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 األًل انجبة

 يمذيخ

 انجؾش خهفْخ:  األًل انفظم

مذو انؿهًِ ئال انمشآٌ انكشّى ىٌ يؿغضح اإلعالو اخلبنذح انيت ال ّضّذىب انز

 خشط، أَضنو اهلل ؾهَ سعٌننب زلًذ طهَ اهلل ؾهْو ًعهى نْسعٌخب يف اإلؾغبص

اهلل ، فكبٌ طهٌاد زمْىًّيذّيى ئىل انظشاؽ ادلغ اننبط يٍ انػهًبد ئىل اننٌس

، ًئرا انزجظ فْفيًٌَو ثغهْمزيى ًىى ؾشة خهضًعاليو ؾهْو ّجهغو نظؾبثزو 

)ينبؼ  .ؾهْيى فيى آّخ يٍ آّبد عأنٌا سعٌل اهلل طهَ اهلل ؾهْو ًعهى ؾنيب

 (5: 1973،انمطبٌ

 ادلنمٌل ادلؿغض اهلل كالو ىٌ انمشآٌ ٌئ( 8: 2008) اننؿًخ ىْىائثش ًلبل

 دفيت ثني ادلكزٌة انؿشثِ، ثبنهفع ًعهى ؾهْو اهلل طهَ زلًذ اننيب ؾهَ

 ادلخززىً  انفبزبخ ثغٌسح ادلفززؼ ثزالًرو، ادلزؿجذ نزٌارش،ثب ادلنمٌل ادلظؾف،

 خبنذ، ًىٌكزبة ًؾغًيى، ؾشذبى مجْؿب نهنبط ىذاّخ ىٌكزبةً .اننبط ثغٌسح

 ؾض اهلل ألٌ ،ينو أًاننمض ْوف أًانضّبدح أًانزضًّش انزؾشّف يٍ شْئ الّذخهو
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 ئََِّب) :انزبعؿخ آّخ يف  احلغش عٌسح يف رؿبىل فمبل حبفػو ركهف انزُ ىٌ ًعم

 ؾهْو اهلل طهَ زلًّذ ئىل انمشآٌ اهلل ًلذأَضل .(نَؾَبفِػٌٌَُ نَوُ ًَئََِّب انزِّكْشَ ََضَّنْنَب ََؾٍُْ

  ،شيبة لشّش) .ششّؿزو ًّظذلٌا اهلل سعٌل ثأَو طاننب نْؿزمذ نو يؿغضح ًعهى

1997 :32) 

بهلل ف ،ّشزًم ؾهَ اننٌاؽِ ادلخزهفخ انمشآٌ انكشّى ٌّواإلؾغبص انزُ حي

  مضديً ؾهْو انظّالح ًانغّالو نهنيب انكشّى نْكٌٌ يؿغضح يإّذح انمشآٌرؿبىل أَضل 

ًئخجبس ؾٍ انغْت يٍ فظبؽخ ًثالغخ،  انمشآٌ انكشّىيب ؽٌاه اإلؾغبص 

 كبَذ. ًنغٌُ ؾغبص ؾهًِ ًرششّؿِئبثمخ، ًيب رؼًنو يٍ ًلظض نأليى انغ

ال جيذىب لبسئو  اعزؿًب خاخزْبس أنفبغو ًأمجم انهغ ثذّؿخ يٍ انمشآٌ انكشّىنغخ 

 ًعبيؿو.

