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 ص:لخستوال

رٍلف ٌني اللهاٍخ إلّ إعلاك ثووبمظ لزىمٕةخ مٍةبهاد الزيرٕةو ااثةلاعٓ لةلِ غية  مةب      

قج  الملهٍخ ، َمه صم كهاٍخ فبعلٕةخ الجووةبمظ فةٓ رىمٕةخ الزيرٕةو ااثةلاعٓ لةلِ غية  مةب 

اٍةةزقلمذ اللهاٍةةخ المةةىٍظ الزغؤجةةٓ فةةٓ قٕةةبً مةةلِ فبعلٕةةخ الجووةةبمظ  قجةة  الملهٍةةخ  

رقةُ  اللهاٍةخ علةّ عٕىةةخ  رىمٕةخ الزيرٕةو ااثةلاعٓ ل ية  مةب قجة  الملهٍةخ  المقزةوػ علةّ 

لكَاد  غيةة م مةةه لغيةةبت المَةةزُِ الضبلةةش ثبلوَظةةخ الَبكٍةةخ ثملٔىةةخ عةةلح   04قُامٍةةب 

اٍةةزمبهح المَةةزُِ ااعزمةةبعٓ ، افزجةةبه هٍةةم الوعةة  لغةةُك إوةة   ةة  ٌةةبهٌٔ  اللهاٍةةخ  

      ثووةبمظ   لوةب لفرةو ع إعةلاك الجبؽضةخ  ، بهْ افزجبه رةُهاوٌ للزيرٕةو ااثزرة، َااقزصبكْ 

اٍةةزقلمذ اللهاٍةةخ فةةٓ الجلأةةخ افزجةةبه هٍةةم الوعةة  لغةةُك إوةة   ةة  ٌةةبهٌٔ لٕ جةة  علةةّ 

األغيبت اٍةزجابك عبمة  الةن بي فةٓ الزةعصٕو علةّ الزيرٕةو ااثةلاعٓ لل ية  ، صةم اٍةزقلمذ 

  المَةزُِ ااعزمةبعٓ اٍزمبهح المَزُِ ااعزمبعٓ َااقزصبكْ لل ية  ، اٍةزجابك عبمة

َااقزصبكْ َالنْ لً رعصٕو علّ الزيرٕةو ااثةلاعٓ لل ية  ، ثاةل ملة  ٔةزم اافزجةبه القجلةٓ 

للزيرٕةةو ااثةةلاعٓ علةةّ الإىةةخ المزغبوَةةخ فةةٓ الةةن بي َالمَةةزُِ ااعزمةةبعٓ َااقزصةةبكْ 

م ثُاٍةة خ مقٕةةبً رةةُهاوٌ للزيرٕةةو ااثزرةةبهْ ، َٔ جةة  ثووةةبمظ   لوةةب لفرةةو ع َمةةه صةةم ٔةةز

 إعواي اافزجبه الجالْ  

Abstract: 

     The aim of the study is to prepare a program for developing the 

creative thinking skills of a pre-school child . Then study the 

validity of this program in developing the creative thinking skills 

of a pre-school child . The study uses the experimental method in 

measuring the validity of the suggesting program in developing the 

creative thinking skills of a pre-school child . The study group 
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consists of 40 children from the third grade at the kindergarten in 

Jeddah . Instruments of the study : The Man-draw test , by : Goud 

Enph – Harris , An Application of social and economical level , 

Creative thinking test , by : Torrance. " I am thinking " program , 

by : researcher . The study uses in the beginning the man-draw test 

which apply on children to eliminate the intelligence factor and its 

influences on the creative thinking of the child . After that , the 

study uses the application of social and economical level to 

eliminate these levels and effect on the creative thinking of the 

child . Then , a pre-test of the creative thinking apply on the similar 

subjects in intelligence and levels by Torrance creative thinking 

measure . Later , " I am thinking " program takes place and finally 

the study apply the post-test on the subjects .       

 أّالً : الومدهخ 

ُٔلٓ الابلم ؽبلٕةبم اٌزمبمةبم ثبلًةبم ثبل يُلةخ المجرةوح ، ٔةىارٌ ٌةنا ااٌزمةب  فةٓ مؾبَلةخ      

ٍةىُاد ، فقةل رُ ة  الالمةبي إلةّ  6 ة   3ا زشبف غبقبد لغيبت ٌني الموؽلخ ٌَم لغيبت 

لمجروح موؽلخ عٌُؤخ َلٍبٍٕخ فٓ ررُٔه شقصٕخ ال ي  َرؾلٔل مَةزقجلً ، لن ال يُلخ ا

فيٓ ٌني الَىُاد ٔرةُن لةلِ ال ية  فصةبمو ومةُ لصةبهد الرضٕةو مةه الالمةبي َالجةبؽضٕه 

ؽُت اامربوٕبد الزٓ ٔمزلرٍب ٌةنا ال ية  ، َالةنْ ٔمرىىةب ثباٍةزً ت الربمة  لةً لن ويغةو 

 رزشيٍب َٔؾبَت الُ ُت إلّ مىزٍبٌب  غبقبرً َقلهارً الزٓ مبىات الالم ٔ

مه لع  مل  ظٍود المؤٍَبد الزوثُٔخ الماىٕخ ثبل يُلخ المجروح َالزٓ لفةند علةّ      

 عبرقٍب إعلاك ٌنا ال ي  مه عمٕع الىُاؽٓ الغَمٕخ َالىيَٕخ َالاقلٕخ َالوَؽٕخ    

مةبد الزةٓ ٔقزيوٍةب َلقل كعذ الزوثٕخ فٓ لَت لموٌب إلّ رئَل ال ي  ثع جو  م مه المالُ

فٓ ما ورةً للوعةُإ إلٍٕةب ؽَةت الؾبعةخ ، صةم لفةند رةلعُ ثاةل ملة  إلةّ ااٌزمةب  ثزىمٕةخ 

القةةُِ الغَةةمٕخ لزىمٕةةخ مُاٌةةت ال يةة  األفةةوِ   َعىةةلمب ل ةةجؼ اليةةوك مؾةةُه الاملٕةةخ 

الزوثُٔةةخ ثةةلل ااٌزمةةب  ثغمٕةةع مةةب عىةةل اليةةوك مةةه مُاٌةةت َقةةلهاد عَةةمٕبم َعقلٕةةبم َويَةةٕبم 

َهَؽٕبم ، َلفٕوام لفن ااٌزمب  فٓ روثٕخ ال ي  ٔزو ي علةّ ريإة  ريرٕةوي َمةب  َاعزمبعٕبم 

   ع1442للًٔ مه غبقبد عقلٕخ     مؾمل عجلالوؽٕم علً ، 

إن الزيرٕو ٌُ الٍجخ الاظمّ الزٓ مىؾٍب هللا لإلوَبن َفعلً ثنل  علّ ٍبمو الربمىةبد      

و لرةةم مةةب فةةٓ  َالؾعةةبهح ااوَةةبوٕخ ٌةةٓ لعظةةم  صةةبه ٌةةنا الزيرٕةةو قةةبت راةةبلّ   خ ٍَةةق 

الَمبَاد َمب فٓ األهض عمٕابم مىً إن فٓ مل  ٖٔبد لقُ  ٔزيروَن خ     صبمو ؽَةٕه ، 

   ع  1440
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د عملٕخ الجؾش فٓ الزيرٕو ثعغُاه علٔلح مةه عصةو ف ٍةيخ الُٕوةبن مةوَهام       َلقل مو 

 ةُام إلةّ الاصةو الؾةلٔش ثبلؾعبهاد الزبلٕخ المقزليخ مه فوعُوٕخ َإٍ مٕخ َ ٕىٕخ َ

، َلا  مه لٍبٍٕبد فٍم ٌني الاملٕةخ الماقةلح رؾلٕلٍةب إلةّ لعيامٍةب األٍبٍةٕخ المرُوةخ لٍةب 

َمه ٌىب عبي الؾلٔش عه مٍبهاد الزيرٕو  مرُوبد َلجىبد لٍبٍٕخ رشةر  عملٕةخ الزيرٕةو 

 المزربملخ  

لاصةةو الؾةةلٔش ال جٕةةت َمةةه لثةةوى الالمةةبي الةةنٔه اٌزمةةُا ثزؾلٕةة  عملٕةةخ الزيرٕةةو فةةٓ ا     

ع  CoRTع مصمم ثووةبمظ    ةُهد Edward De Bono اأ بلٓ   إكَاهك كْ ثُوُ 

 الابلمٓ َالنْ ٔقُ  ثزالٕم مٍبهاد الزيرٕو َااثلاإ لل  ة  مىٍظ مَزق  فٓ الملهٍخ  

إن رالٕم مٍبهاد الزيرٕو َمٍبهاد ااثلاإ  به ظةوَهح ؽعةبهٔخ إم ا ىلىةب وازمةل      

رةو المجةلإ الةنْ ٔصةلهي لىةب الًةوة َالَةجت فةٓ ملة  لوىةب ا وٍةزم ثزوثٕةخ الاقةُت علّ الي

المجلعخ ، فاظمخ األمم لم رال رقبً ثزبهٔقٍب الؾعبهْ لَ عةلك القةُِ الابملةخ ثٍةب َلرةه 

ثالك لفواكٌب المجلعٕه َل جؾذ الصىبعخ الُٕ  ا رز لت علكام ل جو مةه الامةبت ثقةله مةب 

 ع  1443    عيبف عٌُٔ ، المبي َالمٍىلٍٕه َالمجلعٕه رز لت علكام ل جو مه ال

َلٍنا فئن مغزماىب الُٕ  فٓ لشل الؾبعخ إلّ إعبكح الىظو فٓ المىبٌظ الزٓ رو ةي علةّ      

الغبوت األ بكٔمٓ لل ي  فٓ موؽلخ ال يُلخ المجروح كَن الاىبٔخ ثةبلزيرٕو ااثةلاعٓ ، َقةل 

زمةب  ثزىمٕةخ الزيرٕةو ااثةلاعٓ ل ية  مةب قجة  رُ لذ  ضٕو مه اللهاٍبد إلّ ظوَهح ااٌ

  ى ؤةةب مبد الىشةةبغ الاقلةةٓ لٍةةنا ال يةة    الملهٍةةخ َالةةنْ ٔازجةةو ٍةةمخ مةةه ل ىةةّ ٍةة

   ع1441الشوثٕىٓ ، 

لنل   بن ليامبم إكفبت ثوامظ رىمٕخ الزيرٕو ااثلاعٓ ثؤبض األغيبت ، ٌَنا مب رقلمً      

لٕ مم موؽلخ هٔبض األغيبت َرقلٔمً لٍم فٓ ٌني اللهاٍخ مه ف ت رقىٕه ثووبمظ  ُهد 

 إغبه ٔىبٍت عموٌم َٔزي  َمىبٌظ الؤبض   

 ثبً٘بً : هشكلخ الدزاسخ 

إن الن بي غبقخ  بمىخ لمب الزيرٕو فٍُ المٍبهح الزةٓ ريغةو ٌةني ال بقةخ الربمىةخ َرمرىىةب      

الةنْ وقعةًٕ فةٓ مه اٍزقلامٍب علّ وؾُ لفع  ؛ فبلزيرٕو إمن مٍبهح َإن الُقذ ال ُٔ  

ه ثؾل مارً ٌني المٍبهح فبلشقو النْ ٔ جع علّ الؾبٍت اٖلةٓ مَةزقلمبم   ُ الزيرٕو ا ٔ 

إ جإه فقػ ٍٕجقّ  نل  مٍمب غبلذ ملح اٍزقلامً للؾبٍت   فةٓ ؽةٕه لن كَهح رلهٔجٕةخ 

مزقصصةخ فةٓ ال جبعةخ ٍةةزغالً ل ضةو ثواعةخ فةٓ اٍةةزقلا  لُؽةخ الميةبرٕؼ ثع ةبثاً  لٍةةب 

  َاألمو ويًَ ٔى ج  علّ الزيرٕةو ثماىةّ لن الممبهٍةخ  ٕةو  بفٕةخ   إكَاهك  غُات ؽٕبرً

  ع إن األمو ٔلي  رالٕم مٍبهاد الزيرٕو فٕزالم ال ي   ٕة  ٔيرةو َلةٌٕ 2991كْ ثُوُ ، 

فَٕم ٔيرو ، َٔزالم  ٕ  َٔزقل  الزيرٕو فةٓ ؽة  مشةر رً الؾٕبرٕةخ َهٍةم ف ةُغ مَةزقجلً 

مشب   الؾٕبح َالزصةلْ لٍةب   مؾمةل عجةلالوؽٕم عةلً ،  َٔقُْ قلهرً علّ الصمُك لمب 

   ع  1442
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َلقل ظٍود الرضٕو مه األثؾبس ؽُت الن بي َالزيرٕو ٍبعلد علةّ فٍةم ل جةو ل جٕاةخ      

  ع الزةٓ ل ةلد لن 2969َقلهاد الاق  الجشوْ ، َمه ٌني اللهاٍبد كهاٍخ   كْ ثُوةُ 

لم َلوةةً ا ٔريةةٓ لجلةةُهح مٍةةبهاد الزيرٕةةو ٌىةةبا اهرجبغةةبم ثةةٕه َظةةبم  الةةلمبل َعملٕةةخ الةةزا

ااعزمةةبك علةةّ الزالةةٕم األ ةةبكٔمٓ ثةة  اثةةل مةةه رةةلهٌٔ رلةة  المٍةةبهاد  غةةيي مةةه المةةىٍظ 

  ع إلةّ ويةٌ ٌةني الىزٕغةخ    مةب رشةٕو 2914الملهٍٓ ، َقل رُ لذ كهاٍخ   فُهشزٕه 

هح علةّ الزيرٕةو   ع إلةّ لن القةل2993لٔعبم وزبمظ كهاٍخ قب  ثٍب   مليب لولهثبا َ فةوَن 

للِ الز مٕن ٔمره رؾَةٕىٍب ؽزةّ فةٓ األعمةبه الصةًٕوح عىةلمب ٔقةل  المالمةُن لٍةم كافة  

   ع2996اليص  اللهآٍ رغبهة ماد  لخ َصٕقخ ثزىمٕخ الزيرٕو         عئيح المبوع ، 

مه لع  ٌنا ظٍود الالٔل مةه الجةوامظ الزةٓ اعزىةذ ثمٍةبهاد الزيرٕةو َعملةذ علةّ      

لمقزلةة  المواؽةة  الامؤةةخ ، َمةةه لشةةٍو ٌةةني الجةةوامظ ثووةةبمظ   ةةُهدع للاةةبلم  رىمٕزٍةةب

ً مٍبهاد الزيرٕو ث ؤقخ مجبشوح  مىٍظ مَةزق  فةٓ  إكَاهك كْ ثُوُ ، ٌَُ ثووبمظ ٔله 

الملهٍخ ، ٌَُ ثووبمظ ٔىمٓ ااكهاا عه غؤ  مابلغخ المالُمةبد لإلفةبكح مىٍةب ، َمةه 

 كْ ثُوُ   خ ٌىبا ٍججبن اٌمبلىب الزيرٕو ااثلاعٓ   لٌم لٌلافً رالٕم ااثلاإ   ٔقُت 

الَجت األَت   ٌُ اعزقبكوب اللامم ثعوً ٍو  بمط َمٌُجخ ٔمزلرٍب قلٕة     َالَةجت الضةبوٓ 

  ٌُ لوىب  ىب وازقل لن    فروح مجلعخ ٔغت لن ررةُن مى قٕةخ خ           إكَاهك كْ ثُوةُ 

ثووبمظ  ُهد علّ رىمٕةخ ال  قةخ َالقةلهح   ع  لنل  اوصت رو ٕي كْ ثُوُ فٓ 2991، 

علّ رُلٕل األفربه َ ٕوٌب مه مٍبهاد الزيرٕو ااثلاعٓ ، َٔجلَ مل  َاظؾبم فةٓ غؤقةخ 

 رىيٕن الجووبمظ  

إن اليرةةوح األٍبٍةةٕخ فةةٓ  ةةُهد ٌةةٓ إع ةةبي ال يةة  لمضلةةخ لمُاقةة  َٔةةز ٕع إكها ٍةةب      

غؤة  األكَاد المقزليةخ لؾلقةبد  ؽَٕبم َإصبهح ريرٕةوي ث ؤقةخ مإىةخ فةٓ  ة  مُقة  عةه

 ُهد ، صم رزوا لل ي  ؽؤخ إوزبط األفربه َ لمب فرو ال ية  فةٓ ٌةني المُاقة  ثُاٍة خ 

رل  األكَاد  لمب ىاكد قلهرةً علةّ رُلٕةل األفرةبه الغلٔةلح َالزةٓ ٔمرةه لن ٔشةزقٍب لٔعةبم 

