــ اًم٘مْمــــــ٤مي٤م اعم٘مـــــــررة ذم اخلٓمـــــــ٦م ًمتدريًـــــــٝم٤م سم٠مؾمـــــــٚمقب طمـــــــؾ 

( أو مجٞمـــع اًم٘مْمـــ٤مي٤م 6( ىمْمـــ٤مي٤م ذم اعمرطمٚمـــ٦م اجل٤مُمٕمٞمـــ٦م إومم و)3اعمِمــٙمالت، وأىمـــؽمح أن شمٙمـــقن )

 -ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م
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 -يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمّم٤مدر ُمتٜمققم٦م يم٤من طمؾ اعمِمٙمالت ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمتدريًٝم٤م

  و ذم اعمقاىمػ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أن يٙمقن ذم اعمِمٙمٚم٦م ومرص٤ًم ًمتٕمٛمٞمؿ اخلؼمة ذم اعمجتٛمع أ

ً أو ُمًت٘مٌالً   -ًمٞمتؿ اًمت٘مقيؿ وُمالطمٔم٦م احآٓت ،طم٤مرضا

 :ًمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م قمغم طمدة()اجلزئل  اًمتخٓمٞمط :ًمث٤مٟمٞم٦ماعمرطمٚم٦م ا

وأهداف اًمتٕمٚمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م  ،حيدد إؾمت٤مذ ذم هذه اخلٓمقة اؾمؿ اعمِمٙمٚم٦م اًمِم٤مئع

ٓقمتامد إيم٤مديٛمل، ذم اعمج٤مٓت اخلٛم٦ًم اًمتل طمددهت٤م اهلٞمئ٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مقيؿ وا

 ،ويمذًمؽ حيدد إبقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل شمرشمٌط سمٛمقوقع اعمِمٙمٚم٦م

وي٘مرر ومٞمام إذا يم٤من ٟمٛمط اًمتٕمٚمؿ ذم شمدريس اعمِمٙمٚم٦م اعمٓمروطم٦م ومردي٤ًم أو زوضمٞم٤ًم أو 

وٓ ؿمؽ أن اًمتٕمٚمؿ اجلامقمل أضمدى ذم حت٘مٞمؼ أهداف طمؾ اعمِمٙمالت ح٤م  ،مج٤مقمٞم٤مً 

وح٤م ي١مدي إًمٞمف ُمـ شمٙمقيـ  ،ًتثػم اإلسمداع ًمدى اًمٓمٚم٦ٌم أنٗمًٝمؿيتْمٛمٜمف ُمـ ٟم٘م٤مؿم٤مت شم

ويتٌع حتدد ٟمٛمط اًمتٕمٚمؿ  ،ُمٝم٤مرات اشمّم٤مل شم٘مقم قمغم اًمٌذل وشمٌتٕمد قمـ إن٤مٟمٞم٦م واًمذاشمٞم٦م

 -سمٞم٤من اعمّم٤مدر اًمتٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٓمٚم٦ٌم

سمٕمد ذًمؽ يْمع إؾمت٤مذ مجٚم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م اعمٗمت٤مطمٞم٦م اًمتل شمقضمف ذهـ اًمٓم٤مًم٥م إمم 

وجي٥م أن شمٓمرح إؾمئٚم٦م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ،وحتديد دائرهت٤م ،م سم٤معمِمٙمٚم٦مآهتام

ؾمتٓمالع اًمٓمالب ويدومٕمٝمؿ آسمد ُمـ شمقومػم ُمقىمػ يثػم طم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م و

 ؾمت٘مّم٤مء ٟمدُم٤مج ذم اًمٌح٨م وآًمال

أورده ذم اجلدول  ،وىمد صٛمٛم٧م ٟمٛمقذضم٤ًم يٕملم إؾمت٤مذ قمغم اًمتخٓمٞمط ًمٙمؾ ىمْمٞم٦م

  :اًمت٤مزم
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 طٗط لتدزٖظ قضٗٛ فكّٗٛ وعاصسٚ بأضمٕب سن املػهالتبطاقٛ خت

 

اؾمؿ اعمِمٙمٚم٦م اًمِم٤مئع 

)يٛمٙمـ أن يتٖمػم سمٕمد 

 ٟم٘م٤مش اًمٓمالب(

 

 اعمٕمرومٞم٦م: (1)إهداف اًمتٕمٚمٛمٞم٦م 

 

 اعمٝم٤مرات اإلدرايمٞم٦م:

 

 ُمٝم٤مرات اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م:

 

 ُمٝم٤مرات اًمتقاصؾ وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٝم٤مرات اًمٕمددي٦م:

 

اعمقاوٞمع اعمرشمٌٓم٦م هب٤م 

)وع .ي دائرة طمقل ُم٤م 

 يرشمٌط سمٛمقوقع اًم٘مْمٞم٦م(

o  اًمٕم٤ٌمدات 

o اعمٕم٤مُمالت 

o اًمٜمٙم٤مح 

o اعمقاري٨م 

 

o اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 

o اجلٝم٤مد 

o دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد 

o  همػم ذًمؽ

 )طمدد.ي(

                                        
( ويٕمتٛمــد إؾمـــت٤مذ قمــغم شمقصـــٞمػ اعم٘مــرر ًمتحديـــد هــذه إهـــداف، ويالطمــظ أنٜمـــل أدرضمــ٧م ٟمٗمـــس 1)

جمــــــ٤مٓت إهــــــداف اًمتــــــل ومروــــــتٝم٤م اهلٞمئــــــ٦م اًمقـمٜمٞمــــــ٦م ًمٚمت٘مــــــقيؿ وآقمــــــتامد إيمــــــ٤مديٛمل، ويٛمٙمـــــــ 

 ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م أن شمٖمٓمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م-
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ٟمٛمط اًمتٕمٚمؿ )اظمؽم. 

 اظمت٤مري(

 ومردي 

 زوضمل 

 مج٤مقمل 

 

ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ )وع .ي 

دائرة طمقل اعمّمدر 

 اعمٜم٤مؾم٥م(

  اعمٙمت٦ٌم 

 ُمٕم٤مُمؾ اًمتخري٩م 

 اعمقؾمققم٤مت اًمٓمٌٞم٦م 

  ُمّم٤مدر إطمّم٤مئٞم٦م

)وزارة اًمِم١مون 

 آضمتامقمٞم٦م ُمثال(

  اعمقؾمققم٤مت

 آىمتّم٤مدي٦م

  ىمرارات آضمتٝم٤مد

 اجلامقمل

 اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م 

 )همػم ذًمؽ )طمدد.ي 

إؾمئٚم٦م اعمٗمت٤مطمٞم٦م 

ٓؾمتث٤مرة ذهـ اًمٓمٚم٦ٌم 

ٟمحق آهتامم سم٤معمِمٙمٚم٦م 

 وشمقضمٞمف شمٗمٙمػمهؿ إًمٞمٝم٤م

 

٤مذ ُم٤ًمطم٦م ًمت٠مُمؾ إؾمت

 اًمذايت

)شمٕمٚمٞمؼ إؾمت٤مذ قمغم 

ختٓمٞمٓمف سمٕمد ـمرح 

 اًم٘مْمٞم٦م قمغم اًمٓمٚم٦ٌم(

 

 

وأؤيمد هٜم٤م قمغم أمهٞم٦م اًمتٖمذي٦م اًمراضمٕم٦م هلذه اعمرطمٚم٦م اًمتل شمتؿ سمٕمد ـمرح اعمِمٙمٚم٦م 

واًمذي هيدف أؾم٤مؾم٤ًم إمم  ،اًمت٠مُمؾ اًمذايت :قمغم اًمٓمٚم٦ٌم وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ومٞمٝم٤م وهق ُم٤م أؾمٛمٞمف

