
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 انَبثغ )انلونٍ انضبنش(انًؤرًو انؼهًٍ 
 

 " " اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٝ اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٝ ٙٛء اٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح(

 َ 1112 أوزٛثو 11-11

 

 رؾذ هػبَخ

 / يؼىض انقىنًأ.ك

 هئ١ٌ اٌغبِؼخ
 

 

 رؾذ إّواف

 أؽًل فوط انمبصل أ.ك/

 بد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجؾٛسٔبئت هئ١ٌ اٌغبِؼخ ٌٍلهاٍ
 

 

 هئٌُ انًؤرًو

 عًبل ػهً انلهْبٌأ.ك/ 

 ػ١ّل اٌى١ٍخ

 
 

 يموها انًؤرًو 
 

 صجؾٍ ّؼجبٌ ّوفأ.ك/ 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 

 /ػهً ؽٍَُ ػغُخأ.ك

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌْئْٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 
 

 

 يمو اَؼمبك انًؤرًو                                                                                                          

 لو٠خ الف١زب ا١ٌَبؽ١خ                                                                                            

 



 

 

 

 

    2012ً/ 11/10األصبعاء  املوافل  االوه اليوً   

 ــــوعاملوضــــ الوقت

0.30-0.30 
 التغذين

0.30-11 
 اجلمغة االفتتاسية )بكاعة املؤمتضات الهربى بإراصة اجلاوعة(

 الغــــالً اجلىّــــــوصي ثي االفتتاح والكضآُ الهضيي 

 
 نمىة الغيز أ.ر/ ونين الهمية ووكضص املؤمتض

 
 نمىة الغيز أ.ر/ عىيز الهمية وصئيػ املؤمتض

 
 ئب صئيػ اجلاوعة لمزصاعات العميا و البشوخنمىة الغيز أ.ر/ ٌا

 
 نمىة الغيز أ.ر/ صئيػ داوعة املٍوفية

 عضض فيمي تغذيمي عَ نمية الرتبية 

11-11.30 
 اإلفطــــــــــــاص

11.30-1.30 
آليات املوادّة( –األعباب  –ٌزوة / األوية الودزاٌية )املظاِض   

 
 هاإبضاِيي عبز الع سغَصئيػ الٍزوة  أ.ر/  

 جايعت عُغا -أعخار أصٕل انخشبٛت، كهٛت انخشبٛت
 وقطفى ذلىز صدب /روعكب الٍزوة  أ.

جايعت عْٕاج -، كهٛت انخشبٛتاعخار اصٕل انخشبٛت

 
 املتشــــــــــــــــــــــزثوُ 

 أ.ر/ امياُ سغٍني ذلىز عقفوص

 جايعت عٍٛ شًظ –كهٛت انبُاث  –أعخار انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ  
 ره الغهضى أ.ر/ عا 

 جايعت عٍٛ شًظ -كهٛت انخشبٛت–أعخار أصٕل انخشبٛت  
 أ.ر/ عالوة العطاص  

 جايعت عٍٛ شًظ -كهٛت انخشبٛت –أعخار أصٕل انخشبٛت  
 أ.ر/ ذلىز املٍوفى 

 جايعت كفش انشٛخ   -كهٛت انخشبٛت  -أعخار ٔسئٛظ لغى أصٕل انخشبٛت  



 

 

 
 

 

 

 

 ــــوعاملوضــــ الوقت

1.30 - 3.00 
املزاخن الفمغفيْ واألطض اإلوربيكية –ية اجلمغة األوىل/ الرتبية الودزاٌ  

 صئيػ اجلمغة  أ.ر/ عقاً الزيَ ِاله 

   جايعت كفش انشٛخ -أعخار أصٕل انخشبٛت بمغى أصٕل انخشبٛت بكهٛت انخشبٛت

 وكضص اجلمغة  أ.ر / دلــــزي املّـــــزي

 جايعت انًُصٕسة –كهٛت انخشبٛت –أعخار ٔسئٛظ لغى أصٕل انخشبٛت 

 
 الرتبية الودزاٌية عالز ٌادع لمتعقب                        

 أ.ر/ سغَ إبضاِيي عبز العاه       

 جايعت عُغا - كهٛت انخشبٛت -اعخار أصٕل انخشبٛت                

 
 الرتبية اجلىالية الودزاٌية وَ الٍظضية إىل التطبيل 

 وقطفى ذلىز صدب  أ.ر/ 

  جايعت عْٕاج -كهٛت انخشبٛت -أعخار أصٕل انخشبٛت  

 
 الرتبية الودزاٌية لالٌغاُ املقضى ) الفضيضة الػائبة فى بضادلٍا الرتبوية ( 

 أ.ر/ الغيز عالوة اخلىيغى   

 جايعت ديٛاط –كهٛت انخشبٛت  -أعخار أصٕل انخشبٛت 

 
 احلب وزخمٍا لبٍاء االٌغاُ املٍتىى  

 ر/ ذلىز املٍوفى 0ا 

   اعخار ٔسئٛظ لغى اصٕل انخشبّٛ كهّٛ انخشبّٛ جايعّ كفش انشٛخ 

 

  

 االوية الودزاٌية وٍظوص طبى 

 أ.ر/ ٌافض عبز الباصى  

 جايعت انًُٕفٛت –أعخار ٔسئٛظ لغى عالج االٔساو بكهٛت انغب  

 تّىيؿ املؾاعض ؽضوخ ٌافشة فى قمب الرتبية  

 عقفوص أ.ر/ امياُ سغٍني ذلىز

 جايعت عٍٛ شًظ –كهٛت انبُاث  –أعخار انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ  



 

 

 

 

 ــــوعاملوضــــ الوقت

 االوية الودزاٌية فى اجملتىعات العضبية ) املظاِض, املداطض, آليات املوادّة(  

 أ.ر/ مجاه عمى الزِؾاُ  

  جايعت انًُٕفٛت –أعخار أصٕل انخشبٛت ٔعًٛذ كهٛت انخشبٛت  

 ر/ وباصك عوار الرباطى   

 انكٕٚج -اعذ انًعٓذ انعانٗ نهفٌُٕ انًغشحٛت يغ أعخار 

أيَ حنَ وـَ الرتبيـة الودزاٌيـةك ونيـو تهـوُ عٍـزٌا تضبيـة ودزاٌيـة عـميىةك)والو             

 األطوة وعبن احلن(

 أ.ر/فالح الزيَ ذلىز توفيل  

 أعخار أصٕل انخشبٛت ٔيذٚش انًشكض انجايعٗ نهًعهٕياث كهٛت انخشبٛت جايعت بُٓا 

 فيل الغيز  ر/ ليمى ذلىز تو 

 جايعت بُٓا -دكخٕساِ كهٛت انخشبٛت 

 حنو بٍاء وفّوً الرتبية الودزاٌية وَ وٍظوص قضأٌى 

 رنتوص/ سغاُ عبز اهلل سغاُ

 جايعت ديٛاط –أعخار أصٕل انخشبٛت انًغاعذ كهٛت انخشبٛت انُٕعٛت 

3.00- 4.30 
  اجلمغة الجاٌية/ الرتبية الودزاٌية والتشزيات املعافضة

 
 جلمغة  أ.ر/  الغيز عالوة اخلىيغيصئيػ ا

أعتتخار أصتتٕل انخشبٛتتت، جايعتتت ديٛتتاط، ٔيمتتشس انهجُتتت انعهًٛتتت انذائًتتت نخشلٛتتت   
 األعاحزة ٔ األعاحزة انًغاعذٍٚ ، حخصص األصٕل ٔانخخغٛظ انخشبٕ٘

 وكضص اجلمغة  أ.ر/  ذلىز املٍويف

 اعخار ٔسئٛظ لغى اصٕل انخشبّٛ كهّٛ انخشبّٛ جايعّ كفش انشٛخ.

 الغياعة واألخالم فى الرتبية العضبية 

 ر/ عقاً الزيَ ِاله 

 جايعت كفشانشٛخ –أعخار أصٕل انخشبٛت بكهٛت انخشبٛت  



 

 

 
 

 

 

 

 ــــوعاملوضــــ الوقت

الكيي والكزصات املعٍوية فى ؽدقية وقض وزخن العتزعاء املوادّـة وـع الكضـايا      

 والتشزيات املعافضة 

 أ.ر/ عبز الورور وهضوً 

 –ساعاث انمٛى ٔاالَخًاء انٕعُٙ أعخار أصٕل انخشبٛت ٔيذٚش يشكض د 
  بجايعت انًُصٕسة

 ودزاٌيات طاغية وقيي وػيبة يف حتهيي البشح الرتبوي يف وقض  

 ا.ر/ دلزي املّزي 

 جايعت انًُصٕسة –كهٛت انخشبٛت –أعخار ٔسئٛظ لغى أصٕل انخشبٛت  

 قيي الرتبية الودزاٌية فضيضة غائبة فى وٍاِذٍا الزصاعية    

 قطفى اجلٍزى أ.ر/ ياعض و 

  –ٔانبحٕد  انعهٛا ثأعخار اصٕل انخشبٛت ٔٔكٛم كهٛت انخشبٛت نهذاسعا
 جايعت كفش انشٛخ

 
 تهٍولوديا الرتبية وَ أدن الغالً

 أ.ر/ سٍاُ الؾاعض  

 جايعت عٍٛ شًظ –كهٛت انبُاث  –أعخار ٔسئٛظ لغى حكُٕنٕجٛا انخعهٛى  

 وادّة حتزيات وابعز احلزاثة)صؤية ٌكزية(الرتبية والبٍاء الودزاٌي لإلٌغاُ العضبى مل 

 أ.ر/ أورية عبز الغالً طايز 

 جايعت كفش انشٛخ -كهٛت انخشبٛت –أعخار أصٕل انخشبٛت  

أثض مماصعة التّذني المػوى عرب ؽبهات التوافن االدتىاعى عمى اهلوية المػويـة   

 لزى طالب املضسمة الجاٌوية

 ر/ عالء املميذى   

  –كهٛت انخشبٛت  –انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ أعخار يغاعذ بمغى  

 جايعت انًُٕفٛت



 

 

 

 

    2201ً/ 12/10الجاٌي اخلىيػ املوافل  اليوً   

 املوضــــــــوع الوقت

0.30-11.00 
الرتبية الودزاٌية لمىعمي واملتعميٌزوة /   

 
 ؽعيب ذلىور أ.ر/ عمى صئيػ الٍزوة 

 جايعت انًُٕفٛت –ٛت انخشبٛت كه–أعخار انصحت انُفغٛت ٔعًٛذ انكهٛت االعبك 
 أ.ر/ عبز العاه عذوة  وعكب الٍزوة

 اعخار عهى انُفظ انخشبٕٖ، كهٛت انخشبٛت ، جايعت انًُٕفٛت

 املتشزثوُ

 أ. ر/ ذلىور املٍغى       

 جايعت االعكُذسٚت -كهٛت انخشبٛت–أعخار عهى انُفظ انخشبٕٖ 

 أ. ر/ عاره الغعيز البٍا       

 جايعت ديُٕٓس–كهٛت انخشبٛت  –انُفظ  أعخار ٔسئٛظ لغى عهى

 أ.ر/ محزي الفضواوي       

 اعخار عهى انُفظ انخشبٕ٘، كهٛت انخشبٛت، جايعت انًُٕفٛت                   
 أ.ر/ ففاء عفيفى        

 جايعت عٍٛ شًظ –كهٛت انخشبٛت  –أعخار عهى انُفظ انخشبٕٖ  

 اإلفطــــــــــــاص 11.00-11.30

11.30-1.00 
 اجلمغة األوىل/ الرتبية والقشة الودزاٌية

 

 صئيػ اجلمغة : أ. ر/ ذلىور املٍغى 

 جايعت االعكُذسٚت -كهٛت انخشبٛت–أعخار عهى انُفظ انخشبٕٖ 

 وكضص اجلمغة:  أ. ر/ عاره الغعيز البٍا 

 جايعت ديُٕٓس–كهٛت انخشبٛت  –أعخار ٔسئٛظ لغى عهى انُفظ 

 
 القشة الودزاٌيةالشناء االٌفعاىل وعالقتْ ب 

 ؽعيب ذلىور أ.ر/ عمى   

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت –أعخار انصحت انُفغٛت ٔعًٛذ انكهٛت االعبك  

