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 : َع٢ٓ ايرتب١ٝ*
ا طؿٌ يف اٜاَ٘ االٚىل ؾإٕ ابشص َا طٓالذع٘ اْ٘ عاجض عٔ ايكٝااّ باأٟ   ارا تأًَٓ     

ػ٤ٞ بٓؿظ٘ ، ٚريو الْ٘ ٜعٝؽ ذاي١ َٔ ايلعـ ايٛاكح َٔ ايٓاذ١ٝ اؾظاُٞ ؾٗاٛ   
غري قادس ع٢ً َظو االػٝا٤ أٚ ؼشٜهٗا اٚ إ ٜػاري ػاهًٗا ، ٚالٜكتـاش ايعحاض عًا٢      

ٜظتطٝع ايتعشف عًا٢ االػاٝا٤   اؾاْب اؾظُٞ بٌ ٜؼٌُ اؾاْب ايعكًٞ اٜلا ؾٗٛ ال
ٚايتُٝٝض بٝٓٗا ٚؾِٗ َاٜذٚس ذٛي٘ َٔ اذذاث َٚا ٜظُع٘ َٔ اقٛاٍ ، ٚايؼا٤ٞ ْؿظا٘   

، ٚيهأ عٓاذَا تا از عحًا١     بايٓظب١ يالَٛس ايٛجذاْٝا١ َلاٌ االذظااغ باالػاٝا٤     
االٜاّ بايذٚسإ ٚمتش االطابٝع ٚ ايؼٗٛس ٚايظٓني ، ؾكذ تبذٚا َعاٖش ايٓلخ تتهٕٛ 

ها٥ٔ ايعاجض ٚتبذأ ٚظا٥ؿ٘ اؿٝات١ٝ تتهٕٛ ػاٝا  بعاذ ػا٤ٞ ٚاؿابر      يذ٣ ٖزا اي
َظؤٚيٝات٘ تتهٕٛ يف ناؾ١ فاالت ذٝات٘ ٖٚهزا بذأ االْتكاٍ َٔ ذايا١ ايعحاض اىل   
ذاي١ ايعٌُ ٚاملظا١ُٖ يف اؿٝا٠ ٚالبذ َٔ تؿاعٌ ايؿشد َاع بكٝا١ َهْٛاات اعتُاع     

١ٝ ٖزا ايؿشد ٜٚاتٞ ريو َأ  ٖٚزا ايتؿاعٌ ٜاتٞ عٔ طشٜل االعذاد ٚ ايبٓا٤ يؼخـ
 الٍ مماسط١ ْعاّ قذد اال ٖٚٛ ايٓعاّ ايرتبٟٛ ٚ ايزٟ ٜٓؼط َٔ  الٍ ع١ًُٝ ٖٚٞ 

إ ن١ًُ تشب١ٝ َأ ايهًُاات ايؼاا٥ع١ ايتاذاٍٚ باني ايٓااغ يف اؿٝاا٠        )ايرتب١ٝ ( ، 
ايعا١َ ، ؾًكذ َاسغ  االْظإ ايرتب١ٝ َٓز ايكذّ مما جعاٌ َؿَٗٛٗاا ٜؼاٝع ٜٚتاذاٍٚ     

ٖٚازا   0ُٝاع ، نكاٛفِ ؾاالٕ قًٝاٌ ايرتبٝا١ ٚؾاالٕ ذظأ ايرتبٝا١ ٚاال االم          بني اؾ
االطتعُاٍ ايؼا٥ع يه١ًُ تشب١ٝ ال ٜعين إ نٌ َٔ ٜظاتعًُٗا ٜاذسى َاذيٛفا ادساناا     
جٝااذا ، ؾكااذ ٜهاإٛ ؾُٗٗااِ يًرتبٝاا١ ؾُٗااا طااطرٝا غايبااا َااا ٜكتـااش عًاا٢ اؾاْااب 

، ٚيهٔ طشعإ َاا ٜتباذد ٖازا     اال القٞ ؾكط اىل دسج١ إ تعشٜؿٗا ٜبذٚ طٌٗ املٓاٍ
االعتكاد ٜٚذسى املش٤ إ تعشٜاـ ايرتبٝا١ ٖاٛ َأ قبٝاٌ ايظاٌٗ املُتٓاع ، رياو الٕ         
ايرتب١ٝ باملع٢ٓ ايعًُٞ َذيٛفا اٚطاع ٚالاٌ مماا ٜظاتعًُ٘ االػاخاق ايعاادٜني يف       

، ؾكذ تكّٛ ايرتب١ٝ بتضٜٚذ املتًكٞ املعاسف ٚ املعًَٛات ٚ ايكاِٝ ٚ ايعاادات ٚ    ذٝاتِٗ
يتكايٝذ ٚ االػاٖات ايرتب١ٜٛ يًُحتُع ايزٟ ٜٓتُٞ ايٝ٘ ، ٚقذ مت تٛكٝح َؿٗاّٛ  ا

ايرتب١ٝ بعذ اػهاٍ َٔ قبٌ املشبني ايعشب ايػشبني اَلاٍ املؿهش ايػشبٞ )جٕٛ دٟٚ( ار 
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بني ٖزا املؿّٗٛ ع٢ً اْ٘ تػري يف ػخـ١ٝ ايؿشد بُٝٓا اناذ ٚاتؿكاٛا املؿهاشٜٔ ايعاشب     
  0 يؿشد  ربات كتًؿ١ تبعا عتُع٘  ع٢ً إ ايرتب١ٝ ٖٞ انظاب ا
 ايرتب١ٝ يػ١ ٚاؿطالذا :

جا٤ يف يظإ ايعشب : سبا ايؼ٧ أٟ صاد ٚمنا ٚاسبٝت٘ أٟ منٝت٘ ، ٚجا٤ يف ايكشإٓ      
ايهشِٜ : ٜشبٞ ايـذقات أٟ ٜضٜذٖا ٚيف املعحِ ايٛطٝط : تشب٢ مبع٢ٓ ْؼأ ٚتػاز٣  

ٖٚهازا   0يعك١ًٝ ٚاؾظذ١ٜ ٚاـًكٝا١  ٚتلكـ ، ٚيف ْؿع املعحِ سبٍاٙ أٟ منا٢ٍ قٛاٙ ا
 ْش٣ إ املع٢ٓ ايًػٟٛ يه١ًُ تشب١ٝ ٜتلُٔ ايعٓاؿش اآلت١ٝ :

 ايتلكٝـ -ايتٓؼ١٦  -ايتػز١ٜ   -ايضٜاد٠  -* ايُٓٛ 
ٖٚٓا ػذس االػاس٠ اىل إ ايرتب١ٝ نه١ًُ تظتعٌُ يالْظإ ٚغريٙ َأ ايها٥ٓاات ٖٚاٛ    

  0ٙ عٓذ غري االْظإ َا ٜٓؿٞ عٓٗا َؿّٗٛ اال الم ايزٟ ٜٓتؿٞ ٚجٛد
اَا اؿطالذا ؾكذ تبأٜ َع٢ٓ ايرتب١ٝ َٚؿَٗٛٗاا تبعاا يتباأٜ ٚا اتالف طبٝعا١           

ايذساطااات ايٓؿظاا١ٝ ٚاالجتُاعٝاا١ يف ْعشتٗااا يًؿااشد ٚيًُحتُااع ، ريااو الٕ ايعُااٌ  
ايرتبٟٛ ٜٓـب ع٢ً تٓؼ١٦ االْظإ ٚتهٜٛٓ٘ ، نُاا إ ايازٟ ٜتاٛىل ٖازا ايعُاٌ ٖاٛ       

ْظإ يف تػري ٚتطٛس َظتُشٜٔ يف ْعشت٘ اىل ْؿظ٘ ٚاىل ايعام االْظإ ْؿظ٘ ، ٚاال
َٔ ذٛي٘ ، ٖٚازا ايعاام باذٚسٙ يف تباذٍ دا٥اِ ٚاملكـاٛد بازيو إ عااًَٞ ايضَاإ          
ٚاملهإ حيذدإ ْعش٠ االْظإ ٚتعشٜؿ٘ يًرتبٝا١ ، ؾُعٓا٢ ايرتبٝا١ ال ٜتاأرش مباشٚس      

ذٝا  إ يهًُا١ تشبٝا١     ايظٓني ؾرظب بٌ با تالف املهإ ٖٚزا َاا لاذٙ يف ايٛاقاع   
َع٢ٓ  اؿا يف نٌ قطش َٔ االقطاس بٌ إ ٖزا املعٓا٢ ال ٜهإٛ ٚاذاذا دا اٌ ايكطاش      
ايٛاذذ ؾاملٓاطل ايشٜؿ١ٝ َلال ؼتاد اىل ْٛع َأ ايرتبٝا١ خيتًاـ عأ رياو ايازٟ       

ٚبٓا٤ا ع٢ً ريو جيب عًٝٓا عذّ تؿظاري ايرتبٝا١ ٚػاشذٗا     0ٜال٥ِ املٓاطل املضدمح١ 
اَٝاا١ باآؿع ايطشٜكاا١ يف اعتُعااات املتكذَاا١ اٜلااا ، ريااو الٕ   يف اعتُعااات ايٓ

ايرتب١ٝ يف اطاطٗا ع١ًُٝ اجتُاع١ٝ ْؿظ١ٝ تع٢ٓ بايؿشد ٚتعهع َاا يف اعتُاع َأ    
قِٝ َٚلٌ ٚعادات ٚتكايٝذ ٚامناط طاًٛى ، يازا ؾايرتبٝا١ ٖاٞ َاشآ٠ اعتُاع ٖٚاٞ        
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َٔ  الٍ اعاذاد ايؿاشد    نزيو ادا٠ اعتُع يف ؿٓع املظتكبٌ ٚايًرام بايشنب املعاؿش
  0ٚتهٜٛٔ ػخـٝت٘ بؼهٌ طٟٛ 