 ؤخ  مه األفربه الزٓ َٔماٍب مه ل لقبمً ، َثبلزبلٓ ٔئل مه مٍبهارً الزيرٕ

َلرةةه مةةب ٌةةٓ المٍةةبهح فةةٓ الزيرٕةةو   إن المٍةةبهح فةةٓ الزيرٕةةو عىةةل كْ ثُوةةُ رزعةةمه      

ماوفخ مبما ٍةزيا    َمزةّ ريالةً   َ ٕة    َمةب األكَاد ال ىمةخ   َالىزةبمظ المزورجةخ   

َمةةةب الةةةنْ ٔىجًةةةٓ لفةةةني ثباٌزمةةةب    إوٍةةةب مَةةةعلخ  ٕيٕةةةخ الزابمةةة  مةةةع المُاقةةة  المقزليةةةخ 

خ َلفربه اٖفؤه ،  مب لوٍب رشزم  علّ الزق ٕػ َارقبم القةواه َالجؾةش َالقُاغو النارٕ

عه الللٕ  َالزقمٕه َااثةلاإ ، َ ضٕةو مةه عُاوةت الزيرٕةو األفةوِ      عئةيح المةبوع ، 

   ع 2996

إمن هلٔىب األٌٍ الزٓ ثىّ علٍٕب كْ ثُوُ فلَيزً فٓ رالٕم مٍبهاد الزيرٕو ، َلره مةب      

 خ ٌني المٍبهاد علّ الزيرٕو ااثلاعٓ لل ي   ملِ فبعلٕخ رىمٕ

وؾةه والةةم لن الشةةقو المجةةلإ ٔمضةة  مؾةةُه اٌزمةةب  علمةةبي ويةةٌ الشقصةةٕخ ، فبلمجةةلإ      

ٔمل  مئغبم مه القلهاد َااٍزالاكاد الشقصٕخ الزةٓ ٔمرةه لن رةؤكْ إلةّ وزةبمظ ل ةٕلخ 
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لَ الاةبلم إما  بوةذ الىزةبمظ َعلٔلح ٍُايم ثبلىَجخ لقجواد اليوك الَبثقخ لَ فجواد المغزمع 

مه مَزُِ اافزواعبد ااثلاعٕخ فٓ لؽل مٕبكٔه الؾٕبح ااوَبوٕخ          فزؾٓ عةوَان ، 

  ع لةةنل  اٌةةزم الزوثُٔةةُن ثةةبلزالٕم ااثةةلاعٓ فب ةةخ لل يةة  فٍةةُ َٔةةبعلي علةةّ لن 2991

 ٔصةةجؼ ل ضةةو ؽَبٍةةٕخ للمشةةر د َعُاوةةت الةةىقو َالضًةةواد فةةٓ الماوفةةخ لَ المالُمةةبد

 َالجؾش عه ثلام  مجزروح َمجلعخ  

َإن كْ ثُوُ  بن مه لَامة  المىةبكٔه ثزالةٕم ااثةلاإ مةه فة ت مٍةبهاد الزيرٕةو َقةل      

 مم ثووبمظ  ُهد مه لع  رؾقٕ  الزالٕم ااثلاعٓ لألغيبت َال  ة عه غؤة  رىمٕةخ 

لةةّ ثووةةبمظ   ع ثلهاٍةةخ رقُٔمٕةةخ ع2913مٍةةبهاد الزيرٕةةو ، فقةةل قةةب    إكَاهك َثبلةةلَف 

 ُهد ؽٕش ُكمةظ الجووةبمظ مةع كهً الالةُ  للَةىخ األَلةّ الضبؤُةخ َفةٓ وٍبٔةخ اليزةوح رةم 

افزجةةبه الز مٕةةن ، فزةةن و وزةةبمظ اللهاٍةةخ لن الز مٕةةن عىةةلمب غلةةت مةةىٍم الرزبثةةخ فةةٓ لؽةةل 

المُاظٕع المعلُفخ لظٍوَا ىٔةبكح  جٕةوح فةٓ رةلف  األفرةبه َفةٓ وُعٕةخ َثىٕةخ ااعبثةبد ، 

وَا ىٔبكح  جٕوح فٓ  ضوح األفربه المُللح َالمجزروح عىلمب غلةت مةىٍم الرزبثةخ فةٓ  مب لظٍ

   ع2996لؽل المُاظٕع  ٕو المعلُفخ     عئيح المبوع ، 

غبلجةبم  61  ع لعؤذ الزغوثخ علةّ 2911َفٓ كهاٍخ صبوٕخ   اكَاهك َثبللَف 

  ثةةلي لفةةنٌم ثووةةبمظ مةةه الَةةىخ األَلةةّ المزٍُةة خ َقةةل عةةوِ افزجةةبه ٌةةؤاي الز مٕةةن قجةة

لٍجُعبم ، َقل لظٍود الىزبمظ كالخ إؽصةبمٕخ مٍمةخ  22ع صم لعٕل افزجبهٌم ثال 2 ُهد  

فٓ موَوخ َل بلخ الزيرٕو  مب قٌٕ ثمقٕبً رُهاوٌ للزيرٕو ااثلاعٓ     عئيح المةبوع ، 

  ع  لنا ٌلفذ ٌةني اللهاٍةخ هةٔةخ مةلِ الشقصةٕخ ااثلاعٕةخ الزةٓ ٔمرةه لن ررةُن 2996

 للِ غي  مب قج  الملهٍخ ثال ر جٕقً للجووبمظ المقزوػ َالمشز  مه ثووبمظ  ُهد     

هددب هدددٓ سبػل٘ددخ ثسًددبهأ ك أًددب أسكددس    إذى تتحدددم هشددكلخ الدزاسددخ سددٖ التسددب:  التددبلٖ :

 الوشتك هي ثسًبهأ كْزد سٖ تٌو٘خ التفك٘س اإلثداػٖ لدٓ طفل هب لجل الودزسخ ؟

 ثبلثبً : أُداف الدزاسخ 

   إعلاك ثووبمظ لزىمٕخ مٍبهاد الزيرٕو ااثلاعٓ للِ غي  مب قج  الملهٍخ 

   كهاٍخ فبعلٕخ الجووبمظ فٓ رىمٕخ الزيرٕو ااثلاعٓ للِ غي  مب قج  الملهٍخ 

 زاثؼبً : أُو٘خ الدزاسخ 

  رؾقٕةة  الٍةةلف األٍةةمّ مةةه فلقىةةب َرَةةقٕو الرةةُن لىةةب ؛ لا ٌَةةُ الق فةةخ فةةٓ األهض

لِ لٍني المٍمخ الاظٕمخ إا عةٕ م لعةل  إعةلاكام ٍةلٕمبم مةه عمٕةع َإ  ؽٍب ، َله ٔزص

 الىُاؽٓ الغَمٕخ َالىيَٕخ َالاقلٕخ َالوَؽٕخ  

  ٔىبكْ الابلم ؽبلٕبم ثزىمٕخ مٍبهاد الزيرٕو مىن ثُا ٕو ال يُلةخ ، َٔؾةزم عصةو الاُلمةخ

ثةً ثووةبمظ  َالمالُمبرٕخ إعلاك لغيبلىب لمُاعٍخ المزًٕواد المزَبهعخ ، ٌَنا مةب ٔقةُ 

   لوب لفرو ع   
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  الصةةؾخ الىيَةةٕخ لل يةة  ؛ فقةةلهح ال يةة  علةةّ الزيرٕةةو الغٕةةل رَةةبعلي علةةّ الزرٕةة  مةةع

 األؽلاس َالمزًٕواد مه ؽُلً ٌَنا َٔبعل ثصُهح مجبشوح فٓ الواؽخ الىيَٕخ 

  ّا زَةةةبة ال يةةة  لمٍةةةبهاد الزيرٕةةةو ااكها ةةةٓ ااثةةةلاعٓ َالزةةةٓ لٍةةةب لصةةةو  جٕةةةو علةةة

 ، َمه لٌم ٌني المٍبهاد   شقصٕزً َمَزقجلً 

o   ًٍالزابم  اأغبثٓ مع المُاق  المقزليخ َ اُثبد الؾٕبح الزٓ رُاع 

o   ًالىظو ثام  َؽرمخ إلّ المشب   ااعزمبعٕخ الزٓ ٔابوٓ مىٍب مغزما 

o   إ لاه لؽرب   بمجخ فٓ  ضٕو مه المُاظٕع 

o ألفوِ  إ َبثً الموَوخ فٓ الزيرٕو َالىظو فٓ المُاظٕع ثُعٍبد الىظو ا 

o   القلهح علّ َظع ويًَ مربن اٖفؤه َهةٔخ األمُه ثمىظبهٌم 

o   الُقبٔخ مه الزعصو الَؤع ثعفربه اٖفؤه َ هايٌم 

     ٓرُعٕةةةً لوظةةةبه مزقةةةنْ القةةةواه فةةةٓ المؤٍَةةةبد الزالٕمٕةةةخ إلةةةّ القعةةةٕخ المىَةةةٕخ فةةة

َااثةلاإ مىبٌغىب ؛ ٌَٓ مَئُلٕخ رُعًٕ الزالٕم فٓ الوَظبد لزىمٕخ مٍبهاد الزيرٕةو 

 للِ األغيبت   

  إن ر جٕ  مالمبد هٔبض األغيبت ثووبمظ   لوب لفرو ع َالمَزقّ مةه ثووةبمظ  ةُهد

الابلمٓ ٔمل ٌه ثعفربه رَبعلٌه فةٓ رق ةٕػ َرىيٕةن األوشة خ المزىُعةخ   َٔرةُن لٍةه 

 ثمضبثخ رلهٔت علّ ثاط لٍبلٕت َاٍزوارٕغٕبد رىمٕخ مٍبهاد الزيرٕو عىل ال ي   

 ٌِأ الدزاسخ خبهسبً : ه

رَةةزقل  اللهاٍةةخ المةةىٍظ الزغؤجةةٓ ، ؽٕةةش ٔةةزم افزٕةةبه مغمةةُعزٕه مةةه الوَظةةخ      

ث ؤقخ عملٔخ رمض  إؽلاٌمب الإىخ الزغؤجٕخ َاألفوِ الإىةخ العةبث خ ، صةم ٔةزم إعةواي 

القٕبً القجلٓ للإىزٕه   ثال مل  ٔ ج  الجووبمظ علّ الإىخ الزغؤجٕخ فقةػ صةم ٔةزم إعةواي 

 ً الجالْ علّ الإىزٕه   القٕب

 : هجتوغ الدزاسخ ّػٌ٘تِب سبمسبً 

ٍةىُاد ع ثبلوَظةةبد  6 ةة   5ٔزةعل  مغزمةع اللهاٍةةخ مةه لغيةةبت المَةزُِ الضبلةش        

الؾرُمٕةةخ ثملٔىةةخ عةةلح ، َقةةل اشةةزقذ عٕىةةخ اللهاٍةةخ مةةه ٌةةنا المغزمةةع ثبل ؤقةةخ الاملٔةةخ 

 الَبكٍخ ثملٔىخ علح  غي م مه الن ُه َااوبس ثبلوَظخ  04ٌَٓ عجبهح عه 

 سبثؼبً : أمّاد الدزاسخ 

  اختجبز زسن السجل  2

    2911  ، رقىٕه / فؤاك لثُؽ ت 2963لغُكإو  ٌَبهٌٔ  

   استوبزح الوستْٓ االجتوبػٖ ّااللتصبمٕ  1
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    2995لل يٕخ عجلالشرُه  

   هم٘بض التفك٘س االثتكبزٕ ثبستخدام الصْز ك الصْزح ة    3

    2912  ، روعمخ َرقىٕه / عجلهللا ٍلٕمبن َفؤاك لثُؽ ت 2965 لزُهاوٌ

   ثسًبهأ ك أًب أسكس   لتٌو٘خ هِبزاد التفك٘س لطفل هب لجل الودزسخ  0

    1440إعلاك الجبؽضخ ،  

 تبسؼبً : حدّم الدزاسخ 

  ٍةىُاد ثؤةبض  6   5رقزصو اللهاٍخ علّ لغيبت المَزُِ الضبلش   الزمٍٕلْ ع مةه

 ملٔىخ علح    األغيبت ث

  ٔقزصةةو الجووةةبمظ علةةّ رىمٕةةخ مٍةةبهاد الزيرٕةةو ااكها ةةٓ ااثةةلاعٓ ٌَةةٓ الزةةٓ ٔازمةةل

 علٍٕب ثووبمظ    ُهد ع  

  ٔقزصو الجووبمظ علّ الموؽلخ األَلّ فقةػ مةه مواؽة  ثووةبمظ  ةُهد ٌَةٓ موؽلةخ

 رٍُٕع ااكهاا  

  لٔب  كهإٍخ   لٍجُعبن ع    24ملح رىيٕن الجووبمظ 

 طلحبد الدزاسخ ػبشساً : هص

   طفل هب لجل الودزسخ :
ٍىُاد ، َالنْ ٔازجو فٓ موؽلخ هٔبض األغيبت َرَمّ لٔعةبم  6    3ٌُ ال ي  مه      

 موؽلخ ال يُلخ المجروح  

  زٗبض األطفب  :
 3ٌٓ رل  المؤٍَبد الزبثاخ للومبٍخ الابمخ لزالٕم الجىبد َالزٓ رَزقج  األغيةبت مةه       

ف إلةّ رؾقٕة  الىمةُ المزربمة  لل ية  ثغمٕةع لثاةبكي الغَةمٕخ َالاقلٕةخ ٍةىُاد ، َرٍةل 6  

َاللًُٔخ َالىيَٕخ َااعزمبعٕةخ إلةّ لقصةّ ؽةل رَةمؼ ثةً قلهارةً ، َٔةزم ملة  عةه غؤة  

القجةةواد َاألوشةة خ الزةةٓ رُفوٌةةب ٌةةني الؤةةبض لألغيةةبت علةةّ وؾةةُ ٔزيةة  مةةع فصةةبمو 

  ومٌُم َٔزُاف  مع لٌلاف المغزمع النْ ٔإشُن فًٕ 

  هِبزاد التفك٘س :
عملٕبد مؾلكح ومبهٍٍب َوَزقلمٍب عه قصةل فةٓ مابلغةخ المالُمةبد مضة   مٍةبهاد      

رؾلٔل المشرلخ ، مٍبهاد ارقبم القواه ، مٍبهاد إٔغبك الجلام  ، مٍةبهاد رقٕةٕم قةُح الةللٕ  

  التفك٘س اإلثداػٖ :
لَ لفرةبه مةه لْ وةُإ  وشبغ عقلٓ مو ت ٌَبكف ُٔعةً غبقةخ اليةوك ألن ٔجةلإ لشةٕبي     

 ثؾٕش ررُن ل ٕلخ َ ٕو ماوَفخ للشقو النْ لثلعٍب  
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  ثسًبهأ كْزد :
ن مةه ٍةذ َؽةلاد  CoRTٔازجو ثووبمظ خ ُهدخ        ُ مىٍظ مَزق  فٓ الملهٍخ ، ٔزر

ً عُاوةةت علٔةةلح للزيرٕةةو  ، َرزةةعل   ةة  َؽةةلح مةةه عشةةوح كهًَ  ةةممذ  رالٕمٕةةخ رةةله 

ثؾٕش ٔا ّ    مىٍب ف ت ؽصخ  يٕخ َاؽلح ، َقةل غجة  الجووةبمظ علةّ غلجةخ رزةواَػ 

 رٕخ  ٍىخ ، َقل َىعذ كهًَ الجووبمظ علّ الُؽلاد الَزخ اٖ 11     1لعمبهٌم مه 

 الُؽلح األَلّ   رٍُٕع ااكهاا 

َراىٓ ثبلزلهٔت علّ الزيرٕو فٓ عمٕع عُاوت المُق  ثر  ال وق الممرىخ، َٔغت لن    

 رلهً ٌني الُؽلح فٓ ثلأخ الجووبمظ ثٕىمب ٔمره رلهٌٔ الُؽلاد األفوِ ثعْ رورٕت  

 الُؽلح الضبوٕخ   الزىظٕم 

 وزظب  مع الزو ٕي علّ المُق   راىٓ ثزُعًٕ ااوزجبي ثيبعلٕخ َا     

 الُؽلح الضبلضخ   الزيبع  

 راىٓ ثبلمَبم  المزالقخ ثريبٔخ األكلخ َالؾغظ المى قٕخ       

 الُؽلح الواثاخ   ااثلاإ 

 راوض اٍزوارٕغٕبد رُلٕل األفربه َمواعازٍب َرقٕٕمٍب       

 الُؽلح القبمَخ   المالُمبد َالمشبعو 

 راىٓ ثبلاُام  ااويابلٕخ المؤصوح علّ الزيرٕو       

 الُؽلح الَبكٍخ   الام  

راىٓ ثزقلٔم إغبه عب  لمابلغخ المشةر د ٍةُاي ثةوثػ ااٍةزوارٕغٕبد الزةٓ عوظةذ      

 فٓ اللهًَ الَبثقخ لَ ثعفنٌب علّ إويواك  

 اإلطــبز الٌظــسٕ

 تؼسٗف التفك٘س :