 
 تٍظيي االٌفعاه وعالقتْ بالقشة الٍفغية 

 أ.ر/ ٌعيىْ مجاه مشػ   

 جايعت انًُٕفٛت -كهٛت انخشبٛت -أعخار انصحت انُفغٛت 



 

 

 
 

 

 

 

 املوضــــــــوع الوقت

ة وزخن لتمبيـة االستيادـات الودزاٌيـة لطفـن املضسمـة      تفعين تطبيكات الرتبية الودزاٌي 

 االبتزائية

 أ.ً.ر/ ذلىز ابضاِيي طْ خمين  

 جايعت عُغا –كهٛت انخشبٛت  -أعخار أصٕل انخشبٛت 

لـزى   ئباملضاِكة العزواٌية املتىضرة والودور الٍفغى املىتم ْعضية وعالقتاضطضاب البيئة األ 

 قو االوه الجاٌوى " رصاعة عرب ثكافية"الطالبات الغعوريات واملقضيات بال

 ر/ ديّاُ عمى الغيز عويز   

 تانًُٕفٛ جايعت – انًُضنٗ االلخصاد كهٛت –أعخار يغاعذ  
 

اعرتاتيذية وكرتسة لتٍىية وّاصات الـتفهري الودـزاٌى وفـل اااِـات الـتعمي فـى الكـضُ         

 احلارى والعؾضيَ

 أ.ر/ عىضو أمحز الهؾهى 

  جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت  –ت ٔسئٛظ لغى انغفٕنت أعخار االشغال انفُٛ 

 أ.ر/ اميَ ٌبية ععز اهلل  

 جايعت حهٕاٌ –كهٛت انخشبٛت انفُٛت  –أعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انخشبٛت انفُٛت  

 تضبية العواطو فى املٍظوص اإلعالوى 

 ر/ فبشى ؽعباُ ؽضف  0ا 

  ساعاث انعهٛا ٔانبحٕد، جايعت انًُٕفٛتاعخار اصٕل انخشبّٛ ٔٔكٛم كهٛت انخشبٛت نهذ 

 ر/ ذلىز ععز الغبوم العذىى 

انًعٓذ انعانٗ نهفٌُٕ انًغشحّٛ ، ٔصاسة انخعهٛى انعانٙ  –اعخار يغاعذ أصٕل انخشبٛت 

   ، جايعت انكٕٚج



 

 

 

 

 املوضــــــــوع الوقت

 الرتبية الودزاٌية واملوِبة 

 ر/ فاطىة ذلىز عىضاُ 

 ٕطجايعت أعٛ –كهٛت انخشبٛت  –يذسط انصحت انُفغٛت 

 وٍّر االعالً فى تضبية االٌفعاالت ) اٌفعاه الػضب أمنوسدًا(   

 رصاعة تضبوية حتميمية وَ وٍظوص الرتبية اإلعالوية 

 أ.ر/ عبز صب الضعوه عميىاُ ذلىز 

 انماْشة -جايعت االصْش  –كهٛت انخشبٛت -أعخار انخشبٛت االعاليٛت انًغاعذ 

1.00-2.30 
بية الودزاٌيةاجلمغة الجاٌية/ املعمي والرت  

 

 ر/ عالء الزيَ ععز وتوىل  0ا صئيػ اجلمغة : 

 اعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انشٚاضٛاث ٔحكُٕنٕجٛا انخعهٛى بكهّٛ انخشبّٛ جايعّ بُٓا  
 وكضص اجلمغة:   أ.ر/ فتيشة أمحز بطيذ

 أعخار ٔسئٛظ لغى انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ بكهٛت انخشبٛت جايعت انًُٕفٛت

 

 )التذضبة اجلظائضية أمنوسدًا(بية الودزاٌية فى املٍاِر الرتبوية العضبية واقع تزصيػ الرت

 ر/ نتفى عظوط

 انجضائش –أعخار عهى انُفظ انبٛذاغٕجٗ بجايعت انًغٛهت 

 ر/ واض  العىضى

جايعتتت  –أعتتخار يٓتتخى بًٓتتاساث انخفكٛتتش االبخكتتاسٖ فتتٗ انًذسعتتت ٔانخكتتٍٕٚ انًُٓتتٗ     
 انجضائش –انًغٛهت 

 ىةأ./ بضاب  ٌعي

 جايعت انًغٛهت انجضائش –حٕجٛت ٔاسشاد حشبٕٖ  –انغُت ثاَٛت دكخٕساة 

 

 وتطمبات تفعين الرتبية الودزاٌية فى املزصعة العضبية

 أ.ر/ وٍّى غٍايي 

 جايعت انًُصٕسة -كهٛت انخشبٛت - أعخار أصٕل انخشبٛت

 
Affective education for effective EFL Student 

learning  
 سغَ عيو الزيَ   ا.ر/ أمحز 

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت  –أعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انهغت االَجهٛضٚت  

 



 

 

 
 

 

 

 

 املوضــــــــوع الوقت

 
 اعزار املعمي ودزاٌيا , البعز الػائب فى بضاور اعزار املعمي بهميات الرتبية  

 أ.ر/ مجاه عمى الزِؾاُ   

 جايعت انًُٕفٛت –أعخار أصٕل انخشبٛت ٔعًٛذ كهٛت انخشبٛت  

 
 العواطو ) سكائل وأوِاً ( اراصة

 أ.ر/ فبشى ؽعباُ ؽضف 

جايعتتت   –أعتتخار أصتتٕل انخشبٛتتت ٔٔكٛتتم كهٛتتت انخشبٛتتت نهذساعتتاث انعهٛتتا ٔانبحتتٕد           

 انًُٕفٛت

 ر/ ذلىز الغيز أمحز الزوضراـ 

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت  –يذسط انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انشٚاضٛاث  

 فى تزصيػ المػة االٌـذميظية نمػة أدٍبيةالرتبية الودزاٌية نىٍظوص دزيز   

 أ.ً.ر/ ٌاِز ذلىز غٍيي  

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت  –أعخار يغاعذ بمغى انًُاْج  

 ر/ ِبة الغيز الػتىى  

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت –يذسط بمغى انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ  

  فى وقضاعموب الكيارة الضوسية نىزخن لتشغني اراء املعمىني  

 أ.ً.ر/ خالز عطية يعكوب 

انًعٓتذ انعتانٗ نهذساعتاث انُٕعٛتّ      -أعخار يغتاعذ االداسة انخشبٕٚتت ٔانخشبٛتت انًماسَتت     

   بانجٛضِ

تقوص وكرتح لتفعين روص املعمي الٍوعى فى حتكيل الرتبية الودزاٌية فى ضوء بعض املـتػريات   

 اجملتىعية املعافضة

 عميي أ.ً.ر/ ِامن خالز ذلىز ذلىز  

كهٛت انخشبٛت انُٕعٛتت   –لغى انعهٕو انخشبٕٚت ٔانُفغٛت  –أعخار أصٕل انخشبٛت انًغاعذ 

  جايعت انضلاصٚك –



 

 

 

 

 املوضــــــــوع الوقت

  روص اجلاوعة فى تٍىية اجلواٌب الودزاٌية لزى طالبّا ) تقوص وكرتح ( 

 ر/ ؽرييَ عيز وضعى 

 جايعت بُٓا –كهٛت انخشبٛت  –يذسط أصٕل انخشبٛت  

2.30-4.00 
الجالجة/ الرتبية الودزاٌية يف املٍاِر واألٌؾطة الرتبوية اجلمغة  

 
  سغني عمى عطيْر/ 0ا صئيػ اجلمغة : 

ٔٔكٛتتم كهٛتتت انخشبٛتتت نشتت ٌٕ جذيتتت انًجخًتت  ٔحًُٛتتت    اعتتخار انًُتتاْج ٔعتتشق حتتذسٚظ  

 جايعت انًُٕفٛت  انبٛ ت،

 وكضص اجلمغة:  أ.ر/ سمىي أبو الفتوح

جايعتت  –كهٛت انخشبٛت نشت ٌٕ انخعهتٛى ٔ انغتال    أعخار انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ ٔٔكٛم 

 انًُٕفٛت

 
 بضٌاور وكرتح قائي عمى الكقة التاصخيية الضقىية لتٍىية قيي احلواص والتغاو    

 لزى تالويش املضسمة األعزارية  

 أ.ر/ٌـذفة قطب اجلظاص 

أعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انذساعاث االجخًاعٛت ، ٔٔكٛم كهٛت انخشبٛت نش ٌٕ  

 جايعت انًُٕفٛت -ٔحًُٛت انبٛ ت عابمًايت انًجخً  جذ

 أ/أمحز عبز اهلارى يوعو ؽمبى

 ياجغخٛش فٗ انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انذساعاث األجخًاعٛت 

 كهٛت انخشبٛت جايعت انًُٕفٛت

 
 التعمي الودزاٌى فى فقوه التاصيذ يعظط أخالم املواطٍة

  ذفة قطب اجلظاصـأ.ر/ٌ 

ٚظ انذساعاث االجخًاعٛت، ٔٔكٛم كهٛت انخشبٛت نش ٌٕ أعخار انًُاْج ٔعشق حذس 

 جايعت انًُٕفٛت -ٔحًُٛت انبٛ ت عابمًاجذيت انًجخً  
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تعميي وتعمـي الضياضـيات لمتالويـش العـاريني وسوى االستيادـات      اٌب الودزاٌية الػائبة فى وٍاِر اجلو

 اخلافة

 أ.ر/ فتيشة أمحز بطيذ 

 كهٛت انخشبٛت جايعت انًُٕفٛت -سٚظ أعخار ٔسئٛظ لغى انًُاْج ٔعشق انخذ

 ر/أون ذلىز رلتاص احلٍفى 

  كهٛت انخشبٛت جايعت انًُٕفٛت -يذسط انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انشٚاضٛاث  

 
   منوسدًا صوام وٍقة"  الرتبية الودزاٌية وزخال لبٍاء اإلصارة والودزاُ عرب املٍقات التعميىية املفتوسة 

 الضاطمالزنتوص/ فالح عبز الغىيع عبز 

 جايعت حهٕاٌ -كهٛت انخشبٛت 

 
 الرتبية والودزاُ فى الضواية االٌـذميظية: صوبٍغوُ نضوطو" منوسدا " 

 ر/ عبز املٍعي سبيب

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت االدا    -أعخار األد  اإلَجهٛضٖ

 
 رصاوا ووغضح الطفن وزخن لتٍىية بعض ابعار الرتبية الودزاٌية بضياض االطفاه 

 يٍاؼ ععيز عبز احلىيز الؾتيشىأ.ر/ ا 

 جايعت انًُٕفٛت –كهٛت انخشبٛت –أعخار أصٕل حشبٛت انغفم، لغى انغفٕنت  

 
 تٍىية اجلاٌب الودزاٌى لزى طفن الضوضة وزخال لتشكيل اجلورة

 أ.ر/ فالح عبز الغىيع ذلىز 

 أعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انهغت انعشبٛت 

 ر / رعاء عبز الغالً الؾاعض   

  جايعت انًُٕفٛت–كهٛت انخشبٛت –ط انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ يذس 

 
 روص العواطو االنارميية فى تعميي العموً والضياضيات  

 ر/ سٍاُ اجلىاه  

 جايعت انًُٕفٛت–كهٛت انخشبٛت –يذسط انصحت انُفغٛت  

 ر/ ذلىز الغيز الزوضراـ  

 جايعت انًُٕفٛت–يذسط انًُاْج ٔعشق انخذسٚظ كهٛت انخشبٛت  

 ر/ ٌؾوى الرببضى   

 جايعت انًُٕفٛت–كهٛت انخشبٛت  -يذسط انصحت انُفغٛت  



 

