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 المستخلص

الشيييمرعيربيييوعفيييكعمي ييي عالمرييييوعاليييدعابيييلهعال يييركعاللييي د عبشيييرعال  ييير ع ع
يي علميمتفي عالفلةمي عاليرفمي عال مِّعيميثُِّلعمت َفُهع)عفدمععاالنشي ( عاليداعاالفي    ع

.ي مييِهعملييمُطعالشييمُرعفييوضهععالييفيييب  عالتييوعمتن يل يي عمتعيي ُرعالر يي  ِلع يميييرُضع
عيي عم يهعالي تييَععيفيي عممفِّيوعل   تيِهعيداعتنيُّب  ع عيي     عفشمٍلعيف شٍرعف ملِّ

يكعخلِلعتيددعالييافمِععالتوعمتَرع م  عالشمُرعر  َ مُهع عيبفعَرعيكعخلل  عبكع
التم   ِ عافن  ِهعاليختمفي ع.يديْدعُد ِّيَهعالفليُلعالياعاد ي ٍهعتنيبيْ عفتنييِععا ةيراِضع

امثيييييَرعع–ايعل يلييييي عا يييييتمي رعع–التيييييوعتن يلت ييييي عالر ييييي  ُلع عيالتيييييوعا يييييتيبفْ ع
الييفييييب ِ عالتيييوعبفعيييَرعبن ييي عا دُرعاليرفيييوعفشييي ِّمِهعالشييييرعيالنثييير.عيييييكعضيييذِ ع
ع عياليتيييي ُرع عيالت ن ييييُ عيالتيزمييييُ ع عيالي,يييي م ع ُُ الييفيييييب  عالي,ييييُ ع عياليييييدم

عيالشف ب  ع عيةمرض عيكعالييافمِععالتوعتن يلت  عر   ُلعالشمُرعيربوع.

ةية ا مرنةي بة  ي سة  الكممات الرئيسية  : البالغةة الرربيةة ا الاراسةات الية 
 االابية  الكرمي ا ف  الرسائل

Abstract 

Sheikh Maree B. Yousif AlKarmy is one of the figures of 

the eleventh century AH. His book Badee AlEnsha 

(Wonderful Composition) is a major contribution to Arabic 

rhetorics heritage. This book deals with many subjects of 

relevance to the needs of his contemporary society. 

Thispaper falls into two sections in order to cover the 
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various subjects of Arabic poetry and prose covered in this 

book like description, praise, congratulation,…etc. 

Keywords: Arabic Rhetoric, Textual Studies, Maree B. 

Yousif AlKarmy, Art of literary letters 

: تمهياالمبحث األ ل  

 : مؤل  كتاب )بايع االيشاء ( -: 1

ن يف  عالياعطييرعع–ضيعالشمرعيربيوعفيكعمي ي عفيكعافيوعفميرعفيكعالييدعالمرييوع
عي  مييه ع ع يييخرخ ع . عٔ)درميي  عيييكعدُييراع م ييطمكع–مييرهع ييي ه ع عييلييدِّل  ع عياا  عيادميير 

يميييي كعذاعاطييييلٍععيا يييييٍععبميييياعن ييييييِلعالف ييييِهعياللييييدمِلع عييير ييييي  عت ييييي  عفييييي ليميِهع
اليتدايليييِ عانيييذانع عيين ييييٍنع م ييي عان ي مييي  عت يييي  عاع  فييياعزي َنيييُهع يييوعا  تييي ِ(ع ع

 ييا( عالشيربم عين ي ع عيمي َكعف ربي  ع يوعيختميِ عاليمييِهع  ٕ)يالتدرمِسع عيالت,نم ِع
 عيالتف ييييمِرع عيالي   ييييِدع عايعبميييييِهعالم ييييِ عاليرفمييييِ عيييييْكعنلييييٍيع عم لف ييييِهعياللييييدمِلع

ي,ييرٍ ع عيفلةييٍ ع عايعبميييٍهعاخييراعميميييِهعالتيي رمِرع عيال ييمرِوع عيةمرضيي ع.عيلييذاع
يبيْ عن د عةزمَرعالتولمِ عيالت,نمِ عاعإْذعانعُهعدْدعالعَ عليالاعالثيي نمَكعيخلعفي  ع عتن

ع.ع ٖ)ي عفمَكعالمتِرعالمفمرِوع عيالر   ِلعال, مروِع

ععأهمية الكتاب  سبب تأليَفهع-:ٕ

مت ُرع)عفدمععاالنش (ع عايعي عُم يعاع)عإنش (عيربوع عدْدعيفيهعيخلعفَيهعلت ي مِلع
الطرمِقعبماعيْكعملت جعالاعمت فِ عالر   ِلعياليم تف ِ ع عيفيكعليديِدعالفلةيِ ع
اليرفمييييِ ع عخ,ي,يييي  عيييييْكعممتييييُرعلميميييييِنع عايعلملمعيييي ِهع عايعييييييْكعُاْفُتمييييَوعفمثييييرِوع

مُرع مِهعي  يي ِ عالني ِسععيي يتيم ت هعالث   ميِ عاليختمفيِ ع عالر   ِلع.عيدْدعراباعالش
عي  ٍهعي  لع عاع   (ْ عا  لمُرعالر   ِلعيختمفي  ع ع يْكعخلِلعتطفم ِهعليفداع)علملِّ
عيخ طيٍرع عيميخثُرع ميِهع.عيضيذاعميدُُّلعبمياع ييِ ع ييتنيب  ع عيل يرعيي عمف ييُهعميلُّ

ِسعيي  ييي ت هع عيا يي لمرعيخيي طفت هعبمييِهعالم تييِرع عيخفرتييهعالييم يي عفينيي زِلعالنيي 
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اليييم هعفيييي عمل يييقعال  ميييَ عياليفت ييياع عاالعيضييييعإم,ييي ُلعيييي عمرميييُدعالم تيييُرعإم,ييي َلُهع
فود,يييِرعالطيييرِقع عيافميييِاعاليفييي راِ ع عيديَكعلشيييٍيع عييييَععف ييي طٍ ع يييوعا  يييميِرع ع
عيفيمييدا عبييْكعالتزيمييِقعالمفظييوعاليفيي لِاع مييهع عايعا ييتخداِهعيفييرداٍ عةرمفييٍ عييلشييم ٍع
ت ييييُلعييييكعالر ييي لِ عيييي دو ع,ييييف  عا  ييي َ(عالمتييي ُرعينيبييي  ع عل يمييي  عبمييياعيختميييِ ع