 
ٖٞ ع١ًُٝ اعذاد يًرٝا٠ اييت ٜٓتُاٞ   -:ٚبٓا٤ا ع٢ً َا تكذّ لذ إ ايرتب١ٝ تعين 

ايٝٗا ايطؿٌ عٔ طشٜل املؼاسن١ يف ذٝا٠ اؾُاع١ طٛا٤ نإ ريو يف َهإ َٗٝأ فزٙ 
٣ يف طٝام ٚاقع اؿٝا٠ املؼاسن١ َلًُا ْش٣ يف املذسط١ اٚ يف اؿٝا٠ ْؿظٗا َلًُا ْش

  0 اييت ؼذث َٔ ذٛيٓا َٚعٓا َٜٛٝا يف املٓضٍ
 
 اٖذاف ايرتب١ٝ :*
بايشغِ َٔ قاٚي١ نلري َٔ املاشبني قاذ ا ٚذاذٜلا تعشٜاـ ايرتبٝا١ بتعشٜاـ            

جاَع اال اِْٗ ا تًؿٛا يف ريو ا تالؾات نبري٠ ْعشا ال تالؾِٗ يف ؼذٜذ افذف َٔ 
ِٗ يف ؼذٜذ اٖاذاف اعتُاع َأ جٗا١ ا اش٣ ٚيهأ عًا٢        ايرتب١ٝ َٔ ج١ٗ ٚال تالؾ

ايشغِ َٔ ريو لذ إ ٖٓاى فُٛع١ َٔ االٖاذاف تهااد تهإٛ َؼارتن١ باني اغًاب       
  -تعشٜؿاتِٗ ، َٚٔ تًو االٖذاف :

  0تهٜٛٔ املٛاطٔ ايـاحل  -0
أٟ تهٜٛٔ ايؼخف ايزٟ  تلاٌ االٚاَاش ٚايٓاٛاٖٞ ٚايكاٛاْني يف اعتُاع َأ قا         

  0اسادت٘ 
  0ايُٓٛ ايهاٌَ يًؿشد  -7

ؾايرتب١ٝ تعذ ايؿشد االعذاد ايزٟ ٜؤًٖ٘ يهٞ ٜهٕٛ َتهاَاٌ َأ ايٓاٛاذٞ اؾظاذ١ٜ     
 .ٚايعك١ًٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ٚاـًك١ٝ ٚاؿشن١ٝ 

  0بٓا٤ ػخـ١ٝ ايؿشد  -4
ذٝ  تعٌُ ايرتب١ٝ ع٢ً تهٜٛٔ ايظًٛى ٚتٛجٝٗ٘ يبٓا٤ ايؿاشد يف اعتُاع َأ  ٝاع     

  0ايٓٛاذٞ 
  0يهؿا١ٜ االْتاج١ٝ ؼكٝل ا -3
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ذٝ  ٜتِ ايٛؿٍٛ يًهؿا١ٜ االْتاجٝا١ عأ طشٜال اـطاط املٛكاٛع١ يضٜااد٠ اْتااد        
املـاْع ٚايلش٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚايـٓاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚريو باْؼا٤ املاذاسغ املتخــا١   

  0العذاد اػخاق َؤًٖني يزيو 
  ٠0 ايؿشد ع٢ً ايتهٝـ ذَظاع -5

 َع ب٦ٝت٘ ايطبٝع١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ يف ايتهٝـ ٚريو بانظاب٘ االػاٖات اييت تؿٝذٙ 
 
 طبٝع١ ايرتب١ٝ : *

ايرتب١ٝ ع١ًُٝ: اٟ اْٗا تظاتٓذ اىل اجاشا٤ات ٚ مماسطاات ٚاْؼاط١ متااسغ يف      اٚال: 
 املؤطظ١ ايرتب١ٜٛ َٔ قبٌ ايعاًَني ؾٝٗا ٚريو يًٛؿٍٛ اىل اٖذاف قذد٠ . 

 
ٚ ايكاٛاْني اـاؿا١ بٗاا    راْٝا: ايرتب١ٝ عًِ : اٟ فا َكَٛات ايعًِ َأ ايٓعشٜاات   

ٜٚشتهض ع٢ً اطع ع١ًُٝ َٚباد٤٣ َٚكاِٖٝ َٓع١ُ َٚشتب١ ، ٜظتخذّ ؾٝٗا االطاًٛب  
ايعًُٞ يف ذٌ َؼهالت ٚدساط١ املٛقـ ايرتباٟٛ ٚمماا الػاو ؾٝا٘ إ لاام ايعًُٝا١       
ايرتب١ٜٛ ٜعتُذ ع٢ً طشٜك١ ٚاطًٛب املعًِ يف طشذا٘ يًُعًَٛاات ايعًُٝا١ ٖٚازا ٜكاع      

 شم املعًَٛات ايع١ًُٝ.كُٔ املٗاس٠ يف ط
   

ؾٔ : اٟ ايظُٛ بزٚم ايؿشد ٚذظ٘ ٚ ٝاي٘ ايؿين يٝهإٛ قاادسا عًا٢     رايلا: ايرتب١ٝ
ايتُتع بايؿٕٓٛ َٚا ٜتابعٗا َأ اعُااٍ يًؿهاش ٚمماا الػاو ؾٝا٘ إ لاام ايعًُٝا١         
ايرتب١ٜٛ ٜعتُذ ع٢ً طشٜك١ ٚاطًٛب املعًِ يف طشذا٘ يًُعًَٛاات ايعًُٝا١ ٖٚازا ٜكاع      

 يف طشم املعًَٛات ايع١ًُٝ. كُٔ املٗاس٠
 

سابعا : ايرتب١ٝ ذكٌ َأ ذكاٍٛ ايذساطا١ : َأ املعاشٚف إ َٛكاٛع ايرتبٝاٛ ايتعًاِٝ         
حيتٌ َها١ْ باسص٠ بني ايذساطاات االجتُاعٝا١ ٜٚهااد ال خيًاٛ َعٗاذ اٚ جاَعا١ َٓا٘        

 ٜٚذسغ ٖزا املٛكٛع . 
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ْ٘ عًِ ؾٗٛ ذكٌ َأ   اَظا: ايرتب١ٝ ١َٓٗ : إ ايرتب١ٝ عًِ َلٌ اٟ عًِ ا ش ٚسمبا ا

ذكٍٛ ايذساط١ ؾُٔ ٜشٜذ ايعٌُ البذ يا٘ َأ إ خيلاع يف ٖازا اؿكاٌ ايتعًُٝاٞ اٚ       
َٚظااتُش ٚعًُٝا١ ٜٚكااع كأُ َظااؤٚي١ٝ   ايعًُاٞ ؾاااملتعًِ حيتااد اىل تااذسٜب َآعِ    

  املؤطظات ايرتب١ٜٛ الَتالنٗا نادس تشبٟٛ ٚ َٗين رٚ نؿا٤ات عاي١ٝ.
 
   

 ٘ ٚعًُٝات٘ ٚكشجات٘طادطا : ايرتب١ٝ ْعاّ ي٘ َذ الت
  -ٚنُا َٛكرا يف ايؼهٌ االتٞ:

 
 
 
 
 
 
 
 

ٚطبكا يزيو  هٔ ايكٍٛ إ يًرتبٝٛ َؿّٗٛ ٚاطع ٚػاٌَ ٚرات َاذيٍٛ عُٝال حيتاٟٛ    
عًاا٢  ٝااع املؿاااِٖٝ ٚ االسا٤ ٚ االػاٖااات ، ؾايرتبٝاا١ ْعاااّ َتهاَااٌ ياا٘ ْعُاا٘    

 .ؼٛد٠ ايؿشع١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً منٛ تؿاعًٞ يتركٝل االٖذاف املٓ
 
 
 
 

 -املذ الت :
 الفلسفة التربوية . -

 االهذاف التربوية . -

 المناهج الذراسية . -

 المعلم واعذاده. -

 . خصائص الطلبة  -

 -املخشجات :

 ات .القرار -

 خصائص . -

 الخريجين . -

 سوق العمل.  -

 -ايعًُٝات :

 طرائك التذريس . -

 االتصال و التواصل. -

 االرشاد النفسي . -

 االنظمة المذرسية.  -
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 ايرتب١ٝ :  ٚظا٥ـ*

 ْكٌ ايرتاث ايلكايف َٔ جٌٝ اىل ا ش .  -0
 تبظٝط ايرتاث ايلكايف .  -7
 اال تٝاس َٔ بني ايعٓاؿش ايلكاؾ١ٝ َا ٖٛ انلش َال١ُ٥ . -4
 ػذٜذ ركاؾ١ َٔ  الٍ االكاؾ١ ايُٝٗا َٔ ابتهاسات نٌ جٌٝ. -3
ٚاملٗٔ تشتبط بٓٛع  االطٗاّ يف تؼهٌٝ ب١ٝٓ اعتُع ؾال ػو إ ايطبكات االجتُاع١ٝ -5