  -عمٗمٝمقم اًمذهٜمل واح٤مصدق اخل٤مرضملىمٞم٤مس اًمٗمرق سملم اًمتخٓمٞمط واًمقاىمع أو سملم ا
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 :التٍفٗر ٔاالتصاه وع الطمبٛ ٔوتابعتّي: املطمب الجاٌ٘

 :ويتؿ قمغم ُمراطمؾ

شمدور طمقل ُمراطمؾ  ،ذيمر اًمٕمٚمامء ظمٓمقات قمٚمٛمٞم٦م ًمدارؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

اًمتل يًػم  ذاهت٤م وهل اخلٓمقات ،(1)اًمتّمقر صمؿ اًمتٙمٞمٞمػ صمؿ اًمتٓمٌٞمؼ  :صمالث وهل

 -ٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت ُمع اظمتالف اعمًٛمٞم٤مت ودىم٦م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾقمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٠مؾم

 :اًمتّمقر()ومٝمؿ اعمِمٙمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٓم٤مًم٥م  :اعمرطمٚم٦م إومم

قم٤مدة ذم صقرة ؾم١مال أو جمٛمققم٦م أؾمئٚم٦م  (اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة) اعمِمٙمٚم٦م شمٓمرح

دم٤مهٝم٤م سم٤محلػمة وشمْمع أُم٤مُمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت حتت٤مج إمم اًمتٜمٔمٞمؿ واًمرسمط  اًمٓمٚم٦ٌميِمٕمر 

 قمٚمٞمف يٓمٚمؼوهل ُمرطمٚم٦م ىمدح زٟم٤مد اًمٗمٙمرة اًمتل شم٘مقد إمم ُم٤م  ،ٙم٤ممواًمتقصؾ إمم أطم

وٓ ،قمـ شمّمقره وم٤محلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع (اًمتّمقر)اعمختّمقن سمدراؾم٦م اًمٜمقازل اؾمؿ 

إٓ سمٕمد اًمٜم٘م٤مش  (اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة)يٓمٚم٥م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م شمٙمقيـ شمّمقر قمـ اعمِمٙمٚم٦م 

اشمٞمجٞم٦م اؾمتٛمٓم٤مر ُمع اعمجٛمققم٦م وـمرح إؾمئٚم٦م اعمٗمت٤مطمٞم٦م اعمٕمدة ُمًٌ٘م٤ًم وومؼ اؾمؽم

اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمقًمد إومٙم٤مر اإلسمداقمٞم٦م ٟمتٞمج٦م  (2)إومٙم٤مر أو اًمٕمّمػ اًمذهٜمل

 -اًمتالىمح ُمع اًمٗمٙمر أظمر

صمؿ يٓمٚم٥م ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم اًم٘مٞم٤مم سمجٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت ًمتح٘مٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتّمقر واًمتّمقير 

ء اًمت٤مم ًمٞمٙمقن اًمٓمٚم٦ٌم  ،ًمٚم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة، ويتٓمٚم٥م هذا ُمٝم٤مرة آؾمت٘مّم٤مء وآؾمت٘مرا

ً دىمٞم٘م٤ًم قمغم ىم٤مدريـ  اإلطم٤مـم٦م هب٤م ُمـ وشمّمقره٤م شمّمقرًا واوح٤ًم، وشمّمقيره٤م شمّمقيرا

مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع ,أ:مجٞمع اجلقاٟم٥م، وحت٘مؼ ذًمؽ ُمـ صمالصم٦م أُمقر

                                        
 -1.38( وم٘مف اًمٜمقازل 1)

٤مر هــل: اؾمــؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمتٗمٙمــػم اإلسمــداقمل شم٘مـــقم ( اؾمــؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمّمــػ اًمــذهٜمل أو اؾمــتٛمٓم٤مر إومٙمــ2)

قمغم ُمٌـ٤مدئ اًمٓمالىمـ٦م وإصـ٤مًم٦م واعمروٟمـ٦م سمٖمٞمـ٦م ومـتح اًمٌـ٤مب أُمـ٤مم إومٙمـ٤مر اإلسمداقمٞمـ٦م ًمٚمٔمٝمـقر، وهلـ٤م 

ُم٤مت وذوط ًمٞمس هذا ُم٘م٤مم سمًٓمٝم٤م  -ُم٘مقِّ
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طم٘مٞم٘متٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م وٟمِم٠مهت٤م واًمٔمروف اًمتل سمٌٞم٤من  (اعمٕم٤مسة اًم٘مْمٞم٦ماعمِمٙمٚم٦م )

 -ُمـ أدًم٦م وىمرائـ مجع يمؾ ُم٤م يتّمؾ هب٤مأطم٤مـم٧م هب٤م وأؾم٤ٌمب فمٝمقره٤م و

ٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م  سم٤مًم٘مْمٞم٦مأن جيٛمع يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ  اًمٓم٤مًم٥مومٕمغم  ُمـ: آي٤مت ىمرآ

وآصم٤مر اًمًٚمػ، وأوضمف اًم٘مٞم٤مس اعمٛمٙمٜم٦م، وٟمقاح ًمٖمقي٦م، ويٌح٨م قمـ طمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م 

وٓ يٙمقن » ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل:  ،اعمًتجدة ذم اضمتٝم٤مدات إئٛم٦م ويمت٥م اًمٗم٘مف اًم٘مديٛم٦م

سمام ُم٣م ىمٌٚمف ُمـ اًمًٜمـ وأىم٤مويؾ اًمًٚمػ وإمج٤مع ٕطمد أن ي٘مٞمس طمتك يٙمقن قم٤مح٤م 

اًمٜم٤مس واظمتالف اًمٕمٚمامء وًم٤ًمن اًمٕمرب ويٙمقن صحٞمح اًمٕم٘مؾ ًمٞمٗمرق سملم 

اعمِمتٌٝم٤مت، وٓ يٕمجؾ، وٓ يٛمتٜمع ُمـ آؾمتامع ممـ ظم٤مًمٗمف ًمٞمتٜمٌف سمذًمؽ قمغم همٗمٚم٦م إن 

-- -ش يم٤مٟم٧م، وأن يٌٚمغ هم٤مي٦م ضمٝمده، ويٜمّمػ ُمـ ٟمٗمًف طمتك يٕمرف ُمـ أجـ ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل

 -511ؾم٤مًم٦م . اًمر

 .آشمّم٤مل سم٠مهؾ آظمتّم٤مص ذم ُمقوقع اًمٜم٤مزًم٦م ,ب 

  .حتٚمٞمؾ اًم٘مْمٞم٦م اعمريم٦ٌم إمم قمٜم٤مسه٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ,ج 

 (شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط)اعمالطمٔم٦م واًمتّمٜمٞمػ  :وشمٕمتٛمد هذه اعمرطمٚم٦م قمؾ ُمٝم٤مرات صمالث

وىمد شمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمٝم٤مرة اًمتٕم٤مون واًمٕمٛمؾ وٛمـ  ،وآشمّم٤مل ُمع اعمجتٛمع اخل٤مرضمل

 يم٤من ٟمٛمط اًمتٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م مج٤مقمٞم٤ًم-جمٛمققم٦م ومٞمام ًمق 

ومٝمؿ اًمقاىمٕم٦م : وىمد رد اًمديمتقر اجلٞمزاين شمّمقر اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة إمم أُمريـ اصمٜملم

ًمٚمتّمقر  (2)اىمؽمح ٟمٛمقذضم٤ًم اؾمت٘مّم٤مئٞم٤ًم  صمؿ، (1)ومٝمؿ اًمقاىمع اعمحٞمط سم٤مًمقاىمٕم٦م و ،ذم ذاهت٤م