عععا  لمِرعمت فِ عالر   ِلع عيملٌّعل َرعي عمن  ُفُهع.ع

 الاراسة الم ض نية : المبحث الثايي

تيدَدْ عاةراُضعالر   ِلعا دفمِ ع عيددعتطير علتاعةيدْ عدي درو عبمياعا يتمي ِرع
وعبفعَرعبن  عا دُرعاليرفُوعينذعال دهع عففربمهعالشييُرعيالنثيُرعاميثِرعالييافمععالت

عالر ييي  ِلعم يييي عبمييياعافييييييياِرعا دِرع ع ييييكُّ َُ .عيمييي َكعييييييْكعالنتم يييِ علييييذلَنعاْكعا,يييف
عبماعتيداِدعطرِقعالتيفمِرع اليلضععيميّفيِيُرعبْكعاضيهِّعييافميه.عيضذاعم كعيخشِّر 

 بكعضذِ عالييافمع.ع

الر يييي  ِلعاليييياعافتميييي ِرعا يييي لمَرعلدمثيييي عاخر ييييْ عالر يييييي  لعبييييْكعع  ييييدعبيييييَدعُمتعييييي رِع
,يييييرض عالت ممدميييِ عيالتيييوعف مييي عُتْم يييوعفظم ييي عبمييياعالر ييي  ِلعالدميانميييييِ عياالخيييييانمِ ععع
 يييييا(عاميي َكعذليينعف لشييمِلعايعف ليفييييِكع.يالشييمُرعيربييوعفييكعمي يي عبيييَلعبميياع

ل  ليِرعالت مميد عاليذ ع ي رعبمميِهعمت ف عر   مِهع وعديالَرع نميٍ عيفتميروعتنيواعبيْكعا
عالر   ييِلعيدت عطيمل .عع ع كُّ

ع-:يربوعفكعمي  عالمريوعييْكعا ةراِضعالتوعتن يلت  عر   لعالشمرع

 ( ال ة 1
يُمَيدُّعيْكعاشيِلعا ةراِضعا دفمِ عالتوعُبِرَ ْ ع وعا دِرعاليرفوعاع  ْدعد َلعبنيُهع

ع. ٗ)ال م  ِ  عمي ع مِهعيْكعا لياِلعايافييكعُدداي ع:)الي, عضَيعذمُرعلمشو(ع
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ع,نييييٍ ع يدييْدعال ييَكعاليخلييُ ع ييوعتيظمييِ عضييذاعال ييرِضعا دفييوع عي تخدييييي  علمييلِّ
ييييكعالُيَخ َطفميييييَكعاليفييييي راِ عاليل ييييِ علي ييي ي ِهع عيدر يييت هعفيييمكعالنييي ِسع.ع لليييُظع

عبماعافع ِ عدْدعافتدَاعف ل مط ِكع يا,ف  عإم ع-ي وعالفيي ِرعالرافييعِعع-انعهُع ُ عف,ف ٍ عتدلُّ
الُيْمِنعيَبَظَيتِيِهعين  :)ييالني عال يمط كعا بظيهعيل ميني عالخ دي ِكعا ميرهع ي يمدن ع

ي يتخدي  عييكعاالل ي ِرعيي عمي كعمي,يُ عف ي عال يمط ُكعاليثيي نوعع ٘)اليلِذعاال خه 
يييييدعانيييذاَنع عييييَععإشييي راٍ عالييياعالييييي رِنعالتيييوعم نيييْ عت يدضييي عالديلييي عاليثيييييي نم عف

عالي,نع عدْدعب ,يَرعارفييَ ع يلطمٍكعييْكع يلطمِكعالديلي ع ابدا   عيدت ذعاعإذعاكع
ضيييي ع عيلتييياعفدامييي علميييهعييييرادعالرافييييععٕٜٛاليثي نميييِ عافتيييدا(ا عييييكعييييرادعالث ليييِلع)

ع. ٙ)ضي ٕٖٓٔ)

يخللعتمَنعالفترِوعم نْ عالديلييُ عاليثي نمُ عت ييُدعلريفي  عشر ي  عفيدععابيدا   عاعييْكع
ر  ِ(عدب  ِهعيمم  عاعيلذاعا تخدَهعالي,نُِّ عاي,    عمثمييرو عيرتفط  ععا لِع تيطمِدعياا

ع ٚ)فيييذلَنعين ييييي )يكعف يييييُطعا ييييِكعيا يييييي كعيدييييُععَبَفيييَدَوعا يثييي ِكعيميييذاعالُ,يييْمف ِك 
يةمرض عالمثمرعييي عا تخديُهعاليييخلُ ع وعي,يِ عال مط ِكع.عمذلَنعلْهعمنَسعذمَرع

ياليالِوعالذمَكعثفعتياعرم  َزعالديل عاليثي نم ع يوعي,يَرعيةمرضي ععيراِ(ع اليزراِ(ع عيا 
عيكعالفلِدعاال ليمِ ع.ع

يم َكعاليخلُ عمفيُِّكعر   مهعالي,طمل ِ عالتوعم نْ عُتْ َتْخَدُهع وعذلَنعالي,ِرع
 ييوعي,ييِ عيظيي  ِ عيييْكعمييتممهعبيين هعيثييلع:عالخ ديي كع عياليشييمرعيعالييد ترعدار ع

يةمرضيي عيييكعاليراتييِرع عياليظيي  ِ عالتييوعم نييْ عيمفمييرعال,يين  قع عيايمييرعا ليميي ع
عييري   عانذانع وعب ِدعالي,نِِّ ع.ع

ع  ييٍ عفييي عميمُّزضيي عبييكعةمرضيي ع ينللييُظعددعييَ عالي,يينِِّ ع ييوعيخ طفتييِهععيي,ييفِهعلمييلِّ
وعيكعالف   ع ع ميعاخذن عي,فُهعلم,ي وعنلليُظعانعيُهعم يتخدُهعالي,يطمل ِ عالتي

بميييياع يييييِ عبميييييِهع عييير تييييهععيميظفُّ يييي عفطرم ييييٍ عتييييدلُّعع عم ييييتخدي  عاليت,ييييي  ُع
ع,ييييينٍ ع عييييييي عمل ييييييُهعييييييكعالي,يييييطمل ِ عع ييييينللظعا يييييتخدايهعييم يييييال  عفميييييلِّ
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,يييي لرع)ييالنيييي عشييييمُرعالطرم ييييِ ع عيالل م يييي عيال طييييرع عيعع:علمي,ييييطمل ِ عيثييييل
لتييييوعم ييييتخدي  عيةمرضيييي عيييييكعاال,ييييطلل  عاع ٛ)ياليرشييييُدع عياليرمييييُدع عالمشييييِ ع