 اييت ٜتًكاٖا ايؿشد. ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ايرتب١ٝ ٚط١ًٝ يًلبط االجتُاعٞ . -6
 ايرتب١ٝ ٚط١ًٝ يًتكذّ االجتُاعٞ ٚ اؿشاى االجتُاعٞ.  -7
 ايرتب١ٝ تعٌُ ع٢ً ؿٓاع١ ٚؿكٌ ػخـ١ٝ ايؿشد. -8
 تظاِٖ ايرتب١ٝ يف ؼذٜذ املظاس ايرتبٟٛ ايظًِٝ يهٌ ؾشد. -9
  ع١ُ ايرتب١ٜٛ يالؾشاد.تٛكح ايكٛاْني ٚ االْ -00
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 اْٛاع َٔ ايرتب١ٝ يف فتُعات َتعذد: 

 ايرتب١ٝ ايبذا١ٝ٥ :*
َٔ ايطبٝعٞ إ ْبذأ تاسخيٝا يف ايعـٛس ايكذ ١ بٓعش٠ عح٢ً ًْكٝٗا ع٢ً ايرتب١ٝ 
يف ؿٛستٗا االٚىل ٚاػهافا ايٛيٝذ٠ عٓذَا اؿطًح ع٢ً تظُٝتٗا باالقٛاّ ايبذا١ٝ٥ 

ب١ٝ ايبزٚس االٚىل يًعاٖش٠ ايرتب١ٜٛ ، ذٝ  تٔ ايتعًِٝ يف ٖزٙ ، ٚتعذ ٖزٙ ايرت
اعتُعات بـٛس٠ ط١ًٗ بظٝط١ ، الٕ ادٚات ايتعًِٝ ٚٚطا٥ً٘ يف َتٓاٍٚ ايؿشد ، 
ٜٚهٕٛ تعًُ٘ َٔ  الٍ املُاسط١ ٚايتذسٜب عًٝٗا ، طٛا٤ اناْ  ٖزٙ االدٚات اّ 

ُ٘ ايطؿٌ ايبذا٥ٞ را َػض٣ ايٛطا٥ٌ سقا اّ قشرا اّ قٓاعا يالطؿاٍ ٜٚهٕٛ َا ٜتعً
 اجتُاعٞ ٚٚظٝؿٞ ، َٚشتبطا استباطا َباػشا بٛاقع ذٝات٘. 

 
ٚقذ متٝضت ايرتب١ٝ يف اعتُع ايبذا٥ٞ بايتٛصٜع ، اٟ اْ٘ ٜكّٛ بٗا انلش َٔ ؾشد 
عظب املشذ١ً ؾٗٓاى االطش َتُل١ً بايٛايذٜٔ ٚاال ٠ٛ ، ٖٚٓاى ايهأٖ ٚػٝخ 

ُا إ اعتُع ٜكّٛ بٗا يف َٓاطبات ٚظشٚف ايكب١ًٝ ، ٚايهباس بٛج٘ عاّ ، ن
 كتًؿ١.  

 
 اقظاّ ايرتب١ٝ ايبذا١ٝ٥: 
  -اٚال : ايرتب١ٝ اؾظذ١ٜ : 

يكذ اتام ايبذا٥ٕٝٛ الطؿافِ فاال ٚاطعا َٔ اؿش١ٜ ٜظتػً٘ ٖٛال٤ يف مماسط١ 
االيعاب املُتع١ اييت تكّٛ بٗا ع٢ً تكًٝذ ايهباس يف اْؼطتِٗ ٚق  ايظًِ ٚ صَٔ 

، ٖٚزا َا ٜعذِٖ يًرٝا٠ ايع١ًُٝ ، ؾؿٞ اعتُعات احملاسب١ ْشاِٖ ٜظاُٖٕٛ  اؿشب
يف ؿٓع ايظٝٛف ٚ ايشَام ٚطٛاٖا َٔ االالت يًرشب ٚنلريا َا ٜكًذٕٚ يف ايعابِٗ 

 ٖزٙ َا ٜكّٛ ب٘ ايهباس َٔ َعاسى َٚا ٜٓـبٕٛ َٔ نُا٥ٔ. 
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  -راْٝا: ايرتب١ٝ ايؿهش١ٜ :
رتاى باالذتؿاٍ ٚ املشاطِ ٚايطكٛغ املال١ُ٥ ٜٚكـذ بٗا تذسٜب ايؿشد ع٢ً االػ

 يعكٝذ٠ اؾُاع١ عٝ  ٜؿِٗ َا جيشٟ ذٛي٘ ، ٚنإ ٜكّٛ بٗا ػٝخ ايكب١ًٝ . 
 

اَا ؾٌُٝ ٜتعًل بابرتب١ٝ اـًك١ٝ ٚ ايذ١ٜٝٓ عٓذ  -رايلا: ايرتب١ٝ اـًك١ٝ :
َا ايبذا٥ني ؾإ اؿع اـًكٞ يذِٜٗ كاَش ع٢ً ايعُّٛ ، ؾاملؼاعش ايذ١ٜٝٓ غايبا 
تهٕٛ كتًطط٢ باملعتكذات ٚ ايطكٛغ ايػشٜب١ ٚ ايؿع١ ٚايكاط١ٝ ، ٚإ نٓا ًُْح 
ؾٝٗا بع  االؿٍٛ االٚىل ايبذا١ٝ٥ يًرٝا٠ ايذ١ٜٝٓ َلٌ ا اِْٗ غلٛع االْظإ 
يعام اع٢ً ٚاال إ بكذستِٗ ع٢ً تٓعِٝ ايهٕٛ ٚ اال إ بٛجٛد اسٚام َظتك١ً 

 السكا٤ ٖزٙ ايطكٛغ ٚ االسٚام.  بعلٗا  ري ٚبعلٗا ػش ، ٚيزيو ٜعًُٕٛ
 
  -ايرتب١ٝ يف ايـني :*

تعترب ايـني َٔ ايذٍٚ املتؼذد٠ يف احملاؾع١ ع٢ً ايكِٝ ٚايتكايٝذ يزيو م 
تتػرياغًب َؿاُِٖٝٗ ، ؾايرتاث يذِٜٗ َكذغ ٚال ٜتػري نُا إ ايؼعب ايـٝين اَتاص 

ٚاطتُش ٖزا ايؼعب غلٛع٘ ايتاّ يًتكايٝذ ٚجض٥ٝاتٗا ٚبتكذٜظ٘ فا بـٛس٠ ن١ًٝ 
ٚيؿرت٠ ص١َٝٓ ط١ًٜٛ ع٢ً اـلٛع يًُاكٞ ٚمتلٌ قتٜٛات٘ ، ؾكذ  لع  ايرتب١ٝ 
بٓعُٗا َٚادتٗا ٚاطايٝبٗا ٚاٖذاؾٗا  لٛعا نًٝا يًتكايٝذ ايكذ ١ ٚاتـؿ  
ْتٝح١ يزيو بشٚم احملاؾع١ َٚكا١َٚ ايتحذد ، ٚظٌ االَش نزيو اىل إ جا٤ 

رتب١ٝ ٚاييت تٗتِ بذساط١ ايؿل١ًٝ ٚ ذ١َ نْٛؿٛػٝٛغ ٚاٚجذ َؿَٗٛا جذٜذا يً
االقاسب ٚادب ايًباغ ٚاػٝا٤ نلري٠ يف ػؤٕٚ ايؿًظؿ١ ايشٚذ١ٝ ٚنإ ريو ٜتِ عٔ 

 0طشٜل املذاسغ اييت ناْ  تٗتِ بٓعاّ االَتراْات اييت ٜذ ًٗا ايتًُٝز 
ٚايهْٛؿٛػ١ٝ يٝظ  ْعاَا دٜٓٝا ٚال ٖٞ ْعاّ عباد٠ ٚامنا ٖٞ ْعاّ ؾًظؿٞ جيُع 

ٚاطتُذت ايهْٛؿٛػ١ٝ  0داب ايظٝاط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚبني اال الم اـاؿ١ بني اآل
قٛتٗا َٔ ايذٜاْتني ايبٛر١ٜ ٚايتا١ٜٚ يف تعايُُٝٗا ٖزٙ ذٝ  اٚجب  ع٢ً ايطؿٌ 
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تعًِ ايتعايِٝ اال الق١ٝ ٚايٛاجبات االجتُاع١ٝ باعتباسٖا جض٤ا اطاطٝا َٔ املباد٨ 
  0ايش٥ٝظ١ يًظًٛى

 
  -١ ايـ١ٝٓٝ ؾُٝهٔ ا افا مبا ٜأتٞ :اَا اِٖ اٖذاف ايرتبٝ

  0تذعِٝ ايكِٝ اال الق١ٝ  – 0
  0تشب١ٝ ابٓا٤ اعتُع ْٚكٌ ركاؾت٘  – 7
  0اعذاد ايكاد٠ يتٛيٞ ػؤٕٚ اؿهِ   – 4
  0ايٛؿٍٛ بابٓا٤ اعتُع اىل طشٜل ايٛاجب َٔ  الٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  – 3
 
 ْعاّ املذاسغ يف ايرتب١ٝ ايـ١ٝٓٝ :  •
اتظِ ٖزا ايٓعاّ بطابع٘ اـاق ٚاملتُٝض ايزٟ ٜٗذف اىل طٝاد٠ ايًػ١ ايـ١ٝٓٝ      

ٚاالدب املكذغ ٚب  ايكذس٠ ع٢ً نتاب١ املكاالت ٚقذ اػتٌُ ع٢ً َشاذٌ رالث  ــ  
املشذ١ً االٚىل الطتزناس اػهاٍ ايشَٛص املختًؿ١ ٚريو عؿغ بع  ايٓـٛق اييت 