ح٨م وهق ُم٤م أرى أنف وؾمٞمٚم٦م ًمْمامن ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٌ ،(اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة) اًمّمحٞمح ًمٚمٜم٤مزًم٦م

ُمثؾ ضمٝم٦م اٟمْمقاء اًم٘مْمٞم٦م  ،إٓ أنف أهمٗمؾ ومٞمف ٟم٘م٤مـم٤مً ( اعمٕم٤مسة اًم٘مْمٞم٦ماعمِمٙمٚم٦م )ذم 

 -حت٧م ُمٔمٚم٦م اعم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ووؾم٤مئؾ مجع اًمٌٞم٤مٟم٤مت

                                        
 -1.41( وم٘مف اًمٜمقازل 1)

 -44.  1( وم٘مف اًمٜمقازل 2)
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صمؿ صٖمتٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ سمٓم٤مىم٦م  ،ت اًمالزُم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرياًمتٕمديالوىمد أدظمٚم٧م 

 -ؾم٠مورده٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،ًمْمٌط ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٌح٨مشمٕمٚمؿ ذايت ه٤مدي٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم 

 :اًمتٙمٞمٞمػ()ووع ومروض احلؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٓم٤مًم٥م  :٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماعمرطمٚم

ومروض )وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م أن ٟمًتٕمػم اعمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل اعمتٓم٤مسمؼ ُمع ُمرطمٚم٦م 

 -وهق اًمتٙمٞمٞمػ (احلؾ

يٗمٞمد  وهق ،(1)رد اًم٘مْمٞم٦م إمم أصٚمٝم٤م اًمنمقمل وإحل٤مىمٝم٤م سم٤ٌمهب٤م اًمٗم٘مٝمل  :ٙمٞمٞمػواًمت 

ذم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ: يمام أنف يْمٞمؼ دائرة  ذم حتديد ُم٤ًمر اًمٌح٨م سمتٕمٞملم ُمّم٤مدره اعمُِٕمٞمٜم٦م

 -اًمٌح٨م ذم اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمقاؾمٕم٦م

هٞمئ٦م  وحتٚمؾ قمغم ٘مد٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمتالُمٞمذ جي٥م أن شمٜم٤مىمش وشمٜموم

 ،وهذه اعمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرة آؾمتدقم٤مء ،أو اطمتامًمٞم٦م أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م

يمام أنف يِمحذ اًمذهـ  ،ٜم٤مي٤م قم٘مؾ اًمٓم٤مًم٥مواًمتٛمثؾ ًمٚمٕمٚمؿ اًمٙم٤مُمـ ذم صم ،واًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد

  -ويٕمقده قمغم هقم٦م اًمٌدهي٦م وشم٘مٚمٞم٥م اًمٜمٔمر ذم وضمقه اعمٕم٤مرف اًم٤ًمسم٘م٦م

سمٜم٤مء  ،وهٜم٤م يْمع اًمٓمٚم٦ٌم ومروض احلؾ اًمتل يٛمٙمـ هب٤م شمقصٞمػ اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة

 -وقمغم ؾمٌٞمؾ اًمٔمـ وآطمتامل ،قمغم اخلؼمة اًم٤ًمسم٘م٦م

ذم شمقضمٞمف إذه٤من إمم احلٙمؿ  وإُمر اعمٝمؿ هٜم٤م أٓ ي٘مع أي شمدظمؾ ُمـ إؾمت٤مذ

  -اًمنمقمل اًمذي يراه

 -يٕمتٛمد اًمٓمٚم٦ٌم هٜم٤م قمغم قمالىم٤مت اًمزُم٤من واعمٙم٤من وإرىم٤مم اإلطمّم٤مئٞم٦م إن وضمدت

اًمٕمرض قمغم )اًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م ومروض احلؾ اعم٘مؽمطم٦م  :اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

 :اًمٜمّمقص(

 :هل ،ويتؿ ذًمؽ قمـ ـمريؼ قمدة ظمٓمقات

                                        
 -1.47( يٜمٔمر: وم٘مف اًمٜمقازل 1)
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اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع: يمام ومٕمؾ قمغم اعمّم٤مدر اًمنمقمٞم٦م ُمـ  اًمٕمرض :أوًٓ 

ٕهن٤م ٟم٤مزًم٦م، وًمٙمٜمف  اعمِمٙمٚم٦مٟمّم٤ًم سحي٤ًم ذم  اًمٓمٚم٦ٌماًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن- وىمد ٓ جيد 

م أو اًمتْمٛمـ ونجيد   -دًٓم٦م اًمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًٓمتزا

يٜمٔمر ذم    قمغم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واضمتٝم٤مداهتؿ، وم٘مد يم٤من قمٛمر اًمٕمرض :صم٤مٟمٞم٤مً 

    د ٟمٔمر ذم ىمْم٤مء أيب سمٙمروم٢من مل جي ملسو هيلع هللا ىلص يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

شمْمٛمٜم٤ًم أو  ،ٟمّم٤ًم أو خترجي٤مً  ،اًمٌح٨م ذم اضمتٝم٤مدات أئٛم٦م اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م :صم٤مًمث٤مً 

ُم٤ًم-  اًمتزا

اًمٌح٨م ذم ىمرارات اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمدوات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتخّمّم٦م،  :راسمٕم٤مً 

 .وذًمؽ مم٤م يًٛمك سم٤مٓضمتٝم٤مد اجلامقمل، ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم ُمثؾ هذه اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًمٌح٨م ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتخّمّم٦م يمرؾم٤مئؾ اًمديمتقراه واح٤مضمًتػم  :٤ًمً ظم٤مُم

 -(1) اعمٕم٤مسةًم٘مْم٤مي٤م ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤م

سمٕم٦م   :سمٞم٤من أصم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م() اًمتٓمٌٞمؼ واًمتٕمٛمٞمؿ :اعمرطمٚم٦م اًمرا

سمحٞم٨م  ،مجٚم٦م ُمـ ظمٞم٤مرات احلؾإمم ًمٚمٕمرض قمغم اًمٜمّمقص يّمؾ اًمٓمٚم٦ٌم  ٟمتٞمج٦م

وهٜم٤م يٜمٌٖمل اًمتقىمػ قمٜمد ىمْم٤مي٤م ُمٝمٛم٦م  ،ُمـ اعمٛمٙمـ أن يتٜم٤مزع اًم٘مْمٞم٦م أيمثر ُمـ أصؾ

 : شمتٕمٚمؼ سمام يكم

 (،اًمٜمٔمر ذم ُمآٓت اًمتقصٞمػ اًمنمقمل ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م )اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة :أوًٓ 

 اًمٓمٚم٦ٌم ٞمٌح٨موم ،اًمتقصؾ إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م شمؿُم٤م  صم٤مر اًمتل ؾمقف شمؽمشم٥م قمغمٕمروم٦م أوُم

ُمّم٤مًمح وُمٗم٤مؾمد ويقازن سمٞمٜمٝمام ُمراقمٞم٤ًم قمٜمد إضمراء  ذم يمؾ اومؽماض ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ

 شمٚمؽ اعمقازٟم٦م اًمٜمٔمرات اًمت٤مًمٞم٦م:

 .قمدم ُمّم٤مدُم٦م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ,أ 

                                        
 -٤23,28مُمالت اح٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة:( يٜمٔمر: ؿمٌػم، اعمٕم1)
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  .اقمت٤ٌمر ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ,ب

 .اقمت٤ٌمر أن درء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح قمٜمد اًمتٕم٤مرض ,ج

  .اقمت٤ٌمر ُمقاوم٘م٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اًمٙمؼمى ,د