 ذبباننبط ّزؿغت ؽزَ انهغخ مجبل َبؽْخ يٍ ؾبنْخ دسعخ انمشآٌ يف ئٌ

 سلزهف ًسًٍ. ذبب غجٌٌؿزّ كبٌَا انكبفشًٌ ثم ًغريىى ادلغهًني يٍ كبفخ

 ًنٌكبٌَا انمشآٌ آّبد لشاءح ئىل كضريا ّغزًؿٌٌ ؾػًبءادلششكني أٌ انشًاّبد

 انمشآٌ دببرؼًنو ًّإينٌٌ ؿغجٌٌزّ ىى رنك، ًجببَت  .ذبب ؾغبئجيى الّػيشًٌ

 (23: 1997،شيبة لشّش) .ًآخشح انذَْب انذاسٍّ يف نهغؿبدح ىذٍ ثأَو
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ً شلب ّإّذ مجبل نغخ انمشآٌ انكشّى ثالغزو دبؿنَ أٌ فْو يػبىش ثالغْخ 

انجذّؿْخ ًؾجبسارو  ربؿم انمشآٌ انكشّى يزًْضا ثأنٌاٌ اخزْبس أنفبغو ًأعبنْجو

 زًليب لبسؤه أً عبيؿو.انفظْؾخ ؽزَ ّز

 ئٌ (2016:7عت دبب لبنو ؾهِ اجلبسو ً يظطفَ أيني )بًىزا ين

انجالغخ فيِ رأدّخ ادلؿنَ اجلهْم ًاػؾب ثؿجبسح طؾْؾخ فظْؾخ ذلب أصش خالة 

ًانجالغخ  .خيبطجٌٌ ٍّمبل فْو ًاألشخبص انزّ يؽ يالءيخ كم كالو نهًٌطٍ انزُ

 .رشزًم فنٌهنب ئىل صالصخ أٌَاؼ ىِ انجْبٌ ًادلؿبَِ ًانجذّؽ

ًيٍ عٌس عٌسىب لظريح كبَذ أً طٌّهخ. هخ يف سلزهف ضزًثالغخ انمشآٌ ي

اجلٌاَت  هتب ؾششًٌ. رزؼًٍ عٌسح ادلضيمانمشآٌ ادلضيم ًىِ عٌسح يكْخ آّب

) :يب يف آّخ انجالغْخ، ينيب         )يف ىزه آّخ عبَت . 

ؾهَ انكم  انمشاءحرلبص يشعم، أساد ثو انظالح يٍ ئطالق اجلضء ًىٌ  ثالغِ ًىٌ

 (223: 2009)ًىجخ انضؽْهِ،  ًىٌ انظالح.

) ًكزنك لٌنو رؿبىل:               

      )َبقٌ". انطجبق ىٌ اجلًؽ ثني انشِء. يف ىزه آّخ "طِج 
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ئجيبثْب ًػذه يف انكالو. ًىٌ ٌَؾبٌ طجبق اإلجيبة انزُ مل خيزهف فْو انؼذاٌ 

 ًعهجْب، ًطجبق انغهت انزُ اخزهف فْو انؼذاٌ ئجيبثب ًعهجب.

كهًخ "صِدْ" ً "اَْمُضْ" مهب كهًزبٌ ػذّاٌ. ًعذ كم ينيًب يشزًال ؾهَ 

شِء ًػذه يف يبدح ًاؽذح، فيزه األيضهخ ّغًَ ة"طِجَبقٍ" غري أَو ّذؾَ 

 "طِجَبقَ اإلِّْغَبةِ".