ً عجبهح عه خ ٍلَةلخ مةه الىشةبغبد الاقلٕةخ الزةٓ ٔقةُ  ثٍةب الزيرٕو فٓ لثَػ راؤ  ل     

اللمبل عىلمب ٔزاوض لمضٕو ٔزم اٍزقجبلً عه غؤة  َاؽةلح لَ ل ضةو مةه الؾةُاً القمَةخ 

   ع1441اللمٌ َالجصو َالَمع َالشم َالنَق خ     فزؾٓ عوَان ، 

، قل ٔرةُن راؤ  الزيرٕو عىل كْ ثُوُ   خ الزقصٓ الملهًَ للقجوح مه لع   وض مب 

ملةة  الًةةوض ٌةةُ اليٍةةم لَ ارقةةبم القةةواه لَ الزق ةةٕػ لَ ؽةة  المشةةر د لَ الؾرةةم علةةّ 

   ع2996األشٕبي لَ القٕب  ثام  مب    خ    عئيح المبوع ، 

َالزيرٕو ميٍُ  مغوك ، ألن الىشبغبد الزٓ ٔقُ  ثٍب اللمبل عىل الزيرٕو ٌٓ وشةبغبد      

لي َولمَةً فةٓ الُاقةع لةٌٕ إا وةُارظ فاة  الزيرٕةو  ٕو مومٕخ َ ٕةو ملمٍُةخ ، َمةب وشةبٌ

   ع1441ٍُاي ل بوذ ثصُهح مرزُثخ لَ مى ُقخ لَ ؽو ٕخ     فزؾٓ عوَان ، 

 أًْاع التفك٘س الوسكت :

 ٌىبا فمَخ لوُاإ مه الزيرٕو رىلهط رؾذ مظلخ الزيرٕو المو ت  

   Critical Thinking الزيرٕو الىبقل   2
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   Creative Thinking\Divergentجبعل الزيرٕو ااثلاعٓ لَ المز  1

  Problem Solving ؽ  المشرلخ   3

  Decision Making ارقبم القواه   0

  Metacognitive Thinking الزيرٕو فُق الماوفٓ   5

   ع1443  عجلالما ٓ ٍُٔل ، 

 الفسق ث٘ي التفك٘س ّهِبزاد التفك٘س :

الزيرٕةةوخ ، ملةة  لن خالزيرٕةةوخ ٌىةبا ؽبعةةخ للزيؤةة  ثةٕه ميٍةةُمٓ خالزيرٕةةوخ َ خ مٍةبهاد 

عجبهح عه   ٍلَلخ مه األوش خ الاقلٕخ  ٕو المومٕخ الزٓ ٔقُ  ثٍب الةلمبل عىةلمب ٔزاةوض 

لمضٕو ٔزم اٍزقجبلً عه غؤ  الؾُاً َمل  ثؾضبم عه ماىّ مؾلك فٓ المُقة  لَ القجةوح   

قصةل فةٓ لمب خمٍةبهاد الزيرٕةوخ فٍةٓ   عملٕةبد عقلٕةخ مؾةلكح ومبهٍةٍب َوَةزقلمٍب عةه 

مابلغخ المالُمبد َالجٕبوبد لزؾقٕ  لٌلاف روثُٔخ مزىُعخ رزواَػ ثةٕه رةن و المالُمةبد 

ََ   األشٕبي َرلَٔه الم ؽظبد ، إلّ الزىجؤ ثبألمُه َرصىٕ  األشةٕبي َرقٕةٕم الةللٕ  

   ع  1443َؽ  المشر د َالُ ُت إلّ اٍزىزبعبد                عُكد ٍابكح ، 

 ِبزاد التفك٘س :إهكبً٘خ تؼل٘ن ه 

لةنل   (Clark, 1992)% 5إوىب ا وَزقل  مةه غبقةبد كمب ىةب ٍةُِ وَةجخ رقة  عةه      

 َعل الالمبي ظوَهح لزالٕم المٍبهاد الزٓ رمرىىب مه اٍزقلا  عقُلىب ثعقصّ غبقبرٍب  

ٔىظةةو كٔجُوةةُ للزيرٕةةو علةةّ لوةةً مٍةةبهح ٔمرةةه لن رزؾَةةه ثبلزةةلهٔت َالمةةواً َالةةزالم      

مٍةةبهح الزيرٕةةو ا رقزلةة  عةةه لْ مٍةةبهح لفةةوِ  ةةبلزيلظ َال ةةجـ َالمٍُةةٕقّ   َٔةةوِ لن 

َٔشجً الزيرٕو ثمٍبهح قٕبكح الَٕبهح ، َعه غؤقً ٔام  الن بي َٔؤصو فٓ فجواد ااوَةبن 

   ع1441 مب رام  قُح مؾوا الَٕبهح عه غؤ  المٍبهح فٓ قٕبكرٍب     كْ ثُوُ ، 

َالز ُه ال جٕآ َؽلي َا ررزَةت مةه فة ت رةوا م  إن مٍبهاد الزيرٕو ا رىمُ ثبلىعظ

الماوفخ َالمالُمةبد ثة  ا ثةل لن ٔرةُن ٌىةبا رالةٕم مىةزظم َرمةؤه عملةٓ مززةبثع ، َقةل 

صجذ مه ف ت اللهاٍبد لن مٍبهاد الزيرٕو ا رىمُ رلقبمٕةبم ثمغةوك رالةٕم المةُاك اللهاٍةٕخ 

رٕةو الالٕةب َٔجةومظ الةنٌه فةٓ إغةبه ثبل ؤقخ الزقلٕلٔةخ ثة  إن ملة  ٔاةُق ومةُ قةلهاد الزي

   ع  1441القلهاد الاقلٕخ اللوٕب     عجلهللا الىبفع ، 

َٔةةوِ ٍةةزٕووجوط لن الةةن بي عجةةبهح عةةه مغمُعةةخ مةةه مٍةةبهاد الزيرٕةةو َالةةزالم الزةةٓ      

رَزقل  فٓ ؽة  مشةر د الؾٕةبح الُٕمٕةخ ،  مةب رَةزقل  فةٓ المغةبت األ ةبكٔمٓ، َلن ٌةني 

ٕصٍب َرالمٍب ، ٌَىبا علك  جٕو مه الجوامظ الزوثُٔةخ الزةٓ غُهٌةب المٍبهاد ٔمره رشق

   ع1441ثبؽضُن مزقصصُن ثٍلف رالٕم مٍبهاد َعملٕبد الزيرٕو  فزؾٓ عوَان 

إمن مٍةةبهاد الزيرٕةةو مةةه الممرةةه رىمٕزٍةةب َرالٕمٍةةب لرةة  األغيةةبت ثًةةط الىظةةو عةةه      

بت َمةةه فةة ت فجورةةٓ الشقصةةٕخ مَةةزُٔبرٍم النٌىٕةةخ لَ قةةلهارٍم الاقلٕةةخ ، ثةة  إن األغيةة

ٔمٕلُن إلّ ر جٕ  مٍبهاد الزيرٕو فةٓ المُاقة  الزةٓ رمةو ثٍةم ، ٌةنا ثباظةبفخ إلةٓ لوٍةم 

 َٔزمزاُن علام ثلهًَ الزيرٕو   



 Doi: 10.12816/jacc.2020.68456                             رذاذ مجيل سلطان
 

 

534 

 ثساهأ تٌو٘خ هِبزاد التفك٘س :

 ىزٕغةةخ للةةلعُح إلةةّ رالةةٕم الزيرٕةةو فةةٓ الُأةةبد المزؾةةلح األمؤرٕةةخ  مةةب فةةٓ   ٌٕئةةخ      

لالمةةٓ القةةُمٓ للؤبظةةٕبد َالالةةُ  َالزرىُلُعٕةةب لموؽلةةخ مةةب قجةة  الغبماةةخ المغلةةٌ  ا

  ع َلٔعةةةبم   اارؾةةةبك األمؤرةةةٓ 2913  ع َ ةةةنل    الغمإةةةخ الزوثُٔةةةخ القُمٕةةةخ 2913

  ع ظٍود الالٔل مه الجةوامظ  الةنْ ٔو ةي ثاعةٍب علةّ ر ةُٔو المةىٍظ 2915للمالمٕه 

فةةو لفةةن ٔو ةةي علةةّ األٍةةلُة الزالٕمةةٓ اللهاٍةةٓ  ٍُةةٕلخ لزؾَةةٕه الزيرٕةةو ، َثاعةةٍب اٖ

   ع2996َال ؤقخ الجىبمٕخ فٓ الزالٕم اليصلٓ     عئيح المبوع ، 

هد ثٍلف رالٕم الزيرٕو َمٍبهارً    ُ  َفٕمب ٔلٓ قبممخ ثعشٍو الجوامظ الزوثُٔخ الزٓ غُ

 الؾ  ااثلاعٓ للمشر د ألٍَجُهن  2

 مٍبهاد الزيرٕو لزبثب  1

 الجىبي الاقلٓ لغٕليُهك  3

 ثووبمظ  ُهد للٔجُوُ  0

 ثووبمظ الزيبع  الماوفٓ ااويابلٓ لُٔلٕب   5

 ثووبمظ اليلَيخ لألغيبت للجمبن  6

   ع1441  فزؾٓ عوَان ،      ثووبمظ فُٕهشزٕه الزالٕمٓ اا ىبمٓ   1

 لٌلاف ثوامظ رىمٕخ مٍبهاد الزيرٕو عىل األغيبت   

 أّالً: تٌو٘خ لدزح الطفل ػلٔ التفك٘س :

َرز لت ٌني الزىمٕخ مَبعلح ال ية  علةّ إرقةبن مغمُعةخ مةه المٍةبهاد مضة    الىظةو      

إلّ القعبٔب المقزليخ مه َعٍبد وظو اٖفؤه ، اؽزوا  َعٍبد وظو اٖفةؤه ، الزؾقة  

مه اافز فبد المزالكح ثٕه  هاي الىةبً َلفرةبهٌم ، رقٕةٕم  هاي اٖفةؤه َالؾرةم علٍٕةب ، 

د الزٓ رمرىً مه الزابم  مع المُاق  المقزليةخ فةٓ ؽٕبرةً     عةُكد َ ٕوٌب مه المٍبها

   ع 1443ٍابكح ، 

 ثبً٘بً: إمزان الطفل لراتَ :

مةةه الاُامةة  األٍبٍةةٕخ الزةةٓ رَةةبعل ال يةة  علةةّ الزيرٕةةو الَةةلٕم ٌةةُ إؽَةةبً ال يةة       

 ثبلوظةةب عةةه مارةةً َصقزةةً فةةٓ قلهارةةً ، َإما شةةاو ال يةة  ثٍةةنا ااؽَةةبً فَةةُف ٔىغةةي مةةب

َٔز ٕع إوغةبىي   َٔز لةت ملة  صةوايم َرىُعةبم فةٓ الجٕئةخ الزةٓ ٔةزالم فٍٕةب ال ية ، َرقيٕة  

م بلت الرجبه مىً، َعل  ااٍواف فٓ وقل لفربهي ، َرغىٕجً مُاق  اليش  ، َرقج  لفرةبهي 

   ع1442ثصوف الىظو عه ثاط ٍلجٕبرً     فٍٕم مص يّ ، 

 ثبلثبً: تٌو٘خ لدزح الطفل ػلٔ التخ٘ل :

رازمل مؾبَاد الزغؤت مه عبوت الزوثُٕٔه فٓ رىمٕخ ريرٕو ال ي  علّ القلهح علةّ      

الزقٕ   ابم  لٍبٍٓ مه عُام  الزيرٕو اأغبثٓ،َلٔخ مؾبَلةخ لزىمٕةخ القةلهاد ااثلاعٕةخ 

للِ ال ي  ا ثل لن ٔرُن ااٌزمب  األَت فٍٕب ٌةُ رىمٕةخ قةلهح ال ية  علةّ الزقٕة  َٔزمضة  
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صةةبهح ه جةةخ ال يةة  فةةٓ الماوفةةخ َالزَةةبةت عةةه  ةة  شةةٓي     ى ؤةةب ملةة  الٍةةلف فةةٓ إ

   ع1441الشوثٕىٓ ، 

 زاثؼبً: تٌو٘خ لدزح الطفل ػلٔ حل الوشكالد :

َٔؾزبط رق ٕػ ثووبمظ رىمٕخ ريرٕو ال ي  علّ اشزمبلً علّ مشر د    ر ةوػ علةّ      

ت إلةّ ؽلةُت ال ي     رزعمه عةلح فةوَض َاقزواؽةبد ثٍةلف رىمٕةخ ال ية  علةّ الُ ةُ

   ع1442فب خ لزل  المشر د     فٍٕم مص يّ ، 

 هكًْبد اإلثداع ّػٌبصسٍ :

 Pressأّالً: الوٌبخ الرٕ ٗمغ سَ٘ اإلثداع 

إن رقج  مغزمةع مةب َاعزوافةً ثقٕمةخ َلٌمٕةخ عمة  مةب شةوغ لٍبٍةٓ لزيةوك ٌةنا الامة       

 ع ٌ 2015َإثواىي فٓ ٍغ  الؾعبهح ااوَبوٕخ     ؽَه عجلالابت ، 

 Personثبً٘بً: الشخص الوجدع 

مةةةه القةةةُامم الزةةةٓ رلقةةةو فصةةةبمو األشةةةقبل المجةةةلعٕه قبممةةةخ للجبؽضةةةخ  ةةة ها       

(Clark, 1992)  ٓرعمىذ مب ٔل 

   ااوعجبغ النارٓ َااٍزق لٕخ َ وإٌخ الَل خ 

   القلهح علّ مقبَمخ العًُغ ااعزمبعٕخ 

 ٕ القلهح الابلٕخ علّ الزن و َااوزجبي للزيب    

    رؾم  الًمُض َالقل 

   المٕ  للمًبموح 

   ريعٕ  المَبم  الماقلح 

                                        رُافو قبعلح ماوفٕخ َاٍاخ 

 Processثبلثبً: الؼول٘خ اإلثداػ٘خ 

الاملٕخ ااثلاعٕةخ َ ةيبم هَمبوَةٕبم ثاجةبهاد وُعيٌةب فةٓ  Torranceٔص  رُهوٌ      

 مب ٔلٓ 

     اؽزمبت الًمُض َالقل 

    ااثلاإ ؽيي فٓ األعمبق 

    ااثلاإ  ُل فٓ مٕبي عمٕقخ 

    ااثلاإ ثىبي ق إ همٕلخ 

     ااثلاإ مصبفؾخ مع المَزقج 

    ااثلاإ مؾبكصخ َاٍزمبإ ل  خق خخ 

    ااثلاإ فوَط مه َهاي لثُاة مًلقخ 

    ااثلاإ إهاكح ع ي األٍواه َالزاوف 

    ااثلاإ إمابن للىظو مورٕه 
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   ، ٌُٔع1443ااثلاإ ش ت لألف بي                                     عيبف ع   

 Productالٌبتأ اإلثداػٖ 
ٔاىةةٓ ٌةةنا اارغةةبي ثبلىةةبرظ ااثةةلاعٓ مارةةً علةةّ افزةةواض لن الاملٕةةخ ااثلاعٕةةخ ٍةةُف      

 لةجٌ فٍٕةب ٍةُاي ل بوةذ علةّ شةر  رؤكْ فٓ الىٍبٔخ إلّ وُارظ ملمٍُخ مجلعخ ثصةُهح ا

 قصٕلح ل  لُؽخ فىٕخ ل  ا زشبف ل  وظؤخ  

الةنْ ٔةوِ لن Wallace َمةه الزاؤيةبد الزةٓ رجةوى الىةبرظ ااثةلاعٓ راؤة  َلةٌ      

 ااثلاإ عم  ٌبكف ٔقُك إلّ وُارظ ل لٕخ َ ٕو ماوَفخ ٍبثقبم  

مب َٔمّ ثباوغلٕئةخ  ٌَىبا مه عمع اارغبٌبد األهثع فٓ ومُمط َاؽل ٔزلقو فٓ

Person, Process, Product & Press: 4P’s  ، ع2999    فزؾٓ عوَان   

 مّز الودزسخ سٖ تٌو٘خ اإلثداع :

