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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 اٌفظً األًي 0 خٍفْخ اٌجؾش

( ئْ اٌٍغخ ىِ  ٣١٢٢ ٤٥0ادلؼشًف أْ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ػشثْخ ً لبي اثٓ عين ) ِٓ 

أطٌاد ّؼرب هبب وً لٌَ ػٓ أغشاضيُ. ً اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ أوضش اٌٍغبد حتذصب ًٔغمب ضّٓ 

رلٌّػخ اٌٍغبد اٌغبِْخ. ًىِ اخزبسىب سة اٌؼبدلني ٌزىٌْ ٌغخ اٌٌؽِ ألىً األسع 

رَؼمٌٍَُِْ  ٌَّؼٍََّىُُ ػَشَثًِّْب لُشءًََٰٔب أَٔضٌَنََٰوُئَِّٔب 0  اٌمشآْ اٌىشُّ مجْؼب.  وّب لبي اهلل رؼبىل يف

( اٌٍغخ ىِ  ۱۰۲٤:۶ًػنذ ػجذ اجملْذ يف اٌىزبة )أعْف ؽشِبًاْ ،.(٣)ٌّعف0

رلٌّػخ االشبسح اٌيت رغزخذَ ٌزؼجري االساء ًاالفىبس ًادلشبػش ًاالسادح. ًيف 

 ِظغٍؾبد اخشٍ اٌٍغخ ىِ اداح ٌزؼجري االساء ًاالفىبس ًاالىذاف ثبٌرتوْت ادلفيٌَ.

اؽذٍ اٌٍغبد اٌؼبدلْخ اٌيت ّزؼٍُ هبب رلزّغ ئٔذًْٔغْب، ٌزٌه الثذ فبٌٍغخ اٌؼشثْخ 

 فْيب اٌجؾش يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ادلنبعجخ ٌٍنبعمني ثغريىب.
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ًاالىذاف االعبعْخ ِٓ اٌزؼٍُْ اٌٍغخ االعنجْخ ىِ رغٌّش لذسح ادلزؼٍّني يف  

اٌٍغخ يف رلبي رؼٍُْ  اعزخذاِيب شفٌّب وبْ أَ شفيْب. رؼزرب لذسح اٌزالِْز ػٍَ اعزخذاَ

اٌٍغخ وّيبسح اٌٍغخ. ًرنمغُ رٍه ادليبسح ئىل اسثؼخ الغبَ 0 ِيبسح االعزّبع  ًِيبسح اٌىالَ 

 ( 0۲۱۶ ۱۰۲٤ًِيبسح اٌمشاءح ًِيبسح اٌىزبثخ ) أعْف ؽشِبًاْ،

ي اٌزؼٍُْ اٌٍغٌُ. ٌىً ِيبساد بئْ ادليبسح اٌٍغٌّخ ىِ ادليبسح يف اعزخذاَ اٌٍغخ يف رل

الميىٓ فظٍيب ثؼضيب ثؼضب، ألْ يف ًْٔ ادليبسح اٌٍغٌّخ  الثذ ٌٍّزؼٍّني أْ ّنبذلب ثبٌزؼبلت. 

 وً ِيبساد اٌٍغخ حيزبط ئىل اٌٌعٍْخ ًعشّمخ اٌزؼٍُْ ادلزؼذدح ًوزٌه ِيبسح اٌمشاءح. 

ادليبسح اٌمشاءح ىِ  اٌمذسح يف ِؼشفخ اٌىزبثخ أُ )سٌِص زلزٌُ( ثزٍفْؼ يف اٌمٍت 

ًِٓ عٌأت دلّبسعخ ِيبسح لشاءح اٌنظٌص اٌؼشثْخ  (۲۳۰0۱۰۲۳)أعْف ؽشِبًاْ، 

ثبٌمشاءح اجليشّخ. يف ٔشبط اٌمشاءح اجليشّخ ّيزُ هبب 0 متبَ أطٌاد اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ادلخشط 
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ًاٌزؼجري ِٓ ِشبػش اٌىبرت ًاٌفظبؽخ ًٌإلػبدح ًاالىزّبَ ًطفخ االطٌاد ًاٌزنغُْ 

 (0۲۱۶ ۱۰۲۳ثبٌرتلُْ. ) امحذ فإاد اّفْنذُ، 

فبٌنشبط يف اٌمشاءح اجليشّخ يف اٌفظً اٌضبِٓ يف ِذسعخ اٌضبٌّٔخ ِفزبػ اٌفالػ ثبٔذًٔظ مل ّه 