 كبفخ نهنبط ىذٍ كبٌ انزُ ةانكزب ىٌ انكشّى انمشآٌٌ أػف ئىل رنك ئ

 انؿمْذح احلْبح، يٍ ٌَاؽِ َبؽْخ كم يف اخلري ئىل ىذاىى ألَو خبطخ ًنهًغهًني

 ذبب، ادلزؿهمخ األعبعْخ ٍءادلجبد ًػؽ ثطشّمخ رنك ًيبأشجو ًاألخالق ًانششّؿخ

 أيشً ،ٍءادلجبد رهك ؾٍ األخجبس ثاؾطبء ًعهى ؾهْو اهلل طهَ سعٌنو اهلل ًلذأيش

 (18: 1996 شيبة، لشّش. )ًرؿهًْو انكشّى انمشآٌ بىزًبوث كبفخ اننبط

مجْؽ ٌَاؽِ ؽْبهتى فيٌ ؾهَ ًعو دبب أٌ انمشآٌ انكشّى ىذٍ نهنبط يف 

ألٌ نو انمْى انمبطؿخ أَضنو اهلل عمّ شأَو إلسشبد خبص ىذاّخ ذلى يف رلبل انرتثْخ 

 يف انمشآٌ انكشّى. ًرنك كهو يكزٌة ،نبط ًرشثْزيى يف أَشطزيى انٌْيْخان
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ًلذ كبٌ انشعٌل طهَ اهلل ؾهْو ًعهى عؿم انمشآٌ أعبعب نهرتثْخ 

( ؽْش 3: 1989إلعالو )سيبٌّنظ، اإلعاليْخ جببَت عنزو يف أًل َشأح ا

ش احلؼبسح اإلَغبَْخ ًّكٌٌ أًىل ادلنيبط يف ادلفبىْى ّرطٌٌّغف انمشآٌ ًغْفخ 

ًؽْخ أً يبدّخ يف ىزا انكٌٌ. انرتثٌّخ ثأيٌس شزَ اعزًبؾْخ أً خهمْخ أً س

 (33: 1982)طبحل ؾجذ انؿضّض، 

ؾًهْخ انرتثْخ نزكٌٍّ  ًادلفبىْى انرتثٌّخ ال سبهٌ يٍ انمْى انيت رنطهك ينيب

 يٍَػشّخ انمْى رزؿهك دبٌلف اننبط يٍ ادلؿشًف أٌ .شخظْخ اإلَغبٌ انظبحلخ

ا. شدًدو يكبٌ أو خطبء ًيمجٌال كبٌ أً طؾْؾب ا ركش شْئ خريا كبٌ أو عٌء

اننبط ؽٌل  ؾنذاسببر لشاساد  أٌ انمًْخ َػش اإلَغبٌ يفيف رؿشّفيب آخش  ًلْم

 .ننفغو ًألَفغيى بطئبب ًيب ّؿزرب خيب ّؿزرب طؾْؾ

فأطجؾذ .انمْى انيت رؿبًٌ أَشطخ انرتثْخ يف انرتثْخ اإلعاليْخ يزنٌؾخ

نزٌلؿبد اجملزًؽ ب يٍ أعم رٌفري سلشعبد انزؿهْى ًفمب نزطٌّش انشًػ انمًْخ أعبع

أيب اننمبؽ انشئْغْخ نمًْخ انرتثْخ اإلعاليْخ انيت جيت اعزضًبسىب يف  .األًعؽ
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 .ًانمْى اخلهمْخ انمْى االؾزمبدّخ ًانمْى انؿًهْخ ِمًْخ األعبعْخ نرتثْخ األًالد فيان

 (58: 1992)أمحذُ، 

عٌسح  انمشآٌ انكشّى العًْب م انمْى انرتثٌّخ اإلعاليْخ يف سلزهف عٌسضزًر

):  رؼًٍ فْيب انمْى انرتثٌّخ، ًىِركشد يف عٌسح ادلضيم آّخ انيت ادلضيم.  