اليت,ييي ُ عيضمييذاعيييععف ميي عا,يين ِ عيييْكعمخيي طف هعميي لفممِاع عيالُيييدرِِّسعي,يي لِرع
الي ييمِرع عيةمييرضهعييييْكعا ييتخدَهع ييوعي,ييف هعالي,ييطمل  عالتييوعتخييتُصعف ييهع

عديَكعةمرضهع.ع

مييي عانعييُهعلييْهعميينَسعإدراَجعا ييي ٍ(علي,يينعف ٍ عي يييٍ ع عيُمتُييٍرعدمِّيييٍ عالعةنيياعلمنيي ِسع
ع  ٍ عالمتيَرعالخ ,يَ عف يهعبن  ع عيي عبماع يِ عاطلبِهعاع  ْدعا تخدَهعلملِّ  عمدلُّ

ييييِرعفيييييعَكعالي,يييي عمتييييرع)عيييييي لهعالتنزمييييلع عي)عالمشعيييي   ع  ع يييييثل عيييييَععاليف ِّ
ع لم يم موععع  علم ر  نوعي)عيفت حعاليمييهلمزيخشر ع عيلمفممِاع)عا رارعالفلة 

يعلل,ييييييلوع)ع ييييييععال ياييييييعع عي) يا يييييدعالفيا يييييدع ع عيلمنليييييي ع)عالي نيييييوع ع ع
عي)ضيععال يايعع ع عيلم ي ع)عال,ل حع عيع)عل  كعاليررع ع.ع

عيضمذاعيععف م عاال,ن  ع.

 المايح  (2
علت ييدمِرع ظ يي ر  عالشييي  ِلعالمرميييِ ع عياا عضييَيعتيييداُدع يمييِلعاليزاميي ع عيي,يي   ُُ اليييدم

عاليظمِهعالذ عممنُُّهعالم ترعليْكعتي رْ ع مهعتمَنعال,ف  ع.

يضييَيعيييْكعاةييراِضعا دِرعاليرفييِوعالييذ عم يييُهعبميياعب طفييِ عاالب يي ِرع عيميفِّييُرعع
بْكعشييِرعالم تِرعت  َ عالفرٍدع عايعال ي بٍ ععايعال م ٍ ع عيددعَيَمَنعبمياعا دميِرع

ع عيضيذاععل  َ ُهع عياث َرعريَحعا مف ِرعإ َُ يااللتراِهعليْكعيفَيُهع وعييفَععالييدم
يُبيييِرَ عفيثييييِلعضيييذ عال,ييييف ِ ععيييييْكعتييييا رْ ع مييييِهعضيييذِ عاليزاميييي عليييي عممنُّييييُهعا دميييُرع

ع.ع ٜ)يالشي  لِع
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ينظييروعالييي دِحعالاعيكعميدله عمشترُنع م  عالن ُسعمم هع يا(عام َكعزبمي  ع عاهعع
الت يدمرع عيميفِّيُرع م ي ع عنظرو عخ ,ي  ع م ي عالمثميُرعييْكعد  دا ع عاهعيكعالي   (ع  ذ

عمتي رعلدمِهعيْكعانياععال يِلعياللدمِلععيالفم ِكع.م تف  عبْكعذاتِهعفي ع

َهعَبَن َكعالين مِ ععالاعلي ميِ ع  يي عيدَحعفِهعالم تُرع مط َكعب,رِ عديلهع:ع)يكعي ع
شيي  دو عالعمتطييرُقعالم يي عافييداعع-لييييرعا عع-اال ييلِهعفشيي  دِوعا  ييي ِعع عيتمييَنعع

اث ُرُ ع عيُطِي يْ عبمياعييداعاليدضرعنزاُع ععييكع دعَدعفنم َكعال دامِ عفيدي عدر ْ ع
 عع ٓٔ)يي لييييُهع عيييييكعي عيييَدعف ييي َطعالييييدِلعفييييَدعاْكعليييْهعمي يييْدعإالععاليظمييييه عيظ لُييييُه 

عب يي مَرع يديلُييُهع ييوعييفييٍععاخييرعميييدُحع مييِهعالييَدعايييراِ(عا ديي لمِهع:ع)عيييْكعدييدعفييلع
 عيديدعال ييَكععفففيمِهع عي يرام ُ ع عيديدعاشييتيمْ عبمياعالييدِلع يمرُتُهعيمييذاع ي  م  ُع

ع.ع ٔٔ) وعال م  ِ ع عيددعد َهعفلقِّعالر   ِ ع 

عالف طَلعيددعم كعش يَرعالطرِ ع ع يمذلَنعديلُهع وعيدِحعالِدعال ف ِوع:ع)عيكعاذلع
ع ع عيييييكعشيييمعَدعالشيييرَععيديييدعابيييزع يييييكعَفَ يييَطعا ن,ييي َ عيديييدعمييي َكعي فييييَضعالمييي ِّ

.عيضمييذاعميفييوعالشييمُرعفيدِلييِهعع ٕٔ)ان,يي َرُ ع عييييكعازاَلعال يييَرعيدييدعبفيي عاثيي َرُ ع 
يييييرمَكععَكععلف ميييِ عا,ييين ِ عالنييي ِسعييييكعبميييي َ(ع عييدرع يييمكععييفتميييي يفم ييييي َ(ع عييف ِّ

ع,ييينٍ ععلتعييياعانعيييُهعافييي َ عا يييي َ(ع يةميييِرضهع عييييَععتخمِّيييِرعا لفييي ِظعالين  يييفِ علميييلِّ
ع  يٍ عمييع)عييي لِهعالتنزمي  عيعالمشعي ِ ع ععلالمتِرع عيالي,نعف ِ عالتوعت تخدي  عملُّ

يةمِرضيي عيييكعالمتييِرعالتييوعم ييتخدي  عاليف ِّييريَكع ييوعع ٖٔ)يالفيا ييِدع عييفتيي حعاليميييهع
عي  ل ه.ع

عي ي ل هع  ي لعبين هع:ع)عييكعُ ِييَععليُهع يوعع يايع عالين ط ُ ع  ْدعييدل هعفيي عمخيصُّ
عمممعٍ عييكعملع ز مٍ ع عيددعامت يَرعييْكعاشيم ِلعاليييريِ عا لتيوعال م دِوععيكعملع