 خ فْيب.فؼبٌْب. ألْ اٌزالِْز ّشؼشًْ ثبٌظؼٌثخ يف رٍفْؼ ًمل ّظيش شغبػزيُ ِٓ ادلشالج

وبٔذ ادلؼغجبد اٌيت رغجت اىل ػذَ لذسح اٌزالّز  يف اٌمشاءح. ًّظيش رٍه ادلؼغْبْ 

ِٓ ادلؼٍُ يف اعزخذاَ اٌغشّمخ غري ادلنبعجخ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ثغجت طؼٌثخ اٌزالِْز يف 

فيُ ادلبدح ًّشؼشًْ ثبدلًٍ يف اٌزؼٍُْ. ًوزٌه يف اخزجبس أعبٌْت اٌزؼٍُْ ّغجت ئىل 

اٌزؼٍُ. ًِٓ ادلؼغْبد االخشٍ ىِ )أ( خٍفْخ اٌرتثْخ )ة( ِغىٓ اٌزالِْز اٌزغبءَ يف 

 )ط( حتفشّخ اٌزالِْز ًدافؼيُ )د( ِؼظُ اٌزالِْز ّشًْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اطؼت اٌٍغبد.

ًِٓ االعبط اٌغبثك ميىٓ ِؼشفزو اْ ىذف اٌزؼٍُْ حيزبط ئىل اٌٌعبئً ًعشّمخ 

 اٌزؼٍُْ ادلنبعجخ
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ؽً ادلشىٍخ ًّإّذ صلبػ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. فٍزٌه  ً أْ رىٌْ ًعٍْخ اٌزؼٍُْ 

 رىٌْ  اعٌٍة رمغْغ اٌنض ثذّال ألداء اٌزؼٍُْ اٌفؼبىل ًادلغشًسٍ. 

   Broken squre رمغْغ اٌنض ىٌ اٌٍؼت يف ِيبسح اٌمشاءح ، فبٌنشبط ىزا اٌٍؼت  

 بٍِخ. ّىغش اٌنظٌص اٌىبًِ  ِشثؼب وبْ اَ ِضٍضب.ًّشرت ثو اٌزالِْز ٌزىٌْ وٍّخ و

ًئْ ىذف ىزا اٌٍؼت دلغبػذح اٌزالِْز يف رىجْظ اٌىٍّخ اٌىبٍِخ ًادلنبعجخ 

ًاٌظؾْؾخ. ًلشأىب اٌزالِْز عيشّخ حتذ ِالؽظخ ادلؼٍُ، ًِغ رٌه عشثذ اٌىبرجخ ػٍَ 

اعزخذاَ ىزا اعٌٍة " رمغْغ اٌنض" ًال ىذف ٌو ئال دلغبػذح اٌزالِْز يف اٌزؼٍُْ اٌمشاءح 

 اٌمشاءح اجليشّخ.ثً ٌزغٌّش ِيبسهتُ يف 
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ِٓ ادلشىٍخ اٌغبثمخ  اسادد اٌىبرجخ أْ ّجؾش يف ادلذسعخ ِفزبػ اٌفالػ اٌضبٌّٔخ ثبٔذًٔظ 

 ٌرتلْخ اٌمشاءح دلبدح اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ يف اٌنض رمغْغ اعزخذاَ أعٌٍةحتذ ادلٌضٌع 0

 مبذسعخ ٓاٌضبِ اٌظف رالِْز ػٍَ جتشثخ شجو دساعخ) اجليشّخ اٌمشاءح ػٍَ اٌزالِْز لذسح

 ثبٔذًٔظ( اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ
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 اٌفظً اٌضبِٔ 0 حتمْك اٌجؾش 

 ِٓ خٍْفخ اٌجؾش اٌغبثمخ ً حتمْك اٌجؾش وّب ٍَّ 0

وْف لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ لجً اعزخذاَ أعٌٍة " رمغْغ اٌنض" يف   -٢

 ثبٔذًٔظ؟ اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ رؼٍُْ اٌمشاءح يف اٌفظً اٌضبِٓ مبذسعخ

 يف" اٌنض رمغْغ"  وْف لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ ثؼذ اعزخذاَ أعٌٍة -٣

 ثبٔذًٔظ؟ اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ مبذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌمشاءح رؼٍُْ

 يف" اٌنض رمغْغ" وْف رشلْخ  لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ ثبعزخذاَ أعٌٍة  -٤