              ) . ٍأُ اطرب أّيب انشعٌل ؾهَ أر

لٌيك ًيب ّنبنك يٍ انغت ًاإلعزيضاء، ًال ربضؼ يٍ رنك ًال رزؿشع ذلى ًال 

 (211: 2009)ًىجخ انضؽْهِ،  .رؿبرجيى ًداسىى

عذ لًْخ رشثٌّخ أُ لًْخ خهمْخ فيِ انظرب ثأٌ اهلل يٍ ىزا انزفغري ٌّ

 خ ّؿهىعزيضاء. ًيٍ ىزه آّثأٌ ّظرب ؾهَ أرٍ لٌيو يٍ االّأيش سعٌل اهلل 

ّؿني طبؽجو ٌ انظرب ؾهَ األرٍ أل ا ؽغنبطربأمهْخ انظرب ؾهَ أرٍ اننبط 

 هزٌكم ؾهَ اهلل.ن

 ؾهَ ادلغأنخ ىزه ؾٍ ّجؾش أٌ انكبرت أساد انغبثك انجْبٌ ؾهَ اؾزًبدا

 ."اجلٌاَت انجالغْخ يف عٌسح ادلضيم ًلًْيب انرتثٌّخ" :انجؾش يٌػٌؼ يف انزؾمْك

 انجؾش زبمْك: انضبَِ انفظم
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 يف انكبرت بلشسى يتان انجؾش ًشكالدف ثْبَو، يبلذعجك ؾهَ اؾزًبدا

 : آرْخ األعئهخ  طٌسح

 ادلضيم؟ نغٌسح ؾبيخ طٌسح ىِيب .1

 ادلضيم؟ عٌسح يفانجالغْخ  اَتٌاجل ىِيب .2

 ادلضيم؟ عٌسح يف انرتثٌّخ انمْى ىِيب .3

 انفظم انضبنش: أغشاع انجؾش

 األغشاع ذلزا انجؾش ىِ:

 ادلضيم؟ عٌسحيف  انؿبيخ ٌسحظان يؿشفخ .1

 ادلضيم؟ عٌسح يفانجالغْخ  اَتٌاجل يؿشفخ .2

 ادلضيم؟ عٌسح يف انرتثٌّخ انمْى ؿشفخي .3

 انزفكري أعبط: انفظالنشاثؽ

 ؾهْو اهلل طهَ زلًذ اننيب ؾهَ ادلنمٌل ادلؿغض اهلل كالو ىٌ انكشّى انمشآٌ

ّشزًم ؾهَ اننٌاؽِ  انمشآٌ انكشّى ٌّواإلؾغبص انزُ حي. ًانؿشثِ ثبنهفع ًعهى

نغخ  كبَذً. يٍ فظبؽخ ًثالغخ انمشآٌ انكشّىيب ؽٌاه ضم اإلؾغبص ديً ،ادلخزهفخ
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اعزؿًبال جيذىب لبسئو  خاخزْبس أنفبغو ًأمجم انهغ ثذّؿخ يٍانمشآٌ انكشّى 

 ًعبيؿو.

ً شلب ّإّذ مجبل نغخ انمشآٌ انكشّى ثالغزو دبؿنَ أٌ فْو يػبىش ثالغْخ 

ربؿم انمشآٌ انكشّى يزًْضا ثأنٌاٌ اخزْبس أنفبغو ًأعبنْجو انجذّؿْخ ًؾجبسارو 

 انفظْؾخ ؽزَ ّززًليب لبسؤه أً عبيؿو.

ًضهخ يف سلزهف عٌسىب لظريح كبَذ أً طٌّهخ. ًيٍ عٌس ثالغخ انمشآٌ يز

ادلضيم يٍ عٌس  ، ًألٌ عٌسحانمشآٌ ادلضيم ًىِ عٌسح يكْخ آّبهتب ؾششًٌ

 فبجلٌاَتانمشآٌ فطجؿب ال خيهٌ ؾٍ اجلبَت انهغٌُ العًْب اجلبَت انجالغِ.

 ؾهى انجالغخ.الثذ يٍ اكزشبفيب ؾهَ ػٌء  انجالغْخ يف عٌسح ادلضيم

 ادلؿنَ رأدّخ (7: 2016) أيني ًيظطفَ اجلبسو ؾهَ كًب لبنو ًانجالغخ

 نهًٌطٍ كالو كم يالءيخ يؽ خالة أصش ذلب فظْؾخ طؾْؾخ ثؿجبسح ًاػؾب اجلهْم

 .خيبطجٌٌ انزُ ًاألشخبص فْو ّمبل انزُ

. (64: 2002 ىذاّخ) انجذّؽً انجْبًٌ ادلؿبَِ انجالغخ ؾهى يٍ يجبؽشً

طٌل ًلٌاؾذ ّؿشف ذبب كْفْخ يطبثمخ انكالو دلمزؼَ احلبل حبْش ؾهى ادلؿبَِ أ
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يٍ ً. (31: 2012ِ، بذياذلّكٌٌ ًفك انغشع انزُ عجك نو )انغْذ أمحذ 