 

 

 

 املوضــــــــوع الوقت

 
فياغة األِزاف الودزاٌية : البعز الػائب يف وٍاِذٍا الزصاعية )رصاعة تطبيكيْ فى تعميي  

 الضياضيات(

 ر/ عالء الزيَ ععز وتوىل  0ا 

 شبّٛ جايعّ بُٓااعخار انًُاْج ٔعشق حذسٚظ انشٚاضٛاث ٔحكُٕنٕجٛا انخعهٛى بكهّٛ انخ

ٔيذٚش يشكض حًُٛت لذساث أعضاء ْٛ ت انخذسٚظ ٔانمٛاداث بجايعت بُٓا

 
 بعض الكيي الودزاٌية فى أرب األطــفاه ) قضاءة فى ريواُ أمحز ؽوقى ( 

 ر/ بغيي عبز العظيي عبز الكارص

 يذسط األد  انعشبٗ ٔانُمذ كهٛت األدا  جايعت انًُٕفٛت 

4.00 
اتالتوفيات و املكرتس  

 
 ختاً املؤمتض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 نمىة األعتاس الزنتوص/ فبشى ؽعباُ ؽضف

 داوعة املٍوفية لمزصاعات العميا والبشوخ –ونين نمية الرتبية 

 ٌائب صئيػ التشضيض ووكضص املؤمتض

ػٕٛأب  ِؾٛهٞ  ِٛٙٛع افز١بهاٌزوث١خ وً ػبَ ػٍٝ  ١خوٓ وٍرؾ

، ٚفٝ ٘نا اٌؼبَ ٗرٚاّىب١ٌبّغزّغ ٠زٛاوت ِغ أؽلاس اٌ إٌٌَّٛٞئرّو٘ب 

رُ افز١به ِغبال ِٓ ِغبالد اٌزوث١خ ٠ؼزجوٖ اٌىزبة ٚاٌجبؽضْٛ اٌجؼل 

اٌؾل٠ش ػٓ ٘نا  ٠ٚؤرٟ  ال ٚ٘ٛ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخأاٌزوث١خ  فٟاٌغبئت 

اٌّغزّغ ٠ٕٚغٌّ ف١ٗ ِٓ رؾل٠بد ١ٔخ ظً ِب٠ؼب فٟإٌٛع ِٓ اٌزوث١خ 

 ف٠ْٟبهن االعزّبػٟ ّجىبد اٌزٛإً  رؾل٠بدِؼبٕوح فبٕخ 

وبفخ اٌزقٖٖبد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  فِٟغبي اٌزوث١خ  فٟاٌّئرّو أػالَ 

ٚاٌٞج١خ ٚغ١و٘ب ِٚٓ كٚي ػوث١خ ػلح ِٓ اٌى٠ٛذ ٚاٌَؼٛك٠خ ٚاٌغيائو 

ِٚٓ عبِؼبد ِٖو اٌّزٕٛػخ األى٘و ٚاٌيلبى٠ك ٚأ١ٍٛٛ ٍٚٛ٘بط 

 ٚأٍٛاْ ٚك١ِبٛ ٚػ١ٓ ٌّّ ٚاإلٍىٕله٠خ ٚإٌّٖٛهح ٚوفو ا١ٌْـ

 أوضو ِٓ  ٕٚٝٞب ٚكِٕٙٛه ٚثٕٙب ٚلل ثٍغذ اٌجؾٛس ٚأٚهاق اٌؼًّ

 .ٓ ٚهلخ ػًّ ٚثؾش رغٞٝ ِؾبٚه اٌّئرّو ٚأ٘لافٗ ١صالص
 لكز عكز عمى وائزة املؤمتض ٌزوتاُ:و

 إٌلٚح األٌٚٝ ثؼٕٛاْ :

 األ١ِخ اٌٛعلا١ٔخ :اٌّظب٘و .األٍجبة. آ١ٌبد اٌّٛاعٙخ ()

 إٌلٚح اٌضب١ٔخ ثؼٕٛاْ :

 ( ٛعلا١ٔخ ٌٍّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُاٌزوث١خ اٌ)

 

 ونين الهمية لمزصاعات العميا والبشوخ العمىية                                                   

                                                            

 أ.ر/فبشى ؽعباُ ؽضف                                                 



 

 

 

 

 

 / مجاه عمى الزِؾاُ األعتاس الزنتوص نمىة

 داوعة املٍوفية -نمية الرتبية عىيز

  صئيػ التشضيض وصئيػ املؤمتض

 هئ١ٌ عبِؼخ إٌّٛف١خ اٌّؾزوَ  - يؼىض انقىنً ك/.ِؼبٌٝ االؿ اٌفبًٙ ا 

 اٌَبكح ٔٛاة هئ١ٌ اٌغبِؼخ اٌّؾزو١ِٓ 

 ويبٌ ك / ػجل انوؽًٍ ل.ك / اؽًل انمبصل ، ا.ك / ػبكل يجبهن ، ا.ا 

اٍبرنرٝ ١ٙٚٛف اٌغبِؼخ اٌىواَ ػّلاء ٚاٍبرنح و١ٍبد اٌزوث١خ فٝ ِٖو  

 ٚاٌلٚي اٌؼوث١خ اٌْم١مخ اٌى٠ٛذ ٚاٌغيائو ٚاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ 

 ىِالئٝ االػياء ػّلاء و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚاػٚبء ِغٍَٙب االفبًٙ . 

خ إٌّٛف١خ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظٚو١ً  ػجل اهلل ػًبهح/ك.ِؼبٌٝ ا 

 ٚاٌَبكح اٌَّئ١ٌٛٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّل٠و٠خ ِٓ ِٛع١ٙٓ ِٚؼ١ٍّٓ . 

 اٌَبكح اٌيِالء ٚاالٍبرنح اٌّْبهو١ٓ ثجؾٛس ٚاٚهاق ػًّ فٝ اٌّئرّو  

اٍبرنرٝ ٚىِالئٝ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاػٚبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  

 ٚاٌٞالة ٚوً اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ .

، اٌمب٘وح ، االى٘و، ػ١ٓ  اٌَبكح ؽٚٛه اٌّئرّو ِٓ عبِؼبد ِٖو 

ٌّّ االٍىٕله٠خ ، ٍٛ٘بط ، ا١ٍٛٛ،  ٕٝٞب،  وفو ا١ٌْـ ،  إٌّٖٛهح  

 ، ؽٍٛاْ ، كِٕٙٛه ك١ِبٛ ، عبِؼخ اٌَبكً ِٓ اوزٛثو .

هال ثؾضواركى فً انًؤرًو انؼهًً انَبثغ  انلونً انضبنش رؾذ ػُىاٌ : أ

 انًؼبصوح انزوثُخ انىعلاَُخ فً انجالك انؼوثُخ فً ضىء انزؾلَبد 

اِزلاكا ٌٍلٚه اٌجؾضٝ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ رؾوٓ اٌى١ٍخ ػٍٝ ػمل ِئرّو٘ب 

اٌؼٍّٝ ٚثْىً كٚهٜ ٚثبٔزظبَ فالي ّٙو اوزٛثو ّٙو اٌغيح ٚاٌىواِخ 

ٚاٍزوكاك االهٗ ٚاٌؼوٗ أزٖبه اوزٛثو اٌّغ١ل ، ٚفٝ وً ِئرّو ٔؾوٓ 

 ػٍٝ افز١به ِٛٙٛع ٠ىْٛ ِٛٙٛع اٌَبػخ ففٝ ظً ِب ّٙلرٗ إٌّٞمخ



 

 

 
 

 

 

 

اٌّئرّو اٌؼوث١خ ِٖٚؤب اٌؾج١جخ ِٓ صٛهاد ٚرؾٛالد ك٠ّٛلوا١ٝخ وبْ 

،   " اٌزوث١خ ٚثٕبء اإلَٔبْ فٟ ظً اٌزؾٛالد اٌل٠ّموا١ٝخ "اٌؼٍّٟ اٌواثغ ػٓ 

صُ عبء اٌّئرّو اٌؼٍّٟ اٌلٌٟٚ األٚي )إٌَٛٞ اٌقبٌِ ( فٝ ظً ِب ّٙلرٗ 

"اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ل١ٚخ  اٌّغزّؼبد ِٓ صٛهاد رىٌٕٛٛع١خ ٚهل١ّخ ، ١ٌزٕبٚي 

، صُ عبء ِئرّو فٝ اٌؼبَ اٌّبٙٝ  فٟ اٌؼٖو اٌولّٟ "اٌفوٓ ٚاٌزؾل٠بد"

فٝ ظً ِب ّٙلرٗ اٌؼبٌُ ِٓ ِٙلكاد الِٕٙب ٌٍٚالِٓ اٌفىوٜ ٌْؼٛثٙب فبٕخ ، 

ثؼٕٛاْ اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ٚرؼي٠ي االِٓ اٌّئرّو اٌؼٍّٝ اٌَبكً "اٌلٌٚٝ اٌضبٔٝ" 

 لغ ٚاٌّبِٛي ".اٌفىوٜ فٝ ػٖو اٌّؼٍِٛبر١خ "اٌٛا

٠ٚبرٝ ِئرّؤب ٘نا اٌؼبَ فٝ ظً ؽوٓ اٌم١بكح ا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ اٌجؾش 

ػٓ ِقوط ٌالهرمبء ثبٌزؼ١ٍُ ِٖو ١ٌَب٠و ٘نا اٌزٛعٗ ِٓ فالي اٌمبء اٌٚٛء 

ػٍٝ اؽل االثؼبك اٚ اٌغٛأت اٌغبئجخ فٝ اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ٚاٌّٖو٠خ ٚ٘ٛ عبٔت 

اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٝ اٌّغزّؼبد اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ِٓ فالي اٌجؾش ػٓ ٚالغ 

 اٌؼوث١خ فٝ ظً اٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح .

ففٟ ػٖو اٌزملَ اٌؼٍّٝ ٚاٌّؼوفٝ اٌنٜ رغبٚى وً اٌؾلٚك ٚفٝ ظً 

اٌزملَ اٌو١٘ت فٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبالد ، ٚفٝ ػٖو اٌَّبٚاد 

ِٓ أٞ اٌّفزٛؽخ اٌزٝ رّٛط ثبٌؼل٠ل ِٓ األلّبه اٌٖٕبػ١ٗ اٌزٝ رؾًّ اٌّؼوفخ 

ِىبْ ٢فو فٟ عيء ِٓ اٌضب١ٔخ ؛ إٔجؼ ٌياًِب ػٍٝ رؼ١ٍّٕب أال ٠ىَت اٌٞالة 

ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبهف رجمٝ فٟ م٘ٓ اٌٞالة ٌٍؾظبد ل١ٖوح ، ٚأّب ٠غت أْ 

٠زؤرٟ اال ثب٠غبك اهرجبٝبد ث١ٓ رؼٍُ  ٚ٘نا ٌٓ، ٠ىَجُٙ ِؼٕٟ ٚث١ٖوح ثبٌزؼٍُ 

و ٚاٌؼٛاٝف ، فٝ ظً ِب اٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهاد ، ٚرؼٍُ االرغب٘بد ٚاٌّْبػ

ٔالؽظٗ ٚٔؼ١ْٗ ِٓ  رل٘ٛه فٟ ث١ٕخ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ اٌزٝ رملَ 

ٌألثٕبء فٝ أٍوُ٘ ؛ ثّب ٠فوٗ ػٍٝ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ أْ رىْٛ اٌّىبْ 

األِضً ٌزمل٠ُ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ اٌّؤٌِٛخ ٌٞالثٙب ، ٚ٘نا ٌٓ ٠زؤرٝ 



 

 

 

 

ظ  اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚر١ّٕخ اٌنوبء اٌٛعلأٝ فٟ اٌّلهٍخ  اال ثبال٘زّبَ ثجواِ

ٚاٌغبِؼخ ، ١ٌٌ فمٜ ٌلٞ اٌزال١ِن ٚاٌٞالة ٚأّب أ٠ًٚب ٌلٞ اٌّؼٍُ ٚػٚٛ 

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ، ِٓ فالي ِواؽً اػلاكُ٘ ٚثواِظ رله٠جُٙ . 