 ثبٔذًٔظ؟ اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ مبذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌمشاءح رؼٍُْ
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 اٌفظً اٌضبٌش 0 أىذاف اٌجؾش 

 أْ االىذاف اٌجؾش ِٓ حتمْك اٌجؾش اٌغبثك ىِ دلؼشفخ 0 

 يف" اٌنض رمغْغ"  أعٌٍة لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ لجً اعزخذاَ  -٢

 ثبٔذًٔظ اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ مبذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌمشاءح رؼٍُْ

 يف" اٌنض رمغْغ"  أعٌٍة اعزخذاَ ثؼذ اجليشّخ اٌمشاءح ػٍَ اٌزالِْز لذسح -٣

 ثبٔذًٔظ اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ مبذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌمشاءح رؼٍُْ

 يف" اٌنض رمغْغ"  أعٌٍة رشلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ  ثبعزخذاَ -٤

 ثبٔذًٔظ إلعالِْخ اٌضبٌّٔخ اٌفالػ ِفزبػ مبذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌمشاءح رؼٍُْ
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 اٌفظً اٌشاثغ 0 فٌائذ اٌجؾش

ثنبء ػٍَ ِشىالد اٌجؾش ًأىذافو ادلزوٌسح ِٓ لجً، ّشعَ أْ حتزٌُ ٔزبئظ ىزا 

 اٌجؾش فٌائذ وّب ٍِّ 0

 فٌائذ ٔظشّخ 0 . أ

 رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخئعيبَ يف رغٌّش ِنيغْخ  -۲

 ئعيبَ يف ئجيبد ثذٍّخ الخزْبس ًعبئً اٌزؼٍُْ اٌفؼبيل يف رؼٍُْ ادلٌاد اٌٍغٌّخ- ۱ 

 فٌائذ ػٍّْخ  -ة

ثبٌنغجخ ٌٍّذسعني رغيُ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش يف ِغبػذهتُ ػٍَ رغيً ِؼبجلخ  -۲

 ادلٌاد اٌذساعْخ العّْب ادلٌاد اٌٍغٌّخ
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اٌجؾش حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ   ثبٌنغجخ ٌٍزالِْز حتغٓ ٔزبئظ ىزا -۱

ًِغبػذهتُ ػٍَ عيٌٌخ اعزْؼبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًؽً ادلشىالد اٌذساعْخ أصنبء 

 رؼٍُ ىزه اٌٍغخ.

 اٌفظً اخلبِظ 0 أعبط اٌزفىري

 يف عجْؼِ ثشىً رنشأ وبؽزْبعبد األٌؼبة )۱۰۲۲:۱۲ (اجملْت فزؼ ػنذ

 يف ًاٌغؼبدح ًاٌفشػ ًاٌزّزغ ًاٌشضب اٌغؼبدح ٌىغت غشّضح ٌذّو ئٔغبْ وً. فشد وً

 ؽزَ ثنفغو رغزّزغ عٌف اٌجششُ ً ٌٍغنظ فغشّخ احلبي ّغجت عجْؼخ ىزا. احلْبح

 وً عؼً يف اٌشغجخ دائًّب ٌذّو ئٔغبْ وً. اإلٔغبْ ؽْبح ِٓ ِيُ عضء ىِ األٌؼبة. ميٌد

 .االعزمشاس ئىل ًرفضِ ًعؼْذح دائًّب شلزؼخ ؽبٌخ ىِ ٌّاعييب ؽبٌخ

 وً ًسفغ ئجيبثِ رأصري ًئػغبء ًاٌزضمْف ٌٍرتفْو ًفؼبٌخ فؼبٌخ أداح اٌٍؼجخ رؼزرب

 اٌزارِ ٌٍنضظ وؼٍّْخ عذًا ِيّخ رؼٍّْْخ ًعٍْخ اٌٍؼجخ رؼزرب ً ٌألعفبي ثبٌنغجخ. شخض
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 ً اإلجيبثِ االعزّبػِ اٌغٌٍن ًرؼضص اٌؼبعفِ االعزمشاس ػٍَ احلفبػ يف ًرغبػذ ً

 .سلزٍفخ ًرمنْبد ِفبىُْ اٌٍؼجخ رزغٍت ، ٌٍجبٌغني ثبٌنغجخ. األًعغ ٌٍؼبمل رمذِو ثْنّب