ًاإلطنبة ًانفظم، اإلجيبص  انٌطم، انمظش، اخلرب ًاإلَشبء ؿبَِادل ؾهى يجبؽش

 .ًادلغبًح

ثطشق خيزهف ؾهى انجْبٌ أطٌل ًلٌاؾذ ّؿشف ذبب ئّشاد ادلؿنَ انٌاؽذ 

ثؿؼيب ؾٍ ثؿغ يف ًػٌػ انذالنخ ؾهَ َفظ رنك ادلؿنَ )انغْذ أمحذ 

، اجملبصاحلمْمخ ًً، انزشجْو جْبٌان ؾهى يٍ يجبؽشً. (31: 2012اذلبذيِ، 

 .انكنبّخً

ؾهى انجذّؽ ؾهى ّؿشف ثو انٌعٌه ًادلضاّب انيت رضّذ انكالو ؽغنب ًطالًرو 

احلبل ًًػٌػ دالنزو ؾهَ ادلشاد ًركغٌه ذببء ًسًَمب ثؿذ يطبثمزو دلمزؼَ 

ًىٌ ٌَؾبٌ احملغنبد انهفػْخ ًاحملغنبد  ،(31: 2012)انغْذ أمحذ اذلبذيِ، 

فًٍ احملغنبد انهفػْخ اجلنبط ًااللزجبط ًانغغؽ، ًيٍ احملغنبد  ادلؿنٌّخ.

 ادلؿنٌّخ انزٌسّخ ًانطجبق ًادلمبثهخ ًؽغٍ انزؾهْم. 
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الكزشبف يب  انجالغخ فبنطشّمخظٌسح ئمجبنْخ نؿهى ًب لذ عجك انجْبٌ ثكً

ؾهى  طشّمخ زبهْهْخ ؾهَ ػٌء ىِ خاَت انجالغٌْيف عٌسح ادلضيم يٍ اجل رؼًٍ

 انجالغخ.

ئؾغبص يٍ عيخ نغزو فؾغت ثم نو ئؾغبص يف رؼًني  انكشّى نْظ نهمشآٌ

ًكبَذ انرتثْخ  .ؽزَ ّظجؼ يشعؿب أعبعْب نكم َبؽْخ العًْب انرتثْخ آّبرو

ػشًسُ ال ديكٍ ئطالليب يٍ هنب أيش ئػشًسّخ نكم فشد يٍ أفشاد اجملزًؽ. 

ثْخ انيت يظذسىب ششائؽ االفرتاع ًانزؿشّفبد ؾٍ يؿنبىب احلمْمِ، ًخببطخ انرت

 انرتثْخ اإلعاليْخ. ًىِدّنْخ 

( فيٌ زلبًنخ 366: 1988ثْخ اإلعاليْخ كًب لبنو أمحذُ )أيب يفيٌو انرت

ب يف ركٌٍّ ئؾًبذلهَ انطجْؿخ انجششّخ ًادلٌاسد انجششّخ ادلٌعٌدح ًنهؾفبظ ؾ

ًيف انرتثْخ اإلعاليْخ لْى ّغزنذ ئنْيب  اإلَغبٌ انكبيم ًفمب نهًؿبّري اإلعاليْخ.