عدفمٍ ععتميكعليمم ع  ع.عع ٗٔ)تنتجعليزمِدعيكعالثن ِ(عملع

يلْهعمنَسعإدخ َلعا ي ِ(عالفليِرعالشييرمِ ع يوعيييرِضعيدِليِهعلميريفيوع  ي َلع:ع)ع
ع فٍلعيلمطع عيددعل َزعالي َدعالم يَلعالذ عضيعفي ل يِدع يْكعضَيعالفلُرع  يعفملِّ
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يف يمُطعا مي د عف لنيداعاليذ عضييععالف مِطع عيم كعطيمُلعالف ِعععييدميُدعالين ديِرع
 عميذلَنع ييَلعييَععاليليدِِّلعاليذ عدي لعبنيُهع:ع)عييكعرااعيي عان طيَععع ٘ٔ)اليت  رِرع 

اعيي,يييَلعااثيي ِرع ويدفييُهعبميياعيييْكعدييدععد لييُهعين مَييُهعارعيييكعا خفيي ِرع ي,ييمُهع عيع
َرعالييذ عضيييععالل ييُكعالفييي ِلع عيييكعتييياتَرعلدمثُييُهعاليييذِرعيدييدعت م ييَلع عيدييدعاشييت 

ع  عبنهعانعُهعف مِدعالفلةِ عددعت م ل  ُع .عيضمذاعميفوعالشمُرعع ٙٔ)خفُرُ عاليطمِقع ,
ع  ييوعتطيمييِععاليفييردا عفييي عمل ييُهعةرفييُهععيا ييتخداِهعالي,ييطمل ِ عالخ ,ييِ عفمييلِّ

عتمَنعالف ِ ع. ُِ ع  ٍ عا تخداي  عمر ُهعفِهعليل  عرا ي  ع وعيدم

ف ييي عا دُرعاليرفيييُوع عييييْكعالت مميييِرعاليييذ ععيبميياعاليييرةِهعيييْكعالتطييييُّراِ عالتيييوعيييرعع
عليييْهعم يييْرعمييييي  عبيييْكعي يييرِحع ُُ ا,ييي َفُهعييييْكعلميييُلعاليفييي ضمُهع عيالي ييي ممُسع ع  لييييدم
عضييييييعا ,يييييُلع عي ييييي  ُرعالفنييييييِكعا دفميييييِ عضيييييَوعالفيييييرُعع.عيييييييْكع ا دِرع عفيييييْلعظيييييلع

عا دمييَرعاليرفييَوعميي َكعمر ييُهع ييوعييديلييِهعاليث لمييَ عالخمُع  مييَ عالر ميييَ عالييييريِ عاكع
ِ عال م  ييمِ عمييوْكعمميييَكعيييخثِّرا ع ييوعلميي ِوعب,ييرعععالتييوعم ييدُُّرض عالي تيييُعع ع ييوذاعميي كَع

ْكعمي َكعفطيل ععخممف  ع عايعيالم  ع عَبيَرَضع بي ليِهعيلدليداِلعالتيوعشي رَنع م ي ع عياا
يي عخ َضعيكعيي رٍنع عيدْدع  َرعادمفن عبماعضيذِ ععم يُدعال ميَشع,يعَرعفطيلَتُهع

الطرم ييِ ع ييوعيدلييِهعاعإذعنييراُ عمفييدُعع ييوعت,يييمِرعالُيثُييِلعالُخُم مييِ عبميياعضم ييِ ع,يييٍرع
ييِ عع ييوعيييي نوالييي عا ييتنفطُهعيييْكععياليييدُّععالل,ييرَععمتيييداعلمعييٍ عنييييييييي ط ٍ ع  عال يع عبميييِّ

 ععالمثمييرععِسع عيالمييرِهع عيال ييي لِ عيةمرضيي يالفييييييييوِسع عيالش ييييي بِ ع عيشييرِ عاليينف
َُع عتي ثمَلعد  ي  عن,َرعابمِكعالن ِسعاعلملتيذيض عضذ عال,ف  عالمرمي علتاعلت,ف
عيعيلمليزياع نف  هعي  يَععالليِدعيالثن (.عيم تدياعف  ع

 ( الرتاب3
)عضيييعخطيي رعع–مييي عم يييُلعالخممييُلعفييكعاليييدعالفراضمييد عع–اليتيي ُرع ييوعيف ييييِهع

ع  يييْدعتي عيييَعع يييوعتيفيييِمِلِهع  ييي َلع:ع)عع ٚٔ)يذميييرعاليي يييدِو ععاليييدالل ييي عا زضييير ُّ  عيايع
طييي لفمَكعفيييذلنعُلْ يييَكعييييرا يِت هعضَييييي عمييي كعييييكعميييلُهعالييييدلِّمَكع خلع  يييهعالن يييهع
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يضييييع ييييوععع ٛٔ)يتيييذممرعفيفييي هعليييفيضعييييي عمرضييييُ عييييي عديييدعام ييييف هعاليي يييدَوع  
الاعادرعع–فديا ععيتف منٍ عع-اادارعيكعالفنيِكعالي دانمِ عالتوعمم ُوعل  عا دمُرع

متي يييُطع ميييِهعفيييمَكعلييييِهعالييتييييِرعبمميييِهعييييكعديكعاْكعمي ييييُهع من ميييُرعاليتييي رعالييياع
يييِلع ض ييي ٍ(ععيديَكعاكعممييييكعطميييِرعا ف ييي ِ(عبمييياعالييييدِّعييييي عمفيييُيُهعييفيييِععالتي ُّ

تيي ُجعييدييُ عاليتيي ِرعاليياعالفرابييٍ ع عيال ييدرٍوعبميياع يمَييُهعياال ييتيط ِ ععيلييذلنعمل
يتيازني  عييييخثرا ععيل ييذاعال ييفِرعميي َكعاليتيي ُرعيييكعالييافييمِععالر م ييمِ عالتييوعتن يل يي ع
ييي  عفيييهعفييييعنُهعاليدميييَدعييييْكعر ييي  ِلع الشيييمُرع يييوعر ييي  ِمِهع عفيييلعيا يييرَدعليييُهعف فييي  عخ ,ع

يين  عديُلُهع يوعر ي لٍ ع ييَلعبنياَن ي ععاليي تفِ ععيالتوعُتر ُلع وعين  ف ٍ عيختمف ٍع
عيييْكع ييمد عيييييال عان طيي ِععمتفِييِهع عبمييوع )عيي تفيي  عفيييدِهعاليم تفييِ ع ع:ع)عانييوعميييزُّ
بنِّوع عيانف, ِلعا يف ِف  عينِّيوع عيديدعبييدنِوعاْكعميا,يَمنوعفمت ف تِيِهععايعمتلَفنيوع