املشذ١ً ايلا١ْٝ ؾٗٞ كــ١ يًرت ١  ا تريت يًطًب١ ٚذؿغ ايهتب ايذ١ٜٝٓ ، اَا
أٟ ذٌ ايشَٛص اييت طبل ٚإ تعًُٗا يف املشذ١ً االٚىل ، يف ذني  ــ  املشذ١ً 
ايلايل١ يهتاب١ املكاالت ٚاملٛكٛعات االْظا١ْٝ اىل إ حيـٌ ايتالَٝز ع٢ً َٗاس٠ 

 0ٚقذس٠ ناؾ١ٝ يف ٖزا ايؿٔ متهِٓٗ ٚتؤًِٖٗ يذ ٍٛ االَتراْات ٚايٓحام ؾٝٗا 
 
 ْعاّ االَتراْات يف ايرتب١ٝ ايـ١ٝٓٝ :  •
ٜعترب االَترإ ٚايتعايِٝ ايهْٛؿٛػ١ٝ اييت ٜعتٓكٗا ايـٕٝٓٝٛ َٔ اِٖ ايك٣ٛ      

ٚايٓعِ اييت ارشت يف اعتُع ايـٝين ْٚعِ االَتراْات ٖٞ ايٛط١ًٝ ايٛذٝذ٠ اييت 
تتهٕٛ بٛطاطتٗا مت  ايظٝطش٠ ع٢ً ايطبك١ املتع١ًُ ٚبايتايٞ ع٢ً اؿه١َٛ ، ٚ

  -ٖزٙ االَتراْات َٔ رالر١ اْٛاع تتذسد ذظب ؿعٛبتٗا ٖٚٞ نُا ٜأتٞ :
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  -اَتراْات ايذسج١ االٚىل : ٚتتُٝض مبا ٜأتٞ : –أ 
  0ػشٟ َش٠ ٚاذذ٠ نٌ رالر١ اعٛاّ يف عاؿ١ُ املكاطع١  -0
  0ٜؼشف عًٝٗا ايعُٝذ االدبٞ رٚ ايٓؿٛر ايتؼشٜعٞ ع٢ً املكاطع١ بانًُٗا  -7
  0( طاع١  73 – 08َترإ َابني ) َذ٠ اال -4
ٜطًب ؾٝٗا َٔ ايطايب نتاب١ رالث َكاالت يف َٛكٛعات كتاس٠ َٔ نتاب  -3

 نْٛؿٛػٝٛغ
ْظب١ ايٓحام ؾٝٗا ٖٞ مخظ١ بامل١٦ ، ٜٚهشس االَترإ اسبع اٚ مخع َشات  -5

  0الْتكا٤ ايعذد املطًٛب 
َترإ ايذسج١ ايٓاجرٕٛ  يف ٖزا االَترإ ِٖ ؾكط َٔ حيل فِ ادا٤ ا -6

  0ايلا١ْٝ
  -اَتراْات ايذسج١ ايلا١ْٝ : ٚتتُٝض مبا ٜأتٞ : –ب 
ايػشض َٓٗا ٖٛ قٝاغ قذس٠ ايطايب ع٢ً ايكشا٠٤ َٚذ٣ نؿاٜت٘ يف نتاب١  -0

  0املٛكٛعات االْؼا١ٝ٥ 
  0ػشٟ َش٠ ٚاذذ٠ نٌ رالر١ اعٛاّ يف عاؿ١ُ املذٜش١ٜ  -7
  0َذ٠ االَترإ رالر١ اٜاّ  -4
باَتراْات ايذسج١ االٚىل َٔ ذٝ  اطًٛبٗا ْٚٗحٗا اال اْٗا انلش ؿعٛب١ ػب١ٗٝ  -3

  0ٚالٌ 
ْظب١ ايٓحام ؾٝٗا ٖٞ ٚاذذ بامل١٦ ٚتهشس رالث اٚ اسبع َشات الْتكا٤ ايعذد  -5

  0املطًٛب 
  -اَتراْات ايذسج١ ايلايل١ : ٚتتُٝض مبا ٜأتٞ : –د 
  0تعكذ يف ايعاؿ١ُ بهني  -0
  ١0 عؼش َٜٛا َذ٠ االَترإ رالر -7
  0تتهٕٛ قاع١ االَترإ َٔ عؼش٠ آالف غشؾ١ ذٝ  ؽـف يهٌ طايب غشؾ١ -4
  0تتعًل االط١ً٦ بايهتاب١ عٔ نْٛؿٛػٝٛغ ٚاالدب ٚاال الم ٚايؿًظؿ١  -3
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  0عذّ اػرتاط أٟ طٔ قذد يًذ ٍٛ يف ٖزٙ االَتراْات  -5
طا يف ذه١َٛ ايٓاجرٕٛ يف ٖزٙ االَتراْات ٜؤٌَ إ ٜهْٛٛا تالَٝزا كبا -6

 0ايـني 
 
 ايرتب١ٝ االغشٜك١ٝ  :*

ٜعترب قشٕ اـاَع م.ّ. َٔ اِٖ ايؿرتات يف ايتاسٜخ االغشٜكٞ ار تطايعٓا ؾٝ٘ 
اذذاث جظاّ بذأت باؿشٚب ، رِ ػٗذ ٖزا ايكشٕ فذ ارٝٓا ٚطٝادتٗا . ٚقذ 
اتؿك  اؾُٗش٠ ايهرب٣ َٔ َؤس ٞ ايرتب١ٝ ع٢ً اؿذٜ  ع٢ً ْعاَني بعٝٓٗا بـؿ١ 

اؿ١ ْعشا ملا  لً٘ نٌ َُٓٗا َٔ منٛرد ايرتب١ٝ ٜتبآٜإ ٚخيتًؿإ اىل ذذ نبري  
 ػٗذتُٗا نٌ َٔ اطباسط٘ ٚارٝٓا.   

 
 اٚال : ايرتب١ٝ يف اطباسط١ : 

َٔ ايػشٜب إ  ًؿٝتٗا ايتاسخي١ٝ اتظُ  بطابع ذشبٞ ٚقظ٠ٛ اؿٝا٠ ؾٝٗا دؾعتٗا 
َا ذٛفا َٔ َذٕ تؿٛقٗا  اىل منط َٔ اؿهِ ايعظهشٟ ذت٢ تؿشض طًطاْٗا ع٢ً

 عذدا ٚ ـبا ٚذلاس٠. 
ٚنإ مما ْـ  عًٝ٘ ايتؼشٜعات ٖٛ ؾشض ايضٚاد ع٢ً نٌ اطباسطٞ تؼحٝعا يًٓظٌ  

ٚطًب  َٔ املظؤٚيني يف ايذٚي١ ايهؼـ ع٢ً  ٝع املٛايٝذ االطباسطني مبحشد 
ؾُٔ  ٚالدتِٗ اال تٝاس قٛاِٖ ٚبٓٝتِٗ يًرهِ ع٢ً َذ٣ ؿالذٝتِٗ يًرٝا٠ اٚ عذَٗا ،

 نإ َؼٖٛا اٚ كعٝؿا ٜٛأد ، َٚٔ نإ غري ريو ؾٗٛ ٚذذٙ ٜظترل ايشعا١ٜ ٚايرتب١ٝ . 
 
 ٚيًرتب١ٝ يف اطباسط١ ناْ  َشاذٌ عذ٠ :  

ؾكذ نإ ايطؿٌ االطباسطٞ ٜكلٞ طبع طٓٛات نا١ًَ يف متشٜٓات ػاق١ ٚ عٓٝؿ١ 
ؼشؾني ؼ  سعا١ٜ اَ٘ َباػش٠ ، رِ ٜؤ ز بعذٖا َٔ املٓضٍ ؾٝٛكع ؼ  اػشاف امل

ع٢ً ايرتب١ٝ ٚ ٖؤال٤ ناْٛا ٜعٕٓٛ ب٘ يف رهٓات عا١َ ٜٚٓؿكٕٛ عًٝ٘ َٔ اَٛاٍ ايذٚي١ 
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، ٚنإ االٚالد يف ٖزٙ املعظهشات ٜكظُٕٛ اىل  اعات ؿػري٠ ع٢ً ساغ نٌ َٓٗا 
 س٥ٝع ٜذٜش ػؤْٚٗا خيتاس عاد٠ َٔ االٚالد املتكذَني يف ايظٔ . 

 
ايعُش ؾكذ نإ ابشصِٖ ٜـبرٕٛ سؾكا٤ ٚ اَا تشب١ٝ ايؼباب يف طٔ ايلا١ْٝ عؼش َٔ 

قببني يذ٣ ايهباس ، نُا نإ املظٕٓٛ ٚ ايؼٝٛخ ٜتعٗذٕٚ ع٢ً ايذٚاّ َٝادٜٔ 
تذسٜبِٗ ٜٚشاقبٕٛ باطتُشاس تطٛس ػحاعتِٗ ٚعكًٝتِٗ يهٔ م ٜهٔ ٖٓاى َتظع 
يرتبٝتِٗ تشب١ٝ تٗزٜب١ٝ تتٓاٍٚ َا ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ عًٝ٘ طًٛنِٗ اال القٞ ، ٚيف 

ا١َٓ عؼش ًٜترل ايؼاب بؿشق١ االؾٝيب اٚ ايطايب اؿشبٞ ، ذٝ  ٜتًك٢ طٔ ايل
تذٜبا عظهشٜا عٓٝؿا ٚيف نٌ عؼش اٜاّ ٜعكذ فِ اَترإ عظري ال خيًٛ َٔ نلري 
ايؿعاظ١ ٚ ايكظ٠ٛ اَا يف َشذ١ً بني ايعؼشٜٔ ٚ ايلالرني ؾهإ ٜلِ اىل ؾشق١ 

شب١ٝ ذٝ  َٔ املؿرتض اْ٘ ايؼبإ االقٜٛا٤ ٚذ٦ٓٝز ٜبتعذ تذسٜب٘ عٔ االَٛس اؿ
 اتكٓٗا . 