وم٘مد  ،ٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م اعمِمٙمٚم٦م وأؾم٤ٌمب ٟمِمقئٝم٤مواعموف اًمزُمٜمٞم٦م اًمٔمر :صم٤مٟمٞم٤مً 

وهذا ُم٤م  ،شمٙمقن احل٤مضم٦م إمم اًمتقصٞمػ ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمرف اخل٤مص سمٌٚمد ُم٤م أو ضمٝم٦م ُم٤م

إذ  ،يٕمٜمل قمدم اًمتٕمٛمٞمؿ واًمرسمط سم٤مًمٕمرف ُمٜمٕم٤ًم ُمـ إي٘م٤مع اًمٕم٤ٌمد ذم احلرج اعمرومقع ذقم٤مً 

 -اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م

ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م  اًمتقصٞمػ اًمنمقمل شمٓمٌٞمؼ وشمٕمٛمٞمؿقمغم اًمٜمٔمر ذم ُمدى اًم٘مدرة  :صم٤مًمث٤مً 

صح٦م اًمٗمروض اعمحددة وىمٌقل اًمٜمت٤مئ٩م أو  ىوشمٙمِمػ قمـ ُمد ()اًم٘مْمٞم٦م اعمٕم٤مسة

 -قمدم ىمٌقهل٤م

ويالطمظ سمقوقح أن هذه اعمرطمٚم٦م شمٕمتٛمد قمغم ُمٝم٤مريت اًمتٜم١ٌم واًم٘مٞم٤مس ويٓمٚمؼ 

 -حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط()قمٚمٞمٝم٤م أصقًمٞم٤ًم 

 : سم٘م٦موومٞمام يكم سمٓم٤مىم٦م شم٘مقيؿ ًمٚمٛمراطمؾ إرسمع اًم٤ًم
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 :( لمكضٗٛ املعاصسٚل٘اإلدزاك الػىٕ)بطاقٛ تكٕٖي 

 

  اؾمؿ اًم٘مْمٞم٦م 

  شمّمٜمٞمػ اًم٘مْمٞم٦م

  شم٤مريخ وىمققمٝم٤م أول ُمرة

  ُمٙم٤من طمدوصمٝم٤م أول ُمرة

  اؾمؿ ُمـ أطمدصمٝم٤م

  إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم وىمققمٝم٤م

  إؾم٤مس اًمت٤مرخيل ًمٚم٘مْمٞم٦م

  اًمتٓمقرات اًمالطم٘م٦م قمغم اًم٘مْمٞم٦م ؿمٙمالً 

  اًم٘مْمٞم٦م ُمْمٛمقٟم٤مً  اًمتٓمقرات اًمالطم٘م٦م قمغم

  ُمدى اٟمتِم٤مر اًم٘مْمٞم٦م 

  ـ اًمٕمٜم٤مس اًمرئٞم٦ًمًمتحٚمٞمؾ ٕضمزاء اًم٘مْمٞم٦م ا

  ـ اًمٕمٜم٤مس اًمٗمرقمٞم٦ماًمتحٚمٞمؾ ٕضمزاء اًم٘مْمٞم٦م 

  رأي اخلٌػم ذم ُم٤مهٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م 

  اًم٘مْمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقعاإلطمّم٤مءات 

)اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  اًمتل شمتٜم٤مزقمٝم٤ماعمّمدري٦م إدًم٦م 

 واإلمج٤مع(

 

  ذم اًم٘مْمٞم٦مآصم٤مر اًمًٚمػ 

طم٦م   اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل اًمذي يتٜم٤مول اًم٘مْمٞم٦م سا

  اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل اًمذي يتٜم٤مول اًم٘مْمٞم٦م وٛمٜم٤مً 

  اًم٤ًمسم٘م٦مواًمٌحقث اًمدراؾم٤مت 

  ىمرارات آضمتٝم٤مد اجلامقمل

  اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُمقوقع اًم٘مْمٞم٦م

  أبقاب اعم٘م٤مصد اًمتل حت٘م٘مٝم٤م

  أثر اًمٕمرف ذم اًم٘مْمٞم٦م

  شم٥م قمٚمٞمٝم٤ماحآٓت اعمّمٚمحٞم٦م اًمتل شمؽم

  احآٓت اًمٗم٤مؾمدة اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م
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 : اًمّمٞم٤مهم٦م:اعمرطمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم 

سمٜم٤مء قمغم سمٓم٤مىم٦م اعمًح ًمإلدراك اًمِم٤مُمؾ يّمؾ اًمٓم٤مًم٥م إمم اخلٓمقة اًمٜمٝم٤مئٞم٦م حلؾ 

 -صٞم٤مهمتٝم٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اعمِمٙمٚم٦م أٓ وهل

ؾ ويتخذ اًمِمٙمؾ ٟمٛمٓم٤ًم صم٤مسمت٤ًم يتٛمث ،وشمٕمتٛمد اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم ؿمٙمؾ وُمْمٛمقن

يٜمٌٖمل أن يتؿ اًمؽميمٞمز ذم هذا اجل٤مٟم٥م قمغم ُم٤م ،ذم اعم٘مدُم٦م ومّمٚم٥م اعمقوقع وم٤مًمٜمتٞمج٦م

 :يكم

 صٞم٤مهم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يتؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م سمّمقرة واوح٦م- ,أ

 -شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمت٤مئ٩م سم٤مٕدًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,ب

ويٛمٙمـ عمدرس اح٤مدة أن يٓم٤مًم٥م سمٙمت٤مسم٦م طمؾ اعمِمٙمٚم٦م ُمع اعمؼمرات وومؼ 

 -(1) اًمتٗمٙمػم" اؾمؽماشمٞمجٞم٦م "اًم٘مٌٕم٤مت اًم٧ًم ذم

 :التكٕٖي ألداٞ الطمبٛ: املطمب الجالح

شمٙمٞمٞمػ اًم٘مْمٞم٦م )يٜمتٝمل دور اًمٓمٚم٦ٌم قمٜمد شم٘مديؿ شمّمقرهؿ حلؾ اعمِمٙمٚم٦م 

 ل ًمٕمٛمٚمٝمؿ-شم٘مقيٛمويٌ٘مك ُمـ اًمقاضم٥م إصدار طمٙمؿ  ،اعمٕم٤مسة(

اًمتل يّمدره٤م  ت٘مقيؿواًمقاىمع أن اًمتٕمٚمٞمؿ ُمرهقن ذم يم٤موم٦م ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ سمٜمتٞمج٦م اًم

وًمذًمؽ يم٤من ٓسمد ُمـ شم٘مقيؿ قمٛمؾ اًمٓمٚم٦ٌم ذم  ،٘مقيٛمف ًمٕمٛمؾ اًمٓمٚم٦ٌماعمدرس سمٜم٤مء قمغم شم

وهل ُمٝمٛم٦م ٓ يٛمٙمـ ًمألؾمٚمقب اًمت٘مقيٛمل اًم٤ًمئد ُمـ  ،أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت

  -آظمت٤ٌمرات اعمٙمتقسم٦م أن ي١مدهي٤م

إن اًمت٘مقيؿ ذم أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت يّمح٥م ُمرطمٚم٦م آشمّم٤مل ُمع اًمٓمٚم٦ٌم سمٙمؾ 

                                        
( اًم٘مٌٕم٤مت اًم٧ًم: اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم، شمًتخدم ذم اًمتدريس ويٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم يمت٤مسم٦م 1)

ن اعمخت٤مرة يرُمز ًمٜمٛمط  اًمت٘م٤مرير، وشم٘مقم قمغم اًمرسمط سملم إًمقان واًمتٗمٙمػم، ومٙمؾ ًمقن ُمـ إًمقا