 ِٓ ػٍْو احلظٌي ّزُ ، رؼٍِّْ ػنظش ػٍَ حتزٌُ ٌؼجخ ىِ اٌرتثٌُ اٌٍؼت

 ىزه رٌفش ، رٌه ئىل ثبإلضبفخ. ٔفغيب اٌٍؼجخ ِٓ عضءًا ًّظجؼ ًِزأطً ٌِعٌد شِء

 اٌغّغ ادلمظٌدح احلٌاط رشًّ. اٌٍؼجخ حلٌاط ئجيبثْخ اعزغبثخ أً حتفْضًا أّضًب اٌٍؼجخ

 احلشوِ ًادلؼشيف ًاٌزٌاصْ  اٌزفىري ًلٌح  ًاٌىزبثخ( ًاٌزٌاطً اٌزؾذس) ًاٌظٌد  ًاٌشؤّخ

 ًاٌضشًح ًادلٌدح( احلشوخ ًخفخ ًادليبسح  ًاٌمٌح  اٌزؾًّ ػٍَ ًاٌمذسح  احلشوخ رٌاصْ)

 .ًاٌشًؽْخ االعزّبػْخ

 رلشد ًٌْظ ِؼب، اٌؼًّ سًػ ىٌ اٌٍغٌّخ األٌؼبة يف رشذدا األوضش اجلبٔت

 ًاؽذح ِيبسح حتمْك ػٍَ رؼًّ اٌيت اٌٌعبئظ أً اٌمٌاػذ ئؽذٍ ىِ اٌٍؼجخ. ادلنبفغخ

 ٌٍّنبفغخ فمظ ٌْظ اٌؼبٌْخ اٌذافؼْخ ٌزٌفري عبىذح اٌٍؼجخ رغؼَ أْ جيت ، ٌزٌه. ثغشًس
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 ػٍَ  ًرغبػذ ، اٌذافغ ِٓ رضّذ فْيب أْ اجلْذح ٌألٌؼبة ميىٓ. اجملٌّػبد أً اٌفشق ثني

 .سلزٍفخ خٍفْبد ِٓ اٌغالة ًجتّغ اجملزّؼْخ،

 اٌزمنْخ ىزه رٌفش أْ ميىٓ ، طؾْؼ ثشىً ًشلبسعزيب اٌٍغٌّخ األٌؼبة اعزخذاَ مت ئرا 

 .اٌزمٍْذُ اٌزذسّظ ثمٌاػذ ِمبسٔخ ًلّْخ فبئذح أوضش جتبسة

 مت( ۵۰-۱۰۲۰0۵۰) أسشبد، ألصىش ًفمًب. "رمغْغ اٌنض" اٌزؼٍّْْخ األٌؼبة  ِٓ

 R.E. Gibson in TESL Quarterly (vol. 9 .األعزبر لجً ِٓ Broken Square ٌؼجخ طْبغخ

no.اإلصلٍْضّخ اٌٍغخ ِٓ ِأخٌر ادلىغٌس ادلشثغ. ثٌدُ ًعٌْ آْ ِبسُ عٌسرو ًاٌزُ ، (١٣ 

 ؽني يف ، وغش/  وغش ّؼين اٌمٌاِْظ يف وغش ، سلزٍفخ ِؼبْ ذلّب ِمغؼني ِٓ رزىٌْ اٌيت

 ثبٌٍغخ ٔرتمجيّب اٌٍزبْ اٌىٍّزبْ ئراً. االرظبي ِشثغ أً ، ِشثغ( أسثؼخ) ِشثغ ِشثغ ّؼين

 .ِىغٌسح ِشثؼبد اإلٔذًْٔغْخ

 :ىِ ادلىغٌسح اٌزؼٍّْْخ اٌٍؼجخ خغٌاد

 رغٍّْيب ٌْزُ اٌمشاءح ؽذد.۲
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 ألغبَ ئىل اٌمشاءح لض.۱

 مجٍزني أً مجٍخ ٌىً لغغ ئعشاء ًميىٓ.۰

 طغريح رلٌّػبد ئىل اٌغالة لغُّ.۳

 أعضاء ئىل رمغّْيب مت وبٍِخ لشاءح مجٍخ وً أػغَ .۲

 ثبٌرترْت لشاءهتب ميىٓ .۱

 .رشّذىب اٌيت ثبٌغشّمخ اٌغالة ِغ اٌمشاءح ٔض ّذسط  .۴

 شىً يف ادلىزٌثخ اٌشٌِص وزبثخ أً لشاءح عشّك ػٓ اٌمشاءح ىِ اجليشّخ  اٌمشاءح

 .ادلجزذئني ادلغزٌٍ ٌغالة ِالءِخ أوضش ىزا اٌمشاءح متشّٓ. لشاءهتب رزُ مجً أً وٍّبد

 اٌمشاءح لشاءح ِٓ اٌغالة متىني ىٌ اٌشئْغِ اذلذف .(۱۰۲۳0۲۳۳، ؽشِبًاْ )أعْف

 اٌؼشثْخ. ثبٌٍغخ اٌظٌد ٌنظبَ ًفمًب عْذًا
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 ثني ِٓ ، اجليشّخ اٌمشاءح ٌزذسّظ ادلضاّب ِٓ ػذّذ ىنبن رٌه، ئىل ثبإلضبفخ