ٚار بًؼ طٔ ايلالرني  هٔ ي٘ إ ٜظتُتع ظُٝع اؿكٛم املذ١ْٝ ٚنإ ايؼاب 
االطباسطٞ ٜذسب ع٢ً االعتذاٍ يف االنٌ ٚ ايؼشاب ، ٚنإ ٜعًِ اْ٘ ٜظتعذ يًرشب 

 بإ ٜٓطًل يف اؿكٍٛ علا عٔ طعاَ٘ بٓؿظ٘ اٚ  ٛت جٛعا ار م جيذٙ . 
اَا يف اؿٝا٠ اييت حيٝاٖا ايـب١ٝ يف املعظهشات ايعاّ  ؾهإ َٔ ػأْٗا إ تذسبِٗ 
تذسٜبا تاَا ع٢ً ؼٌُ املـاعب ٚ االالّ ٚتك٣ٛ اجظاَِٗ ٚتعٛدِٖ ايؼحاع١ 
ٚايـرب ، ٚقذ لر  ايرتب١ٝ االطباسط١ٝ يف تهٜٛٔ اؾشاد اَتاصٚ بايطاع١ ٚ ايٛال٤ 

دٕٚ تزَش يهٓٗا طبع   ـاٍ ا ش٣ قذ ناْ  يًذٚي١ ٚ ايـرب ٚ ايكذس٠ ع٢ً ايترٌُ 
طببا يف ؾؼًِٗ ؾكذ عشف االطباسطني إ م ٜعتادٚا ع٢ً االعتُاد ع٢ً اْؿظِٗ ع٢ً 
ايشغِ مما تٛذ٢ ب٘ االَل١ً اييت رنشت ، نُا قذستِٗ عٌ ايتؿهري ٚ ايتخٌٝ ناْ  

 قذٚد٠ ِٖٚ م ٜتعٛدٚا ع٢ً َٛاج١ٗ املؼهالت ٚ قاٚي١ ذًٗا بتعكٌ . 
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 ْٝا : ايرتب١ٝ يف ارٝٓا : را
م تعتُذ ارٝٓا ع٢ً َٛسد ٚاذذ يف يالْتاد طٛا٤ يف ايضساع١ اٚ ايـٓاع١ اٚ ايتحا٠ 
بٌ نإ اعتُاد اعتُع االرٝين ع٢ً ٖزٙ املٛاسد َتهاَال ، َٚٔ رِ نإ ٚكع 

 ايطبكات َتعادال َتٛاصٜا االَش ايزٟ َهٔ َٔ يكٝاّ ْعاّ تشبٟٛ َشٕ . 
 

متتع  ب٘ ارٝٓا يف بع  ايؿرتات َٔ عًٛ ػإٔ ، قاَ  بٝٓٗا ٚنإ َٔ ػإٔ َا 
ْضاعات ٚبني اطباسط١ اييت اعربت ْؿظٗا ذت٢ ريو ايٛق  رات املهاْ٘ يف ايْٝٛإ 
ؾكاَ  بني ارٝٓا ٚاطباسط١ ذشٚب ط١ًٜٛ ٚنإ طببا يف امالٍ االَرباطٛس١ٜ 

 االغشٜك١ٝ . 
 

ِٓ املتهاٌَ يًؼخـ١ٝ بٌ اؿبر  ٜعذ افذف َٔ ايرتب١ٝ ؾًِ تٗذ تٗذف اىل بًٛؽ اي
تٗذف اىل ايُٓٛ ايعكًٞ ٚتكًٌٝ االٖتُاّ بايُٓٛ اؾُايٞ ٚنإ ٖزا ْتٝح١ كعـ 

 ايلك١ باالطًٛب ايرتبٟٛ يف اؿٝا٠ بعذ ايعشٚف اييت َشت بٗا ارٝٓا . 
 

اَا بايٓظب١ اىل ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف ارٝٓا ؾظٛف لذ إ املذاسغ ناْ   اؿ١ ٚم 
 ع٢ً تشب١ٝ االطؿاٍ بني ايظادغ عؼش ٚ ايعؼشٜٔ ٚناْ  تشبٝٛ تؼشف ايذٚي١ اال

 جظ١ُٝ ٖذؾٗا اعذاد ايؿشد يًخذ١َ يف اؾٝؽ َظتكبال . 
 

 ٚيًٓعاّ ايرتبٟٛ يف ارٝٓا َش بعذ٠ َشاذٌ : 
ذٝ  ٜعٗذ االطش٠ برتب١ٝ ايطؿٌ ذت٢ طٔ ايظابع١ ٚنإ املِٗ يف ٖزٙ املشذ١ً تشب١ٝ 

 اؾظ١ُٝ ٚاملٛطٝك٢ . 
ٝا٠ املذسط١ٝ تبذا طٔ ايظابع١ ٚنإ ٜتابع ايذساط١ اطؿاٍ طبك١ االذشاس ٚناْ  اؿ

ممٔ ال تكعذِٖ ايعشٚف املعٝؼ١ٝ َذ٠ مثا١ْٝ اٚ تظع١ اعٛاّ ٚنإ طٔ ايذ ٍٛ ٚ 
َذ٠ ايذساط١ ٚ املٛاد اييت تذسغ تعتُذ اىل دسج١ نبري٠ ع٢ً َشنض ايعا١ً٥ ، ٚظٗشت 
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ٚ )ايظٓٛطاسجع(  ٚتهٕٛ َذ٠ ايتعًِٝ َذاسغ َلٌ املذسط١ ايشٜاك١ٝ )ايبايظرتا( 
 ؾٝٗا طٓتني . 

 
ٚبعذ إ ٜٓتٗٞ ايؼاب َٔ ٖاتني ايظٓتني يالعذاد ٚبعذ إ ٜلب  اْ٘ تؼبع بايٓٛاذٞ 
اـًك١ٝ ايالص١َ يًُٛاطٔ ٜـبح َٛاطٓا ذشا ، ٚنإ عًٝ٘ إ ٜتذسب ع٢ً اطتخذاّ 

 ٚذكٛق٘.  االطًر١ ٚ ع٢ً ايٓعاّ ايعظهشٟ ذت٢ ٜباػش ٚاجب املٛاطٔ ايهاٌَ
 

ٚناْ  املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ تؼٌُ اال الم ٚ ايكشا٠٤ ٚ االدب ٚ املٛطٝك٢ ٚ 
 ايشٜاك١ ايبذ١ْٝ . 

 
ٚع٢ً ايشغِ َٔ اؾٛاْب املؼشق١ يف ايرتب١ٝ االر١ٝٓٝ ٚ اؿ١ َا ٚؿؿٓاٙ باملشٕ اال 
مل١٦ آْا ال ْظتطٝع إ ْٓظ٢ إ ْظب١ ك١ًٝ٦ َٔ طهاْٗا ؾكط ٜبًؼ ذٛايٞ ايعؼش با

اعتربٚا َٔ املٛاطٓني االذشاس ٚ الٜذ ٌ يف ٖزا اؾض٤ ايعبٝذ ٚالغري االرٝٓني نُا إ 
بع  ايعادات االغشٜك١ٝ َلٌ ايكظ٠ٛ َع ايعبٝذ ٚاالطش٠ ٚارالٍ املشا٠٤ اٚ غريٖا َٔ 
ايتكايٝذ املٓاؾ١ٝ يًُذ١ْٝ  اؿذٜل١ ناْ  َٛاطٔ كعـ باسص٠ تؤنذ إ ٖزا ايٓعاّ 

َع يعذٜذ َٔ ايكِٝ ٚاالطايٝب ٚ املؿاِٖٝ اييت ال تؿٝذ ارا ا ز َبذا غري ػاٌَ ٚجا
بعلٗا ٚ تشى ايبع  اال ش عحخ ٚ رسا٥ع َتعذد٠ ٖٓاى َٔ ِٖ َاٖشٕٚ يف ا تالؾٗا 

 ٚنظا٥ٗا ايطال٤ اييت جيعًٗا َكبٛي١ يًًهلري َٔ اعتُع االرٝين .  
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 ايرتب١ٝ َا قبٌ االطالّ : *
دٚي١ َٓع١ُ، بٌ ناْ  اؿٝا٠ قب١ًٝ  -نُا ْعًِ  -  تهٔ يًعشب قبٌ اسإطالّم

ايٓعاّ، ٚايرتب١ٝ ؾٝٗا ؾطش١ٜ تهتظب ؾٝٗا ايعادات ٚايكِٝ ٚاملٗاسات عٔ طشٜل 
ايتكًٝذ ٚاحملانا٠ ٚقِٝ ايكب١ًٝ ٚأ القٗا؛ ؾامللٌ ايعًٝا َأ ٛر٠ َٔ َآرش ايكب١ًٝ 

ٗا، ٚاملٗاسات ال ٚأٜاَٗا ٚسجافا َٚعتكذاتٗا ٚقُٝٗا املتٛاسر١ ٚذشٚبٗا ٚبطٛالت
تتعذ٣ َٗاسات اؿشب ٚطشم ايذؾاع ٚافحّٛ ٚايـٝذ ٚؿٓع آالت اؿشب ٚسنٛب 
اـٌٝ، ٚغري ريو َٔ املٗاسات املعشٚؾ١ يذِٜٗ.َٚٔ األَِ ذٛفِ تعًُٛا بع  ايعًّٛ، 
ٚبؿطشتِٗ ْبػٛا يف ايؼعش ٚاـطاب١، َٚٔ عًَِٛٗ عًِ ايؿًو ٚايطب ٚاألْظاب 