خ رّضً عبٔجب ٘بِب ٚأٞاللب ِٓ رٍه اال١ّ٘خ إجؾذ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔ

ٚرؤص١و٘ب ال ّه وج١و ػٍٝ اٌٍَٛن ِٓ اٌزوث١خ اٌْبٍِخ  أغيٚعيءا ال٠ز

اإلَٔبٟٔ، فٟٙ ثّضبثخ ِؾووبد ٌٙنا اٌٍَٛن فبٕخ فٟ ِوؽٍخ اٌٞفٌٛخ ، رٍه 

اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ اٌزوث١خ اٌزٝ رزؼٍك ثبٌغبٔت اٌؼبٝفٟ ٚاٌْؼٛهٞ ػٕل اإلَٔبْ 

، ثّب اٌنٞ ٠ْىً ٍبئو عٛأت اٌْق١ٖخ اإلَٔب١ٔخ اٌّزىبٍِخ ثٖٛهح ا٠غبث١خ 

 .٠َبػل فٝ رى٠ٛٓ ػاللبد أَب١ٔخ ا٠غبث١خ ِغ اٌجْو ٚاٌىْٛ ٚاٌؾ١بح

االِو اٌنٜ ٠زٍٞت ٙوٚهح اال٘زّبَ ثٙب فٝ وً ِواؽً روث١خ اٌفوك ، 

ٚاْ ٠ىْٛ ٘نا اٌغبٔت ِٓ اٌزوث١خ ؽبٙوًا فٟ ِٕب٘ظ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚٚٙغ 

بي ١ٍبٍبد ٚفٜٞ ٚثواِظ ػًّ ٌز٠ٛٞوٖ. ٚػٍٝ األفٔ فٟ ه٠بٗ األٝف

ألٔٙب فزوح ثٕبء ٚرؤ١ٌٍ ٚرى٠ٛٓ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزوث٠ٛخ ا١ٌٍَّخ ؽ١ش 

خ ٌىفبءرٗ ٠١َزمٟ اٌّٙبهاد ٚاٌّؼبهف ٚاٌم١ُ اٌزٟ رْىً اٌمبػلح اٌوئ١َ

  .االعزّبػ١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ

ٚػٍٝ اٌوغُ أْ اال٘زّبَ ثبٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ إٔجؼ ِٓ أُ٘ ٍّبد اٌزوث١خ 

ثبٌغبٔت اٌؼبٝفٟ ٚاٌْؼٛهٞ ػٕل اإلَٔبْ اٌنٞ رزؼٍك اٌّؼبٕوح، ثبػزجبه٘ب 

٠ْىً ٍبئو عٛأت اٌْق١ٖخ اإلَٔب١ٔخ اٌّزىبٍِخ ثٖٛهح ا٠غبث١خ ، ثّب ٠َبػل 

اال أْ  فٝ رى٠ٛٓ ػاللبد أَب١ٔخ ا٠غبث١خ ِغ اٌجْو ٚاٌىْٛ ٚاٌؾ١بح ، 

اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ظٍذ ٌفزوح ٠ٍٛٝخ رؼٟٞ روو١يًا أوجو ٌٍٕٛاؽٟ اٌّؼوف١خ 

إٌبؽ١خ اٌٛعلا١ٔخ، ِّب وبْ ٌٗ آصبهٖ اٌٍَج١خ ػٍٝ ٍٍٛن اٌٞالة  ػٍٝ ؽَبة

 ٚرٖوفبرُٙ ، ٔوٜ ٔزبئغٙب ٚاصبه٘ب اٌٍَج١خ فٝ وً ِىبْ ٚفٝ وً ٚلذ 

اْ اٌلػٛح اٌٝ ٙوٚهح  رفؼ١ً اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٝ ِئٍَبرٕب اٌزوث٠ٛخ 

،  ٌُ ٠ؤد ِٓ فواؽ ، ٚأّب ِٓ فالي أثؾبس ٚكهاٍبد ٍّّذ ػْواد ا٢الف 



 

 

 
 

 

 

 

ِٓ األّقبٓ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح فٟ اٌزَؼ١ٕ١بد، وٍٙب أصجزذ أْ ٔغبػ 

اإلَٔبْ ٍٚؼبكرٗ فٟ اٌؾ١بح ال ٠زٛلفبْ فمٜ ػٍٝ ّٙبكارٗ ٚرؾ١ٍٖٗ اٌؼٍّٟ، 

ٚأّب ٠ؾزبعبْ ٌٕٛع آفو ِٓ اٌنوبء ٚ٘ٛ اٌنوبء اٌٛعلأٟ اٌّىزَت ثبٌزؼٍُ ، 

ٚفٟ ٔٙب٠خ ، ٔفؼبٌٟ ٚثبٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ اٌغبٔت اٌؼمٍٟ ٚاال

اٌّٞبف رٌٛل ػاللخ ا٠غبث١خ ِغ ا٢فو٠ٓ، ػٕلِب ٠ُىزَت ٘نا اٌنوبء ٠ُّٕٚٝ ، 

٠ٖجؼ ًٔٚغب ٚعلا١ًٔب ٠غؼً اٌزفى١و أوضو فؼب١ٌخ فٟ اٌؾبالد االٔفؼب١ٌخ 

ف١ٕظّٙب، ٚأ٠ٚب ٠ىْٛ أوضو للهح ػٍٝ اٌزى١ف فٟ اٌّٛالف االعزّبػ١خ، ٚفٟ 

ت، ٚاؽزواَ ا٢فو، ِٚٛاعٙخ اٌٖؼٛثبد اٌزؼج١و ػٓ اٌّْبػو، ٚرؾم١ك اٌؾ

 .ثضمخ ِغ اٍزمال١ٌخ فٟ اٌوأٞ ٚرؾىُ فٟ االٔفؼبالد

ٌٚؼً ِّب ٠ي٠ل ِٓ اٌؾبعخ اٌٝ اال٘زّبَ ثٙنا اٌغبٔت ٚر١ٍَٜ اٌٚٛء 

ػ١ٍٗ إٔب ٔؼ١ِ فٝ ػبٌُ ٝغذ ف١ٗ اٌّبكح ػٍٝ وً ّٝء ، ٚٝغذ االٔب١ٔخ ػٍٝ 

ٚاؽل ِٕب ٠زٕبفٌ ؽزٝ ِغ اٌؼٛاٝف ، ٚاٌّْبػو ٚوبكد رّؾٛ٘ب ، ٚهاػ وً 

١ٌزفٛق ػ١ٍُٙ ِبك٠ب ٚهثّب ػ١ٍّب ٚػم١ٍب ، ٌٚىٓ لٍّب فىو  مارٗ ، ِٚغ االفو٠ٓ

اؽل ِٕب ٠ِٛب اْ ٠زفٛق ػبٝف١ب ، ٚاْ ٠ؼجو ػٓ ِؾجزٗ ٌالفو٠ٓ ، اٚ ٠زٛإً 

ِؼُٙ ا٠غبث١ب ، وْووبء ٌٗ فٝ االَٔب١ٔخ ػٍٝ االلً ، ٌلهعخ إٔب ولٔب َٕٔٝ إٔب 

ف١ٕب اٌمٛي "إٔب ٔؼبٔٝ اال١ِخ اٌؼبٝف١خ اٚ اٌٛعلا١ٔخ " رٍه  ثْو ، ٚإجؼ ٠ٖؼ

اال١ِخ اٌزٝ رزؼٍك ثٚؼف للهح اٌفوك ػٍٝ اكهان أفؼبالرٗ ٚفّٙٙب ، ٚٙجٞٙب 

ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ٚاكاهرٙب ثب٠غبث١خ ، ٚلواءح ٚاكهان أفؼبالد االفو٠ٓ 

 Emotional، ؽزٝ إجؼ ٠ٍٞك ػٍٝ ٘نا اٌؼٖو ػٖو األ١ِخ اٌٛعلا١ٔخ 

Illiteracy  ، فّٓ أٍٛأ ِب ف١ٕب ٘ٛ أْ ٔزون ٔفٍٕٛب رزفىه فْٕؼو ثبٌؼمٛي ،

ُٚ٘ اٌزوو١جخ اٌضالص١ٗ  -ٚٔفىو ثبٌؼٛاٝف . فبٌؼمً ، ٚاٌؼٛاٝف ، ٚاٌلٚافغ 

٠غت أْ ٠ؼٍّٛا ِؼًب ع١ّؼًب فٟ رٕبغُ ٚرىبًِ ألْ غ١بة أٞ ِّٕٙب  -ٌألَٔبْ

 زُٙ.ػٓ ا٢فو١٠ٓ ٠ُؾل ِٓ فؼب١ٌ
 عىيز الهمية وصئيػ املؤمتض                                                                               

 

 أ.ر/ مجاه عمى الزِؾاُ                                                                                



 

 

 

 

 انهغبٌ انًُظًخ نهًؤرًو

 

 :اإلّوافُخ انؼهُب انهغُخ    )أوال(

 
 

 ػًُل انكهُخ وهئٌُ انًؤرًو  أ.ك/عًبل ػهً انلهْبٌ

أٍزبم ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ ووكُم انكهُخ  أ.ك/ػهً ؽٍَُ ػغُخ

 نْئىٌ انجُئخ

أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ ووكُم انكهُخ نهلهاٍبد  أ.ك/صجؾً  ّؼجبٌ ّوف 

 انؼهُب وانجؾىس ويموه انًؤرًو 

 انؼاللبد انضمبفُخ يلَو إكاهح أ./ كػبءيؾًل فهًً

 يلَوا كاهح انجؾىس انؼهًُخ أ./ هىَلا انىؽِ

 

 

 :انؼهًُخ انهغُخ   )صبَُب( 

 

 ػًُل انكهُخ وهئٌُ انًؤرًو   أك./عًبل ػهً انلهْبٌ                         

هلهاٍبد انكهُخ ن أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ ووكُم  أ.ك./صجؾً ّؼجبٌ ّوف                             

 ويموه انًؤرًو                            انؼهُب وانجؾىس 

 اٍزبم يزفوؽ ثمَى أصىل انزوثُخ َىٌَ يؾًل أ.ك/ يغلي

 أٍزبم وهئٌُ لَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ أ.ك/ فزُؾخ أؽًل ثغُـ 

  

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ أ./ كػبءيؾًل فهًً

 خأفصبئً ػاللبد صمبفُ أ./ أيُوح َىٌَ

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 :االػاليُخ انهغُخ   )صبنضب(
 

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ ك/ ػالء انًهُغً 

 ك/ هجخ  انَُل انغزًً

 

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ

ك/  كػبء ػجل انَالو  

 انْبػو  

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ 

 يلَو اكاهح انجؾىس انؼهًُخ أ/ هىَلا انىؽِ

 يَئىل انؼاللبد انؼبيخ  ا./ يصغفً مكوي

 

 

 :انًبنُخ انهغُخ   )هاثؼب( 

 

 يلَو ػبو انكهُخ   أ./ أّوف انقىنً 

 يلَو اكاهح انؾَبثبد  أ./ يؾًل عًؼخ ؽٍَ 

 وكُم انؾَبثبد   أ./ ًٍبػ يجبهن 

 يواعغ ؽَبثبد أ./ هىَلا يؾًىك َبعً 

  يواعغ ؽَبثبد  أ./ كػبء ػجل انَزبه 

 وانًقبىٌ  داكاهح انًْزوَب أ./ اًَبٌ انؾفُبوي 

 ّؤوٌ انؼبيهٍُ   أ./ ايبًَ عبثو ػجل انهبكي 

 



 

 

 

 

 

   انهغُخ انزؾضُوَخ وانلػى  انفٍُ  وانزكُىنىعٍ  )فبيَب( 

 
 

أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ وػًُل انكهُخ وهئٌُ  أ.ك/ عًبل ػهً انلهْبٌ

 انًؤرًو  

م انكهُخ نهلهاٍبد أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ ووكُ  أ.ك/ صجؾً ّؼجبٌ ّوف

 انؼهُب وانجؾىس ويموه انًؤرًو

أٍزبم ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ ووكُم انكهُخ  أ.ك/ػهً ؽٍَُ ػغُخ

 نْئىٌ انجُئخ ويموه انًؤرًو

 أٍزبم يَبػل ثمَى أصىل انزوثُخ   ك/ يؾًىك فىىيأ.و. 