ًمإلجي٤مسمٞم٤مت، وإمحر  شمٗمٙمػمي حمدد: إبٞمض يرُمز ًمٚمح٘م٤مئؼ- وإؾمقد ًمٚمًٚمٌٞم٤مت وإصٗمر

 ًمٚمٛمِم٤مقمر، وإظمي ًمٚمحٚمقل، أُم٤م إزرق وم٢مدارة اًمتٗمٙمػم وشمٜمٔمٞمٛمف-
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ئٝم٤م سمحٞم٨م  ،٦م ًمألومراد وأقمامل اعمجٛمققم٦مومٞمٙمقن اًمت٘مقيؿ ُمرطمٚمٞم٤ًم ًمٙمؾ ُمرطمٚم ،أضمزا

يٕمٓمك اًمٓم٤مًم٥م وجمٛمققمتف شمٖمذي٦م راضمٕم٦م متٙمٜمف ُمـ شمٕمديؾ ُم٤ًمره واإلوم٤مدة ُمـ شمقضمٞمف 

ومف-  إؾمت٤مذ وإذا

قم قمغم أدوات "اًمت٘مقيؿ إن اًمت٘مقيؿ ذم اًمتٕمٚمؿ اعمتٛمريمز قمغم اًمٓم٤مًم٥م ي٘م

 وم٢مذا يم٤مٟم٧م أهداف اعم٘مرر ُمٕمرومٞم٦م يم٤من ،يرشمٌط سم٠مهداف اعم٘مرر ، وهق(1)اًمٌديؾ"

ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ عم٘مرر ي٘مدم ُمٝم٤مري٤ًم وسمخٓمقات شمت٤مسمٕمٞم٦م أن ي٘مقم قمـ  ،اًمت٘مقيؿ يمت٤مسمٞم٤مً 

 -ـمريؼ آظمت٤ٌمر اًمٜمٝم٤مئل اًمٙمت٤ميب

ُمـ أومْمؾ  (Rubric)واًمذي أراه أن اًمت٘مقيؿ سم٤مؾمتخدام ؾمٚمؿ اًمت٘مدير اًمٚمٗمٔمل 

 -أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مقيؿ ٕؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت

وهق  ،شمًجٞمؾ اًمت٘مقيؿ هق أطمد اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت :(Rubric)ؾمٚمؿ اًمت٘مدير اًمٚمٗمٔمل 

قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمختٍمة اًمتل شمٌلم أداء اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمًتقي٤مت 

 -وجي٥م أن يقومر هذا اًمًٚمؿ ُم١مذات واوح٦م ًمٚمٕمٛمؾ اجلٞمد اعمٓمٚمقب خمتٚمٗم٦م،

اًمٜمتٞمج٦م ومٜمًتٓمٞمع ىمٞم٤مس يًتخدم ؾمٚمؿ اًمت٘مدير اًمٚمٗمٔمل ًمت٘مقيؿ ظمٓمقات اًمٕمٛمؾ و

ٕضمؾ اًمتٖمذي٦م  شمٙمقيٜمٞم٤مً  مم٤م يقومر شم٘مقيامً  ،طم٤مًم٦م اًمتٜمٗمٞمذ حلؾ اعمِمٙمالت سمٙمؾ ُمراطمٚمٝم٤م

ويٕمٛمؾ هذا اًمًٚمؿ سمٓمري٘م٦م أومْمؾ قمٜمدُم٤م يؽماومؼ  ،اًمت٘مقيؿ اخلت٤مُمل إمماًمراضمٕم٦م إو٤موم٦م 

ويٕمد هذا اًمًٚمؿ أيمثر إدوات  ،ُمع أُمثٚم٦م ٕقمامل اًمٓمٚم٦ٌم قمغم خمتٚمػ اعمًتقي٤مت

٦م ًمٗمٔمٞم٦م واوح ُمقوققمٞم٦م ودىم٦م ذم شمدري٩م اًمًٚمقك أو اًمٗمٕمؾ يمقٟمف يتْمٛمـ أوص٤موم٤مً 

 -وحمددة طمقل إداء قمٜمد يمؾ ُمًتقى ُمـ ُمًتقي٤مشمف اعمختٚمٗم٦م

                                        
ُمٚمػ اإلٟمج٤مز،  ,4 اعمٓمقي٤مت، ,3، اًمًجؾ اًم٘مّميص ,2 اعمٜمٔمامت اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م، ,1 ( وهل:1)

 ,9 ،ؾمجؾ وصػ ؾمػم اًمتٕمٚمؿ ,8 ؾمٚمؿ اًمت٘مدير، ,7، اعمِم٤مريع ,6، ظمرائط اعمٗم٤مهٞمؿ ,5

طمًلم سمٕم٤مرة، ُم٤مضمد اخلٓم٤مي٦ٌم،إؾم٤مًمٞم٥م اإلسمداقمٞم٦م ذم  ر:يٜمٔم ىم٤مئٛم٦م اًمِمٓم٥م واًمرصد-

 وُم٤م سمٕمده٤م-  231اًمتدريس اجل٤مُمٕمل: 
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 :ظمٓمقات إقمداد ؾمٚمؿ اًمت٘مدير

 -ٞم٦مئو اعمٝم٤مم اجلزأو اعمٝمٛم٦م إمم جمٛمققم٤مت ُمـ اعمٝم٤مرات أدمزئ٦م اعمٝم٤مرة  - 1

 اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٛمٝم٤مرة اًمتل يتؿ ىمٞم٤مؾمٝم٤م طم٥ًم شمًٚمًؾ طمدوصمٝم٤م  اًمًٚمقيمٞم٤متشمرشمٞم٥م  - 2

وذًمؽ ووم٘م٤م  ،٦مئٞماعمٝم٤مرات اجلز هٕداء ذم هذاظمتٞم٤مر اًمتدري٩م اعمٜم٤مؾم٥م ًمت٘مدير ا  -3

 ,ذم مخس ُمًتقي٤مت٤مت اعمٙمقٟم٦م هل٤م ٞمًمٓمٌٞمٕم٦م اعمٝمٛم٦م أو اعمٝم٤مرة وـمٌٞمٕم٦م اًمًٚمقيم

 -أو صمالث ,وهق إومْمؾ 

وٕنٜمل سمّمدد شمقوٞمح ـمري٘م٦م اًمتدريس ٓ  ،ويقضمد ؾمٚمؿ شم٘مدير قمددي وًمٗمٔمل

ٕمٛمقُمٞم٦م ًمٞمت٠متك وأقمٓمل ٟمٛمقذضم٤ًم شمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم يتّمػ سم٤مًم ،اًمت٘مقيؿ وم٠ًميمتٗمل هبذا اًمٌٞم٤من

ًمألؾمت٤مذ اًمزُمٞمؾ اإلوم٤مدة ُمـ ظمالًمف ذم يمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل يٛمٙمـ أن 

 -خيت٤مر شمدريًٝم٤م

وٓسمد ُمـ اًمتذيمػم سم٠من اًمت٘مقيؿ يٜمّم٥م قمغم أهداف اًمتدريس وًمٞمس قمغم قمٛمٚمٞم٦م 

 اًمتدريس-

 ضمقاٟم٥م ُمـ أؾمٚمقب طمؾ ُمِمٙمٚم٦مٚمؿ شم٘مدير ًمٗمٔمل ًمت٘مقيؿ ُمٝم٤مرة اًمٓم٤مًم٥م ذم ؾم

 (1) (ٟمٛمقذج)

                                        
ًٓ واطمدًا ومرقمٞم٤ًم ذم سمٕمض اعمٕم٤ميػم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يّمح اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م قمغم مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م 1) ( ؾم٠مىمدم ُمث٤م