 ش ٚغريٖا.ٝاؾ١ ٚايؿشاط١ ٚايضجكٚاي
اذتً  االطش٠ ايبذ١ٜٚ دٚسا نبريا يف ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚاعتربت َٔ اِٖ ايٛطا٥ٌ يف 
ريو ايعـش اكاؾ١ اىل دٚس ايعؼري٠ ايٛاكح يف ٖزٙ امل١ُٗ ٚاييت  هٔ اعتباسٖا 
ؿٛس٠ َهرب٠ يالطش٠ ، ٚتكّٛ ايعؼري٠ ٚاالطش٠ بتذسٜب اطؿافا َٓز ْع١َٛ اظؿاسِٖ 

ت ايلشٚس١ٜ فِ نشَٞ ايشَام ٚايظٗاّ ٚاعذاد ادٚات ع٢ً بع  ايؿٕٓٛ ٚايـٓاعا
اؿشب ، ٚم ٜهٔ يذ٣ عشب ايباد١ٜ َعاٖذ اٚ قالت كــ١ يًتعًِٝ بٌ ناْ  
احملالت ايعا١َ ٚاعايع ٚاالطٛام ٚايبٝٛت ٖٞ االَانٔ اييت حيـٌ بٗا ايٓاغ ع٢ً 

  0بع  ايعًّٛ ٚاملعاسف نايتٓحِٝ ٚايؿًو ٚايطب 
لش ؾكذ اَتاصت بهْٛٗا َٓع١ُ تٓعُٝا ٜتؿل ٚاملظت٣ٛ ايعُشٟ اَا ايرتب١ٝ عٓذ اؿ

يًطًب١ ٖٚٞ اػب٘ مبشذ١ً ايتعًِٝ االبتذا٥ٞ ٚيف املشذ١ً ايلا١ْٝ اييت تؼب٘ 
ايتعًِٝ ايعايٞ ذايٝا نإ ايطًب١ ٜذسطٕٛ عًَٛا تتٓاطب َٚظت٣ٛ قذساتِٗ ايعك١ًٝ 

طابع ايتذسٜع اَا طشٜك١ ايتذسٜع ؾكذ اؽزت ، ٚقابًٝاتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ 
 0ايؿشدٟ ذٝ  نإ املعًِ خيـف جض٤ا َٔ ٚقت٘ يهٌ تًُٝز 
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 ايرتب١ٝ اسإطال١َٝ : *
إٕ أغًب ايٓاغ ايّٝٛ ٜعتكذٕٚ إٔ ايرتب١ٝ  اؿ١ بايؿشد ؾكط ٚقذ ٜعتكذ ايبع  
نزيو إٔ ايرتب١ٝ  اؿ١ باعتُع ، ٚيف اؿكٝك١ إٔ ايرتب١ٝ تهٕٛ يًؿشد ٚاعتُع 

 تُع َا ٖٛ إال فُٛع١ أؾشاد تعٝؽ ٚتتؿاعٌ َع بعلٗا .ع٢ً ايظٛا٤ ألٕ اع
ؾايؿشد ال ٜظتطٝع ايعٝؽ يٛذذٙ ٚنزيو إرا أؿبح نٌ ؾشد يف اعتُع ؿاذب أ الم 
عاي١ٝ ٚقِٝ َٚباد٨ سؾٝع١ ؾإٕ اعتُع بأنًُ٘ ٜـبح فتُعاً باسصاً َتُٝضاً بني طا٥ش 

 ُع اسإطالَٞ .اعتُعات األ ش٣ ٚأذش٣ اعتُعات بٗزا ايذٚس ٖٛ اعت
يزا ؾايرتب١ٝ اسإطال١َٝ تبذأ بايرتب١ٝ َٔ ايؿشد إىل اعتُع أٚ اؾُاع١ ألٕ ايؿشد 
يب١ٓ أطاط١ٝ َٔ يبٓات ٖزا اعتُع ؾٗٞ ؿٝاغ١ طًٛى ايؿشد املظًِ ٚػخـٝت٘ ذظب 

ٚاملكـٛد باملباد٨ ، َباد٨ اسإطالّ ٚأؾهاسٙ ٖٚزٙ املباد٨ تكّٛ ع٢ً االعتكاد ٚايعٌُ 
ًو األؿٍٛ ٚايكٛاعذ احملؿٛظ١ يف ايكشإٓ  ٚاييت نإ فا ايتطبٝل ايعًُٞ ٚاألؾهاس ت

اؿكٝكٞ يف عٗذ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚايشاػذٜٔ َٚٔ طاس ع٢ً ْٗحِٗ إىل 
ّٜٛ ايذٜٔ ذٝ  سب٢ اآلبا٤ أبٓا٤ِٖ ع٢ً تًو ايتعايِٝ ٚقاّ بٗزا ايذٚس املعًُٕٛ يف 

 املذاسغ
 
 اؿذٖاأٖذاف ايرتب١ٝ اسإطال١َٝ َٚك*

األغشاض أٚ ايػاٜات،اييت تظع٢ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ إىل »ُٜكـذ باألٖذاف ايرتب١ٜٛ:
ٚؼذٜذ األٖذاف ألٟ عٌُ َٔ «.ؼكٝكٗا ٚايٛؿٍٛ إيٝٗا،قشٜب١ ناْ  أٚ بعٝذ٠

األعُاٍ ايرتب١ٜٛ أَشٌ أطاطٞ قبٌ ايؼشٚع يف ٖزا ايعٌُ ٚتٓؿٝزٙ؛ألٕ ٖزا ايترذٜذ 
ؼذٜذ فاٍ ايذساط١،ٚطشقٗا،ٚٚطا٥ًٗا،ٚأطايٝبٗا ٜؤرش تأرريًا نبريًا يف تهٝٝـ ٚ

اييت ؼكل ٖزٙ األٖذاف،نُا إٔ األٖذاف غايبًا َا تهٕٛ قشنًا يًظًٛى َٚٛجًٗا 
إيٝ٘.يزا نإ يضاًَا ع٢ً داسطٞ ايرتب١ٝ  إٔ حيذدٚا أٖذاؾٗا أٚالً؛ذت٢ ٜظتطٝعٛا إٔ 

ؾِٗ،ٚؼشنِٗ حيذدٚا ايطشم ٚايٛطا٥ٌ ٚاألطايٝب اييت  هٔ إٔ ؼكل فِ أٖذا
ػاٙ ٖزٙ األٖذاف بك٠ٛ ٚؾعاي١ٝ؛ؾاسإْظإ عٓذَا ٜلع يٓؿظ٘ ٖذؾًا قذدًا ٜٓؼط 
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نًُا اقرتب َٓ٘  ط٠ٛ،ٚنًُا ذكل جض٤ًا َٓ٘ اصداد ؾشذًا ٚطشٚسًا ٚبٗح١،ٚتـًُُٝا 
ع٢ً َٛاؿ١ً ايعٌُ يف طبٌٝ ؼكٝل باقٞ افذف،ٜٚذؾع٘ ريو إىل تٓعِٝ 

َٔ يٝظ  فِ  -عاد٠ً  –١ اييت ٜٓؼػٌ بٗا ٚػٓب ايًٗٛ ٚاألَٛس ايتاؾٗ»ذٝات٘،
األٖذاف ايظا١َٝ،ٚال ٜعشؾٕٛ نٝـ  ٦ًَُٕٛ أٚقات ؾشاغِٗ مبا ٜعٛد ع٢ً ذٝاتِٗ 

 «.بايٓؿع
ٚاسإْظإ ايزٟ ال ٖذف ي٘،ال ٜعشف يز٠ ايعٌُ،ٚال ٜتزٚم طعِ اؿُاغ،بٌ حيٝا  

ٔ ذٝات٘ كا٥عًا،ال ٜعشف أٜٔ اؾ١ٗ اييت ٜٛيٞ ٚجٗ٘ ػطشٖا،ٚال ٜذسٟ أٜ
املٓت٢ٗ،ٚال ٜظتطٝع اؾضّ بأؾل١ًٝ طشٜك١ ع٢ً طشٜك١ أ ش٣،أٚ األ ز بٛط١ًٝ 
دٕٚ أ ش٣.إرٕ،ؾترذٜذ أٖذاف َع١ٓٝ يًرتب١ٝ اسإطال١َٝ ٜعذ أَشًا الصًَا ٚكشٚسًّٜا 
ملُاسط١ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ يف اسإطالّ،ٚكُإ لاذٗا ٚاطتُشاسٖا ٚتطٛسٖا؛يتؤتٞ 

 طا٤.مثاسٖا بأقٌ جٗذ،ٚأقـش ٚق ،ٚأؾلٌ ع
َظاسات ))اسإطال١َٝ ٜظاعذ ع٢ً ؼذٜذايعشب١ٝ نُا إٔ ؼذٜذ أٖذاف ايرتب١ٝ  

ٖزا ايتكذّ إىل ذٝ  جيب إٔ ٜتح٘ إيٝ٘.ٚنٌ ريو  ٜٚٛج٘ايتكذّ ايعًُٞ ٚاؿلاسٟ،
 .ِ((ٜعذ مبلاب١ َٛجٗات ٚاق١ٝ َٔ امشاف ايرتب١ٝ عٔ َظريٖا املظتكٝ

 َظتٜٛات:ٚاألٖذاف ايرتب١ٜٛ اسإطال١َٝ تذٚس ذٍٛ أسبع١  
أٚ إ الق  -طبراْ٘ ٚتعاىل  -األٍٚ:األٖذاف اييت تذٚس ع٢ً َظت٣ٛ ايعبٛد١ٜ هلل  