 أٍزبم يَبػل ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ ك/ هفُك انجوثوٌ 

 نَُل انغزًًك/ هجخ  ا

 

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ   ك/  كػبء ػجل انَالو انْبػو  

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ أ./ كػبءيؾًل فهًً

 يلَو اكاهح انجؾىس انؼهًُخ أ/ هىَلا انىؽِ

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ أ/ ىَُت اؽًل عىهو 

 ثبؽش ّئىٌ رؼهُى ى مكوي أ./هجخ إثواهُى أث

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ  أ./ أيُوح َىٌَ 

 

 يَؤل انؼاللبد انؼبيخ  أ./ يصغفً مكوي 

 أفصبئً ثؾىس ػهًُخ  أ./ ؽُبٌ ػجل انَالو 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 انزُظُى واالٍزمجبل نغُخ  ٍبكٍب(

 

أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ وػًُل انكهُخ وهئٌُ  أ.ك/ عًبل ػهً انلهْبٌ

 انًؤرًو  

وكُم انكهُخ نهلهاٍبد انؼهُب وانجؾىس ويموه  أ.ك/ صجؾً ّؼجبٌ ّوف

 انًؤرًو

 أٍزبم يزفوؽ ثمَى أصىل انزوثُخ .ك/ يغلٌ يؾًل َىٌَأ

 أٍزبم وهئٌُ لَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ أ.ك/ فزُؾخ أؽًل ثغُـ

أٍزبم يَبػل أصىل انزوثُخ وهئٌُ لَى أصىل  ك/ يُبل ًٍؾبٌ 

 انزوثُخ

 أٍزبم وهئٌُ لَى انغفىنخ  انكْكً أ.ك/ ػًوو 

 أٍزبم ثمَى انغفىنخ أ.ك/ اَُبً انْزُؾً 

 أٍزبم يَبػل ثمَى انغفى نخ  أ.و.ك/ ؽُبٌ فىىي انصبكق 

 أٍزبم يَبػل ثمَى انًُبهظ  أ.و.ك/ ؽُبٌ  هعبء ػجل انَالو 

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ أ./ كػبءيؾًل فهًً

 ح انجؾىس انؼهًُخيلَو اكاه أ/ هىَلا انىؽِ

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ أ/ ىَُت اؽًل عىهو 

 ثبؽش ّئىٌ رؼهُى أ./هجخ إثواهُى أثى مكوي 

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ  أ./ أيُوح  ػجل انؼيَي  

 

 يَؤل انؼاللبد انؼبيخ  أ./ يصغفً مكوي 

 هػبَخ انْجبة  ً ػجل انجبهي ؾأ./ يؾًل فز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 :انزَغُم نغُخ (  ٍبثؼب )

 

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ أ/ كػبء يؾًل فهًً

 يؼُلح ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ  ك/ أًٍبء صجؾٍ ّوف

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ   أ./ ىَُت عىهو

 ثبؽش ّئىٌ رؼهُى أ.هجخ إثواهُى أثى مكوي

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ   أ./ أيُوح َىٌَ

 يكزت انؼًُل  أ./ يووح ّىلً 

 يكزت انؼًُل أ./ صفب اَىه 

 كهاٍبد  ػهُب  أ./ أيُوح انؼًْبوي 

 ثؾىس ػهًُخ  أ./ ؽُبٌ ػجل انَالو 

 

 رىصُبد انًؤرًو ورُظُى انغهَبد نغُخ  ) صبيُب (  

 

 أٍزبم يَبػل ثمَى أصىل انزوثُخ أ.و.ك/  يؾًىك فىىي

 يؼُلح ثمَى انًُبهظ  ك/ ًُّبء انُبظو 

 يؼُلح ثمَى انًُبهظ ل ك/ كانُب ػجل انغًُ ٍؼ

 يؼُلح ثمَى انًُبهظ ك/ هُل صبثو 

 هػبَخ انْجبة  أ/ فبنل ػجل انواىق 

 كهاٍبد ػهُب   أ/ ٍىىاٌ ػجل انفزبػ 

 كهاٍبد ػهُب أ/ ٍبيؼ ػجل انمبكه 

 ػاللبد ػبيخ  أ/ يصغفً مكوي 



 

 

 
 

 

 

 

 

 عجبػخ انًؤرًو  نغُخ  ) ربٍؼب(  

 

أصىل انزوثُخ وػًُل انكهُخ وهئٌُ أٍزبم ثمَى  أ.ك/ عًبل ػهً انلهْبٌ

 انًؤرًو  

أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ ووكُم انكهُخ نهلهاٍبد  أ.ك/ صجؾً ّؼجبٌ ّوف

 انؼهُب وانجؾىس ويموه انًؤرًو

 أ/ كػبء يؾًل فهًً

 

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ   أ./ ىَُت عىهو

 ىٌ رؼهُىثبؽش ّئ أ.هجخ إثواهُى أثى مكوي

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ   أ./ أيُوح َىٌَ

 

 

 انؼاللبد انؼبيخ   نغُخ  ) ػبّوا (  

 

 يلَو اكاهح انجؾىس انؼهًُخ أ/ هىَلا انىؽِ

 يلَو اكاهح انىهُ  أ/ عوعٌ يكوو 

 هػبَخ انْجبة  أ/ فبنل ػجل انواىق 

 هػبَخ انْجبة أ/ يؾًل فزؾً ػجل انجبهي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 انًغجىػبدنغُخ  و(  ) انؾبكي ػْ 

 

 أٍزبم وهئٌُ لَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ أ.ك/  فزُؾخ أؽًل ثغُـ

 أٍزبم يَبػل ثمَى أصىل انزوثُخ  أ.و.ك/ يؾًىك فىىي ثلوي 

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ ك/ يؾًل انليوكاُ 

ك/ كػبء ػجل انَالو 

 انْبػو 

 يلهً ثمَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ  ؾًل فهًً أ/ كػبء ي

 أفصبئً ػاللبد صمبفُخ   أ/ أيُوح َىٌَ 

 ػاللبد صمبفُخ   أ/ ىَُت عىهو 

 ثبؽش ّئىٌ رؼهُى  أ/ هجخ اثىمكوي 

 

 انجوَبيظنغُخ  ) انضبًَ ػْو (  

 

 أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ وػًُل انكهُخ وهئٌُ انًؤرًو   أ.ك/ عًبل ػهً انلهْبٌ

أٍزبم ثمَى أصىل انزوثُخ ووكُم انكهُخ نهلهاٍبد  .ك/ صجؾً ّؼجبٌ ّوفأ

 انؼهُب وانجؾىس ويموه انًؤرًو

 أٍزبم يزفوؽ ثمَى أصىل انزوثُخ .ك/ يغلٌ يؾًل َىٌَأ

 يلَو اكاهح انؼاللبد انضمبفُخ  أ/ كػبء يؾًل فهًً 

 يلَو اكاهح انجؾىس انؼهًُخ أ/ هىَلا انىؽِ

 

 متنياتنا جلميع جلان املؤمتر بالتوفيق                              
                                                                                                                                                               والبحوث العلمية وكيل الكلية للدراسات العليا                                       

 () أ.د/ صبحي شعبان شرف                                                                

 



 

 

 
 

 

 

 

 (الدولي الثالث)املؤمتر العلني السابع  ير حولتقر

 جامعة املهوفية، بعهوان –لكلية الرتبية بشبني الكوم  

 املعاصرة(الوجدانية يف اجملتنعات العربية يف ضوء التحديات  )الرتبية

 رؾذ هػبَخ

 )هئ١ٌ اٌغبِؼخ(   أ.ك. يؼىض يؾًل انقىنٍ

 وإّواف

 )ٔبئت هئ١ٌ اٌغبِؼخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس(    . أؽًل فوط انمبصلأ.ك

 هئٌُ انًؤرًو

 )ػ١ّل اٌى١ٍخ( أ.ك. عًبل ػهٍ انلهْبٌ

 يموها انًؤرًو

 أ.ك. صجؾٍ ّؼجبٌ ّوف          أ.ك. ػهٍ ؽٍَُ ػغُخ

 وكُال انكهُخ

 )ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس(     )ٌْئْٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ(

 و١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ إٌّٛف١خ                                                   

  7102اكزىثو 



 

 

 

 

 :مقدمة المؤتمر
اِزلاكا ٌٍلٚه اٌجؾضٟ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ إٌّٛف١خ ،  رؾوٓ اٌى١ٍخ ػٍٝ ػمل 

ِئرّو٘ب اٌؼٍّٟ ٚثْىً كٚهٞ ٚثبٔزظبَ فالي ّٙو أوزٛثو ّٙو اٌؼيح ٚاٌىواِخ 

ٚاٍزوكاك األهٗ ٚاٌؼوٗ أزٖبه اوزٛثو اٌّغ١ل ، ٚفٝ وً ِئرّو ٔؾوٓ ػٍٝ 

ٙلرٗ إٌّٞمخ اٌؼوث١خ ِٖٚؤب افز١به ِٛٙٛع ٠ىْٛ ِٛٙٛع اٌَبػخ ، ففٟ ظً ِب ّ

اٌؾج١جخ ِٓ صٛهاد ٚرؾٛالد ك٠ّٛلوا١ٝخ وبْ اٌّئرّو اٌؼٍّٟ اٌواثغ ػٓ " اٌزوث١خ ٚثٕبء 

اإلَٔبْ فٟ ظً اٌزؾٛالد اٌل٠ّموا١ٝخ "  ، صُ عبء اٌّئرّو اٌؼٍّٟ اٌلٌٟٚ األٚي 

زٕبٚي  )إٌَٛٞ اٌقبٌِ ( فٝ ظً ِب ّٙلرٗ اٌّغزّؼبد ِٓ صٛهاد رىٌٕٛٛع١خ ٚهل١ّخ ، ١ٌ

فٟ  ل١ٚخ "اٌزوث١خ اٌؼوث١خ فٟ اٌؼٖو اٌولّٟ "اٌفوٓ ٚاٌزؾل٠بد"  ، صُ عبء ِئرّو٘ب

ٌٚألِٓ اٌفىوٞ ٌْؼٛثٙب فبٕخ  اٌؼبَ اٌّبٟٙ فٝ ظً ِب ّٙلٖ اٌؼبٌُ ِٓ ِٙلكاد ألِٕٙب

 اٌضبٟٔ" ثؼٕٛاْ اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ٚرؼي٠ي االِٓ اٌفىوٞ ، اٌّئرّو اٌؼٍّٟ اٌَبكً "اٌلٌٟٚ

 ٍِٛبر١خ "اٌٛالغ ٚاٌّؤِٛي ".فٟ ػٖو اٌّؼ

اٌّئرّو ٘نا اٌؼبَ فٟ ظً ؽوٓ اٌم١بكح ا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ اٌجؾش ػٓ ِقوط  ٠ٚؤرٟ

ٌالهرمبء ثبٌزؼ١ٍُ فٟ ِٖو ١ٌَب٠و ٘نا اٌزٛعٗ ِٓ فالي اٌمبء اٌٚٛء ػٍٝ أؽل األثؼبك اٚ 

ي اٌغٛأت اٌغبئجخ فٟ اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ٚاٌّٖو٠خ ٚ٘ٛ عبٔت اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ِٓ فال

 اٌجؾش ػٓ ٚالغ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٝ ظً اٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح.