إن الملهٍةةخ لٍةةب كَه  جٕةةو فةةٓ ٌةةني هعبٔةةخ ااثةةلاإ فةةبلمُاك اللهاٍةةٕخ لَ القجةةواد      

ال يةة  مةةه ٌةةني الزالٕمٕةةخ ا ٔرةةُن لٍةةب لصوٌةةب علةةّ  مٕةةخ المالُمةةبد الزةةٓ ؽصةة  علٍٕةةب 

القجةةواد ٍةةُاي ثةةبلزلقٕه لَ ثبلمشةةبه خ فقةةػ ، لرىٍةةب رةةؤصو لٔعةةبم فةةٓ رىمٕةةخ اارغةةبي وؾةةُ 

 ااثلاإ َوؾُ    مب ٌُ علٔل  

إن اليابلٕبد الملهٍٕخ رَبعل ثشر   جٕو فٓ الزالةٕم ااثةلاعٓ َملة  مةه فة ت رٍٕئةخ      

ٓ مَةةئُلٕخ رًٕٕةةو وظةةوح مىةةبؿ اعزمةةبعٓ رالٕمةةٓ مزَةةبمؼ ٔشةةغع علةةّ ااثزربهٔةةخ ، َرجىةة

المغزمةةع إلةةّ المجةةلعٕه إلةةّ وظةةوح رقةةلٔو َاٍزؾَةةبن ، َرقةةلٔم المربفةة د مبكٔةةبم َماىُٔةةبم 

لوعبٔخ ااثلاإ ،  نل  رلهٔت المالمٕه علّ الزوثٕخ ااثلاعٕخ ، ثؾٕةش ٔرةُن المالةم علةّ 

د َعٓ ثبلقلهاد ااثلاعٕةخ َالَةمبد الشقصةٕخ للمجةلإ ، ثؾٕةش َٔةز ٕع رقجة  ااٍةزغبثب

ٌة  ع 2010 ٕو المعلُفخ مه ال ي  ، َٔقُ  ثزقلٔم الجوامظ ااثلاعٕخ     ٍةلٕمبن القؤةع ، 

   

َ ضٕةةوام مةةه الجؾةةُس الىيَةةٕخ فةةٓ مغةةبت رىجٕةةً ااثةةلاإ لظٍةةود الةةلَه الةةنْ ٔلاجةةً      

الملهٍةةُن َالةةةيم ي فةةٓ الملهٍةةةخ فةةةٓ َلك القةةلهاد ااثلاعٕةةةخ لةةجاط الز مٕةةةن وزٕغةةةخ 

به الغلٔةةلح لَ المقزليةةخ َكفةةع الزلمٕةةن إلةةّ ااقجةةبت لَ ااوصةةٕبإ إلةةّ الُقةةُف لمةةب  األفرةة

األفربه الماوَفخ َالمغوثخ مه قج  ، َٔصبة وزٕغخ لنل  ٌةؤاي الز مٕةن المجةلعٕه ثاةل  

الضقخ ثبلىيٌ َااوصٕبإ لولْ الغمبعخ ؽزّ ٔؾبفظُا علّ ع قةزٍم ااعزمبعٕةخ َٔإشةُن 

لفربه علٔلح َثةٕه مةب ٔ لةت مةىٍم لن ٔزالمةُي َٔصةبة  واعبم ويَٕبم ثٕه مب ٔشاوَن لوً 

   ع 1443 ضٕوام مىٍم ثبا زواة َااوَؾبة     عيبف عٌُٔ ، 

َوؾةه ا وَةةاّ إلةةّ إلقةبي ال ممةةخ علةةّ المالمةٕه ثَةةجت  ٕةةبة الزوثٕةخ ااثلاعٕةةخ فةةٓ      

مالمةٕه لَ الملاهً فلٌٕ ٌىةبا عملٕةبم إعةلاك لزالةٕم الزيرٕةو ااثةلاعٓ فةٓ ثةوامظ إعةلاك ال

علةةّ هلً الامةة  ، ثةة  علةةّ الارةةٌ ٔقةةع المالةةم رؾةةذ ظةةًػ لوفةةع مَةةزُٔبد الزؾصةةٕ  
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الماوفٓ مه ف ت افزجةبهاد رو ةي علةّ اٍةزلعبي المالُمةبد َالؾقةبم  ، َمةع ملةم فٍةُ 

   ع  1443م بلت ثزً ٕخ مىٍظ مقوه فٓ ملح ىمىٕخ مؾلكح     هَثود شُاهري ، 

عةةخ مزربملةةخ َ ةةىبعخ شةةبملخ لإلثةةلاإ َالمجةةلعٕه مةةه إمن وؾزةةبط فةةٓ ث كوةةب إلةةّ وٍ     

األل  إلّ الٕبي ثؾٕش وجلل ثوعبٔةخ ال يُلةخ فةٓ المىةيت َالوَظةخ َالملهٍةخ َالمغزمةع ، 

َفٓ وظوْ ثعن الاتي األ جو ٔقع علّ المؤٍَبد الزالٕمٕخ ألوٍب رَز ٕع هعبٔةخ ااثةلاإ 

 َرُعٕخ األٍوح َالمغزمع ثعٌمٕزً    

 ثلاعٓ  عقجبد الزيرٕو اا

 ػمجبد خبصخ ثوساحل ًوْ الطفل :

الاُام  الزٓ قل رؤكْ إلّ فزةُه القةلهح ااثلاعٕةخ فةٓ مواؽة   Arastehؽلك لهاٍذ      

 الامو المقزليخ ؽزّ وٍبٔخ المواٌقخ ثمب ٔعرٓ 

  َٔةةزال ال يةة  لةةلفُت الملهٍةةخ ٌَةةُ م بلةةت ثةةعن ٔةةزالم ال بعةةخ َلن  6 ةة   5مةه ٍةةه

ا ارقةةند ٌةةني الزُعٍٕةةبد شةةر م رَةةل ٕبم لَ فغبمٕةةبم فئوٍةةب ٔرةةُن مٍةةنثبم فةةٓ ٍةةلُ ً، فةةئم

 رؤكْ إلّ فى  هَػ ااثلاإ للًٔ  

  رظٍةةو الؾبعةةخ إلةةّ ااوعةةمب  إلةةّ عمبعةةخ مإىةةخ ٌَةةنا ٔز لةةت لن  24 ةة   1مةةه ٍةةه

ررةةُن لل يةة  مربوةةخ مؾةةلكح َمازةةوف ثٍةةب كافةة  الغمبعةةخ ممةةب ٔز لةةت مىةةً اامزضةةبت 

القجُت مه عبوجٍب َإا رٍلك مو يي فٍٕةب ٌَةنا ٔقٕةل لقُاوٕه الغمبعخ لرٓ ٔؾص  علّ 

 او  قً َؽؤزً فٓ الزاجٕو  

  ثلأخ المواٌقخ َمب ٔصبؽجٍب مه ظةًُغ اعزمبعٕةخ رزالة  ثا قزةً  25    23مه ٍه

ثةةبلغىٌ اٖفةةو َمةةب ٔغةةت لن ٔيالةةً َمةةب ا ٔغةةت لن ٔيالةةً ٌةةنا إلةةّ عبوةةت ظةةوَهح 

ٌةني الموؽلةخ ل ضةو رؾلٔةلام َراقٕةلام  ة  ملة  اامزضبت لقُاوٕه الغمبعخ الزٓ رصجؼ فةٓ 

 ٔاُق ااثلاإ َٔرجزً  

  ٔجلل اليزّ فٓ الزُعً افزجبه مٍىخ مه المٍه فئما  بوذ المٍىخ الزٓ  29    21مه

 افزبهٌب  بهمخ فٓ قُاوٕىٍب َهَرٕىٍب فئن قلهارً ااثلاعٕخ رقى  إلّ األثل  

   ع1443ٌ ،   عيبف عُٔ                                 

 : ثسًبهأ كْزد

 " إمّازم مٕ ثًْْ " : CoRTأّالً : التؼسٗف ثوؤلف الجسًبهأ 

رقوط كْ ثُوُ غجٕجبم فٓ مبل خ ؽٕش ل م  كهٍزً لٕؾص  علّ كهعبد فٓ علم الىيٌ 

َاليَُٕلُعٕب، ثباظبفخ إلّ كهعزٓ ك زُهاي فٓ ال ت َك زُهاي فٓ اليلَيخ مه عبماخ 

 بماخ  مجؤلط َل َيُهك َلىلن ٌَبهفبهك   مجؤلط ، َقل عم  فٓ ع

 :CoRTثبً٘بً: التؼسٗف ثجسًبهأ كْزد 
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  مب ٔقُت مصمم الجووبمظ إكَاهك كْ ثُوُ CoRTٔمض  مص لؼ      

E. De- Bono  ٓالؾوَف األَلّ لمؤٍَخ الجؾش الماوفCognitive Research 

Trust َقل لظٕ  الؾوف ،“O”    لزَٕٕو قوايح المص لؼ  رلمخ 

َمؤٍَخ الجؾش الماوفٓ ٌٓ مؤٍَخ ربثاخ لغبماخ  مجؤلط قب  كْ ثُوُ ثئوشبمٍب      

  َرُلّ إكاهرٍب ثىيًَ ، ٌَٓ  مب ٔجلَ مه اٍمٍب مؤٍَخ رٍزم ثبلجؾُس 2969فٓ عب  

المزالقخ ثباكهاا َاليٍم َالقعبٔب المزصلخ ثبلاق  َالزيرٕو، َقل لوشئ فٍٕب مو ي فبل 

 CoRTرُلّ  كْ ثُوُ إكاهرً َااشواف علًٕ ، َعىً ظٍو ثووبمظ ٍٔزم ثزالٕم الزيرٕو َ

 النْ ٔال مه لشٍو الجوامظ الزٓ ظٍود عه ٌني المؤٍَخ   

َقل هَعٓ فٓ رصمٕم َإعلاك الجووبمظ لن ٔرُن قبث م للزالٕم فٓ الملاهً، ٌَُ ٔازجو 

إلّ علح لًبد  مه لظقم ثوامظ رالٕم الزيرٕو فٓ الابلم َقل اقّ وغبؽبم  جٕوام َروعم

   ع1443َغج  فٓ ملاهً  ضٕوح     عبغ   ىابن ، 

 كة  ثٌ٘خ ّهضوْى الجسًبهأ : 

لقل  مم الجووبمظ لًٕ ٓ مظبٌو الزيرٕو المقزليخ مض  الزيرٕو ااثلاعٓ َالىقلْ 

َالجىبمٓ، ٌَُ فٓ مغملً مرُن مه ٍزخ لعياي    عيي مىٍب مؤل  مه عشوح كهًَ، 

لربم  مرُن مه ٍزٕه كهٍبم ، َٔزم رلهٌٔ    عيي ف ت فص  لْ لن الجووبمظ ثشرلً ا

كقٕقخ فٓ األٍجُإ ، لْ لن الغيي  05كهآٍ َاؽل، َفصو لر  كهً مب ٔقوة مه 

 الُاؽل مه الجووبمظ َٔزًوق مب ٔقبهة صمبوٓ ٍبعبد كهإٍخ فٓ    فص   

لَ ظةمه المةُاك  َٔزمٕي الجووبمظ ثبلموَوةخ الشةلٔلح ممةب ٔغالةً قةبث م ألن ٔةلهً مىيصة م 

اللهإٍخ األفوِ ، فٍُ لم ٔصمم لٕىبٍت فئخ عمؤخ مإىخ لَ رةلهعبم فب ةبم فةٓ الماوفةخ 

ؽٕةش لن ٌلفةةً رؾَةةٕه عملٕةةخ الزيرٕةةو لةةلِ اليةوك َلةةٌٕ رقةةلٔم قةةله ماةةٕه مةةه الماوفةةخ لَ 

المالُمبد ، لنا فٍُ ٔىبٍت الصًبه َالرجةبه ثاةل إعةواي راةلٔ د غيٕيةخ لٕةز ي  مةع  ة  

 ع www.idrac.org/arabic/cort/benefits.asp ٍه    

 َلقل  مم    عيي مه األعياي الَزخ لًٕ ٓ عبوجبم َاؽلام مه عُاوت الزيرٕو، رل  ٌٓ 

: CoRT 1  ٓٔو ةي علةّ رٍُةاخ لفة  الزيرٕةو ، َراىةٓ ثزةلهٔت ال لجةخ علةّ الزيرٕةو فة

عمٕع عُاوت المُقة  ثرة  ال ةوق الممرىةخ ، َثعفةن الىزةبمظ المزورجةخ علةّ  ة  افزجةبه 

ثبلىظو إلّ األٌلاف المزؾققخ ، َٔقزوػ كٔجُوُ لن رلهً ٌني الُؽلح فٓ ثلأخ الجووةبمظ 

 رورٕت   ثٕىمب ٔمره رلهٌٔ الُؽلاد األفوِ ثعْ
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2 : CoRT    ٔو ي علّ عملٕخ رىظٕم الزيرٕو ، َٔاىٓ ثزُعًٕ اوزجبي ال لجخ ثيبعلٕخ

 َثصُهح مىزظمخ مع الزو ٕي علّ المُق   

: CoRT  3   ٔو ي علّ عملٕبد الزيبع  َرىمٕخ الزيرٕو الىقلْ ، َٔاىٓ ثبلمَبم

 المزالقخ ثريبٔخ األكلخ َالؾغظ المى قٕخ  

: CoRT 4  ٔو ي علّ رىمٕخ الزيرٕو ااثلاعٓ ، فٕاوض عشو مٍبهاد لزُلٕل األفربه

 ااثلاعٕخ َرقٕٕمٍب  

: CoRT 5  ٔو ي علّ رىمٕخ المالُمبد المشبعو ، ٍَٔزم ثبلاُام  ااويابلٕخ المؤصوح

 علّ الزيرٕو  

 : CoRT 6  ٔو ي علّ األكاي َالام  ، َٔاىٓ ثزقلٔم إغبه عب  لمابلغخ المشر د

 ايم ثوثػ ااٍزوارٕغٕبد الزٓ عوظذ ثبللهًَ الَبثقخ لَ ثعفنٌب مىيوكح  ٍُ

 ك جـ   خصبئص الجسًبهأ :

ثمغمُعخ مه القصبمو الزٓ رغا  مىً ٍٍ  الز جٕ  فٓ الملاهً  CoRTٔزمٕي      

 ثمقزل  مواؽلٍب ، َرشغع المؤٍَبد علّ رجىًٕ  مىٍظ لزالٕم الزيرٕو ، ٌَٓ  

  ٔمره ر جٕ  الجووبمظ ثصُهح مَزقلخ عه مؾزُِ المُاك اللهإٍخ ، ٌَنا ٌُ اارغةبي

النْ ٔزقني كٔجُوُ ،  مةب ٔمرةه ااٍةزيبكح مىةً فةٓ إغةبه المةُاك اللهاٍةٕخ عةه غؤة  

 افزجبه مُاق  َمشر د كهإٍخ مه مؾزُِ المىٍبط  

  مه الموؽلةخ ااثزلامٕةخ ٔصلؼ الجووبمظ ل ٍزقلا  فٓ مَزُٔبد اللهاٍخ المقزليخ ثليام

 لَ األٍبٍٕخ موَهام ثبلموؽلخ الضبؤُخ َاوزٍبي ثبلموؽلخ الغبمإخ  

  ، الجووبمظ مصمم علّ شر  كهًَ لَ َؽلاد مَةزقلخ رقةل   ة  مىٍةب لٌةلافبم مؾةلكح

 ممب ٍَٔ  علّ المالمٕه فٍمٍب َرقلٔمب لل لجخ ثصُهح مزلهعخ  

 لٕت رالٕمةً َالمةُاك الزالٕمٕةخ ال ىمةخ الجووبمظ مزربم  مه ؽٕش َظُػ لٌلافً َلٍب

 َاللهًَ الىمُمعٕخ الزٓ ٔشزم  علٍٕب  

  ٔزعةةمه الجووةةبمظ  ضٕةةوام مةةه األمضلةةخ المشةةزقخ مةةه الؾٕةةبح الاملٕةةخ َالزةةٓ رؾقةة  شةةوغ

 ااصبهح َااٌزمب  للِ ال لجخ  

  ٓٔزةةةُافو الجووةةةبمظ فةةةٓ األٍةةةُاق، ممةةةب َٔةةةٍ  عملٕةةةخ الؾصةةةُت علٕةةةً للةةةوا جٕه فةةة

 اٍزقلامً  

  ثَبغخ رصمٕم الجووةبمظ ٍَةٍُلخ رىيٕةني إما رةُافود المةُاك األ ةلٕخ َرمةذ روعمزٍةب