ْكعر يي  لعاليتيي ِرع.عيميفييوعالشييمُرع ييوعإمييراِدعنييي ذَجعيتنيبيي  عيييع ٜٔ)فيرا ييلتِهع 
 م يُلع:ع)عي عع-يالتوعمي تُرع م  عالُيَخ َطَرعف فِرعال م ِرعع– م يُلع وعإلداض ع

ضيع فُرعطيِلعةمفتنعبنِّوع عايعتف بدنعينِّوع؟عيي عضيعالييذُرع يوع يفِرعبيدِهع
.عيالشيمُرعليهعم فيْلعمت فيَ عر ي  َلعع ٕٓ)لفيِرنع؟عيي عالدابوعل يذاعالنفييِرعينينع؟ 

  يييَعع ييوعضييذاعالفيي ِرععع–يضيييعالُيَيييييي َتِرعع–ر ييمِ عيييْكعالطييرِ عااخييِرعاليتيي ِرعالي
يالر يي  ِلعالتييوعمييردُّعف يي عالُيَي تَييُرع ععيين يي عع يي  ِلعالتييوعمر ييُم  عالُيَي تِييُرعفييمَكعالرع

عَمَتَفُهع يميكعب تَفيُهعبمياعبيدِهعاللفييِرع م ييُلع ميِهع:ع)عيايعي ع يفرعان طي ُعع  يار 
مِف ع عييل  ِممهعالينمِف عاع ف فرعيي ععالدثَتْيُهعا مي ُهعلفير عبْكعي  ل مهعالشرع

ععالمم لوعيعمذاع عيدٍ عيلمكعمرمدُّعالُيليرُّ العع فوعُملِّ يَكعالييارِضعياالنش  ِلع عياا
ثَييييَراِ ع,يييف ِتمهعال يممييي عاْكعلييييعمييي َكعضييييعفميفيييِ عي يييِدمهعط  فييي عاعلم نيييوعييييكع

ع.ععع ٕٔ) لط  ف 

ر  ل  عمتف  عالشمُرعالاعالِدعا,دد ِ ِهعمي تُفُهع م  ععييْكعر   ِلعاليت ِرعمذلَنعن دُع
عاع نعُهعا, َخعال يَععليْكعل يلياعاليدميَ عياا   َدعاليدِّعفمن ي ع.ع
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يدييييْدعا تر ييييَلع ييييوعضييييذِ عالر يييي لِ ع مييييهعمت,يييينععع عيضييييذاعرفييييي عمييييييدعاليييياعطفميييييِ ع
لشييِرعبفعيَرعف يي عبيْكعالييفيِععالذ عتن يلتُهعالر  لُ ع عيدْدعا ت مع  عففمتمِكعييْكعا

ث تِهعالمفمرِوعالتوعم َكعممنُّ ي عل,يدمِ ِهع عيانعيُهعليْهعمميْكعمتيديععينيُهعالت مُّيَرعال في َ(ع ع
عي عمخش ُ عدْدعيدَعععييَععضذاع  َيعُمم وعالميَهعبماعالدضِرع نعُهع)ع وعا خياِكع لمكع

 ن ييدُ عععبظييِهعا لييِهع عيعاد يي  ُع عمييي عانعييُهعابتفييَرعت مُّييَرعا ,ييدد ِ(عيييْكعا ٕٕ)خيييعاُكع 
عا ليييِهع عفيييْلعضيييعييييكعابظيييَهعالي,يي  ِرعت معيييَرعاال,يييدد ِ(ع عييييكعايييضِّ م يييُلع:ع)إكع

كعايعا لفيييي ِرع عيضييييذاع يييييي عدييييدععع-ليييييرعا عع–ياال,يييل ِرع عايعتمييييدَُّرعالخيييلع
 عع ٖٕ)ُميِظييُهعبميياعالي دييِلعايييُرُ ع عيمييذاعمفييمُقعفييِهع,ييدُرُ ع عيدييدعمشييت ُلعفييِهع مييُرُ ع 

عالييميَنعلْهعمي ْيُهع يوعذليَنع ييَععضذاع ونعُهعميمُلعبت َفُهعل,دم ِهعف يلِهع:ع)عاالعاكع
االعيي تفيييِ عالي ليييِنعاعالن ييي عُ ييينعُ عبنيييدعاضيييِلعاليلفعيييِ ع عيطرم يييُ عليييداعاضيييِلعاليييييدعِوع
يال,ييلفِ ع عيليييالعي يييدعيزمييُدعيييكعيلفعييِ عالييميييِنعلمي لييِنعلييي عب تَفييُهعبميياعشييوٍ(ع

ع.ع ٕٗ)ْكعذلَنع ي

ع م ييي عيا يييتخدَهعالم تيييرُعع–ميييي عا يييمفن عع–ل يييْدعخميييْ عر ييي  ُلعاليتييي ِرعييييكعالت,ييينُِّعع
عُ َيَم يي ع يي (ْ ع ا ييميَرعاليي تفيي عالردمِ يي عيييَععالتييي ِسعا بييذاِرعلمُيَي تَييِرع عمييي عاكع

ععفممياعد,مرو ععيالف ظ  عم ني عييفعيرو ع عييي ع ي  عفو يميرٍع ٍُ راٍقع عيييكعديَكعت يرم
عيلفعٍ عيععاي  عيضذاعب ُدعال,يدمِقعالُيخميِصعالليرمِصعبمياععوٍعيدّعيت رمٍعع عفْلعفملِّ

عإف  ِ(عا ُلفِ عياليلفعِ عفمَنُهعيفمَكعيْكعُمي ِترع.ع

ع( التهيئة4

ع–يْكعالييفييب ِ عالتيوعَطَرَد ي عالشيمُرعيربيوع عفيْلعي ييَلعل ي عف في  عخ ,ي  عف ي ع
التيوعضيَوعخييل عع–ييفييُععالت ن ييِ عع–عميي عضيَيعب يُدُ عفف مييِ عالييافيمِععا خيرا

عيالتوعتيثُِّلعلين  عيْكعالياِكععع- ٕ٘)التيزم 
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اليشيي رمِ عال مفميي عفييمَكعالم تييِرع عيفييمَكعيييْكعُمر ييُلعالييم هعالت يي نو عيشيي رم  عإميي ضهع
  رلت هعيف  ت هع.ع