اعمٕم٤مسة، ٕن اًمٖمرض اًمتٛمثٞمؾ، وأترك ًمألؾمت٤مذ أن يٜمح٧م ُمٕم٤ميػمه اًمرئٞم٦ًم واًمٗمرقمٞم٦م اًمتل 

 ٘مؼ أهداومف ُمـ شمدريس اعم٘مرر سم٠مؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت- حت
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 (Fوٕمٞمػ ) اعمٕم٤ميػم

 صٗمر

 (D) ُم٘مٌقل

ٟم٘مٓم٦م 

 واطمدة

 (Cضمٞمد )

 ٟم٘مٓمت٤من

 (Bضمٞمد ضمدا )

 صمالث ٟم٘م٤مط

 (Aممت٤مز )

 أرسمع ٟم٘م٤مط

 صٞم٤مهم٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م

صٞم٤مهم٦م  حتديد اعمِمٙمٚم٦م

اعمِمٙمٚم٦م همػم 

 واوح٦م

صٞم٤مهم٦م 

اعمِمٙمٚم٦م همػم 

واوح٦م ُمـ 

سمٕمض 

اًمٜمقاطمل 

وٓ شمٜمؿ قمـ 

 شمٗمٙمػم ُمت٠من

صٞم٤مهم٦م اعمِمٙمٚم٦م 

همػم واوح٦م ُمـ 

قاطمل سمٕمض اًمٜم

ويقضمد 

حم٤موٓت 

 ًمْمٌٓمٝم٤م

صٞم٤مهم٦م 

اعمِمٙمٚم٦م 

واوح٦م ًمٙمـ 

اعمج٤مل همػم 

 حمدد سمدىم٦م

صٞم٤مهم٦م 

اعمِمٙمٚم٦م 

واوح٦م 

وشمٜمؿ قمـ 

شمٗمٙمػم ُمت٠من، 

وجم٤مل 

اعمِمٙمٚم٦م 

 حمدد سمدىم٦م 

 ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم

آؾمت٘مّم٤مء  آؾمت٘مّم٤مء 

ٟم٤مدر، 

وقمٜمدُم٤م 

يًتخدم 

ي٘مقد إمم 

اؾمتٜمت٤مضم٤مت 

 ُمٕمرووم٦م

آؾمت٘مّم٤مء 

همػم 

ُمٗمّمؾ، وٓ 

حيٗمز 

 -اًمتٗمٙمػم

آؾمت٘مّم٤مء همػم 

ُمٗمّمؾ، وٓ 

حيٗمز اًمتٗمٙمػم وٓ 

يًتخدم ذم يمؾ 

ُمراطمؾ طمؾ 

 اعمِمٙمٚم٦م

آؾمت٘مّم٤مء 

ُمٗمّمؾ، وحيٗمز 

اًمتٗمٙمػم ًمٙمٜمف ٓ 

يًتخدم ذم يمؾ 

ُمراطمؾ طمؾ 

 اعمِمٙمٚم٦م

آؾمت٘مّم٤مء 

شم٤مم وؿم٤مُمؾ، 

وحيٗمز 

اًمتٗمٙمػم 

آيمتِم٤مذم 

ويًتخدم 

ذم يمؾ 

ُمراطمؾ طمؾ 

 اعمِمٙمٚم٦م
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 ُمٝم٤مرات اًمٕمٛمؾ يمٗمريؼ

يمٞمٗمٞم٦م أداء 

ٛمققم٦م اعمج

 ًمٕمٛمٚمٝم٤م

اعمجٛمققم٦م 

شم١مدي قمٛمٚمٝم٤م 

سمِمٙمؾ رديء 

شمًٞمٓمر قمٚمٞمف 

إن٤مٟمٞم٦م- 

اًمٕمٛمؾ 

اعمٜمجز هق 

ٟمت٤مج ضمٝمقد 

 ومردي٦م

اعمجٛمققم٦م 

ٓ شمزال 

شم١مدي 

قمٛمٚمٝم٤م ًمٙمـ 

يمؾ ومرد ومٞمٝم٤م 

ي١مدي قمٛمٚمف 

ُمتج٤مهاًل 

ضمٝمقد 

أظمريـ 

ويٗمت٘مرون 

إمم 

 اًمتقاصؾ-

اعمجٛمققم٦م ٓ 

شمزال شم١مدي 

قمٛمٚمٝم٤م ًمٙمـ يمؾ 

ومرد ومٞمٝم٤م ي١مدي 

قمٛمٚمف ُمتج٤مهاًل 

ضمٝمقد أظمريـ، 

وىمد حيدث 

أطمٞم٤مٟم٤ًم أن 

شمتٕم٤مرض 

 أقمامهلؿ-

اعمجٛمققم٦م 

شم١مدي قمٛمٚمٝم٤م 

سمِمٙمؾ ٓ سم٠مس 

سمف- سمٕمض 

يٕمت٘مدون أهنؿ 

يٕمٛمٚمقن أيمثر . 

أىمؾ ُمـ 

أظمريـ- ًمٙمـ 

اجلٛمٞمع 

يًٝمٛمقن ذم 

 اًمٕمٛمؾ

اعمجٛمققم٦م 

شم١مدي قمٛمٚمٝم٤م 

سمِمٙمؾ ضمٞمد- 

اؾمتٕمراض 

أراء يِمػم 

إمم شمقزيع 

اجلٝمقد 

شمقزيٕم٤ًم 

صحٞمح٤ًم- 

مجٞمع أقمْم٤مء 

جٛمققم٦م اعم

ُمتحٗمزون 

ًمٚمٕمٛمؾ 

ويِمٕمرون 

سم٠من قمٛمٚمٝمؿ 

 ًمف ىمٞمٛم٦م

 اًمتقاصؾ اًمٙمت٤ميب )صٞم٤مهم٦م اعمِمٙمٚم٦م(

اًمّمٞم٤مهم٦م همػم  شمٜمٔمٞمؿ إومٙم٤مر

ُمٜمٔمٛم٦م 

ًمدرضم٦م أهن٤م 

شمٕمٞمؼ ومٝمؿ 

 اعمْمٛمقن

اًمتٜمٔمٞمؿ همػم 

 واوح

اًمتٜمٔمٞمؿ ضمٞمد 

سمّمقرة قم٤مُم٦م 

وًمٙمـ شمٌدو 

سمٕمض إضمزاء 

 ذم همػم حمٚمٝم٤م

اًمٕمٛمؾ اًمٙمت٤ميب 

وصٞم٤مهم٦م 

اعمِمٙمٚم٦م ضمٞمدة 

ؿ وممٙمٜم٦م اًمتٜمٔمٞم

 اًمٗمٝمؿ

اًمٕمٛمؾ 

اًمٙمت٤ميب 

وصٞم٤مهم٦م 

اعمِمٙمٚم٦م 

ممت٤مزة 

اًمتٜمٔمٞمؿ 

وؾمٝمٚم٦م 

 اًمٗمٝمؿ
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وهذه  ،حيت٤مج إؾمت٤مذ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمت٘مقيؿ أن ي٠مظمذ شمٖمذي٦م راضمٕم٦م ٕدائف وختٓمٞمٓمف

 -إطمدى أهؿ أهداف اًمت٘مقيؿ

طمدى اًمٓمرق اعمث٤مًمٞم٦م ذم شمدريس إـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت  هبذا اًمٕمرض اشمْمح أن

هن٤م شم٤ًمقمد أاًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م يمام  ٦ٌمهن٤م شمٜمٛمل ُمٝم٤مرات اًمٓمٚمٕ، ةوم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مس

اًمتٕمٚمؿ  وشمٜمٛمل ،اعمٕمٚمقُم٦م ذم اًمٌح٨م وحم٤موًم٦م اًمقصقل إمم اًمٓمٚم٦ٌمايمتِم٤مف ىمدرات  قمغم