 (۲۶۶۰0۲۱۵)ٔبثبثبْ  اٌىٍّبد ِضً أخشٍ، أٌِس

 اٌغبٌت صمخ صّبدح . ۲

 ادلؼٍُ لجً ِٓ اٌفٌس ػٍَ اٌنغك يف األخغبء رظؾْؼ ميىٓ . ۱

 ػٓ ّزخٍفٌا أال ًجيت ٔشغًب دًسًا ٍّؼجٌْ اٌغالة ألْ ، اٌفظً يف االٔضجبط . ػضص۰

 ًاؽذ ًلذ يف  اٌمشاءح

 (اٌىزبثخ) ثبٌزيغئخ اٌنغك ٌشثظ اٌفشطخ اٌغالة اِنؼ . ۳

 .رلٌّػبد يف اٌمشاءح ػٍَ اٌغالة رذسّت . ۲

 ادليبساد ِإششاد ِٓ ػذّذ ىنبن( 0۲۱۶ ۱۰۲۱) أفنذُ فإاد ألمحذ ًفمًب

 :ًىِ اجليشّخ اٌمشًّخ يف ػٍْيب اٌزأوْذ ّزُ اٌيت
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 خظبئض ِٓ ًغريىب ادليشاط ؽْش ِٓ عٌاء اٌؼشثْخ، اٌٍغخ طٌد ػٍَ احلفبػ. ۲

 اٌظٌد

 اٌىبرت فشعبْ رظف اٌيت ًاٌزؼجرياد اٌذلْك اإلّمبع. ۱

 ٔفغو ًّىشس ّزؼضش ال احلبيل. ۰

 )اٌرتلُْ ػالِبد) اٌشعُ ػالِبد أً اٌرتلُْ ػالِبد ئىل االٔزجبه. ۳
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 ًإلّضبػ اٌجْبْ اٌغبثك، رظٌس اٌىبرجخ أعبط اٌزفىرييف اٌشعُ اٌجْبَٔ آر0ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفظً اٌغبدط 0 اٌفشضْخ

 قذرج التالهيذ على القزاءج اجليزيح:

 ًغريىا هي خصائص الصٌخاحلفاظ على صٌخ اللغح العزتيح ، سٌاء هي حيث امليزاج . 1-۱

 اإليقاع الذقيق ًالتعثرياخ اليت تصف فزساى الكاتة. 2-۲

 احلايل ال يتعثز ًيكزر ًفسو. 3-۳

 (االًتثاه إىل عالهاخ الرتقين أً عالهاخ الزسن )عالهاخ الرتقين. 4-۶

 تزقيح حتصيل التالهيذ الذراسي

 استخذام تقطيع النص يف تعلين اللغح العزتيح ملادج القزاءج

 حذد القزاءج ليتن تسليويا.  ۱

 قص القزاءج إىل أقسام.  ۲

 ًميكي إجزاء قطع لكل مجلح أً مجلتني.  ۳

 قسّن الطالب إىل جموٌعاخ صغريج.  ۶

 كل مجلح قزاءج كاهلح مت تقسيويا إىل أجزاء ىأعط . ۵

 ميكي قزاءهتا تالرتتية .  ۴

 تعذ قثل
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 ػٍَ ٍّضَ اٌيت اٌجؾش ِشىالد ِٓ ِإلزخ ئعبثخ ىِ اٌفشضْخ ئْ 

 يف ادلغزخذَ االفرتاع ػٍَ رإعظ ئعبثخ رجني ًاٌفشضْخ. ؽمْمزيب ّزضجذ أْ اٌجبؽش 

 اٌفشضْخ ًأِب ادلشىالد ػٓ ثبٌجؾش رمٌَ أْ ميىننب رفىري فبالفرتاع. اٌزفىري أعبط

. االخزجبسح عشّمخ ػٓ ّضجزيب أْ ػٍْو ٍّضَ ًٌىٓ اٌجبؽش ّؼْنيب ادلإلزخ احلمْمخ فيِ

 ( ۱۰۰۱0۱۲ أسؤٌزٌ، عٌىشمسِ)