 إلّ اللًخ الاوثٕخ  

  كقٕقةخ ، ممةب ٔغاة  لمةو  05ا ٔؾزبط    كهً مه كهًَ الجووبمظ الَزٕه ل ضو مةه

ر جٕقً فٓ الؾصو الصيٕخ ٍٍ م، ألن غُت فزوح الؾصخ عبكح فةٓ ماظةم المةلاهً 

 كقٕقخ   05ٌُ 
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 و علك  بف مه لكَاد الزقٕٕم ال ىمةخ ليؾةو مَةزُِ الزًٕةو فةٓ ريرٕةو ال لجةخ ٔزُاف

 ثال ر جٕ  الجووبمظ  

  ٔمرةةه اٍةةزقلا  الجووةةبمظ ثًةةط الىظةةو عةةه مَةةزُٔبد ال لجةةخ لَ رصةةىٕيبرٍم ؽَةةت

 قلهارٍم الاقلٕخ  

 : CoRT Thinking Toolsأمّاد كْزد 

ثمب لن ثووبمظ  ُهد ٔو ي علّ الزالٕم الاملٓ الز جٕقٓ للزيرٕو فئوً قبمم ثع ملً علّ      

رلهٔت الز مٕن علّ اٍزقلا  لكَاد فب خ رَبعلٌم علّ رىمٕةخ القةلهاد الزيرٕؤةخ لةلٍٔم 

، َقل اوجضقذ ٌني اليروح مه ااعزقةبك ثةعن الزيرٕةو مةب ٌةُ إا اٍةزوارٕغٕبد مإىةخ مزةّ مةب 

المةةوي َاعزةةبك ممبهٍةةزٍب ٍةةبعلي ملةة  علةةّ إرقةةبن الزيرٕةةو   َألن  ةة  كهً مةةه رالمٍةةب 

كهًَ  ُهد ٔقزو ثمغبت َاؽل ل ٌزمب   بلزقمٕه لَ ارقبم القواه لَ راؤ  المشرلخ 

َمةةب شةةبثً ملةة  فٍةةُ ٔةةلهة الز مٕةةن علةةّ اٍةةزقلا  لكَاد ٍََةةبم  فب ةةخ لرةة  مغةةبت 

ٌةني األكَاد علةّ لوٍةب لكَاد عملٕةخ رَبعلٌم علّ ممبهٍخ الزيرٕةو، َقةل عةوِ رصةمٕم 

رَزقل  للز جٕ  الاملٓ َلَٕةذ مغةوك وظةواد فلَةيٕخ ا رزغةبَى ؽةلَكٌب الةنا وح    كْ 

   ع ، َمه ٌني األكَاد  1441ثُوُ ، 

  األكاحCAF  ٌَّةٓ رشةٕو إلةConsider All Factors ٌَةٓ لكاح ٌةلفٍب رةلهٔت ،

الاُامةة  المؾٕ ةةخ ثةةبلمُق  َلفةةنٌب ثاةةٕه الز مٕةةن علةةّ االزيةةبد كاممةةبم إلةةّ عمٕةةع 

 ااعزجبه قج  إ لاه لْ ؽرم علًٕ  

  األكاحOPV  ّالزةةٓ رومةةي إلةةOther People’s Viewpoint  ٌَّةةٓ رَةةاّ إلةة

 Cالزو ٕي علّ الىظو ثبٌزمب  لُعٍخ الىظو األفوِ َعل  رغبٌلٍةب َإٌمبلٍةب  األكاح 

& S  ّالزةةٓ رومةةي إلةةConsequnces & Sequel مىٍةةب لن راةةُك  ، فةةبلًوض

 الز مٕن علّ الزجصو فٓ عُاقت المُق  َالزعم  فٓ وزبمغً قج  الزَوإ فٓ الجذ فًٕ 

  األكاحAPC  الممضلخ لاجبهحAlternatives, Possibilities, Choices  َٓالز

رٍلف إلّ رشغٕع الز مٕن علّ الىظو فٓ الجلام  لَام قج  ارقبم قواه لَ إع بي 

   ع1441ريَٕو     كْ ثُوُ ، 

 : CoRT 1ّصف لحلمبد تْس٘غ أسك التفك٘س 

  Plus, Minus, & Interest (PMI)اللهً األَت   اأغبثٕبد َالَلجٕبد َالمضٕو  

 ٔزعمه إثواى الغُاوت اأغبثٕخ َالَلجٕخ َالمضٕوح ل ٌزمب  فٓ    مُق  لَ فروح 

  Consider All Factors (CAF)اللهً الضبوٓ  اعزجبه عمٕع الاُام   

ٔزعمه ا زشبف    الاىب و المورج خ ثبلمُق  قج  الزُ   إلّ اٍزىزظ لَ 

 فروح ؽُلً  

 Rulesاللهً الضبلش  القُاعل 

 (CAF , PMI)ُٔفو فو بم اٍزقلا  مٍبهاد اللهٍٕه األَت َالضبوٓ 
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 Consequences & Sequel    (C&S)اللهً الواثع  المزورجبد َالاُاقت

 بد علّ ارقبم قواه علّ الملِ القصٕو َالمزٍُػ َالجإل ٔاىٓ ثلهاٍخ المزورج

 Aims, Goals, & Objectives  (AGO)اللهً القبمٌ  األٌلاف َالًبٔبد 

 ٔؤ ل علّ لٌمٕخ األٌلاف عه غؤ  كهاٍخ األٍجبة َالمجوهاد  

  Planning اللهً الَبكً   الزق ٕػ 

 , (C&S)ٍٕٔئ فو بم اٍزقلا  لكَاد الزيرٕو الزٓ عوظذ، َفب خ 

(AGO)  

 First Important Priorties    (FIP)اللهً الَبثع   رورٕت األَلُٔبد المٍمخ

 ٔاىٓ ثزو ٕي ااوزجبي علّ رورٕت األَلُٔبد ثال رُلٕل القٕبهاد المؾزملخ  

 & ,Alternatives, Possibilitiesاللهً الضبمه   الجلام  َااؽزمباد َاافزٕبهاد 

Choices (APC) 

ٔشغع ال لجخ علّ رُلٕل اؽزمباد  ٕو رل  المؤؾخ لَ الٍَلخ، َمل  لؾلؾخ 

 الغمُك َالوكَك الابغيٕخ فٓ الزيرٕو 

 Decisionsاللهً الزبٍع  القواهاد 

 علّ َعً القصُل   (APC) ,(FIP)ٔزٕؼ اليو خ لممبهٍخ لكَاد 

 Other Point Of View (OPV)خ الىظو األفوِ اللهً الابشو  َعٍ

ُٔعةةً اٌزمةةب  ال لجةةخ اعزجةةبه َعٍةةبد وظةةو اٖفةةؤه، ؽزةةّ ٔزؾقةة  وةةُإ مةةه 

الزُاىن مع اللهًَ الَبثقخ الزٓ رو يد علّ مُق  اليوك مارً، ٌَىب ٔزم الزع ل 

 علّ اليوَق ثٕه َعٍبد الىظو المقزليخ  

 ك٘ف٘خ تطج٘ك الدزّض :

 ةُهد فةٓ  زٕجةبد  ةًٕوح ثؾٕةش ٔؾةُْ  ة   زٕةت كهٍةبم  ةبم م، لقل كَوةذ كهًَ      

 َٔزم الزلهٌٔ مه ف ت ٌني الرزٕجبد  

  ٔقةةُ  المالةةم لَام ثُ ةة  مٍةةبهح الزيرٕةةو المةةواك الزةةلهٔت علٍٕةةب َٔشةةوؽٍب مةةع

 اٍزقلا  مضبت علٍٕب  

   ٔقُ  الز مٕن ثز جٕ  المٍبهح فٓ رلهٔجٕه لَ ص صخ 

 ُعةةبد مرةةُن مةةه لهثاةةخ إلةةّ فمَةةخ لفةةواك فةةٓ  ةة  ٔامةة  الز مٕةةن  فةةٓ شةةر  مغم

 عمبعخ  

  ٔقصةةو َقةةذ للمىبقشةةخ فةةٓ وٍبٔةةخ الةةلهً َمةةلِ ااٍةةزٕابة َفؾةةو الزًنٔةةخ

   Feedbackالواعاخ 
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   ٔا ٓ الز مٕن َاعت ثٕزٓ لمئل مه الزلهٔت علّ رل  المٍبهح 

 الدزاسبد السبثمخ

 م3891مزاسخ سْشاى ْٗسف ،  -

لصو اٍزقلا  لات األغيةبت علةّ رىمٕةخ الزيرٕةو ااثزرةبهْ لةلِ لغيةبت  هْضْع الدزاسخ :

 الؾعبوخ  

ٌةلفذ إلةّ الزاةوف علةّ اٍةزقلا  اللاةت علةّ رىمٕةخ الزيرٕةو ااثزرةبهْ  ُدف الدزاسخ :

 ل ي  الوَظخ  

 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

ّ مغمةةُعزٕه  غيةة م َغيلةةخ قَةةمُا إلةة 14ررُوةةذ عٕىةةخ اللهاٍةةخ مةةه  ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

 غي م َغيلخ فٓ    مغمُعخ   04مغمُعخ رغؤجٕخ ، َلفوِ ظبث خ ثُاقع 

 أمّاد الدزاسخ : 

    افزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت ثبٍزقلا  الؾو بد َاألشربت 

   ٌبهٌٔ   –مقٕبً هٍم الوع  لغُاو 

علةّ رىمٕةةخ فلصةةذ اللهاٍةخ إلةّ َعةةُك لصةو إٔغةبثٓ لأللاةةبة الزو ٕجٕةخ  ًتدبئأ الدزاسدخ :

القلهاد ااثزربهٔةخ لةلِ غية  الوَظةخ، َلن ومةُ ٌةني القةلهاد ثبٍةزقلا  ٌةنا الىةُإ مةه 

 األلابة ٔئل للِ الن ُه ثصُهح ل جو مه ااوبس   

 م3891مزاسخ سٌبء هحود ًصس حجبشٕ ،  -

ٍةةةىُاد فةةٓ قٕبٍةةةً  1 ةة   3ه الزيرٕةةةو ااثزرةةبهْ لةةةلِ األغيةةبت مةةة هْضددْع الدزاسددخ :

 .َرمبٔيي

   زاسخ :ُدف الد

  الزُ   إلّ لكاح مىبٍجخ لقٕبً القلهح علّ الزيرٕةو ااثزرةبهْ لةلِ األغيةبت مةه ٍةه

 ٍىُاد   1    3

  ٍةةىُاد َعلةةّ  3الزاةةوف علةةّ القةةلهح ااثزربهٔةةخ َمرُوبرٍةةب لةةلِ األغيةةبت مةةه ٍةةه

 ٍىُاد   3الزمبٔي فٓ مرُوبد القلهح ااثزربهٔخ فٓ ٍه 

 ٍةةىُاد  1 ةة   3زربهٔةةخ لةةلِ األغيةةبت فةةٓ ٍةةه الزاةةوف علةةّ رمةةبٔي لثاةةبك القةةلهح ااث

 َلٔعبم فٓ المَزُٔبد ااعزمبعٕخ َااقزصبكٔخ َالضقبفٕخ  

  ٍةىُاد ثةٕه  1 ة   3الزاوف علّ رمبٔي لثابك القلهح ااثزربهٔخ للِ األغيةبت فةٓ ٍةه

 الن ُه َااوبس  

غيةة م َغيلةةً مةةه مةةلاهً الؾعةةبوخ  14َقةةل اٍةةزقلمذ عٕىةةخ ثلًةةذ  ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

 ٍىُاد   1    3هٔبض لغيبت َالملهٍخ ااثزلامٕخ رزواَػ لعمبهٌم ثٕه َ

 أمّاد الدزاسخ :

    اٍزمبهح المَزُِ الزالٕمٓ َاللف  الشٍوْ للُاللٔه / إعلاك الجبؽضخ 
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  ٍىُاد / إعلاك الجبؽضخ   1    3افزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت مه 

 ًتبئأ الدزاسخ : 

  لةلٍٔم القةلهح علةّ ااؽَةبً ثبلمشةر د َالقةلهح علةّ القٕةبت لن لغيبت ٍه الض صةخ

ااثزرةةبهْ الةةنْ ٔةةلفاٍم إلةةّ اارٕةةبن ثرةةم ٌبمةة  مةةه األفرةةبه ممةةب ٔةةؤكْ إلةةّ ىٔةةبكح 

 كهعبرٍم فٓ ال  قخ  

  لن لةةلٍٔم القةةلهح علةةّ اارٕةةبن ثرمٕةةبد مةةه األفرةةبه األ ةةٕلخ َلن اٍةةزغبثبرٍم ثَةةٕ خ

 ثبلىَجخ للموَوخ َالزيب ٕ   

 م 3891أحود ػجداللط٘ف ػجبمح ،  مزاسخ -

 ماُقبد الزيرٕو ااثزربهْ   هْضْع الدزاسخ :

 ماوفخ ماُقبد الزيرٕو ااثزربهْ فٓ مواؽ  الزالٕم   ُدف الدزاسخ  :

 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

غجقةةذ اللهاٍةةخ علةةّ عٕىةةخ مةةه الزالةةٕم الاةةب  ثمؾبفظةةبد المىٕةةب َلٍةةُٕغ ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

  ٌٍَُبط  

 رُ لذ اللهاٍخ إلّ   ًتبئأ الدزاسخ :

  ٌىبا فوَقبم كالخ إؽصةبمٕبم ثةٕه موؽلزةٓ الزالةٕم األٍبٍةٓ   الؾلقةخ األَلةّ ع َالزالةٕم

األٍبٍةةٓ   الؾلقةةخ الضبوٕةةخ ع فةةٓ ماُقةةبد الزيرٕةةو ااثزرةةبهْ الزةةٓ رزالةة  ثرةة  مةةه 

الزيرٕةو  الوعبٔخ األٍةؤخ َارغةبي األٍةوح وؾةُ الزيرٕةو ااثزرةبهْ َمغمةُإ ماُقةبد

لصةبلؼ  42 4ااثزربهْ الزٓ رزال  ثبألٍوح ، َعمٕع ٌني اليوَق كالخ عىةل مَةزُِ 

 الؾلقخ الضبوٕخ مه الزالٕم األٍبٍٓ  

  ٓماُقبد الزيرٕو ااثزربهْ رزو ي ثصُهح ل جو فٓ الؾلقخ الضبوٕخ مه الزالٕم األٍبٍة

 ثمقبهوزٍب ثبلؾلقخ األَلّ  

 هٔةةخ لل يةة  ، ؽٕةةش ٔرةةُن لةةلِ ال يةة  فةةٓ الموؽلةةخ رةةعصٕو الجٕئةةخ علةةّ القةةلهح ااثزرب

 الامؤخ األَلّ قلهاد اثزربهٔخ ف ؤخ صم رؤصو علًٕ الاُام  المزالكح للجٕئخ  

 م 3891مزاسخ هصطفٔ هحود كبهل ،  -

كهاٍخ لجاط الاُام  الزٓ رؤصو علّ الزيرٕو ااثزرةبهْ لةلِ لغيةبت  هْضْع الدزاسخ :

 الؾعبوخ  

للهاٍخ إلّ ماوفةخ اارغبٌةبد الزوثُٔةخ لمالمةخ الؾعةبوخ َومةػ ٌلفذ ا ُدف الدزاسخ  :

 ريبعلٍب مع األغيبت علّ قلهاد الزيرٕو ااثزربهْ  

 المىٍظ الُ يٓ   هٌِأ الدزاسخ :

مالمةةخ رزةةواَػ  20غيةة م مةةه لغيةةبت الؾعةةبوخ ،  104ثلةةح ؽغةةم الإىةةخ ػٌ٘ددخ الدزاسددخ : 

 ٍىخ    20    3فجورٍم مه 

 اٍزقلمذ اللهاٍخ األكَاد الزبلٕخ   أمّاد الدزاسخ :
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   مقٕبً اارغبٌبد الزوثُٔخ للمالمٕه ٖمبت  بكق 

   ٌمقٕبً الزيرٕو ااثزربهْ لزُهاو 

   ْاٍزمبهح المَزُِ ااعزمبعٓ َااقزصبك 

   وظب  ف ولهى لزؾلٕ  الزيبع  الليظٓ ثٕه المالم َالزلمٕن 

 رُ لذ اللهاٍخ إلّ وزبمظ مه لٌمٍب   ًتبئأ الدزاسخ :

  لن ىٔةةبكح اارغبٌةةبد الزوثُٔةةخ لمالمةةخ هٔةةبض األغيةةبت فةةٓ ارغةةبي الوقةةخ َ لجةةخ ومةةػ