 اًمتقضمٞمف، أُم٤م مجع اعمٕمٚمقُم٤مت ومٞمٝم٤م قمغم إؾمت٤مذ، طمٞم٨م ي٘متٍم دور ًمدى اًمٓمٚم٦ٌم اًمذايت

 -ًم٥م ٟمٗمًفاًمٓم٤مومٝمق ُمـ وفمٞمٗم٦م  وحتٚمٞمٚمٝم٤م وشمقصٞمٗمٝم٤م وصٞم٤مهمتٝم٤م

 

 :بأضمٕب سن املػهالت الكضاٖا الفكّٗٛ املعاصسٚ عٕاون جناح تدزٖظ: املطمب السابع

  هبذا إؾمٚمقب- تدريسًمٚم يم٤مومٞم٤مً  وشمدريٌف شمدري٤ٌمً  عمدرسأن يتؿ إقمداد ا 

  -أن شمٙمقن إهداف اعمٜمقي حت٘مٞم٘مٝم٤م واوح٦م وحمددة 

  قمٚمٞمٝم٤م واوح٦م  أن شمٙمقن اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمراد اًمتدرب

 -اًمٓمٚم٦ٌموُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓؾمتٕمدادات 

   ًًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِمٙمٚم٦م ُمقوقع اًمدرس- أن يٙمقن اًمقىم٧م اعمت٤مح يم٤مومٞم٤م 

  يم٤معمٙمت٤ٌمت اًمقرىمٞم٦م واًمرىمٛمٞم٦م ) ن شمٙمقن اًمتجٝمٞمزات واًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٞمٜم٦م اًمالزُم٦مأ

 ن يتؿ دمٝمٞمزه٤م واظمت٤ٌمره٤م ىمٌؾ اًمٌدء ذم اًمٕمٛمؾ-أُمتقومرة و (وُمٕم٤مُمؾ اًمتخري٩م

  ٞمامت اًمتل شمقضمف ًمٚمٓمٚم٦ٌم واوح٦م ويم٤مومٞم٦م-أن شمٙمقن اًمتٕمٚم 

  -أن ي٘مّقم إداء واًمٕمٛمؾ اعمٜمجز سمٛمقوققمٞم٦م 

  -أن يتقىمع اًمٓمالب ُمقاضمٝم٦م سمٕمض اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل جي٥م قمٚمٞمٝمؿ شمذًمٞمٚمٝم٤م 

   أن ٟمج٤مح اًمٕمٛمؾ هبذا إؾمٚمقب يتقىمػ قمغم ٟمٛمط اًمتٗم٤مقمؾ اًمّمٗمل اًمذي يٕمتٛمده

 اعمٕمٚمؿ وقمغم طمًـ إدارشمف ًمف-
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   ًوهذا ذم اًمقاىمع  ،سمجدوى أؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت أن يٙمقن اعمٕمٚمؿ ُم٘متٜمٕم٤م

 -طمجر اًمزاوي٦م ًمٜمج٤مح إؾمٚمقب

  :وُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم٤ًمقمدة يمذًمؽ 

   ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ طمؾ اعمِمٙمالت- اًمٓمٚم٦ٌموضمقد ىم٤مسمٚمٞم٦م داظمٚمٞم٦م ًمدى 

  -وضمقد سمٞمئ٦م ُمالئٛم٦م عمامرؾم٦م هذا إؾمٚمقب شمتًؿ سم٤مُٕمـ وآطمؽمام واًمت٘مدير 

   ر أومٙم٤مره وضمٝمقده وُمٜمحف اًمث٘م٦م-وشمٕمزيز أدائف سمت٘مدي اًمٓم٤مًم٥مشمِمجٞمع 

  ذم اًمتخٓمٞمط واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمتٜمٗمٞمذ- ٚمٓم٤مًم٥مشم٘مديؿ اًمدقمؿ ًم 

  -طمًـ اؾمتخدام اعمٕمٚمقُم٤مت اعمختزٟم٦م ذم طمؾ اعمِمٙمالت 

  ٓم٤مًم٥مووقح ظمٓم٦م اًمٕمٛمؾ واًمتٕمٚمٞمامت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٜمٗمٞمذ ًمٚم- 

   ًمألؾمت٤مذؾمٚمقب طمؾ اعمِمٙمالت أووقح أهداف اؾمتخدام- 

  ُمـ ظمالل شمقفمٞمػ هذا إؾمٚمقب- اًمٓمٚم٦ٌمقمٚمٞمٝم٤م  ووقح اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ؾمٞمحّمؾ  

قمغم  ـمالسمفأن حيًـ شمقفمٞمػ هذا إؾمٚمقب ذم شمدري٥م  إؾمت٤مذوم٢مذا اؾمتٓم٤مع 

ٗمٙمػم وم٢مٟمف يٙمقن سمذًمؽ ىمد ٟمجح ذم ختري٩م أن٤مس واصم٘ملم ىم٤مدريـ قمغم تُمٝم٤مرات اًم

  -سمٛمٜمٝمجٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦ماعمًتجدة اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة 

 واهلل اعمقومؼ
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 اخلبمتخ
 

 :وم٠مورد هد أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ،وطمٞم٨م إٟمف ٓ ي١ميت اًمٌح٨م صمامره إٓ سمٜمت٤مئجف

سم٤مًمتٕم٘مٞمد ويمثرة اًمتِم٤مسمؽ واًمّمٕمقسم٦م ذم ومٝمٛمٝم٤م وؾمؼم  اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسةمتت٤مز  ,1

 -همقره٤م

ُمٝم٤مرات اًمٓمالب اًمٗمٙمري٦م  جي٥م قمغم ُمدرد اجل٤مُمٕم٦م اًمؽميمٞمز قمغم شمٜمٛمٞم٦م ,2

 -ٗمٞمظوقمدم آقمتامد قمغم أؾمٚمقب اًمتٚم٘ملم واًمتح ،واًمٕم٘مٚمٞم٦م

ايمتِم٤مف ىمدرات  جي٥م قمغم إؾم٤مشمذة اظمتٞم٤مر ـمرق اًمتدريس اًمتل شم٤ًمقمد قمغم  ,3

 -اًمٓمالب ذم اًمٌح٨م وحم٤موًم٦م اًمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٦م

ُمـ طمٞم٨م ُم٤م  ،اًم٘مْمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمع اعمِمٙمٚم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمؽمسمقي شمتٓم٤مسمؼ ,4

وُمـ طمٞم٨م إن اًمٕمٌقر إًمٞمٝم٤م يتؿ قمـ ـمريؼ شمقفمٞمػ  ،شمثػمه ُمـ طمػمة قمٜمد اًمٓمٚم٦ٌم

 -ات اًم٤ًمسم٘م٦ماخلؼم

ـمري٘م٦م طمؾ اعمِمٙمالت إطمدى اًمٓمرق اعمث٤مًمٞم٦م ذم شمدريس وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م  إن ,5

طمٞم٨م ي٘متٍم دور اعمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم اًمتقضمٞمف، أُم٤م مجع اعمٕمٚمقُم٤مت ومٝمق  -اعمٕم٤مسة

 ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م ٟمٗمًف

 :اًمتقصٞم٤مت

 :ٟمتٞمج٦م ًمٚمٌح٨م واٟمٓمالىم٤ًم مم٤م هق ُمٕمروف ذم واىمع اجل٤مُمٕم٤مت أويص سمام يكم

 :ذم اجل٤مُمٕم٤مت ًمتْمٓمٚمع سم٤معمٝم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م تجديد واًمٞم٘مٔم٦م اًمؽمسمقي٦مًمٚمإٟمِم٤مء وطمدة  ,1