ألٌ انمًْخ  ذٍ اإلَغبٌ يف عهٌكو،ْضح نشل  مسخ ألخالق ىِب، فبدلشاد ثاألخالق

 (366: 1988 ،الَظ عٌنٌَظ) .ادلؿنَبٌ فجْنيًب ًؽذح يف َفظ ًاألخالق رشرجط

ثْخ اإلعاليْخ ىِ يٍ يفيٌو انمًْخ ًانرتثْخ اإلعاليْخ أٌ لْى انرت شلب ّنزظ

احلْبح ادلرتاثطخ انيت زبزٌُ ؾهَ رؿبنْى يٍ أعم اخزْبس  ٍءرلًٌؾخ يٍ يجبد
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زشكْم اإلَغبٌ ثأكًهو نًرنًْخ انطجْؿخ انجششّخ ًادلٌاسد انجششّخ ادلٌعٌدح 

 انكبيم( ًفمب نهًؿبّري أً انزؿبنْى اإلعاليْخ.)اإلَغبٌ 

.فأطجؾذ انمْى انيت رؿبًٌ أَشطخ انرتثْخ يف انرتثْخ اإلعاليْخ يزنٌؾخ

ب نزٌلؿبد اجملزًؽ يٍ أعم رٌفري سلشعبد انزؿهْى ًفمب نزطٌّش انشًػ ًْخ أعبعانم

يف  أيب اننمبؽ انشئْغْخ نمًْخ انرتثْخ اإلعاليْخ انيت جيت اعزضًبسىب .األًعؽ

. ًانمْى اخلهمْخ ًانمْى انؿًهْخ انمْى االؾزمبدّخ ِمًْخ األعبعْخ نرتثْخ األًالد فيان

 (58: 1992)أمحذُ ، 

عٌسح يٍ عٌس انمشآٌ انكشّى.  َوألعٌسح ادلضيم  ًىزه انمْى رزًضم يف

 ّكٌٌ ينبعجب يف ىزا داليل ثزؾهْم ادلؼًٌٌ زبهْم طشّمخ عزخذاوٌ انزنك ئ

 ًطشّمخ انجالغخ زبهْم ئىل انجؾش وٌْعر زه انطشّمخيٍ ىانجؾش، ألٌ اذلذف 

 انيت ادلضيم عٌسح يف انكشّى انمشآٌ آّبد زبهْم يف رغزخذو طشّمخ أُ يٌػٌؾْخ

 .ثو رزظم آّخ كم ثزؾهْم ًانجالغخ انرتثٌّخ انمْى دبٌاػؽ رزؿهك

ال خيهٌ ؾٍ اجلبَجني األعبعْني، اجلبَت انهغٌُ  انكشّى انمشآٌ ًاحلبطم أٌ

ًاجلبَت ادلؼًٌَِ. ًيٍ اجلٌاَت انهغٌّخ يػبىش انجالغخ، ًيٍ اجلٌاَت 

ادلؼًٌَْخ ىذٍ ًلْى رشثٌّخ. ًيٍ عٌس انمشآٌ انكشّى عٌسح ادلضيم فيِ ال زلبنخ 
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 فًٍ خالل انجؾش ؾًب زبزٌُ ؾهَ يب ديضم اجلٌاَت انجالغْخ ًاجلٌاَت انرتثٌّخ.

يف عٌسح ادلضيم ؾهَ ػٌء ؾهى انجالغخ ًانرتثْخ اإلعاليْخ ركزشف اجلٌاَت 

انجالغْخ ادلإّذح جلًبل يػبىش أنفبظ انمشآٌ ًاجلٌاَت انرتثٌّخ يٍ ًعيخ لًْيب 

 ادلإّذح ذلذاّخ انمشآٌ يف رلبل انرتثْخ.
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 ح ادلضيمعٌس

 انمْى انرتثٌّخ

خْاجلٌاَت ادلؼًٌَ  اجلٌاَت انهغٌّخ 

 

 اجلٌاَت انجالغْخ

 نغٌسحخظبئض ا

  انمشآٌ انكشّى

ًانمْى  انكشّى انمشآٌ االؾزمبدّخ انمْى

 انؿًهْخ ًانمْى اخلهمْخ
 ادلؿبَِ ًانجْبٌ ًانجذّؽ

 :انزبيل بَِْشعى انجان يف انكبرت هّظٌس انغبثك انزفكري أعبط

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعبط انزفكري سعى: 1 ظٌسحان



14 

 