 ايعبٛد١ٜ هلل.
ايلاْٞ:األٖذاف اييت تذٚس ع٢ً َظت٣ٛ ايؿشد؛سإْؼا٤ ػخـ١ٝ إطال١َٝ رات َلٌ  

 أع٢ً ٜتـٌ باهلل تعاىل.
 ١ املؤ١َٓ.ايلاي :األٖذاف اييت تذٚس ذٍٛ بٓا٤ اعتُع اسإطالَٞ،أٚ بٓا٤ األَ 
 ايشابع:األٖذاف اييت تذٚس ذٍٛ ؼكٝل املٓاؾع ايذ١ٜٝٓ ٚايذ١ْٜٛٝ. 
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 *ممٝضات ايرتب١ٝ ايعشب١ٝ االطال١َٝ 

إْٗا تٓعِ ذٝا٠ اسإْظإ َع سب٘ طبراْ٘ ٚتعاىل،ؾاهلل عض ٚجٌ ٖٛ اـايل ايشاصم   -0
 املظترل يًعباد٠،ٚاسإْظإ كًٛم ٚظٝؿت٘ عباد٠ سب٘ ٚايتٛج٘ إيٝ٘ دا٥ُا

ٗا ؼكل ايظعاد٠ يإلْظإ يف اؿٝا٠ ايذْٝا ٚاآل ش٠،ؾاملظًِ ٜعشف ق١ُٝ إْ -7
ايذْٝا،ؾعامل٘ أٚطع َٔ عام اؿٝا٠ املاد١ٜ األسك١ٝ ٚذذٖا،ؾايرتب١ٝ 
اسإطال١َٝ تكّٛ ع٢ً أطاغ ايٛاقع املادٟ ٚايشٚذٞ يإلْظإ دٕٚ االقتـاس ع٢ً 

 .جاْب ٚاذذ َٓٗا ؾكط
ٝؽ ؾٝ٘،ٚتعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ايشٚابط بني َع فتُع٘ ايزٟ ٜع ؿشدتٓعِ ذٝا٠ اي -4

 . ٚدعِ قلاٜاِٖ ٚايتلأَ َعِٗ ؾشاداال
تٗتِ بهٌ َكَٛات اسإْظإ اؾظ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚتظع٢ إىل  -3

 ؼكٝل ايتٛاصٕ ايتاّ بني نٌ ٖزٙ املكَٛات.
 
 ٚطا٥ط ايرتب١ٝ االطال١َٝ : *

ّ ٚ هٔ اعتباس االطش٠ َٔ اِٖ ٖزٙ تعذدت ٚطا٥ط ايرتب١ٝ ٚاَانٔ ايتعًِٝ يف االطال
ايٛطا٥ط نُا يعب املظحذ يف ايتاسٜخ االطالَٞ دٚسا ٖاَا يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ذٝ  
اْطًك  َٓ٘ ذًكات ايعًِ طٛا٤ ناْ  يتعًِٝ ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ باالكاؾ١ اىل 
ايهتاتٝب ٚذٛاْٝ  ايٛساقني ذت٢ ظٗٛس املذاسغ . ٚع٢ً ايعُّٛ  هٔ ا اٍ اِٖ 

 -ؤطظات ٚاملعاٖذ ايرتب١ٜٛ يف ايرتب١ٝ االطال١َٝ مبا ٜأتٞ:امل
 املظحذ : يؼشم تعايِٝ ايذٜٔ اٚ يتعًِ ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ .  •
 .ايهتاتٝب : ظٗشت قبٌ االطالّ ٚاطتُشت َع٘ يتعًِ ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ •
ذٛاْٝ  ايٛساقني : ظٗشت عٓذ ايعباطٝني يػشض ػاسٟ رِ اؿبر  ًَتك٢  •

 طالب . يًعًُا٤ ٚاي
 َٓاصٍ ايعًُا٤ : َلٌ داس االسقِ .  •
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 ايباد١ٜ : اييت تعترب َٛاطٔ ايًػ١ . •
 ايكـٛس : يتعًِٝ ابٓا٤ املًٛى ٚايٛصسا٤ .  •
االدبٞ : ظٗشت يف ايعـش االَٟٛ ٚاطتُشت يف ايعباطٞ يًٓكاؾ  ًتك٢امل •

 ٚاؿٛاس يف كتًـ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب . 
 ٔ اٖذاؾٗا تًكٞ ايعًِ . املهتبات : اييت نإ َ •
 املذاسغ : َلٌ املذسط١ ايٓعا١َٝ . •
 
 ايؿشم بني ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ : *

إٕ فاٍ ايرتب١ٝ أٚطع َٔ فاٍ ايتعًِٝ ألٕ ايتعًِٝ ٜكتـش ؾكط ع٢ً ْكٌ املعًَٛات 
َٔ املعًِ إىل ايطايب ، أَا ايرتب١ٝ ؾُحافا أٚطع ؾايرتب١ٝ تتٓاٍٚ ٚتعاجل ايهلري 

، ٚايتعًِٝ ٚط١ًٝ يًرتب١ٝ يٝع أنلش ، ألٕ ايرتب١ٝ تعاجل ايؿشد َٔ  َٔ املؼانٌ
ْاذ١ٝ أ الق٘ ٚطًٛن٘ ٚركاؾت٘ ٚعًُ٘ ٚإدسان٘ ٚؼـًٝ٘ ٚعٛاطؿ٘ َٚٝٛي٘ ٚغري 
ريو َٔ اؾٛاْب . ؾُٔ ايٓاغ َٔ ٜعتكذ إٔ ايرتب١ٝ َكتـش٠ ؾكط يف جاْب ٚاذذ 

 . ٖٚزا َٔ املؿاِٖٝ اـاط١٦
إٔ تهٕٛ تعًِٝ ؾال ؾا٥ذ٠ يًعًِ إرا م تعٌُ ب٘ ٚال ؾايرتب١ٝ تطبٝل طًٛى قبٌ 

ؾا٥ذ٠ َٔ ايعًِ دا ٌ األرٖإ إرا م متلٌ يف أعُاٍ ٜٓحضٖا املظًِ ـذ١َ دٜٓ٘ 
 ٚإعال٤ سا١ٜ دٜٓ٘ نٞ تهٕٛ  ؿاق١ دَٚاً .
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 ايػضايٞ : 
ٖٛ أبٛ ذاَذ صٜٔ ايعابذٜٔ قُذ بٔ قُذ بٔ قُذ بٔ أمحذ ايطٛطٞ املؼٗٛس 

ٚقذ ٚيذ ايػضايٞ مبذ١ٜٓ طٛغ، ٚقٌٝ يف قش١ٜ غضاي١، ايتابع١ يطٛغ، ، ٞبايػضاي
ٚقٌٝ يف ايطربإ ٖٚٛ ذٞ َٔ أذٝا٤ َذ١ٜٓ طٛغ يف َٓتــ ايكشٕ اـاَع افحشٟ 
أعين ط١ٓ مخظني ٚ أسبعُا١٥ ٖحش١ٜ ٚقٌٝ ط١ٓ ٚاذذ ٚمخظني ٚ أسبعُا١٥، َٔ أطش٠ 

 ؾاسط١ٝ م ؼغ باٖتُاّ ايتاسٜخ.
 

 يًػضايٞ:  االسا٤ ايرتب١ٜٛ
 اٚال : تشب١ٝ األ الق١ٝ :

إٕ إ إ )ايػضايٞ( بإَهإ تػٝري األ الم ٚإؿالذٗا ٜكٛدْا إىل ؾهش٠ جذٜذ٠ ٖٞ 
ايرتب١ٝ أٚ ايتٓؼ١٦ األ الق١ٝ، ٚقذ سطِ يٓا ايؿًٝظٛف َٓٗحاً تشبٜٛاً ٚاكراً يرتب١ٝ 

َٔ ذٝا٠ اسإْظإ أ القٝاً، ٚم ٜكتـش يف سطِ ٖزا املٓٗخ ع٢ً املشاذٌ املبهش٠ 
ايرتب١ٝ أٚ ايتٓؼ١٦ ٖٞ ،ار إ اسإْظإ ٚذذٖا. ٚإمنا تعذاٖا إىل نٌ َشاذٌ ذٝات٘

 . األطاغ يف تهٜٛٔ سجٌ املظتكبٌ ٚتشطٝخ ايكِٝ األ الق١ٝ
 

  ايٛاجبات األ الق١ٝ:راْٝا : 
ٜٓبػٞ يف إٔ ٜشاع٢ يف تشب١ٝ األطؿاٍ تٛجِٝٗٗ إىل تكُف ايكِٝ األ الق١ٝ 

، ٚإىل ايٓؿٛس َٔ ايكِٝ األ الق١ٝ ايظًب١ٝ، أٚ ايشرا٥ٌ ع٢ً اسإجياب١ٝ، أٚ ايؿلا٥ٌ
ا تالف أْٛاعٗا ٚتبأٜ تظُٝاتٗا، ؾٝرزس َٔ اؾؼع ٚايطُع ٚايهرب ٚايهزب 

َٚا جش٣ يف فش٣ ٖزٙ  …ٚايٓؿام ٚايًعٔ ٚايظب ٚايظشق١ ٚايؿرؽ ٚاـٝا١ْ
أدب يف ايشرا٥ٌ. ٚحيبب إيٝ٘ ايـذم ٚاألَا١ْ ٚاسإ الق ٚايتٛاكع ٚايٛؾا٤ ٚايت