ااٍزقصبي المجرو فٓ الزيبع  ثٕه المالمخ َاألغيبت ، ٔةؤصو رةعصٕوام كاام علةّ قةلهاد 

 الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت  مب رقبً ثبفزجبهاد رُهاوٌ  

 الوقةةخ فةةٓ الىظةةو إلةةّ األمةةُه الزوثُٔةةخ ماد رةةعصٕو كات علةةّ قةةلهاد لن اارغةةبي وؾةة ُ

 الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت   علا الزيب ٕ  ع  

  ٓلن لٍبلٕت ٍلُا المالمخ الماجوح عه ٌنا اارغبي  مب ٔقَٕةٍب المقٕةبً المَةزقل  فة

اللهاٍةةخ رزمضةة  فةةٓ رٍُةةٕع المالمةةخ ليةةول األغيةةبت فةةٓ الرةة   َالؾو ةةخ َافزٕةةبه 

شبغ َالزابغ  مع الز مٕن َرقج  مىبقشزٍم ثصله هؽت َالزَلٕم ثؾ  ال ية  فةٓ الى

 مقبليخ مب رقُلً المالمخ  

  لٌمٕخ اا زشبف المجرو لألغيبت المجزرةؤه ، ألن لصةو القجةواد المىيلٕةخ َالملهٍةٕخ

 علّ قلهارً الماوفٕخ رجلل فٓ ٍه مجروح  

 زرةؤه َالمٌُةُثٕه َالزيبعة  ماٍةم لٌمٕخ رلهٔت المالمخ علّ ا زشبف األغيةبت المج

 ثمب َٔزضٕو اثزربهٌم َٔلعمٍب ، َررُٔه ارغبٌبد إٔغبثٕخ للٍٔم وؾُ ٌؤاي األغيبت  

 م 3891مزاسخ شٌٗت شبسؼٖ ،  -

الزيرٕةو ااثزرةبهْ لةلِ لغيةبت الؾعةبوخ َع قزةً ثبلمَةزُِ الضقةبفٓ  هْضْع الدزاسدخ :

 لألٍوح  

ه القةةةةلهح ااثزربهٔةةةخ َالمَةةةةزُِ الضقةةةةبفٓ الرشةةة  عةةةةه الا قةةةةخ ثةةةٕ ُددددف الدزاسددددخ  :

 َااعزمبعٓ َااقزصبكْ  

 المىٍظ الُ يٓ ، كهاٍخ اهرجبغٕخ   هٌِأ الدزاسخ :

غيلةخ مةه كَه الؾعةبوخ ، لْ فةٓ الموؽلةخ  63غية  ،  51شملذ الإىخ ػٌ٘خ الدزاسخ : 

 ٍةةىُاد ، َقةةل رةةم افزٕةةبه الإىةةخ مةةه مى قزةةٕه مقزليزةةٕه مةةه ؽٕةةش 6   0الامؤةةخ مةةه 

 المَزُٔبد الضقبفٕخ َااقزصبكٔخ   

 اٍزقلمذ اللهاٍخ األكَاد الزبلٕخ   أمّاد الدزاسخ :

   ٌافزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت لزُهاو 

   ْاٍزمبهح المَزُِ الضقبفٓ َااعزمبعٓ َااقزصبك 

   افزجبه هٍم الوع  لغُك او     ٌبهٌٔ للن بي 

 رُ لذ اللهاٍخ إلّ   ًتبئأ الدزاسخ :
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  ٌىبا ع قخ اهرجبغٕخ مُعجخ ثٕه المَزُِ الضقبفٓ َااعزمبعٓ َالقلهح علةّ الزيرٕةو

 ااثزربهْ  

  ُِثةةٕه لغيةةبت  42 4َعةةُك فةةوَق ماد كالةةخ إؽصةةبمٕخ ثةةٕه المزٍُةة بد عىةةل مَةةز

المَةةزُٔبد الضقبفٕةةخ َااعزمبعٕةةخ َااقزصةةبكٔخ المورياةةخ َلغيةةبت المَةةزُٔبد الضقبفٕةةخ 

 خ المىقيعخ فٓ القلهح علّ الزيرٕو ااثزربهْ  َااعزمبعٕخ َااقزصبكٔ

  الةةةلهعبد المورياةةةخ رارةةةٌ الجٕئةةةخ المىيلٕةةةخ المىظمةةةخ ، َلن لوةةةُاإ الزيةةةبع د ثةةةٕه

الُالةةلٔه َال يةة  رُعٍٕٕةةخ ، َالزةةٓ ٔازقةةل لوٍةةب ماد رةةعصٕو ماةةب ٌ علةةّ الزةةلف  الؾةةو 

 لألفربه َالزاجٕواد للِ األغيبت  

  م3883مزاسخ ػالء الدٗي الٌجبز ،  -

رعصٕو ريبع  األٍبلٕت الُاللٔخ فٓ الزىشئخ َمىبؿ ؽغوح اللهاٍةخ علةّ  هْضْع الدزاسخ :

 لٍلُة الزيرٕو ااثزربهْ للِ الزلمٕن فٓ الموؽلخ ااثزلامٕخ  

ماوفةةخ لٍةةبلٕت المابملةةخ الُاللٔةةخ َمىةةبؿ ؽغةةوح اللهاٍةةخ علةةّ لٍةةلُة  ُدددف الدزاسددخ  :

 الزيرٕو ااثزربهْ للِ الز مٕن مه الغىَٕه  

 المىٍظ الُ يٓ   هٌِأ الدزاسخ :

مالمخ مه ملٔىزٓ كٍُق َ يةو الشةٕـ ممةه رئةل فجةوح  21شملذ الإىخ ػٌ٘خ الدزاسخ : 

ٍةه صة س ٍةىُاد ٍة 25رلهٍَٔه علّ  م ةُه  311رلمٕةنام    600بثقخ لة عب  ، َممه كه 

إوبس ع مه ر مٕن الص  الواثع ااثزلامٓ ، َقةل هَعةٓ رغةبوٌ الز مٕةن فةٓ مزًٕةو  321

 الَه َالن بي َالمَزُِ ااعزمبعٓ َااقزصبكْ  

 اٍزقلمذ اللهاٍخ األكَاد الزبلٕخ   أمّاد الدزاسخ :

    لٕىُن   ٍىُاد ع ألَرٌٕ 24    6افزجبه القلهح الاقلٕخ الابمخ    

   اٍزمبهح المَزُِ ااعزمبعٓ َااقزصبكْ لألٍوح 

    ٍىخ ع لَٕل فٕو هللا َمؾمُك مىَٓ   21    9افزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت 

   اٍزجٕبن  هاي األثىبي فٓ مابملخ الُاللٔه لاجلالؾلٕم الَٕل 

 الَةةبمل فةةٓ  وظةةب  ف وةةلهى فةةٓ ثووةةبمظ رؾلٕةة  الزيبعةة  الليظةةٓ ، للزاةةوف علةةّ الةةىمػ

 الؾغوح اللهإٍخ  

 لشبهد الىزبمظ إلّ   ًتبئأ الدزاسخ :

  ِلم ٔزعؼ رعصٕو كات إؽصبمٓ ألٍبلٕت المابملخ الُاللٔةخ علةّ الزيرٕةو ااثزرةبهْ لةل

 الز مٕن  

  َِعةةُك رةةعصٕو كات إؽصةةبمٓ لمىةةبؿ الؾغةةوح اللهاٍةةٕخ علةةّ الزيرٕةةو ااثزرةةبهْ لةةل

عةةل لن مىةةبؿ الزيب َُ عةة  المُعةةت ٌةةُ لفعةة  لومةةبغ المىةةبؿ لظٍةةُه الز مٕةةن ، ؽٕةةش 

َرشغٕع المىبؿ ااثزربهْ ، ٔلًٕ مىبؿ ااٍزقصةبي المجزرةو ، صةم المىةبؿ  ٕةو المجبشةو 

 لؾغوح اللهاٍخ  
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   ْلم ٔزعؼ رعصٕو كات إؽصبمٓ لغىٌ الزلمٕن علّ الزيرٕو ااثزربه 

 ؾةة  اٌزمةةب  لةةم ٔزعةةؼ رةةعصٕو كات إؽصةةبمٓ لزيةةبع د لٍةةبلٕت المابملةةخ الُاللٔةةخ  ةة  م

 اللهاٍخ    َعىٌ الزلمٕن َمىبؿ ؽغوح اللهاٍخ علّ الزيرٕو ااثزربهْ للِ الز مٕن 

  ظٍو رعصٕو إؽصبمٓ فٓ ؽبلخ ريبع  ؽغوح اللهاٍخ َعىٌ الزلمٕن فةٓ َعةُك مابملةخ

َاللٔةةً لةةأل  رزَةةم ثةةبلوفط ، ؽٕةةش ريُقةةذ مغمُعةةخ ااوةةبس فةةٓ مىةةبؿ ااٍزقصةةبي 

 يبع  األفوِ َمل  فٓ الزيرٕو ااثزربهْ   المجزرو عه ٍبمو مغمُعبد الز

  فةةٓ ؽبلةةخ ريبعةة  ااٍةةزق ت المز ةةوف لةةأل  َمىةةبؿ ؽغةةوح اللهاٍةةخ ؽٕةةش ريُقةةذ

 مغمُعخ الز مٕن موريآ ااٍزق ت المز وف لأل  فٓ مىبؿ الزيبع  المُعت  

  إن عل  َعُك رعصٕو كات إؽصبمٓ للزيبع  ثٕه لٍبلٕت المابملخ الُاللٔخ َمىبؿ ؽغةوح

للهاٍةةخ علةةّ الزيرٕةةو ااثزرةةبهْ لةةلِ الز مٕةةن مةةه الغىَةةٕه ٔوعةةع إلةةّ اويصةةبت ا

اارغبٌبد َالممبهٍبد الزوثُٔخ لزىشئخ ال ي  ثٕه الملهٍخ َاألٍوح ؽٕش رام     

 مىٍمب فٓ ارغبي كَن َعُك رربم  َارصبت ثٕىٍمب  

 م3881مزاسخ هسٗن الْ٘سالسخ ،  -

 مب فٓ رىمٕخ ااثزربه للِ األغيبت  ملِ فبعلٕخ الٍَُُٕكها هْضْع الدزاسخ :

الزؾق  مه إمربوٕخ رىمٕخ ااثزرةبه لألغيةبت فةٓ موؽلةخ مةب قجة  الملهٍةخ  ُدف الدزاسخ  :

 عه غؤ  الٍَُُٕكهامب  

 غي م مه لغيبت الوَظخ مه الجىٕه َالجىبد   16ررُوذ الإىخ مه ػٌ٘خ الدزاسخ : 

 اٍزقلمذ اللهاٍخ األكَاد الزبلٕخ   أمّاد الدزاسخ :

   ٌٔافزجبه هٍم الوع  لغُك إو     ٌبه 

   ٌافزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لزُهاو 

   ث بقخ الم ؽظخ   إعلاك الجبؽضخ ع 

عةةبيد الىزةةبمظ مؾققةةخ اليةةوض األٍبٍةةٓ ثٍةةب ؽٕةةش لصجزةةذ إمربوٕةةخ رىمٕةةخ  ًتددبئأ الدزاسددخ :

 لٍَُُٕكهامب  ااثزربه للِ األغيبت ثبٍزقلا  لٍلُة ا

 م3881مزاسخ ّمام الخبجخ ،  -

لصةةو ثاةةط ااٍةةزوارٕغٕبد فةةٓ رةةلهٌٔ القةةوايح علةةّ رىمٕةةخ قةةلهاد  هْضددْع الدزاسددخ :

 الزيرٕو ااثزربهْ  

ٌةةلفذ اللهاٍةةخ إلةةّ رؾلٔةةل لصةةو ثاةةط اٍةةزوارٕغٕبد الزةةلهٌٔ َمىٍةةب  ُدددف الدزاسددخ  :

 هاد الزيرٕو ااثزربهْ  اٍزوارٕغٕخ الاص  النٌىٓ فٓ رلهٌٔ القوايح علّ رىمٕخ قل

 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

 غبلجخ مه غبلجبد الص  الضبوُْ   221ررُوذ الإىخ مه ػٌ٘خ الدزاسخ : 

 اٍزقلمذ اللهاٍخ افزجبه رُهاوٌ للزيرٕو ااثزربهْ الليظٓ     أمّاد الدزاسخ :
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ثةةةٕه لكاي رلمٕةةةناد لشةةةبهد الىزةةةبمظ إلةةةّ َعةةةُك فةةةوَق كالةةةخ إؽصةةةبمٕبم  ًتدددبئأ الدزاسدددخ :

المغمُعةةخ الزغؤجٕةةخ ال رةةٓ كهٍةةه ث ؤقةةخ الاصةة  الةةنٌىٓ َلكاي المغمُعةةخ العةةبث خ 

ال رةةٓ كهٍةةه ثباٍةةزوارٕغٕبد األفةةوِ فةةٓ ومةةُ قةةلهاد الزيرٕةةو ااثزرةةبهْ   ال  قةةخ ، 

 الموَوخ األ بلخ ع  

 م3891مزاسخ أحود الجِٖ الس٘د ،  -

 ربهٔخ ثلاه الؾعبوخ ثاط ثوامظ رىمٕخ ااثز هْضْع الدزاسخ :

 ٌلفذ إلّ كهاٍخ َرغؤت ثاط ثوامظ الزيرٕو للِ لغيبت الوَظخ  ُدف الدزاسخ :

 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

غيةة  َغيلةةخ ملزؾقةةٕه ثئؽةةلِ هَظةةبد ملٔىةةخ  96ررُوةةذ الإىةةخ مةةه  ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

 بوةةةذ غيةةة  فةةةٓ  ةةة  مغمُعةةةخ،  31المىصةةةُهح، قَةةةمُا إلةةةّ ص صةةةخ مغمُعةةةبد ثُاقةةةع 

المغمُعةةةخ األَلةةةّ رغؤجٕةةةخ َرةةةم فٍٕةةةب اٍةةةزقلا  ثةةةوامظ اللاةةةت لزىمٕةةةخ ااثزرةةةبه ، ثٕىمةةةب 

اٍزقلمذ المغمُعخ الزغؤجٕةخ الضبوٕةخ ثةوامظ الوٍةم فةٓ رىمٕةخ ااثزرةبه ، لمةب المغمُعةخ 

 الضبلضخ َرمض  المغمُعخ العبث خ، قل اٍزمود علّ ثووبمظ الُٕ  الابكْ  

 أمّاد الدزاسخ : 

  الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت ثبٍزقلا  الؾو بد َاألفابت  افزجبه 

   افزجبه الزيرٕو ااثزربهْ لألغيبت ثبٍزقلا  الصُه 

   ْثووبمظ ميزُػ لزىمٕخ الزيرٕو ااثزربه 

رُ لذ اللهاٍخ إلّ ريُق ثووبمظ اللات علةّ ثووةبمظ الوٍةم فةٓ رىمٕةخ  ًتبئأ الدزاسخ :

ثووةبمغٓ الوٍةم َاللاةت ريُقةب علةّ ثووةبمظ الٕةُ  الزيرٕو ااثزربهْ ل ي  الوَظةخ َلن 

 الابكْ  

 م 3881مزاسخ سبطوخ أحود الجبسن ،  -

لصو ثووبمظ رلهٔجٓ فٓ اٍزوارٕغٕخ ؽ  المشر د إثةلاعٕبم علةّ رىمٕةخ  هْضْع الدزاسخ :

 قلهاد الزيرٕو ااثلاعٓ للِ عٕىخ مه ال  ة المزيُقٕه  

ماوفةةخ رةةعصٕو ثووةةبمظ رةةلهٔجٓ فةةٓ ؽةة  المشةةر د لل ةة ة المزيةةُقٕه،  ُدددف الدزاسددخ :

َملِ فبعلٕخ الجووبمظ فٓ رىمٕخ قلهاد الزيرٕو ااثزربهْ  ال  قخ ، الموَوخ ، األ ةبلخع 

 للِ لفواك المغمُعخ الزغؤجٕخ  

 اٍزقلمذ اللهاٍخ المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

 غبلجبم ع  26غبلجخ ،  16غبلجبم مزيُقبم    01خ مه ررُوذ عٕىخ اللهاٍ ػٌ٘خ الدزاسخ :

 اٍزقلمذ اللهاٍخ المقبٌٕٔ الزبلٕخ    أمّاد الدزاسخ :

 مزٍُػ كهعبد المُاك الالمٕخ   الؤبظٕبد، اليٕئبي، الرٕمٕبي ، الزبهٔـ ال جٕآ ع 

   مقٕبً ااٍزلات علّ األشربت 

   ًُْافزجبه الن بي الل 



 Doi: 10.12816/jacc.2020.68456                             رذاذ مجيل سلطان
 

 