ٚاٌّؼوفٟ اٌنٜ رغبٚى وً اٌؾلٚك ٚفٝ ظً اٌزملَ  ففٟ ػٖو اٌزملَ اٌؼٍّٟ

اٌو١٘ت فٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبالد ، ٚفٝ ػٖو اٌَّبٚاد اٌّفزٛؽخ اٌزٟ 

ٟ رؾًّ اٌّؼوفخ ِٓ أٞ ِىبْ ٢فو فٟ عيء ِٓ اٌز رّٛط ثبٌؼل٠ل ِٓ األلّبه اٌٖٕبػ١خ

اٌضب١ٔخ ؛ إٔجؼ ٌياًِب ػٍٝ رؼ١ٍّٕب أال ٠ىَت اٌٞالة ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبهف رجمٝ فٟ م٘ٓ 

اٌٞالة ٌٍؾظبد ل١ٖوح ، ٚأّب ٠غت أْ ٠ىَجُٙ ِؼٕٟ ٚث١ٖوح ثبٌزؼٍُ ، ٚ٘نا ٌٓ ٠زؤرٝ 

رغب٘بد ٚاٌّْبػو اال ثب٠غبك اهرجبٝبد ث١ٓ رؼٍُ اٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهاد ، ٚرؼٍُ اال

ٚاٌؼٛاٝف ، فٟ ظً ِب ٔالؽظٗ ٚٔؼ١ْٗ ِٓ  رل٘ٛه فٟ ث١ٕخ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ 

ٚاٌٛعلا١ٔخ اٌزٟ رملَ ٌألثٕبء فٟ أٍوُ٘ ؛ ثّب ٠فوٗ ػٍٝ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ أْ رىْٛ 

اٌّىبْ األِضً ٌزمل٠ُ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ اٌّؤٌِٛخ ٌٞالثٙب ، ٚ٘نا ٌٓ ٠زؤرٝ اال 

ثبال٘زّبَ ثجواِظ  اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚر١ّٕخ اٌنوبء اٌٛعلأٟ فٟ اٌّلهٍخ  ٚاٌغبِؼخ ، ١ٌٌ 

فمٜ ٌلٞ اٌزال١ِن ٚاٌٞالة ٚأّب أ٠ًٚب ٌلٞ اٌّؼٍُ ٚػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ، ِٓ فالي 

ِواؽً اػلاكُ٘ ٚثواِظ رله٠جُٙ . ٚأٞاللب ِٓ رٍه األ١ّ٘خ إجؾذ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ 

ال ٠زغيأ ِٓ اٌزوث١خ اٌْبٍِخ ٚرؤص١و٘ب ال ّه وج١و ػٍٝ اٌٍَٛن  ٚعيء رّضً عبٔجب ِّٙب

اإلَٔبٟٔ، فٟٙ ثّضبثخ ِؾووبد ٌٙنا اٌٍَٛن فبٕخ فٟ ِوؽٍخ اٌٞفٌٛخ، رٍه اٌزوث١خ 

اٌٛعلا١ٔخ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌغبٔت اٌؼبٝفٟ ٚاٌْؼٛهٞ ػٕل اإلَٔبْ اٌنٞ ٠ْىً ٍبئو عٛأت 



 

 

 
 

 

 

 

ث١خ، ثّب ٠َبػل فٟ رى٠ٛٓ ػاللبد أَب١ٔخ اٌْق١ٖخ اإلَٔب١ٔخ اٌّزىبٍِخ ثٖٛهح ا٠غب

 ا٠غبث١خ ِغ اٌجْو ٚاٌىْٛ ٚاٌؾ١بح.

األِو اٌنٞ ٠زٍٞت ٙوٚهح اال٘زّبَ ثٙب فٟ وً ِواؽً روث١خ اٌفوك، ٚاْ ٠ىْٛ 

٘نا اٌغبٔت ِٓ اٌزوث١خ ؽبٙوًا فٟ ِٕب٘ظ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚٚٙغ ١ٍبٍبد ٚفٜٞ 

ٝفبي ألٔٙب فزوح ثٕبء ٚرؤ١ٌٍ ٚثواِظ ػًّ ٌز٠ٛٞوٖ. ٚػٍٝ األفٔ فٟ ه٠بٗ األ

ٚرى٠ٛٓ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزوث٠ٛخ ا١ٌٍَّخ ؽ١ش ٠َزمٟ اٌّٙبهاد ٚاٌّؼبهف ٚاٌم١ُ 

 اٌزٟ رْىً اٌمبػلح اٌوئ١َخ ٌىفبءرٗ االعزّبػ١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ. 

ٚػٍٝ اٌوغُ أْ اال٘زّبَ ثبٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ إٔجؼ ِٓ أُ٘ ٍّبد اٌزوث١خ 

ك ثبٌغبٔت اٌؼبٝفٟ ٚاٌْؼٛهٞ ػٕل اإلَٔبْ اٌنٞ ٠ْىً ٍبئو اٌّؼبٕوح، ثبػزجبه٘ب رزؼٍ

عٛأت اٌْق١ٖخ اإلَٔب١ٔخ اٌّزىبٍِخ ثٖٛهح ا٠غبث١خ، ثّب ٠َبػل فٟ رى٠ٛٓ ػاللبد 

أَب١ٔخ ا٠غبث١خ ِغ اٌجْو ٚاٌىْٛ ٚاٌؾ١بح ،  اال أْ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ظٍذ ٌفزوح ٠ٍٛٝخ 

ة إٌبؽ١خ اٌٛعلا١ٔخ، ِّب وبْ ٌٗ آصبهٖ رؼٟٞ روو١يًا أوجو ٌٍٕٛاؽٟ اٌّؼوف١خ ػٍٝ ؽَب

اٌٍَج١خ ػٍٝ ٍٍٛن اٌٞالة ٚرٖوفبرُٙ ، ٔوٜ ٔزبئغٙب ٚاصبه٘ب اٌٍَج١خ فٟ وً ِىبْ ٚفٝ 

وً ٚلذ ، ٌلهعخ إٔب ولٔب َٕٔٝ إٔب ثْو ، ٚإٔجؼ ٠ٖؼ ف١ٕب اٌمٛي "إٔب ٔؼبٔٝ األ١ِخ 

فوك ػٍٝ اكهان أفؼبالرٗ اٌؼبٝف١خ اٚ اٌٛعلا١ٔخ " رٍه األ١ِخ اٌزٟ رزؼٍك ثٚؼف للهح اٌ

ٚفّٙٙب ، ٚٙجٞٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ٚاكاهرٙب ثب٠غبث١خ ، ٚلواءح ٚاكهان أفؼبالد 

 Emotionalا٢فو٠ٓ ، ؽزٝ إٔجؼ ٠ٍٞك ػٍٝ ٘نا اٌؼٖو ػٖو األ١ِخ اٌٛعلا١ٔخ 

Illiteracy  ِّب وبْ ٌٗ أؼىبٍٗ اٌىج١و ػٍٝ َِبهاد اٌزفبػً االَٔبٟٔ، ٚػٍٝ عفبف .

اللبد االَٔب١ٔخ، ٚٝغ١بْ اٌٍَٛن اٌّجوه ثلٚافغ اٌٍّٖؾخ ٚإٌّفؼخ ػٍٝ ؽَبة اٌؼ

 اٌؼٛاٝف ٚاٌّْبػو ِٚواػبح ا٢فو٠ٓ.

ٚٚفمب ٌّب عبء ٘نا اٌّئرّو ثؼٕٛاْ )اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٟ 

ُ ٙٛء اٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح( ، ١ٌٍمٟ اٌٚٛء ػٍٝ أثؼبك ِٚالِؼ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚأ٘

ِزٍٞجبرٙب فٟ ٙٛء اٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح ، ١ٌٚملَ ِغّٛػخ ِٓ اٌز١ٕٛبد ٚاٌّمزوؽبد 

اإلعوائ١خ ، ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَُٙ فٟ االهرمبء ثٛالغ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٟ اٌّغزّؼبد 

 اٌؼوث١خ ، ٚثٍٛهح هإ٠خ رْبهو١خ ػ١ٍّخ ٠ّىٓ أْ رفؼً ٚرؾمك اٌَّزٙلف ِٕٙب .

و ثمبػخ اٌّئرّواد اٌىجوٜ ثغبِؼخ إٌّٛف١خ رؾذ ثلاد اٌغٍَخ االفززبؽ١خ ٌٍّئرّ

هػب٠خ اٌلوزٛه ِؼٛٗ اٌقٌٛٝ هئ١ٌ عبِؼخ إٌّٛف١خ افززؾذ ٕجبػ ا١ٌَٛ فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ 

األٚي ٌٍّئرّو اٌؼٍّٝ اٌَبثغ اٌلٌٚٝ اٌضبٌش ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ثؼٕٛاْ "اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٝ 

اٌلوزٛه أؽّل اٌمبٕل ٔبئت اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ ٚاٌزؾل٠بد اٌّؼبٕوح" رؾذ اّواف 

هئ١ٌ اٌغبِؼخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ٚثؾٚٛه اٌلوزٛه ػبكي ِجبهن ٔبئت هئ١ٌ 

اٌغبِؼخ ٌْئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌٞالة ٚاٌلوزٛه ػجل اٌوؽّٓ لوِبْ ٔبئت هئ١ٌ اٌغبِؼخ 



 

 

 

 

ٌْئْٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚاٌلوزٛه عّبي اٌلْ٘بْ ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ ٚٚوالء 

١خ ٚأػٚبء ِغٌٍ اٌغبِؼخ ٚاٌلوزٛه ػجل اهلل ػّبهح ٚو١ً ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌىٍ

 .ثبٌّٕٛف١خ ٚاٌجبؽض١ٓ ِٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚاٌغبِؼبد اٌّْبهو١ٓ ثؤٚهاق ثؾض١خ فٝ اٌّئرّو

رٗ ثىجبه اٍبرنح اٌزوث١خ فٝ ِٖو كٚفٝ وٍّزٗ اٌلوزٛه ِؼٛٗ اٌقٌٛٝ  هؽت ١ٍب

ٔبعؾب ٚالبِخ ١ٝجخ ،  ٚأول ١ٍبرٗ ػٍٝ إٔٔب ٔزفك  وًاّئرٚثؼ٘ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚرّٕٝ ٌُٙ ِ

ع١ّؼب أْ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ ُ٘ أٍبً اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ اٌزٝ ٠غت أْ ٠ْٕؤ ػ١ٍٙب 

اإلَٔبْ ِٕن ٚالكرٗ ٚ اٌّزؤًِ فٝ رى٠ٛٓ ٘نٖ إٌفٌ اٌجْو٠خ ػِّٛب ٠غل أٔٙب ؽٍّذ فٝ 

ا ٚمان فٝ ٍّٛ ٔفَٗ أٚ ٍمٛٝٙب ١ٝبرٙب ػٕٖوٜ اٌق١و ٚاٌْو ٚإٔجؼ اٌنٜ ١ّ٠ي ث١ٓ ٘ن

 .٘ٛ ِىْٛ اإلهاكح اٌزٝ رَبق ثبٌٛعلاْ

ٚكائّب ِبٔجؾش ػٓ اٌٙلف اٌّؼوفٝ ٚال ٔزؾلس ػٓ اٌٙلف اٌٛعلأٝ ٚٔغفً أٔٗ 

ؽ١ٓ ٠َمٜ اٌٙلف اٌٛعلأٝ ال٠ّىٓ رؼ٠ٛٚٗ، فبألِخ رؾ١ب ثبألفالق ٚػٍٝ اٌزوث١٠ٛٓ 

ُّ ٚٔؼ١ل ٌٍج١ذ ٌٍّٚلهٍخ كٚهّ٘ب اٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚرٙن٠ت ٚعلاْ اٌٞبٌت َٚٔزٕٙ٘ اٌٙ

ٌٚألَ كٚه٘ب وّؼٍُ أٍبٍٝ ٠جلأ ِٕن اٌٖغو ٚو١ف روثٝ ٚعلاْ اٌٞفً روث١خ ٠ٍٛخ 

اػزّبًكا ػٍٝ ثؼ٘ اٌٍٛبئٜ اٌّئصوح ف١ٗ ٚاٌّؾججخ ا١ٌٗ ٚأْ رٙزُ ثبٌغبٔت اٌٛعلأٝ ثغبٔت 