شمث٘مٞمػ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس سم٢مصدار اًمٜمنمات اعمتٕمٚم٘م٦م سمآظمر ُمًتجدات  ,أ  

وشمدريٌٝمؿ قمغم ، اعمج٤مل اًمؽمسمقي وٟمت٤مئ٩م اًمٌحقث ذم جم٤مل ـمرق اًمتدريس
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 -آظمر ُم٤م يًتجد ذم جم٤مل ـمرق اًمتدريس واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف واًمت٘مقيؿ وآخٞم٤مشمف

شم٠مهٞمؾ اعمدرؾملم اجلدد واًمٕم٤مئديـ ُمـ آسمتٕم٤مث سمتدريٌٝمؿ قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت  – ب 

اًمتدريس اجل٤مُمٕمل وومؼ آظمر اعمًتجدات اًمؽمسمقي٦م سمدءًا ُمـ صٜم٤مقم٦م إهداف 

ُمرورًا سمٓمرق اًمتدريس اٟمتٝم٤مًء سمآخٞم٤مت اًمت٘مقيؿ، وسمنمط أٓ ي٘مؾ اًمتدري٥م قمـ 

 -صمالصم٦م أؿمٝمر

ٞمٚمٞم٦م قمغم أن دمدد يمؾ صمالث ُمٜمح رظمّم٦م شمدريس عمـ جيت٤مز اًمدورة اًمت٠مه –ج  

 -ؾمٜمقات

دمدد اًمرظمّم٦م اًمتدريًٞم٦م ًمألؾمت٤مذ إذا اًمتحؼ ذم اًمًٜمقات اًمثالث سمام ٓ ي٘مؾ  –د  

 ت٘مقيؿ( دورات شمدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتدريس واًمت٘مقيؿ أو أن خيْمع ًم6قمـ )

  -ؿم٤مُمؾ وقم٤مم

أن يتؿ شمدريس وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ذم اًمًٜم٦م إظمػمة ُمـ اًمتخّمص اجل٤مُمٕمل  ,2

 -شمدريس ُم٤مدة أصقل اًمٗم٘مف ذم يمؾ ُمًتقي٤مهت٤من يٙمتٛمؾ سمٕمد أ

 -ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة (ُم٘م٤مصد اًمتنميع)أن يدرس ُم٘مرر   ,3

يٜمٌٖمل آقمتٜم٤مء سمٗم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة وإجي٤مد ُم٤ًمر ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٗم٘مف  ,4

 -اًمٜمقاززم

نس ُمـ ٟمٗمًف أَ ُأنس ُمٜمف و ـعمشمدريس وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة إٓ يًٜمد يٜمٌٖمل أٓ  ,5

سمفاًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم اًمِم٤مُمؾ ذم ىمْم٤مي٤م اًمٗم٘مف  ُمع اؾمتحْم٤مر  ،ذم مجٞمع أبقا

  -واًم٘مدرة قمغم اًمتٜم١ٌم سم٤محآٓت ،وُمٕمروم٦م اعم٘م٤مصد ،وقاسمط ومٝمؿ اًمٜمّمقص

 وأقم٤من اعمقمم ضمؾ ذم قماله قمغم سمٞم٤مٟمف  ،هذا ُم٤م شمٞمن إقمداده

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم   وآظمر دقمقا
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 ادلراجع
 

  -ًمٙمريؿاًم٘مرآن ا -

قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ  ،اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج -

 -ـه1414 سمػموت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،1، طاًمٕمٚمامء

حمٛمد أبق زهرة، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  أبق طمٜمٞمٗم٦م )طمٞم٤مشمف وقمٍمه،آراؤه ووم٘مٝمف( -

 -م1974اًم٘م٤مهرة، 

حت٘مٞمؼ: د- ؾمٞمد  ًـ،اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، قمكم سمـ حمٛمد أُمدي أبق احل -

 - ـه1414 سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،، 1، طاجلٛمٞمكم

سمرسم٤مرا ُم٤مشمػمو وآظمرون، شمرمج٦م: ، إؾم٤مًمٞم٥م اإلسمداقمٞم٦م ذم اًمتدريس اجل٤مُمٕمل -

 طمًلم سمٕم٤مرة وُم٤مضمد اخلٓم٤مسمٞم٦م، دار اًمنموق، قمامن-

اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم،  -

 م- 2111دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ، 1ط ٞمؼ حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر،حت٘م

، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م 1طمًـ ؿمح٤مشم٦م، ط، اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمت٘مقيؿ اجل٤مُمٕمل -

 م-2111ًمٚمٙمت٤مب، ُمٍم، 

 ـه-1416وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، ، دًمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم -

، حمٛمد سمـ إدريس أبق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمراًمرؾم٤مًم٦م،  -

 - م1939ـه، 1358اًم٘م٤مهرة، 

 ـه-1416وزارة اعمٕم٤مرف، ، ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم ، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم -
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ضم٤مُمٕم٦م أم  ،2ط ،حت٘مٞمؼ: د- حمٛمد اًمزطمٞمكم، د- ٟمزيف مح٤مد، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر

 ـه-  1413اًم٘مرى 

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أبق قمٌداًمٚمف اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، حت٘مٞمؼ: د- ، ًمٌخ٤مريصحٞمح ا -

 - 1987 – 1417دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م، سمػموت،  ،3، طُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م

حت٘مٞمؼ: ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أبق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحٞمح ُمًٚمؿ -

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت- ، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

أبق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل ، تٗم٘مفاًمٗم٘مٞمف واعم -

 ـه-1421، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم، 2اًمٕمزازي، ط

ر - قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل ، يمِمػ إها

 -م1997ـه، 1418سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،، حمٛمقد حمٛمد قمٛمر

دار ص٤مدر، ،1طٔمقر إومري٘مل اعمٍمي، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜم، ًم٤ًمن اًمٕمرب -

 سمػموت-

، اًمدار اًمّمقًمتٞم٦م، 5ط طمًـ حيٞمك وؾمٕمٞمد اعمٜمقذم،، اعمدظمؾ إمم اًمتدريس اًمٗمٕم٤مل -

 ـه-1419اًمري٤مض، 

ُمدظمؾ إمم وم٘مف اًمٜمقازل، قمٌد احلؼ محٞمش، سمح٨م ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م  -

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م-

زي، دار سم٤مري سمػمي، شمرمج٦م: ُم١ميد ومق، اعمرضمع ذم شمدريس ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم -

 م-2117اًمٙمت٤مب اجل٤مُمٕمل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، اًمٕملم، 

ُم١مؾم٦ًم  أمحد سمـ طمٜمٌؾ أبق قمٌداًمٚمف اًمِمٞم٤ٌمين،، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ -

 -ىمرـم٦ٌم، ُمٍم

أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد  ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، -

 م- 1999 ,ـه 1421دار اجلٞمؾ، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ، 2، طه٤مرون
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قمكم راؿمد، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ، اعمٕمٚمؿ اًمٜم٤مضمح وُمٝم٤مراشمف إؾم٤مؾمٞم٦م -

 م-1999

أبق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٞمد ، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن -

 دار اعمٕمروم٦م، ًمٌٜم٤من-  ،يمٞمالين

ضمل، سمح٨م ُم٘مدم ًمٜمدوة ف حمٛمد رواس ىمٚمٕم، ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمًتجدة -

 م-1995اإلؾمالُمٞم٦م، قمامن، قمٚمقم اًمنميٕم٦م 

إؾمٜمقي، قم٤ممل  ؿمج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرطمٞم، هن٤مي٦م اًمًقل ذم ذح ُمٜمٝم٤مج إصقل -

 اًمٙمت٥م، ُمٍم-
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