 ييوعيتتنيييُععالييافييمُععالتييوعتتن يل يي عالت ن يي ع ع ن ييدُ عمفييدُاعفييراِسعال َييَرِهعال ييمطي ع
عي تخدي  ع م  عا خيَهعاليفي راِ ع ٍُ عر   َلعالت  نوعفت ن ِ عُ مط ٍكعففت ُُ الديلِ ععيمفتت
ٍُ عيَيِميٍنعينت,يٍرع م ييُلع:ع)يُم نِّيوع  عيارداعا ش راِ ع عيالتوعتمميُقعف يمط ٍكع ي ت
عال  مِهع عيعمذاعالَظَفِرعاليظمِهع عالذ عددعَفِلَمْ عفيِهعاليدنم ع ُِ الييمينعف ذاعالفت

 عيذلَنعفُلْ يِكعا يي دِ عالعع ل  ف  فِ ِي  ع عيت معْ عفِهعشيُسعالن,ِرعبكعبْكعي
ميي عع ٕٙ)ف ل ميِشعاليتيا رِوع عيفُميِكع م دِتِهعاللممي عالعضوعف لي  مِرعاليتمي ثرِوع 

ع يه علييْكعتييلعاعين,يف  ع دميدا ع علميكع إنعن عن ُدعمذلَنع وعر   ِلعالت ن ِ عيي عضيَيعيي ع
يمشمُرعإش رو عظرمف  ع م يُلعالت ن َ عضن عيي ع ي  ععُضن عممتفُ عالتف ت  علطمف  عالم تَرع

ِرعبممِهعاع نعُهعاخَذعلظعي  عييكعالشيرِ عف رفيِهع ع الاعالين,ِرعنفَ ُهعالعالاعالين,ع
يازداَدعنف ضيي  عي ييييعا ع عيامت يياع ييلال عيبميييعاع م يييُلع:ع)عيابمييُهعانع يي عفييذلنعتوخييُذع

ق عاْكعُت نعييياعفي ييييد عالشيييرِ عاعالن ييي عادرميييْ عُدرَفيييُهعاع  ييييعفيييذلنعل ميييعلظعييي  عييييكْع
ع.ع ٕٚ)يتُفشعُرعفيظيتهعاليراتُرع عالين ,ُرع

عالم تيييَرعالعمن ييياعإدراَجعنيييييذٍجعلر ييي لِ عت ن يييٍ عفين  يييفِ عتييييلعوعين,يييَرعع ميييي عاكع
ع  عع)ضييعين,يَرعالشيرميِ عالنفيمي ِعع–ميي عم,يفُهعالم تيُرعع–ال ف ِ(ع يضييعين,ير 

يضيييعالَيْرَتَفييِ عالشييرمفِ عالف مييِ ععيضيييعيا ييطُ عَبْ ييِدعالين ,ييِرعيالُرتَييِرعيضيييعال يي يعع
ع.ع ٕٛ)فمكعطر وعالر   ِ عيالَلَ ِرعيالن رع 

ثُييهععن ييُدعر يي  َلعالت ن ييِ عتتخييُذعي يي را عامثييُرعُدْرَفيي  عيييْكعالي تيييِعع عييييْكعَطَف  تييِهع عع
ن ٍ عفي مٍكع مي عالعمن اعالم تُرعإفي  َ ع ن ُدعنييذٍجعلت ن ٍ عفُيْرٍسع عياخراعت 

عر  لٍ ع



  

 

11 
 

تتنييي يُلعت ن يييٍ عفييلييييٍدع دميييٍدع ايعب  ميييِ عييييرمٍضع عايعديييديِهعي ييي  ٍرع.عميييي عمييي َكع
ع لمين  ف ِ عالدمنمِ علمِّزا ع وعر   لعالت  نوعاعلي عل  عيْكعاثٍرعمفمٍرع وعنفيِسعُملِّ

عالي ميمَكعر م  هعييرخي  هع عةنمع هع

الييذ عضييَيعع ٕٙ)يين يي عدخيييُلعشيي ِرعريفيي َكععييييْكعفيييد عت ن يي  عف ليمييدِعيع  مييرضهع ع
عفيَدعاداِ(عالفريِضع. ع رل  عي رير 

عييييْكعاضيييهِّعاليزامييي عالتيييوعن يييُدض ع يييوعر ييي  ِلعالت ن يييِ عليييداعالشيييمرعيربيييوع ضيييَوعإكع
يبن متِهعفر ِهعال,يرِوع عيط م ِكعال  ِععالذ عابطاععاضتي يُهعف ل,نيِ عالمفظمِ ع

علمر   ِلعن ي  ع,يتم  عيا تيي لُهعلميفرداِ عا تيي ال عيت م ل عميلوعف لفمرِوع.

 ( الترزية5
مييييُ ع لنيييي  ع عييييي ع  ييييدَ ع.عت يييييلع:بزع التيزميييي عل يييي  عيييييكعاليييييزا(ع:عال,ييييفرعبييييكعُمييييلِّ

عبمم ييي عاليييدمُكعاع عيضيييَوعييييْكعااداِرعا  يييليم ِع .ع ٖٓ):ا يييمُتهُع مييييي لعالتييييوعليييضع
الشخ,مِ عا  ليمِ عيتل مِقعالتيا قعفمَكعافني ِ(عالي تييِعع عيشيدِّعايا,يِرعاليلفي ع

عفمَكعبن ,ر ع.ع

يضيييَوعييييكعالففييي  ِلعالتيييوعتزميييُدع يييوع يييي ِلع يييميِنعالي يييمِهع عيت رفيييهعييييكعال مييييِرع
الشيييمُرعييفييييَععيالنفييييِسععيييييْكعفييي ِرعالتيا,يييوعفييي للقِّعيف ل,يييفِرع.يميييي عتنييي يَلع

الن مَضعيْكعذليَنعاالعيضييعالتيزمي عع–يفنفِسعال يوعيالييِقعع-الت ن ِ ع ع  ْدعتن يَلع
عبمياعالت,يفِرعفيبيِدع  عيفتد   عف لتيرمِ عبن  عف يلِهع:ع)ضَوعالت ممُ ع عيمذاعالليلُّ

يددعايرَدع  ِلعذليَنعععع ٖٔ)يكعا  ِرع عيمذلنعالدب ِ(علميمِِّ عف لرلي عيالي, ِرع 
 ع ٕٖ)ا ل دميييِلعالنفيميييِ عالشيييرمفِ عين ييي ع:عم)عييييْكعبيييزعاعُي,ييي ف  ع ميييُهعيثيييلعا يييرِ ع م
عإف    عالاعتفيمِكعر   َلعالتيزمِ عافم ت  عشيرم  ع م  عشو( عيْكعالِلْمَيِ ع.