  .اٌغبٔت اٌّؼوفٝ ٚاٌزؼ١ٍّٝ

ِبك٠خ لل رئصو ػٍٝ كٚهٖ فُٙ ٚأْ ٠ىْٛ اٌّوثٝ ِوثٝ فمٜ ثؼ١لا ػٓ أٜ عٛأت 

 .إٔؾبة هٍبٌخ وبألٔج١بء إٔؾبة اٌوٍبالد ٠ٚغت ْٔو٘ب ٚرٕف١ن٘ب وّب أهٍٍٙب اهلل

ٚأّبه اٌلوزٛه أؽّل اٌمبٕل اٌٝ أْ اٌغبِؼخ رْٙل ْٔبٝب ٘بئال فٝ ع١ّغ 

اٌّغبالد ٚرٌٛٝ ا٘زّبِب فبٕب ثزٕظ١ُ اٌّئرّواد ٚأٝبٌت اٌى١ٍبد ثؾنٚ ٝو٠ك و١ٍخ 

 .ٌٙب كالٌخ رقلَ اٌّغزّغ ِئرّوارٙب ك١ٌٚخ رؾَٓ افز١به ِٛٙٛػبداٌزوث١خ ٌزٖجؼ 

ٚأٙبف اٌلوزٛه ػبكي ِجبهن أْ ػٕٛاْ اٌّئرّو عؼٍٗ ٠زٛلف ػٕلٖ ألْ اٌجؼل 

اٌٛعلأٝ ٘ٛ أٍبً اٌزوث١خ ٚأ١ّ٘خ ٚعٛك ثؼل ِٙبهٜ ٠قلَ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚأْ ٠قوط 

ٌٍ ٠زُ اٌؼًّ ػ١ٍٙب فٝ و١ٍبد اٌّئرّو ثزٞج١ك ٠زُ رٕف١نٖ ػٍٝ أهٗ اٌٛالغ ٚٚٙغ أ

  .اٌزوث١خ ٌزؼل اٌّؼٍُ اٌنٜ ٠غت أْ ٠ىْٛ ِئً٘ ع١لا ٌزٕف١ن كٚهٖ اٌزوثٜٛ

ٚأّبه اٌلوزٛه ػجل اٌوؽّٓ لوِبْ اٌٝ أْ ػٕٛاْ اٌّئرّو ٘ٛ ػٕٛاْ اٌؾ١بح فٙنا 

اٌؼٕٛاْ اٌزوثٜٛ اٌؼظ١ُ ِٓ أُ٘ ٍٚبئً اٍزقالف اإلَٔبْ فٝ األهٗ فبٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ 

ٓ األٍوح ِٕن اٌزْٕئخ األٌٚٝ ٚاإلَٔبْ ٠ؾزبط اٌٝ رٙن٠ت ٚعلأٝ ١ٌىْٛ ف١ٍفخ اهلل رجلأ ِ

 .فٝ األهٗ

رؾوٓ و١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ إٌّٛف١خ  زٛه عّبي اٌلْ٘بْ ػ١ّل اٌى١ٍخ أْٚأول اٌلو

وً ػبَ ػٍٝ افز١به ِٛٙٛع ِؾٛهٜ ػٕٛأب ٌّئرّو٘ب إٌَٜٛ ٠زٛاوت ِغ أؽلاس 

نا اٌؼبَ رُ افز١به ِغبال ِٓ ِغبالد اٌزوث١خ ٠ؼزجوٖ اٌىزبة اٌّغزّغ ٚاّىب١ٌبرٗ، ٚفٝ ٘



 

 

 
 

 

 

 

ٚاٌجبؽضْٛ اٌجؼل اٌغبئت فٝ اٌزوث١خ أال ٚ٘ٛ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٠ٚؤرٝ اٌؾل٠ش ػٓ ٘نا إٌٛع 

ِٓ اٌزوث١خ فٝ ظً ِب٠ؼب٠ٕٗ اٌّغزّغ ٠ٕٚغٌّ ف١ٗ ِٓ رؾل٠بد ِؼبٕوح فبٕخ رؾل٠بد 

ّو أػالَ فٝ ِغبي اٌزوث١خ فٝ وبفخ ّجىبد اٌزٛإً االعزّبع، ٠ْٚبهن فٝ اٌّئر

اٌزقٖٖبد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ ٚاٌٞج١خ ٚغ١و٘ب ِٚٓ كٚي ػوث١خ ػلح ِٓ اٌى٠ٛذ 

ٚاٌَؼٛك٠خ ٚاٌغيائو ِٚٓ عبِؼبد ِٖو اٌّزٕٛػخ األى٘و ٚاٌيلبى٠ك ٚأ١ٍٛٛ ٍٚٛ٘بط 

ٚأٍٛاْ ٚك١ِبٛ ٚػ١ٓ ٌّّ ٚاإلٍىٕله٠خ ٚإٌّٖٛهح ٚوفو ا١ٌْـ ٕٚٝٞب ٚكِٕٙٛه 

 ٚلٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚاٌؼو٠ِ ِٚل٠ٕخ اٌَبكاد . .ٝ ٠ٍٛفٚثٕٙب ٚثٕ

ٚفٝ وٍّزٗ أّبه اٌلوزٛه ٕجؾٝ ّوف ٚو١ً و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجؾٛس ِٚموه اٌّئرّو اٌٝ أْ ٘نا اٌؼبَ ٘ٛ ػبَ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، فبٌؼٛاٝف ٘ٝ 

ؾ١ب٘ب هو١يح أٍب١ٍخ فٝ ؽ١برٕب فٙٝ اٌزٝ رؾووٕب ٚرلفؼٕب ِٖٚله اٌّؼوفخ اٌزٝ ٔ

ٚاٌؼاللبد اٌزٝ ٔىٛٔٙب الرؼًّ ثنارٙب ٌٚىٕٙب ٔزبط ؽ١برٕب ٚٔزبط اٌؼبكاد اٌضمبف١خ ٚػٍٝ ِلاه 

ربه٠ـ اٌفالٍفخ أولٚا ػٍٝ ِفَٙٛ أْ اٌزوث١خ ف١ٍٚخ ٚأ١ّ٘خ رؼٍُ اإلَٔبْ و١ف١خ اكاهح 

ػٛاٝفٗ، ٚفٝ اٌّئرّو ٍٔمٝ اٌٚٛء ِٓ فالي ٔلٚر١ٓ ٚعٍَبد ػ١ٍّخ ٚأٚهاق ثؾش ػٍٝ 

  .زوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٝ ؽ١برٕب وف١ٍٚخ أٍب١ٍخأ١ّ٘خ اٌ

ٚوبْ اٌّئرّو لل افززؼ  ثؼوٗ ف١ٍُ رَغ١ٍٝ ػٓ ْٔؤح اٌى١ٍخ ٚاٌمبء اٌٚٛء ػٍٝ 

 اٌّئرّو ٚفؼب١ٌبرٗ، 

ٚفٝ ٔٙب٠خ اٌغٍَخ االفززبؽ١خ لبَ هئ١ٌ اٌغبِؼخ ثزىو٠ُ ١ّـ اٌزوث١٠ٛٓ اٌلوزٛه 

 .لائٗ كهع اٌى١ٍخؽَٓ ػجل اٌؼبي أٍزبم إٔٛي اٌزوث١خ ثغبِؼخ ٕٝٞب ٚا٘

ٚلبئغ عٍَبد اٌّئرّو اٌٝ لبػخ اٌّئرّواد ثمو٠خ الل١زب ا١ٌَبؽ١خ ؽ١ش  ذصُ أزمٍ

 كاهد ٚلبئغ عٍَبد اٌّئرّو فالي ١ِٛ٠ٗ االص١ٕٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :  

 ولبئغ وعهَبد انًؤرًو:
رضًُذ ولبئغ انًؤرًو ػهً يلاه َىيٍُ، ػمل َلورٍُ،ثبإلضبفخ انً عهَبد انجؾىس 

ق انؼًم،انزٍ لليهب َقجخ يٍ انجبؽضٍُ وانًفكوٍَ انؼوة يٍ كافم عًهىهَخ وأوها

    يصو انؼوثُخ، وفبهعهب يٍ انلول انؼوثُخ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رىصُبد ويمزوؽبد انًؤرًو:
فٟ ٙٛء عٍَبد اٌّئرّو ٚثؾٛس ٚأٚهاق اٌؼًّ اٌّملِخ، رًٕٛ اٌّئرّوْٚ 

 اٌٝ اٌز١ٕٛبد ٚاٌّمزوؽبد اٌٙبِخ وبْ ِٓ اثوى٘ب :

 اػلاك اٌّؼ١ٍّٓ ٚر١ّٕزُٙ ١ِٕٙب، فٟ ٙٛء ِزٍٞجبد اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ. ر٠ٛٞو ثواِظ (1)

اعواء كهاٍبد ِٛعٙخ ػٓ كٚه ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػٟ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼل، فٟ  (1)

 رْى١ً اٌٛعلاْ ٌلٜ إٌبّئخ.

رق١ٜٞ ٚرٕف١ن ٚهُ ػًّ ؽٛي األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ، ٚو١ف١خ روعّزٙب اٌٝ ِّبهٍبد  (3)

 ١ّ١خ.ٚالؼ١خ ثبٌّئٍَبد اٌزؼٍ

اال٘زّبَ ثغوً اٌم١ُ اال٠غبث١خ، ٚاوَبة اٌّٙبهاد اٌٛعلا١ٔخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ، ثبٌز١َٕك  (4)

 ث١ٓ اٌّئٍَبد اٌزوث٠ٛخ اٌو١ٍّخ ٚغ١و اٌو١ٍّخ.

رٛع١ٗ اٌجؾش ٔؾٛ كهاٍخ ػاللخ ٚرؤص١واٌٍغخ ٍٚٚبئٜ ٚآ١ٌبد االرٖبي اٌٍغٛٞ، فٟ  (5)

 رْى١ً اٌٛعلاْ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ثّواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ.

ٍزفبكح ِٓ إٌّٖبد اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ، ٕٚفؾبد اٌزٛإً االعزّبػٟ اال (6)

 ٚغ١و٘ب، فٟ كػُ اٌّّبهٍبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرْى١ً اٌٛعلاْ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ.

اال٘زّبَ ثلٚه األٍوح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ، ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ رله٠ٌ ِبكح اٌزوث١خ  (2)

 األٍو٠خ فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ.

 ٍُؽٛي اٌم١ُ اٌٛعلا١ٔخ، ٌلٜ اٌّؼ ؾٛ اعواء كهاٍبد ٚثؾٛسرٛع١ٗ اٌجؾش ٔ (8)

 ٚاٌّزؼٍُ، ثبٌّٕب٘ظ اٌلها١ٍخ.

 اال٘زّبَ ثجواِظ االهّبك إٌفَٟ ٚاٌٛلبئٟ فٟ ِغبي اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚرؼي٠ي٘ب. (9)

اٌؼًّ ػٍٝ رؼي٠ي اال٠غبث١خ ٌلٜ اٌّزؼ١ٍّٓ، ِٓ فالي اربؽخ ِٕبؿ ِفزٛػ ٌٍّْبهوخ،  (11)

 اٌمواهاد ٚرؾًّ َِئ١ٌٛبرٙب ٚٔزبئغٙب. ِٕٚؾُٙ اٌؾو٠خ فٟ ارقبم

ى٠بكح اال٘زّبَ ثزفؼ١ً اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ فٟ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ٚاألْٔٞخ اٌزؼ١ّ١ٍخ،  (11)

 ٚاوَبة اٌم١ُ اٌّزّٕٚخ ف١ٗ ثّواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ.