ًىِ 0  اٌجؾش ىزا يف اٌفشضْخ رمشس اٌغبثك اٌجْبْ أعبط ػٍَ  

لذسح  ئىل أعٌٍة رمغْغ اٌنض اعزخذاَ ِٓ رشلْخ ًعٌد0 ادلمرتؽخ  اٌفشضْخ

 اٌمشاءح اٌؼشثْخ. رؼٍُْ يف اٌزالِْزػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ 

 اٌزالِْزػٍَ لذسح ئىل اٌنض رمغْغ أعٌٍة اعزخذاَ ِٓ رشلْخ ػذ0َ  اٌظفشّخ اٌفشضْخ

 اٌمشاءح اٌؼشثْخ رؼٍُْ يف  اجليشّخ اٌمشاءح
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 لّْخ ثني مبمبسٔخ" د" ٌمّْخ ئؽظبئِ ؽغبة ّؼمذ اٌجؾش ىزا يف اٌفشضْخ ًالؼْخ ٌزؾمْك

 ربحلذ اٌفشضْخ ًالؼْخ رؼني صُ ۲۵ اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍَ اجلذًٌْخ" د" ً احلغبثْخ" د"

  آرَ

. ِشدًدح  ادلمذِخ فبٌفشضْخ اجلذًاٌْخ" د" ِٓ أطغش احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ أ.  ئرا

لذسح اٌزالِْزػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ  ئىل أعٌٍة رمغْغ اٌنض اعزخذاَ ِٓ رشلْخ ًعٌد مبؼنَ

.اٌمشاءح اٌؼشثْخ رؼٍُْ يف   

  ادلمذِخ  فبٌفشضْخ اجلذًاٌْخ" د" ِٓ أورب احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ ئرا . ة

لذسح  ئىل أعٌٍة رمغْغ اٌنض اعزخذاَ ِٓ رشلْخ ًعٌد ػذِذ مبؼنَ. ِمجٌٌخ

 اٌمشاءح اٌؼشثْخ رؼٍُْ يف اٌزالِْزػٍَ اٌمشاءح اجليشّخ 
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 اٌفظً اٌغبثغ 0 اٌجؾٌس اٌغبثمخ ادلنبعجخ

 ِٓ ئٌْىرتًْٔخ أً وبٔذ وزبثْخ ادلظبدس سلزٍف ػٍَ اٌىبرجخ ارغٍؼذ ثؼذِب

 جتذ اٌؼشثْخ، اٌمشاءح  رؼٍُْ يف أعٌٍة رمغْغ اٌنض ثبعزخذاَ ادلزؼٍمخ اٌغبثمخ اٌجؾٌس

 .سلزٍفب حبضب ًٌٌ  ادلٌضٌع هبزا ادلنبعت اٌجؾش اٌىبرجخ

 اٌجؾش فبػٍْخ مبٌضٌع  ٌٌؽِ أٌفخ اٌنضاس   اٌىبرجخ ِٓ األًي اٌجؾش وبْ

 مبذسعخ اٌغبثغ اٌظف عالة ٌذٍ اٌىزبثخ ِيبساد حتغني يف ادلىغٌسح اٌٍؼجخ عشّمخ

 أعبعو ًىٌ ّىشف يف اإلخزالف  ٌو وبْ اٌجؾش عْذًاسعٌ ىزا وشّبْ االِني رغنبًّخ

 اٌىزبثخ. ِيبساد ػٓ حتغني اٌجؾش ىزا

اجلٍّخ ِفيٌَ منٌرط رغجْك(. ۱۰۲۲ ، رلٍخ) أعزٌرِ ٌّيل وبْ اٌجؾش اٌضبِٔ سّين  

اٌغالة فئخ رؼٍُ ٔزبئظ ٌزؾغني لٍت/  ِشثغ/  ِىغٌس ِضٍش  V ِٓ SDN ٥٥ 

Cakranegara ٌِضٌع يف  My Hero Year Academic 
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 حيغٓ أْ ميىٓ اٌمٍت/  ادلشثغ/  ادلىغٌس ادلضٍش اجلٍّخ ِفيٌَ منٌرط رغجْك0 اٌنزبئظ ِغ

اخلبِظ اٌظف ٌغالة اٌزؼٍُ ٔزبئظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