عَليَدٍلعميميُكعاْكعُمَ,يمَرعا ن يع  َكع عيمفتيدُاعالم تيُرعر ي  َلعالتيزميِ عفيوبظِهعيا يلِّ
يضييَيعلَيْيييُرعاِ عيييي عتنيييُ(عفَليمييِهعال فيي ُلع عيمفيييُ عاي َيييُهععَيلَييِدعاالعيضييَيعَ ْ ييُدعال
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ضييدام عُتْ ييَتَردُّعيُتْ ييَتر ُعع عع–مييي عديي َلعالم تييُرعع–ادييياعياد يياعالر يي لع عيلميينع هع
عُتْر َييعُع عتُييَدَخُرعلميالييِدَمِكع عيدر يي    ل ييي ع.يلييْهعع ٖٖ)يبط ميي عُتْ ييَمُرعيتُْنتَييزُعع عيَلَ ييَن   

 عيي ييي ِوعع ٖٗ) تيييُرعبيييْكعإطييي ِرعاُ ْ يييرِوع يييويرَدعر ييي  َلعتيزميييٍ عفي ييي ِوعالزي ييي ٍعمخيييرْجعالم
 عع.ع ٖ٘)االفن ِع

 اع ممَسعالييُ عيلدُ عيي عُمَيزعاعفيهِعع ٖٙ)ن ُدعمذلَنعر  لَ عت ممٍ عليْكعيدَعع وعنْمف ٍع
االن  ُكع ع  ن َنعيْكعالي,  ِرعي عضَوعشدمدُوعاليْدِعع عيالتوثمرعبمياعفنيوعالفشيِرعع
 ن ييُدعر يي  َلع ييوعت ييممِ عيييْكعتخمعييَصعيييْكعَلييْفٍسع عيليييِّال عفممي تييِهعالييفِّييرِوعاليلنييَ ع

ميييي َك)ع  يييييعع–مييييي عي,ييييفُهعالم تييييُرعع–اليييياعينلييييٍ عيا لييييَهعاليييياعايييييٍلع ع يييي للفُسع
يضييذِ عيييي ٍكعع ٖٚ)م لتفيي ِسعال مييِلع ييوعَةَي  يييِهعيضيييعم ختفيي ِ(عالزضييِرع ييوعمي  يييِهع 

عُيْفتَع ش را   ُكعبماعا ن  ِكعي عضيع مِهععيتُن يمِهعاالَهعالت رفيِ علطمف  ع عياا َمَرٍوع عت يُّ
ع عيي عم َكعُم   مِهع.

 ( ال ةايا  الشفانة6
ا ييييرَدعالم تييييُرعلر يييي  ِلعالشييييف بِ عيالتي,ييييم ِ عف فيييي  ع يييييَلعبنياَنييييُهعي يليييي  عل ييييي ِهع

 عمييي عانعييُهعافتييدَاعع ٖٛ)الشيي  يوع)رليييهعاُ ع عيضييَو:عم)عالشييف ب ُ عزميي ُوعاليييري(اِ  م
ملَيُهعفومراِدعا ل دمِلعالنفيميِ عالشيرمفِ عالتيوع ي (ْ عل يذاعال يرِضعالنفميِلعإفي    ع
الاعانعُهعلْهعمنَسعتفيمَكعمليِهع عير   ِمِهعافم ت  عشيرم  عُتشمُرعالياع فيِلعال ييوع

يُِّععالر ي  ِلعل ف ِ(عليا ِجعالن ِسععيالتي ِِّطعفمن هعف لخمِرع عيمي دِوعالم تِرع وعتني
الُيرَ َمِ عفتنيُِّععالُيْرَ ِلعالم هععيتنيُِّععييافمِي ييي عتلَ عت يم عال رِضعالياليييِدع  ْدع
تنيبييييْ عالر يييي  ُلعفْميييَكعتي,ييمٍ عبميياع  فييٍلعُيَتَفييمٍِّععيييْكعيير ييِ عاليميييِهعالدمنمييِ ع ع

ٍُععِكعا دفميييِ ع عيييَععَ ْ يييٍهعديي دٍحعيالفنيييع ر يي لِ عتي,يييمٍ عبمييياعع عيفيييمكَعع ٜٖ)يب يييٍلعرا يي
مفمٍرع عيْكعارف ِرعالفميِ عالشرمفِ عيالين ,ِرعالُينمفِ ع عيلميْكعَدَييَدعفيِهعاليديُ عفييَدع

فيَدعاْكععع ٔٗ)يفمَكعتي,مٍ عف ةتف ِرعزل ٍعع ٓٗ)اهِعال م ِهع عيال َلعل َلعَيْ ِدِ عالاعا بد
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ع,فٍ ع يممٍ ععيُخ,مٍ علطمفٍ ع  عيَععابتراِ عالُيْذنِرعافتداض عفيدِحعالُيخ َطِرعفُملِّ
ن لُ عاليطميرِععفذنفِهع ع.ع ٕٗ)يتيفِتِهعالاعَرفِِّهع.عييْكعِشَمِهعالِمراِهع فُرعال ميِرععياا

ل ْدعالتيْ عالر   ُلعبماعاليدمِدعييْكعالي,ي م عبمياعَشيْمِلعُ َييٍلعد,يمرٍوع يرميٍ ع ع
يالتييوعمر ي يي عاشيفُهعييي عمميييكعفيي عُميييرُ عالميييَهعففط ديي ِ عالتي,يمِ ع عيالي يي طِ ع ع

الن سعالاعالي خيلمَكعياللمع ِهعيكعذي عالشوِكعاع ن  ِزعايٍرعيْكعا يييِرع.عيل يْدع
يا يييتييَلع م ييي عا  يييميَرععن يليييِهعلييفييييِععالطف يييِ عالي ييييِ عتيمعيييَزع م ييي عالم تيييُرعفت

عاليف شَرع عيانت اعامثَرعبف راِ عالتي,مِ عتوثمرا ع وعالُيْرَ ِلعإلمِهع.