ؾإرا نإ ايٓؼ٤ٛ ؿاؿاً نإ ٖزا “ًَِّٖٚ جشاً َٔ ٖزٙ ايؿلا٥ٌ  …َعا١ًَ اآل شٜٔ
 . ايهالّ عٓذ ايبًٛؽ ٚاقعاً َؤرشاً ْاجعاً ٜلب  يف قًب٘ نُا ٜلب  ايٓكؽ يف اؿحش
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   ْكا٤ ايٓؿع:رايلا: 
ٜش٣ اسإَاّ )ايػضايٞ( إٔ ايٓؿع ايبؼش١ٜ ؿؿر١ ْك١ٝ بٝلا٤ تكبٌ نٌ ْكؽ ٚؿٛس٠ 

جٖٛش٠ ْؿٝظ١ طارج١ “شض عًٝٗا. ٖٚا ٖٛرا ٜــ ايكًب ايطاٖش يًطؿٌ بأْ٘ تع
أٟ – اي١ٝ َٔ نٌ ْكؽ ٚؿٛس٠، ٖٚٛ قابٌ يهٌ َا ْكؽ َٚا٥ٌ إىل نٌ َا  اٍ إيٝ٘ 

ؾإٕ عٍٛد اـري ٚعًُ٘ ْؼأ عًٝ٘ ٚطعذ يف  -إٔ اسإْظإ خيًل قابالً يًخري ٚايؼش
األَش ايزٟ ٜعطٞ يًرتب١ٝ أِٖ دٚس ” ًوايذْٝا ٚاآل ش٠، ٚإٕ عٍٛد ايؼش ٚأٌُُٖ ػكٞ ٖٚ

 .يف تهٜٛٔ اسإْظإ ٚبٓا٤ ػخـٝت٘ ٚؼذٜذ َعاملٗا ٚأبعادٖا
 

   تٛظٝـ ايعًِ:سابعا : 
ٜٚش٣ اسإَاّ )ايػضايٞ( إٔ ايعًِ يٝع ٜطًب يزات٘، ٚإمنا ي٘ ٚظٝؿ١ ٚدٚس يف ذٝا٠ 
ٚف اسإْظإ، ٖٚٛ ؼظني ٚػٜٛذ ايعٌُ، ٚإؾاد٠ اسإْظإ يف كتًـ َشاذٌ ٚظش

 . ذٝات٘
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 جٕٛ دٜٟٛ :
ٜعترب جٕٛ دٜٟٛ َٔ اػٗش اعالّ ايرتب١ٝ اؿذٜل١ ع٢ً املظت٣ٛ ايعاملٞ ، استبط      

امس٘ بؿًظؿ١ ايرتب١ٝ الْ٘  اض يف ؼذٜذ ايػشض َٔ ايتعًِٝ ٚاؾاض يف اؿذٜ  
ُا عٔ سبط ايٓعشٜات بايٛاقع َٔ غري اـلٛع يًٓعاّ ايٛاقع ٚايتكايٝذ املٛسٚر١ َٗ

(ّ طاُٖ  ٚايذت٘ يف ذل٘ ع٢ً امللابش٠  0859ناْ  عشٜك١ ، ٚيذ يف اَرينا ط١ٓ ) 
يف طًب ايعًِ ٚناْ  ػذٜذ٠ ايتعًل ب٘ ٚذشٜـ١ ع٢ً تعًُٝ٘ ، نإ دٜٟٛ َٓز ؿػشٙ 
قبا يًكشا٠٤ ٚاالطالع ار نإ ٜكلٞ َععِ اٚقات ؾشاغ٘ يف املهتبات ، تًك٢ تعًُٝ٘ 

جاَع١ جٕٛ ٖٛبهٓض ؾرـٌ ع٢ً ػٗاد٠ ايذنتٛساٙ  يف جاَع١ ؾريَْٛ  رِ اْتكٌ اىل
  0يف ايؿًظؿ١ ٚعٌُ يف ايتذسٜع 

ناْ  نتابات دٜٟٛ ؼٌُ يف طٝاتٗا ْكذا الرعا يًرتب١ٝ ايتكًٝذ١ٜ ايظا٥ذ٠ يف 
عـشٙ ٚع٢ً َش ايعـٛس ، ريو اْٗا تعتُذ ع٢ً ذؿغ املعًَٛات عٔ ظٗش قًب ٚتعٌُ 

اكش ٚتُٗٝؽ املشذ١ً اييت ٜعٝؼٗا ع٢ً اعذاد املتعًِ يًُظتكبٌ َع ػاٌٖ اؿ
  0املتعًِ 
 
 

قاّ دٜٟٛ بتأيٝـ عذ٠ نتب تشنض ع٢ً ايرتب١ٝ ٚعًِ اال الم ٚايؿًظؿ١ ٚعًِ ايٓؿع 
َٚٔ اِٖ نتب٘ : ) املذسط١ ٚاعتُع ( ، ) اـرب٠ ٚايرتب١ٝ ( ، ) نٝـ ْؿهش ( ،     ) 

ٛع١ ايعًُٝات اييت ايرتب١ٝ نُا ٜتـٛسٖا دٜٟٛ  تعين فُ    0اؿش١ٜ ٚايلكاؾ١ ( 
ٜظتطٝع بٗا اعتُع أٚ صَش٠ اجتُاع١ٝ نربت أٚ ؿػشت إٔ تٓكٌ طًطاْٗا أٚ أٖذاؾٗا 
املهتظب١، بػ١ٝ تأَني ٚجٛدٖا اـاق ٚمنٖٛا املظتُش، إٕ ايرتب١ٝ ٖٞ اؿٝا٠  ٖٞ 

 تػري يف ػخـ١ٝ ايؿشد
     

 اِٖ اآلسا٤ ايرتب١ٜٛ يا )دٜٟٛ(
  0ٚط١ًٝ يتػٝري اعتُع  اعترب إ املذسط١ جيب إ تهٕٛ -0 
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  0إ تهٕٛ ايرتب١ٝ ع١ًُٝ ػذٜذ يبٓا٤  رب٠ ايؿشد ٚاعتُع  -7
  0ايتانٝذ ع٢ً كشٚس٠ إ ٜهٕٛ يهٌ دسغ طشٜك١  اؿ١ ب٘  -4
 0ايتأنٝذ ع٢ً ا١ُٖٝ اـرب٠ املباػش٠ يف ايتعًِٝ ) ايتعًِ بايعٌُ (  -3
 ( ٚيٝع ايترذث ؾكط000ايتأنٝذ ع٢ً ا١ُٖٝ ايشذالت ) املضاسع ، املـاْع  -5
ٜش٣ إ ايرتب١ٝ ظاٖش٠ طبٝع١ٝ يف اؾٓع ايبؼشٟ ار َٔ  الفا ٜـبح ايؿشد  -6

 0ٚسٜلا ملا ذـًت٘ االْظا١ْٝ َٔ ذلاس٠ 
 

 عالق١ ايرتب١ٝ باعتُع : 
استبط ٚجٛد اسإْظإ ٚاطتُشاسٙ َٔ  الٍ تؿاعً٘ ٚتهٝؿ٘ َع ايطبٝع١، ٖٚزٙ 

هًٗا االجتُاعٞ تؼتٌُ ع٢ً اـرب٠ أذذ٣ ٚظا٥ـ ايرتب١ٝ، ؾاؿٝا٠ يف ػ
ايبؼش١ٜ مبا ؾٝٗا َٔ عادات ٚأؾهاس ٚتكايٝذ، ؾاالطتُشاس َشٖٕٛ بايتحذد، 
ٚايرتب١ٝ مبعٓاٖا ايٛاطع ٖٞ ايٛط١ًٝ األٚىل فزا االطتُشاس االجتُاعٞ ؿٝا٠ 
اسإْظإ. ؾاعتُع اسإْظاْٞ ٜٛجذ َٔ  الٍ عًُٝات ْكٌ عادات ايعٌُ ٚطشا٥ل 

اـربات َٔ جٌٝ ايهباس إىل جٌٝ ايـػاس. نُا إٍٔ بكا٤ اعتُع ٜتِ  ايتؿهري، ْٚكٌ
باالتـاٍ ايزٟ ٜؤنذ املؼاسن١ يف املؿاِٖٝ ٚايتؼاب٘ يف االْؿعاالت يًرـٍٛ ع٢ً 
االطتحابات املتٛقع١ َٔ أؾشاد اعتُع يف املٛاقـ املع١ٓٝ. إٍٕ ٚظٝؿ١ ايرتب١ٝ يف 

ٌٝ، ٚيف انتظاب اـرب٠ نأطاغ يُٓٛ اعتُع تتُلٌ يف ْكٌ ايرتاث َٔ جٌٝ إىل ج
األْع١ُ االجتُاع١ٝ ٚتطٜٛشٖا. ٚبزيو ؾاألرش ايرتبٟٛ يًب١٦ٝ االجتُاع١ٝ 
ٜٓعهع يف تهٜٛٔ ػخـ١ٝ ايؿشد َٚٝٛالت٘ ايعك١ًٝ ٚايعاطؿ١ٝ ٚيف ؼذٜذ 
أمناط٘ ايظًٛن١ٝ؛ أٟ إٍٔ أؾهاسٙ َٚعتكذات٘ تأ ز اػاٖا َؼابٗا التٍحاٙ 

٧ٝٗ ايب١٦ٝ كتًـ ايٛطا٥ٌ يتركٝل إَهاْات ايُٓٛ َلٝالتٗا يف اعتُع. يت
 ايعكًٞ ٚاالجتُاعٞ ٚاؾظُاْٞ، ألٍٕ ايب١٦ٝ ٖٞ ايٛطط ايرتبٟٛ يزيو.

 
 