542 

 ٓاليص    مقٕبً افزٕبه اليم ي ف 

   مقٕبً رقُٔم الصيبد الَلُ ٕخ لل لجخ المزمٕئه 

 رُ لذ اللهاٍخ إلّ  ًتبئأ الدزاسخ :

   إن لفةةةواك المغمُعةةةخ الزغؤجٕةةةخ الزةةةٓ راوظةةةذ للجووةةةبمظ فةةةٓ اٍةةةزوارٕغٕخ ؽةةة

المشر د إثلاعٕبم قل ا زَجُا ف ُاد اٍزوارٕغٕخ ؽ  المشر د إلةّ عبوةت رىمٕةخ 

 ل  قخ ، الموَوخ ، األ بلخع قلهاد الزيرٕو ااثلاعٓ ،  ا

  ، ريُق الجىُن فٓ المغمُعخ الزغؤجٕخ علّ الجىةبد فةٓ قةلهرٓ ال  قةخ َاأل ةبلخ

َلم رظٍو اللهاٍخ فوَق كالخ ثٕه الغىَٕه فٓ ا زَبة ف ُاد ؽ  المشرلخ َفةٓ 

 قلهح الموَوخ 

 م 3881مزاسخ كْثس هحود الغتن ،  -

خ إثلاعٕةةخ إعوامٕةةخ فةةٓ رىمٕةةخ الزيرٕةةو لصةةو اٍةةزقلا  ثووةةبمظ لوشةة  هْضددْع الدزاسددخ :

 ااثزربهْ للِ عٕىخ مه لغيبت الؤبض ثلَلخ الجؾؤه  

ثؾش َرؾلٔل لصةو اٍةزقلا  ثووةبمظ رةلهٔجٓ فةٓ إصةواي الزيرٕةو ااثزرةبهْ  ُدف الدزاسخ :

علةّ رىمٕةخ مٍةبهاد الزيرٕةةو ااثزرةبهْ  ال  قةخ ، الموَوةةخ ، األ ةبلخ ، الزيب ةٕ ع لةةلِ 

 يبت الؤبض  مغمُعخ مه لغ

   غجقذ اللهاٍخ المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ

إوةةبسع  11م ةةُه ،  21غيةة م َغيلةةً   04ررُوةةذ عٕىةةخ اللهاٍةةخ مةةه  ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

 ٍىُاد مه عمٕع الصيُف الزمٍٕلٔخ   6َ  5رزواَػ لعمبهٌم ثٕه 

للزيرٕةةو ااثزرةةبهْ الصةةُهح  لع  اٍةةزقلمذ اللهاٍةةخ  افزجةةبه رةةُهاوٌ أمّاد الدزاسددخ :

  مقٕبً قجلٓ َالصُهح  ةع  مقٕبً ثالْ 

لظٍود الىزبمظ ريُق لكاي المغمُعخ الزغؤجٕةخ فةٓ القٕةبً الجاةلْ علةّ  ًتبئأ الدزاسخ :

 ىم مٍم فٓ المغمُعخ العبث خ فٓ ال  قخ َاأل بلخ َالزيب ٕ  َاللهعخ الرلٕخ  

 م 3881مزاسخ ػصٗصح الوبًغ ،  -

رىمٕةةخ قةلهاد الزيرٕةةو عىةل الز مٕةةن   اقزةواػ ر جٕةة  ثووةبمظ  ةةُهد  الدزاسدخ :هْضدْع 

 للزيرٕو ع  

الزاؤة  ثجووةبمظ  ةُهد للزيرٕةو ثًةوض اقزةواػ رقلٔمةً فةٓ الصةيُف  ُدف الدزاسدخ :

الالٕب مةه الموؽلةخ ااثزلامٕةخ لَ فةٓ الموؽلةخ المزٍُة خ َملة   عؽةل الغٍةُك وؾةُ ر ةُٔو 

 ِ ااكهاا َالزيرٕو للِ الز مٕن  الزالٕم ثٍلف رؾَٕه مَزُ

اٍةةزقلمذ اللهاٍةةخ المةةىٍظ الُ ةةيٓ فةةٓ غةةوػ ثاةةط الؾلةةُت لٍةةني  هددٌِأ الدزاسددخ :

المشةرلخ الزالٕمٕةخ َملة  عةه غؤة  الزاؤةة  ثجووةبمظ  ةُهد الاةبلمٓ لز ةُٔو مٍةةبهاد 

 الزيرٕو عىل الز مٕن ثًوض اٍزرشبف ملِ إمربوٕخ ر جٕقً فٓ ملاهٍةىب لمَةبعلح الز مٕةن

 علّ الزًلت علّ مب ٔابوُن مىً مه رلوٓ فٓ مَزُِ القلهاد الزيرٕؤخ  
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 اقزوؽذ الجبؽضخ ثاط ااعزجبهاد ااعوامٕخ ال ىمخ   ًتبئأ الدزاسخ :

  القٕب  ثلهاٍخ شبملخ َعمٕقخ للجووبمظ ثُاٍ خ فؤة  مةه الجةبؽضٕه الزوثةُٕٔه َرقؤةو

 بعٕخ َإمربوبرىب الجٕئٕخ  ملِ مىبٍجخ ر جٕقً َفبملرً فٓ ظُي ظوَفىب ااعزم

  رصةةمٕم كَهاد قصةةٕوح لزةةلهٔت المالمةةٕه علةةّ  ٕيٕةةخ ر جٕةة  الجووةةبمظ َرُظةةٕؼ

 غجٕازً َالٍلف مىً  

   ر جٕ  الجووبمظ ثشر  رغؤجٓ فٓ علك مه الملاهً علّ لن ٔةزم قٕةبً كهعةخ الزقةل

 اليروْ عىل إ مبلٍم لر  عيي مه لعياي الجووبمظ  

 م  3881شٕ ، مزاسخ إثساُ٘ن هحود الوغب -

مةةلِ فبعلٕةخ ثووةبمظ رةةلهٔجٓ لزىمٕةخ ثاةط القةةلهاد ااثزربهٔةخ لةةلِ  هْضدْع الدزاسدخ :

 لغيبت الموؽلخ ااثزلامٕخ  

ماوفخ ملِ فبعلٕخ الجووبمظ الزلهٔجٓ المَزقل  فٓ رىمٕخ ثاط القةلهاد  ُدف الدزاسخ :

وؽلةةخ ااثزلامٕةةخ َفب ةةخ ااثزربهٔةةخ   األ ةةبلخ ، ال  قةةخ ، الموَوةةخ ع ثبلىَةةجخ لز مٕةةن الم

 الص  الواثع  

 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

غبلجةبم َغبلجةخ َقةل قَةمذ إلةّ مغمةُعزٕه  00اٍزقل  عٕىخ عشُامٕخ مةه ػٌ٘خ الدزاسخ :

  رغؤجٕخ ، َظبث خع  

 اٍزقلمذ اللهاٍخ األكَاد الزبلٕخ   أمّاد الدزاسخ :

 اوٌ الصُهح  ةع  افزجبه القلهح علّ الزيرٕو ااثزربهْ لزُه 

   اٍزمبهح المَزُِ ااقزصبكْ َااعزمبعٓ  مؾمُك عجل الؾلٕم ، المىَٕٓع 

   افزجبه الن بي الليظٓ  ع ٕخ ؽىبع 

 ًتبئأ الدزاسخ :

   بن للجووبمظ رعصٕو ل جو فٓ ال  قخ ، ثٕىمب  بن رعصٕوي لق  فٓ الموَوخ َاأل بلخ  

  المغمُعزٕه الزغؤجٕخ َالعبث خ فٓ األ ةبلخ ا رُعل فوَق ماد كالخ إؽصبمٕخ ثٕه

 َال  قخ َالموَوخ ثبلىَجخ للز جٕ  القجلٓ  

  رُعل فوَق ماد كالخ إؽصبمٕخ ثٕه المغمُعزٕه فةٓ   األ ةبلخ ، ال  قةخ ، الموَوةخ

 ع ثبلىَجخ للز جٕ  القجلٓ َالجالْ لصبلؼ الجالْ  

 ىمةةُ  األ ةةبلخ ، ال  قةةخ رُعةةل فةةوَق ماد كالةةخ إؽصةةبمٕخ ثةةٕه المغمةةُعزٕه فةةٓ ال

 الموَوخع ثبلىَجخ للز جٕ  الجالْ لصبلؼ المغمُعخ الزغؤجٕخ  

 م1003مزاسخ ػلٖ زاشد ،  -

 ثووبمظ رىمٕخ قلهاد ااثزربه للِ األغيبت   هْضْع الدزاسخ :

 3رىمٕخ القلهاد ااثزربهٔخ للِ األغيبت فٓ موؽلخ مب قجة  الملهٍةخ      ُدف الدزاسخ  :

 َرمض  ٌني القلهاد فٓ القلهح علّ ال  قخ َالموَوخ َاأل بلخ  ٍىُاد، 6   
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 المىٍظ الزغؤجٓ   هٌِأ الدزاسخ :

غيةة  َغيلةةخ فةةٓ الموؽلةةخ  10غجةة  الجووةةبمظ علةةّ عٕىةةخ مرُوةةخ مةةه ػٌ٘ددخ الدزاسددخ :

 الزمٍٕلٔخ إؽلِ ملاهً ملٔىخ لثٍب فٓ المملرخ الاوثٕخ الَاُكٔخ  

ص صةةةخ لٍةةةبلٕت لزىمٕةةةخ ااثزرةةةبه ٌةةةٓ   األٍةةةبلٕت اٍةةةزقلمذ اللهاٍةةةخ  أمّاد الدزاسدددخ :

الؾو ٕخ ، األٍبلٕت الزشرٕلٕخ الجىبمٕخ، األٍبلٕت وم ٕخ ع َرعمه الجووةبمظ عشةوح لوشة خ 

مىٍةةب مزالقةةخ ثبألٍةةبلٕت الؾو ٕةةخ ٌَةةٓ  الزىةةُإ الؾو ةةٓ َال ةةوق المقزليةةخ ، َظةةع  3، 

ثبألٍةبلٕت الزشةرٕلٕخ الجىبمٕةخ  مزالقةخ 3الروح فٓ الَلخ  َال وق المقزليخ لاجُه الؾج  ع َ 

مزالقةةخ ثبألٍةةبلٕت الليظٕةةخ  0ٌَةةٓ   رقزةةخ الومةة  َغةةٕه الصلصةةبت َالوٍةةم األلةةُان ع َ 

 ٌَٓ  لاجخ الؾوَف َالزمضٕ  َلات لكَاه َعىبَٔه القصو َاألؽبكٔش الٍبريٕخع  

يرٕةةو لصجزةةذ وزةةبمظ اللهاٍةةخ لن الجووةةبمظ لكِ فاةة م إلةةّ رىمٕةةخ قةةلهاد الز ًتددبئأ الدزاسددخ :

ااثزرةةبهْ لةةلِ األغيةةبت الةةنٔه ٔى جةة  علةةٍٕم الجووةةبمظ ٌةةنا إلةةّ عبوةةت كَهي فةةٓ رىمٕةةخ 

 عُاوت علٔلح لل ي  مىٍب الغُاوت الجلوٕخ َالىيَٕخ َالاقلٕخ َااعزمبعٕخ  

 م1003مزاسخ كسٗوخ الؼ٘داًٖ ،  -

لهٍةخ ثووبمظ لزىمٕخ القلهاد ااثزربهٔخ للِ لغيبت موؽلخ مب قجة  الم هْضْع الدزاسخ :

 فٓ كَلخ اامبهاد الاوثٕخ المزؾلح  

ٌلفذ إلّ ااٌزمب  ثزىمٕخ القلهاد ااثزربهٔخ للِ لغيةبت موؽلةخ مةب قجة   ُدف الدزاسخ :

الملهٍخ عه غؤ  رقلٔم ثاط األوش خ َمةُاك الزالةٕم فةٓ مةلاهً هٔةبض األغيةبت فةٓ 

الزاجٕةو عةه كَلخ اامةبهاد فةٓ  ةُهح لوشة خ َمٍةبهاد اثزربهٔةخ َرشةغٕع ال ية  علةّ 

مشبعوي َلفربهي َقلهارً ااثزربهٔخ ، َإعلاك ثووبمظ ٍٔلف إلّ رىمٕخ القلهاد ااثزربهٔةخ 

للِ لغيبت موؽلةخ مةب قجة  الملهٍةخ ، َافزجةبه مةلِ رةعصٕو الجووةبمظ فةٓ رؾَةٕه مَةزُِ 

 القلهاد ااثزربهٔخ للِ األغيبت  

 المىٍظ الزغؤجٓ  هٌِأ الدزاسخ : 

غي  َغيلةخ فةٓ الصة  الضةبوٓ مةه الوَظةخ  61  ررُوذ عٕىخ الجؾش مه  ػٌ٘خ الدزاسخ

افزٕو مىٍم مه ٔقع فٓ ااهثبعٓ األعلّ َااهثبعٓ األكوّ علّ مقٕةبً اافزجةبه للزيرٕةو 

ااثزرةةبهْ الصةةُهح   ل ع لزةةُهاوٌ َقَةةمُا إلةةّ لهثةةع مغمُعةةبد مغمةةُعزٕه رغؤجٕةةخ 

  م  غي 30غي م َمغمُعزٕه ظبث خ علكٌب  30علكٌب 

 ًتبئأ الدزاسخ : 

  رُعل فوَق ماد كالخ إؽصبمٕخ ثةٕه لغيةبت المغمُعةخ الزغؤجٕةخ َكهعةبد لقةواوٍم

مه لغيبت المغمُعخ العبث خ فٓ اافزجبه المَزقل  فٓ اللهاٍخ ممب ٔؤ ةل علةّ لن 

الجووبمظ المَزقل  فٓ رىمٕخ القلهاد ااثزربهٔخ للِ لغيبت مةب قجة  الملهٍةخ لةً لصةوام 

 َظبٌوام فٓ رىمٕخ الَلُا ااثزربهْ  فابام 

   رُعل فوَق ماد كالخ إؽصبمٕخ ثٕه كهعبد لفواك المغمُعخ الزغؤجٕخ فةٓ الز جٕة

 القجلٓ َكهعبد لفواك ويٌ المغمُعخ فٓ القٕبً الجالْ  
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  لَ ذ الجبؽضخ ثعوَهح ااٌزمب  ثبلزشغٕع لل ي  َالزاجٕو عه ويَةً َرةُفٕو لكَاد

 الضقبفخ كاف  َفبهط المىيت   

 هٌِأ الدزاسخ ّاإلجساءاد :

ؽٕةةش لن ٌةةني اللهاٍةةخ رٍةةلف إلةةّ قٕةةبً مةةلِ فبعلٕةةخ ثووةةبمظ مقزةةوػ علةةّ الزيرٕةةو      

مةةىٍظ الزغؤجةةٓ ؽٕةةش ٔةةزم ااثةةلاعٓ ل يةة  مةةب قجةة  الملهٍةةخ ؛ فقةةل اٍةةزقلمذ اللهاٍةةخ ال

افزٕةةةبه مغمةةةُعزٕه مةةةه الوَظةةةخ ، رمضةةة  إؽةةةلاٌمب الإىةةةخ الزغؤجٕةةةخ َاألفةةةوِ الإىةةةخ 

 العبث خ صم ٔزم إعواي القٕبً القجلٓ للإىزٕه  

ثاةةل ملةة  ٔ جةة  الجووةةبمظ علةةّ الإىةةخ الزغؤجٕةةخ فقةةػ صةةم ٔةةزم إعةةواي القٕةةبً الجاةةلْ علةةّ 

 الإىزٕه  

 هجتوغ الدزاسخ ّػٌ٘تِب 

ٍةةىُاد ع  6 ةة   5مةةع اللهاٍةةخ  ٔزرةةُن مةةه لغيةةبت المَةةزُِ الضبلةةش الزمٍٕةةلْ   مغز  2

 ثؤبض األغيبت الؾرُمٕخ ثملٔىخ علح  

عٕىخ اللهاٍخ   اشةزقذ عٕىةخ اللهاٍةخ ثبل ؤقةخ الاملٔةخ مةه المغزمةع األ ةلٓ َملة    1

 لألٍجبة الزبلٕخ  

   رابَن إكاهح الوَظخ مع الجبؽضخ فٓ ر جٕ  الجووبمظ 

 ربوٕبد ال ىمخ لز جٕ  الجووبمظ فٓ الوَظخ   رُافو اام 

   اٍزٕيبي الوَظخ للشوَغ ال ىمخ لز جٕ  اللهاٍخ 

غية م مةه لغيةبت المَةزُِ الضبلةش الةن ُه َااوةبس ثبلوَظةخ  04ٌَٓ عجةبهح عةه 

 الَبكٍخ فٓ ملٔىخ علح   

 م1001ثسًبهأ ك أًب أسكس   إػدام / الجبحثخ ، 

 سكسح الجسًبهأ :