 

 ادلنبعجخ انغبثمخ انجؾٌس:  اخلبيظ انفظم

ثؿذ يب حبش انكبرت ؾٍ انجؾٌس انيت رنبعت ذبزا انجؾش فٌعذ 

 :انكبرت ثؿغ انجؾٌس انيت رنبعت ثجؾغو شلبّهِ

انكشّى )دساعخ زبهْهْخ ثذّؿْخ ؾٍ ثذّؽ ادلمبثهخ يف اجلضء انضالصني يٍ انمشآٌ  .1

 ادلمبثهخ ًرؼًْنيب انرتثٌُ اإلعاليِ(

 انرتثْخ نكهْخ انؿشثْخ انهغخ رؿهْى شؿجخ طهجخ ثؿغ انجؾش ىزا أصلض نمذ

 األكبدديْخ نهغنخ ثبَذًَظ احلكٌيْخ اإلعاليْخ عبرِ غٌٌََظ عٌَبٌ جببيؿخ ًانزؿهْى

 و. 2018 يف انغنخ بيٍ حبضي ذهنأنمذ  بأهن. هفِْنْين ع ثبعىو  2014

أٌ ادلنبعت ّنب ىزا انجؾش ًانجؾش انزُ عْنغض انكبرت يٍ ؽْش 

ًانفشق ثْنيًب يٍ خ ًؾاللزيب ثبنرتثْخ انيت كبَذ يف يٌػٌؾو. ْانجالغ دساعزو

 .عضء انضالصني يٍ انمشآٌ انكشّى ّجؾش ؾٍ ٌػٌؼكبٌ ىزا ادل يٌػْؿيب،عيخ 

 (دساعخ زبهْهْخ ؾهَ ػٌء ؾهى انجالغخ) عٌسح انفبزبخ ؾٍانزؾهْم انجالغِ  .2

 انرتثْخ نكهْخ انؿشثْخ انهغخ رؿهْى شؿجخ ةطال ثؿغ انجؾش ىزا أصلض نمذ

 األكبدديْخ نهغنخ عبكشرب احلكٌيْخ اإلعاليْخ ششّف ىذاّخ اهلل جببيؿخ ًانزؿهْى

 و. 2012 يٍ حبضو يف انغنخ َهنأأَو نمذ  خبطت األيى، ثبعىو  2008
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ىزا انجؾش ًانجؾش انزُ عْنغض انكبرت يٍ ؽْش أٌ ادلنبعت ّنب 

ّجؾش  ٌػٌؼكبٌ ىزا ادل يٌػْؿيب،ًانفشق ثْنيًب يٍ عيخ خ. ْانجالغ دساعزو

 .عٌسح انفبزبخ ؾٍ

 أعهٌة االنزفبد يف عٌسرِ اننغبء ًانزٌثخ )دساعخ زبهْهْخ ثالغْخ( .3

ًانؿهٌو  داةآ نكهْخ انؿشثْخ انهغخ شؿجخ ةطال ثؿغ انجؾش ىزا أصلض نمذ

 األكبدديْخ نهغنخ ٌكغبكشربع احلكٌيْخ اإلعاليْخ عٌَبٌ كبنْغبكب جببيؿخانضمبفْخ 

يٍ حبضو يف  َهنأأَو نمذ  (،12110034فشؽبٌ يمظٌدُ ) ثبعىو  2012

 و. 2018 انغنخ

أٌ ادلنبعت ّنب ىزا انجؾش ًانجؾش انزُ عْنغض انكبرت يٍ ؽْش 

ّجؾش  ٌػٌؼكبٌ ىزا ادل يٌػْؿيب،ًانفشق ثْنيًب يٍ عيخ خ. ْانجالغ دساعزو

 نغبء ًانزٌثخ.ان رِعٌس ؾٍ