عاله امش

ع.ععٖٔٙع–عٖٛ٘/ععٗ عيخل, عا ثرع:ععٜٛٗٔ/عٕ عُمنظرع:عمش عالظنيكع:ٔ
ع.عٖٛ٘/ععٗ عُمنظرع:عخل, عا ثرع:عٕ
عضيع.ٛٔٗٔ عيكعر رعالاعشيعالع/عٕ٘اليددع)ع– عي م عالفليلعاال ليم عٖ
ع.عٖٗٓ عيين  جعالفم  (عي راجعاالدف (ع:ععٓٚ:ع عُمنظرع:عن دعالشيرعٗ
ع.عٙٔٔ عفدمععاالنش (ع:ع٘
ع.عٜٗٔع-عٕٚٔ عُمنظرع:عي,رعاليثي نم ع:عٙ
ع.عٚٔٔ عفدمععاالنش (ع:عٚ
ع.عٖٔٔ عالي,درعنف هع:عٛ
ع.عٙ عياليدمُع وعالشيرعاليرفوع:ععٕ٘ٗ عُمنظرع:عاليي هعا دفوع:عٜ
ع.عٛٔٔ عفدمععاالنش (ع:عٓٔ
ع.عٕٛٔالي,درعنف هع:ع عٔٔ
ع.عٖٙٔ عالي,درعنف هع:عٕٔ
ع.عٖٗٔع–عٕٗٔ عالي,درعنف هع:عٖٔ
ع.ع٘ٗٔالي,درعنف هع:ع عٗٔ
ع.عٗٗٔ عالي,درعنف هع:ع٘ٔ
ع.عٙٗٔ عالي,درعنف هع:عٙٔ
ع.عٙٚ/ععٕ عُمنظرع:عاليمكع:ٚٔ
ع.عٚٚ٘ عُمنظرع:عل  كعاليررع:عٛٔ
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ع.عٗٛٔ عفدمععاالنش (ع:عٜٔ
ع.عٙٛٔ عالي,درعنف هع:عٕٓ
ع.عٜٛٔ عالي,درعنف هع:عٕٔ
ع.عٖٜٔ عالي,درعنف هع:عٕٕ
ع.عٜٗٔ عالي,درعنف هع:عٖٕ
عالي,درعنف هع. عٕٗ
ع.ع٘ٛٔ/ععٔ عُم  لع:عضنعوُ عف  يرعَضْنوع عيضنعوُ عت ن   عيت نم   ع.عُمنظرع:عل  كعاليررع:عٕ٘
ع.عٜٜٔ عُمنظرع:عفدمععاالنش (ع:عٕٙ
ع.عٕٔٓ عالي,درعنف هع:عٕٚ
ع.عٖٕٓ عالي,درعنف هع:عٕٛ
ع.ععٕٓٔ عالي,درعنف هع:عٜٕ
ع.عٕ٘/عع٘ٔ عُمنظرع:عل  كعاليررع:عٖٓ
ع.عٖٕٔاالنش (ع:عع عفدمعٖٔ
ع.عٖٕٔ عالي,درعنف هع:عٕٖ
ع.عٕ٘ٔ عالي,درعنف هع:عٖٖ
ع.عٕٕٓ عالي,درعنف هع:عٖٗ
ع.عٜٕٔ عالي,درعنف هع:عٖ٘
ع.عٕٕٓ عالي,درعنف هع:عٖٙ
ع.عٕٕٔ عالي,درعنف هع:عٖٚ
ع.ٕٕٕ عالي,درعنف هع:عٖٛ
ع.عٕٕ٘ عالي,درعنف هع:عٜٖ
ع.عٕٕٙ عالي,درعنف هع:عٓٗ
ع.ععٕٕٚ عالي,درعنف هع:عٔٗ
عععع.عٖٕٓ عالي,درعنف هع:عٕٗ
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 المصادر 

 عفييدمععاالنشيي (عيال,ييف  ع ييوعاليم تفيي  عياليرا ييل ع عالشييمرعيربييوعفييكعمي يي عالمريييوعٔ
)يضييع عٓ٘ٙٔالي د وع عيخطيطع وع  يي عااليي هعفيكعيلييدعفيكع يييدعاال يليم عفيردهع)ع

ع.عييفيععالدرا  عيالفللعيالتل مقع 

 عخل,يي عا ثييرع ييوعابمييي كعال ييركعاللييي د عبشييرع عيلييييدعايمييييكعفييكع فيييلعا عفيييكعيلييرعٕ
عضي ع عدارع, درعفمري ع.عٔٔٔٔالدمكعفكعيليدعاليلفوع الليي عاال,لع الديش وع) 

ضيي ع عتل مييقعد.عي يييد عاليخزيييوعٓٚٔ عاليمكع عالخمملعفكعاليدعالفراضمد عالف,ير ع) ٖ
عرعييمتف عال للع.داعال  يرا وعع عيافراضمه

وع عمشييييي عالظنييييييكعبيييييكعا ييييي يوعالمتيييييرعيالفنييييييكع عي,يييييطفاعفييييييكعبفيييييدا عمييييييي ترعلمفييييييٗ
عهعٜٔٗٔمتفيي عاليثنياع عف ييدادعضي ع عيٚٙٓٔ هعل  وعخممفيي ع)  ال  طنطمنوع عاليش يرعف

 عل يييي كعاليييييررع عيليييييدعفييييكعيمييييرهعفييييكعبمييييوع افيييييعالففييييلع ييييي لعالييييدمكع عافييييكعينظيييييرع٘
عضيع.عٗٔٗٔضيع ع عدارع, درع عفمري ع عالطفي عالث لث ع عٔٔٚاالن, ر ع) 

علفن كع.ع ع عاليدمُع وعالشيرعاليرفوع ع راجعالدمكعيليدع عدارعالراترعال  ييم عٙ

ع.عٜٜٗٔع عيليدعلررع عدارعال للع عي,رعاليثي نم ع ع ر وعزمداكع عتل مقعدع.ٚ

ع.ٜٗٛٔ-ٕطعلميلممكع عفمري ع  عاليي هعاالدفوع ع فيرعبفدعالنيرع عدارعاليمهعٛ

ضييي عتل مييقعدع.عٗٛٙ عين يي جعالفم يي (عي ييراجعا دفيي (ع عافيييعالل ييكعليي زهعال رطيي  نوع) عٜ
عهع.ٕٛٓٓالدارعاليرفم علممت رع عتينسع ععاللفمرعفكعالخي  ع

دعبم يياعاينيييكععضيييع ع عتل مييقعيليييٖٖٚ عن ييدعالشيييرع عافيييعالفييرجعدداييي عفييكع يفييرع) ٓٔ
عهع.عٖٜٗٔع-ضيعٕٖ٘ٔالطفي عااليلاععع,ريعاليطفي عاليمم م ع

 :المجالت 

 عضيع.عٛٔٗٔ عيكعر رعالاعشيعالع/ععٕ٘اليددع)عع-اال ليم عععي م عالفليل عٔ