الجووبمظ عجبهح عه عشو ؽلقبد ،    ؽلقخ رمض  مٍبهح مةه مٍةبهاد الزيرٕةو ، ٌَةني      

 ً الؾلقبد مَزقبح مه ثووةبمظ  ةُهد الاةبلمٓ الةنْ َظةاخ إكَاهك كْ ثُوةُ َالةنْ ٔةله 

فةةٓ ص صةةٕه كَلةةخ فةةٓ الاةةبلم ، علةةّ اعزجةةبه لن الزيرٕةةو َااثةةلاإ مٍةةبهاد ٔمرةةه رالٕمٍةةب 

لفوِ ٌَنا مب ريالةً ؽلقةبد ثووةبمظ   لوةب لفرةوع عةه غؤة   َالزلهٔت علٍٕب  عْ مٍبهح

األمضلخ الز جٕقٕخ المزىُعخ الزٓ ٔيرو فٍٕب ال ي  مَزقلمبم عشةو مٍةبهاد ريرٕؤةخ مزىُعةخ 

، ٌَنا ٍَٔ  الممبهٍخ اليالٕخ لمٍبهاد الزيرٕو فٓ الؾٕبح الُٕمٕخ َثبلزبلٓ ٌةني الممبهٍةخ 

               فٓ مُاق  الؾٕبح المقزليخ َزقلمٍب ال ي  رلقبمٕبم رغا  مٍبهاد الزيرٕو لٍلُة ؽٕبح لْ ٔ

 الفئخ الؼوسٗخ للجسًبهأ :     

ةة خ ثؾٕةةش رىبٍةةت غيةة  مةةب قجةة  الملهٍةةخ فةةٓ موؽلةةخ الزمٍٕةةلْ        َ ٌةةني الؾلقةةبد مج

 ع ٌَٓ رؾزُْ علّ مُاك ر جٕقٕخ مزىبٍجخ مع الجٕئخ َالقٕم ااٍ مٕخ  ٍىُاد6 
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 ُدف الجسًبهأ :

 ٍٔلف ٌنا الجووبمظ إلّ رىمٕخ مٍبهاد الزيرٕو ااثلاعٓ ل ي  مب قج  الملهٍخ       

 هدح الجسًبهأ :     

راوض ؽلقبد الجووبمظ فٓ َؽلح مَزقلخ  لوةب لفرةوع مةلرٍب لٍةجُعبن َمةلح  ة  ؽلقةخ      

 كقٕقخ   04

 طسٗمخ ػسض الجسًبهأ :

غيةةبت فةةٓ الوَظةةبد ، َررةةُن ٔةةزم عةةوض الجووةةبمظ فةةٓ فزةةوح الؾلقةةخ المقصصةةخ لأل     

 عبكحم فٓ اليزوح الصجبؽٕخ ، َٔزم الاوض عه غؤ  غوػ المُظُإ َإوزبط األفربه  

 خطْاد ػسض الجسًبهأ :

 رٍٕئخ ال ي  لمُظُإ الُؽلح   لوب لفرو ع       أّالً :

 اقزواػ لُؽخ إع ن َرىيٕنٌب مع األغيبت قج  ثلي ؽلقبد الزيرٕو    ثبً٘بً :

لجلي فٓ إعواياد الؾلقخ   الَ   علّ األغيةبت َرة َح القةو ن َمزبثاةخ الؾعةُه ا ثبلثبً :

 َالًٕبة     ع قج  ثلي ؽلقخ الزيرٕو ، اٍزً ت َقذ الؾلقخ فٓ الزيرٕو َؽَت   

ة ماىةةّ الؾلقةةخ إلةةّ مٌةةه ال يةة   زاثؼددبً : ثةةلي ؽلقةةخ الزيرٕةةو ثبلٍُةةٕلخ الؾَةةٕخ الزةةٓ رقةةو 

 كقبم  ع 5 عوظٍب ث ؤقخ عناثخ َشٕقخ    

م ةو المضةبت الزُظةٕؾٓ لمُظةُإ الؾلقةخ فٍةُ َٔةبعل ال ية  علةّ فٍةم  الماىةّ  خبهسبً :

 كقبم  ع  5المواك مه الؾلقخ َُٔعً ريرٕوي ثبرغبي مإه     

 رقَٕم األغيبت إلّ مغمُعزٕه ،    مغمُعخ مع مالمخ   سبمسبً :

 م عكقب24عوض المضبت َثلي إوزبط األفربه َرلَٔىٍب   سبثؼبً :

 كقبم  ع 5مىبقشخ األفربه َافزٕبه ل ضوٌب رمٕيام      ثبهٌبً :

 كقبم  ع 24عوض المضبت الضبوٓ       تبسؼب :

 كقبم  ع 5مىبقشخ األفربه َافزٕبه ل ضوٌب رمٕيام َإثلاعبم      ػبشساً :

 تؼل٘وبد الجسًبهأ :

 ثَ ٓ ََظؾٓ األمضلخ الز جٕقٕخ 

  ثبعضبم للو جخ فٓ المشبه خ  اعالٓ الزيرٕو مجٍغبم َممزابم 

  ٕوْ المضبت الز جٕقٓ إما لؽََذ لن فرةوح الامة  مملةخ لَ  ةاجخ ، ألن  لٕةخ الزيرٕةو 

 ل ضو لٌمٕخ مه المُاظٕع الم وَؽخ  

  ا رٕعٍةٓ فقةةل ا رىغؾةةٓ كاممةةبم فةةٓ إفةةواط الرضٕةةو مةةه األفرةةبه المجلعةةخ َلرةةه ملةة  لةةه

 ل ي   ٔرُن إا فٓ الجلأخ قج  ارَبإ لف  ريرٕو ا

  الزيمةةٓ ثبلُقةةذ المؾةةلك فةةنل  ظةةوَهٔبم فةةٓ علَةةبد الزيرٕةةو فٍةةُ ٔمىةةع الزشةةزذ عةةه

 المُظُإ َٔمرى  مه اٍزقلا  ٌنا الُقذ المزبػ فٓ الزيرٕو َلٌٕ فٓ الىقبُ  

  شغآ ريرٕو ال ي  فٍُ الابم  األ ضو لٌمٕخ فٓ المَبعلح علّ إوزبط األفربه 
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 ٓالؾٕبح ا ٔال ؽبفيام   لُ لفجود ال ي  لن الزيرٕو لمو مٍم ف 

  ااوغبى الاقلٓ لل ي  َإوزةبط لفرةبه علٔةلح لةم َٔةج  لن فرةو فٍٕةب مةه قجة  ٔصةىع قةله

  جٕو مه الزؾيٕي  

    ٍٓالزؾيٕي الىبرظ عه الممبهٍخ اليالٕخ لمٍبهاد الزيرٕو فٓ مُاق  الُٕ  اللها 

   ٔىزظ الزؾيٕي عه غؤ  مقبهوخ األفربه المقزليخ للمغمُعبد 

   الؾُافي الليظٕخ مض   للٔ   م  جٕو مه األفربه ، مب  ىذ ألفرو ثٍنا لثلام 

  اؽنهْ مه إمعبي َقذ غُٔ  فٓ مضبت ر جٕقٓ ماةٕه مٍمةب  ةبن ممزاةبم لل ية  ، ألن

ل ضو مب ٔمر ه ال ي  مه ا زَةبة مٍةبهح ريرٕؤةخ ٌةُ ررةواه الز جٕة  علةّ الالٔةل مةه 

 األمضلخ       

 ٍمٍب فبلاق  ٔؾزبط إلّ عملٕبد هٍةمٕخ لزُعٕةً ااوزجةبي ، َملة  ٍمٓ لل ي     لكاح ثب

 ثال مؾبَلخ رقؤت ماىّ الؾلقخ لل ي  صم ثال مل  ٍٕزاُك علّ المَمّ   

   اقزصوْ    ؽلقخ علّ مٍبهح َاؽلح فقػ مه مٍبهاد الزيرٕو 

    َلفٕوام     ُوٓ  جُهح 
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 لَام   المواعع الاوثٕخ

هٍةبلخ  ثاط ثوامظ رىمٕخ ااثزربهٔخ ثلاه الؾعةبوخ،   ع 2910لؽمل الجٍٓ الَٕل     2

 مبعَزٕو ، مصو   عبماخ المىصُهح  

، هٍةبلخ مبعَةزٕو  ماُقبد الزيرٕو ااثزربهْ  ع ، 2961لؽمل عجلالل ٕ  عجبكح     1

 ، الجؾؤه   عبماخ الجؾؤه  

، روعمةةخ   وةةُات أقةةخ  علةةم غيلةة  مٍةةبهاد الزيرٕةةو  ع ، 1441إكَاهك كْ ثُوةةُ     3

 ل جاخ األَلّ ، األهكن   ُٔوح فُٕرشو  ا

، روعمةةخ   وةةُات أقةةخ ال جاةةخ  علةةم ويَةة  الزيرٕةةو  ع ، 1441إكَاهك كْ ثُوةةُ     0

 األَلّ ، األهكن   ُٔوح فُٕرشو  

لٍةةبلٕت مابملةةخ األمٍةةبد لألغيةةبت المٌُةةُثٕه ثؤةةبض   ع ، 2999 مةةبت مَةةاُك     5

 المل  عجلالائي   ، هٍبلخ مبعَزٕو ، علح   عبماخ  األغيبت فٓ علح

، روعمةخ   مؤٔةل  الموعع فٓ رلهٌٔ مٍبهاد الزيرٕةو  ع ، 1443ثبهْ ا   ثٕٕو     6

 فُىْ ال جاخ األَلّ ، اامبهاد الاوثٕخ المزؾلح   كاه الرزبة الغبمآ  

الزيرٕو ااثزربهْ للِ لغيبت مب قج  الملهٍخ َع قزً   ع ، 1441رًؤل ىقيَق     1

 ، علح   عبماخ المل  عجلالائي     ثاط المزًٕواد األفوِثبارغبٌبد الُاللٔخ َ

، مغلةةخ  اعالةةُا ثاةةط األلًةةبى فةةٓ اافزجةةبهاد  ع ، 1440عمةةبت ؽبمةةل عةةبٌٕه     1

   91    16   240الماوفخ ، الالك 

  ع ، رةةلهٌٔ مٍةةبهاد الزيرٕةةو ، ال جاةةخ األَلةةّ ، األهكن   1443عةةُكد ٍةةابكح     9

 كاه اليرو  

، ال جاةخ  الزوثٕةخ ااثلاعٕةخ ظةوَهح َعةُكٌة  ع ، 2015ابت   ؽَه إثوإٌم عجةلال  24

 األَلّ ، األهكن   كاه اليرو  

رىمٕخ الزيرٕو ااثزرةبهْ فةٓ مواؽة  ال يُلةخ ٌ  ع ، 2012ؽىبن عجلالائي ٍٕ      22

   34    16   15، مغلخ الجىبد ، الالك  األَلّ

، روعمةخ   عجةلهللا  الزيرٕةورالٕم مٍبهاد   ع ، 1443هَثود شُاهري ، َثٕو ىي     21

 الىبفع  ت شبهإ ، َفبكْ َلٕل كٌبن ، ال جاخ األَلّ ، الؤبض   كاه الىبفع  

، ال جاةخ األَلةّ  لغيبت عىةل القمةخ  ع ، 1441ى ؤب الشوثٕىٓ ، ََٔؤخ  بكق     23

 القبٌوح   كاه اليرو الاوثٓ  

بوخ َع قزةةةً الزيرٕةةةو ااثزرةةةبهْ لةةةلِ لغيةةةبت الؾعةةة  ع ، 2911ىٔىةةةت شةةةبفآ     20

 ، هٍبلخ مبعَزٕو ، القبٌوح   عبماخ عٕه شمٌ   ثبلمَزُِ الضقبفٓ لألٍوح

، مغلةخ  رىمٕةخ الزيرٕةو ااثزرةبهْ لةلِ األغيةبتٌ  ع ، 2010ٍلٕمبن مؾمل القؤع     25

   02    04   26الام  َالشئُن ااعزمبعٕخ ، الالك 

 1 ةة   3غيةةبت مةةه الزيرٕةةو ااثزرةةبهْ لةةلِ األ  ع ، 2915ٍةةىبي مؾمةةل ؽغةةبىْ     26

 ، هٍبلخ مبعَزٕو ، القبٌوح   عبماخ القبٌوح    ٍىُاد فٓ قٕبًٍ َرمبٔيي
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لصةةةو اٍةةةزقلا  لاةةةت األغيةةةبت علةةةّ رىمٕةةةخ الزيرٕةةةو   ع ، 2913ٍةةةُىان ٍُٔةةة      21

 ، هٍبلخ مبعَزٕو ، مصو   عبماخ  ااٍرىلهٔخ    ااثزربهْ للِ لغيبت الؾعبوخ

ةو  ع ، 1440عبغ   ىابن ، َصبمو ؽَٕه     21 ةبن   ثووبمظ فر  ، ال جاةخ األَلةّ ، عم 

 كاه عٍٕىخ  

، مغلةخ الماوفةخ ، الاةلك  الزالةٕم ثزىمٕةخ مٍةبهاد الزيرٕةو  ع ، 1441عجلهللا الىبفع     29

13   10    32   

، ال جاةخ األَلةّ  مٍبهاد الزيرٕةو َمُاعٍةخ الؾٕةبح  ع ، 1443عجلالما ٓ ٍُٔل     14

 مبهاد الاوثٕخ المزؾلح   كاه الرزبة الغبمآ  اا

، ال جاخ األَلةّ  ٍٕرُلُعٕخ ااثلاإ عىل األغيبت  ع ، 1443عيبف لؽمل عٌُٔ     12

 األهكن   كاه اليرو   

، هٍةةبلخ  ثووةةبمظ رىمٕةةخ قةةلهاد ااثزرةةبه لةةلِ األغيةةبت  ع ، 1442علةةٓ هاشةةل     11

 مبعَزٕو ، الرُٔذ   عبماخ الرُٔذ  

، ال جاخ األَلةّ   المٌُجخ َالزيُق َااثلاإ  ع ، 2991مه عوَان   فزؾٓ عجلالوؽ  13

 اامبهاد الاوثٕخ المزؾلح   كاه الرزبة الغبمآ  

، ال جاةةخ  رالةٕم الزيرٕةو ميةبٌٕم َر جٕقةبد  ع ، 1441فزؾةٓ عجةلالوؽمه عةوَان     10

 األَلّ ، األهكن   كاه اليرو  

، ال جاةةةخ األَلةةةّ   لزيرٕةةةوال يةةة  َمٍةةةبهاد ا  ع ، 1442فٍةةةٕم مصةةة يّ مؾمةةةل     15

 القبٌوح   كاه اليرو الاوثٓ   

ثووةةبمظ لزىمٕةةخ القةةلهاد ااثزربهٔةةخ لةةلِ   ع ، 1442 ؤمةةخ عجةةلاامب  الإةةلاوٓ     16

، هٍةبلخ ك زةُهاي  لغيبت موؽلخ مب قج  الملهٍخ فٓ كَلخ اامبهاد الاوثٕةخ المزؾةلح

 مصو   عبماخ عٕه شمٌ  

، ال جاةخ  رالٕم الزيرٕو فٓ عصةو المالُمةبد،   ع 1443مغلْ عجلالرؤم ؽجٕت     11

 األَلّ ، القبٌوح   كاه اليرو الاوثٓ  

، ال جاةةةخ  كَه األٍةةةوح فةةةٓ رالةةةٕم الزيرٕةةةو  ع ، 1442مؾمةةةل عجةةةلالوؽٕم عةةةلً     11

 األَلّ األهكن   كاه اليرو  

، المغلةةخ  رىمٕةخ الزيرٕةةو ااثزرةبهْ عىةل األغيةبت  ع ، 1442مؾمةل موٍةٓ مؾمةل     19

   64    51   111، الالك الاوثٕخ 

روثٕةةخ القةةلهاد ااثزربهٔةةخ لةةلِ ال يةة  وؾةةُ رىةةبَت   ع ، 2992مصةة يّ عشةةُْ     34

   255    202   91، مغلخ الزوثٕخ ، الالك  رربملٓ

، ال جاخ األَلةّ  ٍٕرُلُعٕخ الزلهٌٔ  ع ، 1442ٍُٔ  ق بمٓ ، َوبٔيخ ق بمٓ     32

 ، األهكن   كاه الشوَق  
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