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 مَرط اًححر

س يت بٔجنلار   ةَحَلٌظالخ ازلٍن ألًويب  اًصسوم اؽلخحصنة فِؼلوحهيَة يف خبٔفـال اًالكم اً : فوحصي ىٌر

س خوي اًصاتـة  ًسدِفي  جٌص

س خوي من ألؾٌلل ألدتَةًويب فِؼل ظالخ ازلٍن الٔ اكن  شا اًفِؼل ًلطًسدِفي جٌص ؾن  . ُو

ًً  ًخـَق ابًلمياًفِؼل ُشا ونشضل . يف اترخي إلسالم هممـٍزز وهل دور اًصخي اً  اًضرط واكن ِةازل

 اكنو ًفِؼل حيخوى ؿىل ألمص و اٍهنيي. ا ًِشا احلوار واكن. ُو ظالخ ازلٍن ألًويب يف ُشا اًفِؼل اًصئُيس

َة. وشلضل ثححر حزءا ةٔبفـال اًالكم اًخوحهيَألمص واٍهنيي يف   اًحاحثة ؾن ٔبهواع من ازلراسة اًخساًو

 .ووػائفَ يف فِؼل اًصسوم اؽلخحصنة ظالخ ازلٍن ألًويب ٌَحَلة اًصاتـة ةٔبفـال اًالكم اًخوحهيَ

اًيت  ةهئَبهواع ٔبفـال اًالكم اًخوح ؽلـصفة  (٧)ٔبقصاض اًححر يف ُشا اًححر فِيي: وبٔما 

 ؽلـصفة وػائف( ٢ة ًسدِفي جٌصس خوي. )ة اًصاتـَحَلٌس خزسهما اًضرعَاث يف فِؼل ظالخ ازلٍن ألًويب ج 

ِو اؽلهنج اًوظفي ف مهنج اًححر اؽلس خزسم يف ُشا اًححر ٔبما . و ًِشا اًفِؼل ةٔبفـال اًالكم اًخوحهيَ

مهنج و مهنج إلس امتع وثَهيا مهنج اؽلالحؼة. اانث اؽلس خزسم يف ُشا اًححر ُو مهنج مجؽ اًحَو اًخحًََل. 

يف ُشا  اؽلس خزسم اًحَاانث معسرو اًخحََي اؽلس خزسم يف ُشا اًححر ُو ظًصلة اؽلعاتلة ذارح اٌَلة. 

 اؽلس خـمي ُواًصاتـة. اٍهنج  ةَحَلٌفِؼل ظالخ ازلٍن ألًويب  من دعاة اًضرعَة يف ُو مبٔدوذ اًححر

َة.   دراسة ثساًو

ثخىون من فِؼل اً  ُشا يف ةٔبفـال اًالكم اًخوحهئَبهواع ( اكهت ٧) ِشا اًححر فِيي:ً وبٔما اًيخاجئ 

زالزون اًفِؼل  ُشارصحي يف اً ٔبفـال اًالكم بٔماو . رصحياًل اًالكم كري افـبٔ رصحي و اًل اًالكم افـبٔ ٌُل هوؿني 

فـال اًالكم لٔ ػائف ٔبما اًو و  (٢). ت تَاهةا ؾرش ذٔبزً  اًفِؼلرصحي يف ُشا اًكري  تَاهة، ؤبما ٔبفـال اًالكم

. ٧فِؼل اًصسوم اؽلخحصنة ظالخ ازلٍن ألًويب ٌَحَلة اًصاتـة ًسدِفي جٌصس خوي يف  ةاًخوحهيَ

ة توػَفة فصؾَة ألمص ًِا زالزة ؾرشت تَاانث وتوػَفة فصؾَة  ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَة ألمًص

. ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَة اًعَحَة ٢إلًامتس ًِا جسـة تَاانث وتوػَفة فصؾَة إلحدار ًِا تَاهخني. 

ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَة ازلؾوثَة توػَفة فصؾَة . 1َفة فصؾَة ألمي ًِا مخسة تَاانث. توػ 

اًخوحهيَة اًيعَحَة  ٔبفـال اًالكم .٠. واحست هةاًِا تَ ٍهتمَةاازلؾوت ًِا تَاهخني وتوػَفة فصؾَة 

وتوػَفة فصؾَة  واحست هةاوتوػَفة فصؾَة اًخحشٍص ًِا تَ واحست هةاتوػَفة فصؾَة اًيعَحة ًِا تَ

 هةاإلهخلادًة توػَفة فصؾَة اٍهتسًس ًِا تَ . ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَة٠اًخشهص ًِا زالزة تَاانث. 

. ٔبفـال اًالكم اًخوحهيَة اٍهنيي توػَفة فصؾَة اٍهنيي ًِا تَاهخني وتوػَفة فصؾَة اؽليؽ ًِا 9. واحست

 تَاهخني.