اال٘زّبَ ثز١ّٕخ ِٙبهاد اٌنوبء اٌٛعلأٟ ٌلٜ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ، ِٓ فالي  (11)

 ١خ، ٚٝوق اٌزله٠ٌ ٚاٍزوار١غ١برٗ اٌّزٞٛهح.ر٠ٛٞو إٌّب٘ظ اٌلهاٍ

اٌزٛع١ٗ ٔؾٛ اػلاك ٚرله٠ٌ ِموه رؼ١ٍّٟ فٟ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ثّواؽً اٌزؼ١ٍُ  (13)

 اٌّقزٍفخ.



 

 

 
 

 

 

 

اربؽخ ِٕبؿ روثٛٞ ِٕبٍت، ٌزؼي٠ي اٌزٛاىْ ث١ٓ عٛأت اٌزوث١خ )اٌّؼوف١خ  (14)

 ٚاٌٛعلا١ٔخ ٚاٌٍَٛو١خ( .

ٌّؼ١ٍّٓ، ِٓ فالي ثواِظ اٌز١ّٕخ اال٘زّبَ ثزؼي٠ي اٌغبٔت اٌٛعلأٟ فٟ أكاء ا (15)

 ا١ٌّٕٙخ اٌَّزّوح، ثبٌز١َٕك ث١ٓ و١ٍبد اٌزوث١خ ٚاألوبك١ّ٠خ اٌّؼ١ٕخ ٌٍّؼٍُ.

رٛع١ٗ اٌجؾش اٌزوثٛٞ، ٌزٕبٚي ثؼ٘ اٌمٚب٠ب اٌّّٙخ فٟ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، ِضً  (16)

)رْى١ً اٌٛعلاْ اٌٞالثٟ، ل١ُ ِٚؼزملاد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌٞالة ؽٛي اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، 

 .اٌـ. ( ...

اٌّوويٞ فٟ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، ٙوٚهح اال٘زّبَ ثبٌقٞبة االػالِٟ، ٚكٚهٖ  (12)

 اٌم١ُ. ١ٌؤٍرٚ

رٛع١ٗ اٌجؾش اٌزوثٛٞ ٚا١ٌَىٌٛٛعٟ ٌلهاٍخ اٌلٚافغ اٌؼ١ّمخ اٌَّئٌٛخ ػٓ  (18)

االٔفؼبالد اٌٍَج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ، ٚاٌٛػٟ ثآصبه٘ب اٌّلِوح ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٚعلاْ 

 اٌّزؼ١ٍّٓ.

زّبَ ثبٌزْى١ً اٌٛعلأٟ ألٝفبي اٌو٠بٗ، ٚرٛظ١ف االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اال٘ (19)

 اٌزله٠ٌ ٚاٍزوار١غ١برٗ، فٟ اٌٛفبء ثٙنٖ اٌغب٠خ.

ٚٙغ ١ٍبٍبد ٚفٜٞ ٚثواِظ ػًّ رزؼٍك ثبٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، ٍٛاء ٌٍؼب١ٍِٓ  (11)

 ثبٌؾمً اٌزوثٛٞ أٚ غ١وُ٘.

ٛاء فٟ ِٖو أٚ غ١و٘ب ِٓ رجبكي اٌقجواد اٌزله٠ج١خ فٟ ِغبي اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، ٍ (11)

 اٌلٚي اٌؼوث١خ.

ِْبهوخ اٌّئٍَبد اٌّغزّؼ١خ اٌّقزٍفخ، ٚكٚه اٌؼجبكح ِّضٍخ ثبألى٘و اٌْو٠ف  (11)

ٚاٌى١َٕخ ٚغ١و٘ب، ثٍمبءاد كٚه٠خ َِزّوح، ٌزؼي٠ي اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ، ٚر١ّٕخ ل١ُ 

 اٌٛالء ٚاالٔزّبء اٌّغزّؼٟ.

 د انًؤرًو:ثوايظ ووهُ ػًم يييغ إعواؤهب أٍفود ػُهب فؼبنُب
ٚاِزلاكا ٚرٞج١مب ٌغٍَبد اٌّئرّو رُ اإلػالْ ػٓ ٚهّز١ٓ رله٠ج١١ٓ ١ٍزُ ػملّ٘ب ثبمْ 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ فٟ اٌفزوح اٌمبكِخ: –اهلل ثى١ٍخ اٌزوث١خ 

 ثؼُىاٌ )انزوثُخ انىعلاَُخ يلفم نهزًُي فٍ انزلهٌَ انغبيؼٍ(األول:
 اإلكاه٠خ أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌم١بكاد  انفئخ انًَزهلفخ:-

 ( أ٠بَ  3ٍبػخ رله٠ج١خ  )  15 انًلح انييُُخ نهىهّخ :-

 اٌلوزٛه ٕالػ ػجل ا١ٌَّغ ػجل اٌواىق    انًُفن   :-



 

 

 

 

أٍزبم إٌّب٘ظ ٚٝوق اٌزله٠ٌ اٌَّبػل ثغبِؼخ ؽٍٛاْ ٚاٌقج١و اٌلٌٟٚ فٟ اٌز١ّٕخ   

 اٌجْو٠خ، ِٚلهة أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ ٚاٌؼوث١خ.

 ف يٍ انجوَبيظ:انهل-

اوَبة اٌّْبهن اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٚاالرغب٘بد اال٠غبث١خ ٔؾٛ اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ ٚثّب 

٠ؾمك ٌٍّْبهن اٌز٠ٛٞواإلثلاػٟ فٟ اٌزله٠ٌ ٚاإلكاهح ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌْقٖٟ 

 ٚاٌَّزٜٛ اٌؼٍّٟ.

 

 انىهّخ انضبَُخ : ثؼُىاٌ )اكاهح انؼىاعف ؽمبئك واوهبو ويلافم نزؼلَههب ( 

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌم١بكاد اإلكاه٠خ ئخ انًَزهلفخ: أػضبءانف-

 ( أ٠ب3ٍَبػخرله٠ج١خ ) 05انًلح انييُُخ نهجوَبيظ: -

 انًُفن: ا ك صجؾً ّؼجبٌ ّوف ، ك يؾًل انليوكاُ -

 انهلف يٍ انجوَبيظ:-

اوَبة اٌّْبهن اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٚاالرغب٘بد اٌّزؼٍمخ ثبكاهحاٌؼٛاٝف، 

٘بَ ٚاٌقوافبد اٌّزؼٍمخ ثٙب، ٚثّب ٠ؾمك ٌٍّْبهن ٚو١ف١خ اٌزقٍٔ ِٓ األٚ

اٌملهح ػٍٝ اكاهح اٌزفبػً ٚثٕبء عَٛه ِٓ اٌضمخ ٚاٌزمل٠و ٚاٌّؾجخ ِغ ِٓ 

 ٠زؼبًِ ِؼُٙ، فٟ ِٕبؿ ا٠غبثٟ كاػُ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزٍٞجبرٙب.

 واهلل انًىفك وانًَزؼبٌ ػهً كم فُو ...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 الفهرس
 

 ىعــــــانًىض َ
 

لى ه

 انصفؾخ

 

0- 

 

 اػلاك انًؼهى وعلاَُب ، انجؼل انغبئت فً ثوايظ اػلاك انًؼهى ثكهُبد انزوثُخ 

 

 –أٍزبم أصىل انزوثُخ وػًُل كهُخ انزوثُخ  –أ.ك./عًبل ػهً انلهْبٌ 

 عبيؼه انًُىفُخ

 

 

 

7- 

 

 أَىاع انؾت انًُجئخ ثبنوضب ثبنؾُبح

  

 - انًزفوؽ نُفٌ انزوثىٌاٍزبم ػهى ا -أ ك/ نغفٍ ػجل انجبٍظ اثواهُى 

 جامعه المنوفية -كهُخ انزوثُخ 

  

 

 

3- 

 

 وعلاَُبد عبغُخ ولُى يغُجخ فً رؾكُى انجؾش انزوثىي فً يصو

  

كهُخ  –أٍزبم وهئٌُ لَى أصىل انزوثُخ  -أ.ك/ يغلي صالػ عه انًهلي

 عبيؼخ انًُصىهح -انزوثُخ

 

 

 

4- 

 

 رهًُِ انًْبػو ّووؿ َبفنح فً لهت انزوثُخ 

 

 –أٍزبم انًُبهظ وعوق انزلهٌَ  –ًَبٌ ؽٍَُُ يؾًل ػصفىه أ. ك/ ا

 عبيؼخ ػٍُ ًٌّ -كهُخ انجُبد

 

 

 

5- 

  

 اننكبء االَفؼبنً وػاللزخ ثبنصؾخ انىعلاَُخ 

 

 -كهُخ انزوثُخ –أٍزبم انصؾخ انُفَُخ انًزفوؽ  –أ.ك/ ػهً يؾًىك ّؼُت 

 عبيؼخ انًُىفُخ

 



 

 

 

 

 

 6-    

  

 ـ َؼيى أفالق انًىاعُه انزؼهى انىعلاًَ فً فصىل انزبهَ

 

أٍزبم انًُبهظ وعوق رلهٌَ انلهاٍبد  –ا.ك / َغفخ لغت انغياه 

 انًزفوؽ  االعزًبػُخ

 عبيؼخ   انًُىفُخ      –كهُخ انزوثُخ      

 

 

2- 

 

انغىاَت انىعلاَُخ انغبئجخ فً يُبهظ رؼهُى ورؼهى انوَبضُبد نهزاليُن 

 انؼبكٍَُ وموي االؽزُبعبد انقبصخ 

 –أٍزبم وهئٌُ لَى انًُبهظ وعوق انزلهٌَ  –زُؾخ أؽًل ثغُـ أ.ك/ ف

 عبيؼخ انًُىفُخ –كهُخ انزوثُخ 

 –يلهً انًُبهظ وعوق رلهٌَ انوَبضُبد  -ك/ أيم يؾًل يقزبه انؾُفً

 عبيؼخ    انًُىفُخ –كهُخ انزوثُخ 

 

 

 رُظُى االَفؼبل وػاللزه ثبنصؾخ انُفَُخ -8

ثكهُخ انزوثُخ   -انًزفوؽ  ؾخ انُفَُخأٍزبم انص –أ.ك/ َؼًُخ عًبل ًٌّ 

 عبيؼخ انًُىفُخ –

 

9- 
 

 

أٍزبم أصىل انزوثُخ ووكُم انكهُخ نهلهاٍبد  –أ.ك. صجؾً ّؼجبٌ ّوف 

 عبيؼخ انًُىفُخ -انزوثُخ كهُخ  -انؼهُب وانجؾىس

–ُبد يلهً انًُبهظ وعوق رلهٌَ انوَبض  -ك/ يؾًل انَُل انليوكاُ

 عبيؼخ انًُىفُخ –كهُخ انزوثُخ 

 

 

   

01- 

  

 رًُُخ انغبَت انىعلاًَ نلي عفم انووضخ يلفال نزؾمُك انغىكح 

 
أٍزبم انًُبهظ وعوق رلهٌَ انهغخ  –/ صالػ ػجل انًَُغ يؾًل أؽًل أ.ك

 انؼوثُخ 

يلهً انًُبهظ وعوق رلهٌَ انلهاٍبد  –ك/ كػبء ػجل انَالو انْبػو 

  عبيؼخ انًُىفُخ -انزوثُخكهُخ  –االعزًبػُخ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

00- 

 

 هوثَُىٌ كووىو ًَىمعب: انزوثُخ وانىعلاٌ فٍ انوواَخ اإلَـغهُيَخ

عبيؼخ  –كهُخ اِكاة  -أٍزبم األكة االَغهُيٌ  –ك/ ػجل انًُؼى ؽجُت  

 انًُىفُخ

 

 

 

07- 

 

 َؾى ثُبء يفهىو " انزوثُخ انىعلاَُخ " يٍ يُظىه لواٍَ

 

كهُخ  –أٍزبم أصىل انزوثُخ انًَبػل  –ك/  ؽَبٌ ػجل اهلل ؽَبٌ أ.و.

 عبيؼخ كيُبط –انزوثُخ انُىػُخ 

 

 

03- 

 

 بد انًؤرًورىصُ
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