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 صاْٝاسٟ َاَؤطتا:
 

 ٥اس٣ نانٌ حمُذد.  : ْــــــاٟٚ َاَؤطتا
 ٚ سَٜباص٣ ََٝز٢ٜٚٚ ََٝز٣ٚٚ ْا٠ٚسِاطت : ثظجؤسٟ ٚسدٟ َاَؤطتا

 07504544736 : ر.َٛباٌٜ
َُٝٝ٥ٌ : Ary.muhammad@soran.edu.iq 

 : ٚارٟٚٚ َاَؤطتا ٜإ َؤس
 

 صاْٝاسٟ ب١ؾ ٚ باب١ت:

 ََٝزٚٚ : ١ؾبْــــــاٟٚ 
 سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ : ْاٟٚ باب١ت

 ٠ّدٚٚ : قؤْاغ
 2 : رَاس٠ٟ ١ٜن١

 : ٚارٟٚٚ ط١سؤى ب١ؾ ٚ َؤس
 

 صاْٝاسٟ ب١سثشغ ٚ جَٝطشٟ دَيٓٝاٜٞ جؤسٟ ب١ؾ:

 ّ . َغذٜذ ذاج٢ ١٥َني  : جَٝطشْــــــاٟٚ  ٙفمصطد . ٥اَاْخ أمحذ  : ب١سثشغْــــــاٟٚ 
 07504544704 : ر.َٛباٌٜ 07508945411 : ر.َٛباٌٜ

َُٝٝ٥ٌ :  Amanj.dilzar@gmail.com َُٝٝ٥ٌ : Maghdid haji@gmail.com  

 



 : بؤ طشَٜتٚثَٜٝٛظت١ نٛست١ٜ١ى بٓٛ
سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ باب١تَٝه١ ػَٝٛاص ٚ ضؤ١ْٝت٢ ١٥جناَذا٢ْ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ سٕٚٚ  : ثَٝٓاط١ٟ باب١ت

 د٠نات٠ٚ١ ، قٛتابٝإ ب١ ػ٣٠َٛٝ صاس٠ن٢ ٚ نشداس٠ن٢ فَٝش٣ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ د٠نات . 
 

ه١ ي١ٚ باب١تا٣١ْ َشؤظ باب١ت٢ سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ ي١ باب١ت١ طشْط ٚ ب١ با١ٜخ١نا١ْ ، ١ٜنَٝ : طشٜٓطٞ باب١ت
ػاس٠صا د٠نات ػ٣٠َٛٝ ١٥جناَذا٢ْ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ضؤ١ْ ، سَٜطا١ٜن١ َشؤظ د٠ط١ٜ١َْٝت١ ساطت١ٝ ََٝز١ٜٝٚٚنإ ، ١ٖس٠ٖٚا ب١سضاٚ 
سُْٚٚٝإ ث٢َ د٠ب١خؼَٝت بؤ ي١ ١ٜنرت جٝانشد٣٠ٚ١ْ ػت١ ساطت ٚ ْاساطت١نإ ، ٖامنإ د٠دات بؤ ثَٝؼه١ؾ نشد٢ْ 

 دمي٢ ٚ صاْظت٢ . تَٜٛز١ٜ٠ٚ١ٜٓن٢ ١٥نا
 

رَاس١ٜ٠ى ٥اَاجن٢ ١َٖٛٚ باب١تَٝو ٥اَاجن٢ تاٜب١ت٢ خؤ٣ ١ٜ١ٖ ، ب١تاٜب١ت سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ  : ٥اَاجنٞ باب١ت
طشْط٢ ١ٜ١ٖ ، ي١ طشْطرتٜٓٝإ فَٝشنشدٕ ٚ ساَٖٝٓا٢ْ قٛتابٝا١ْ ي١ط١س ط١سِإ ٚ ثؼهٓني ب١ دٚا٣ ط١سضا٠ٚ ٚ صاْٝاس٣ ، 
١ٖس٠ٖٚا ٥اَاجنَٝه٢ تش ١ٜ٠ٚ١٥ بري٣ َشؤظ د٠خات١ ناس تا٠ٚنٛ ب١دٚا٣ ضاس٠ط١س٣ نَٝؼ١ ٚ ١َط١ي١ ََٝز١ٜٝٚٚنإ بط١سَٜت 

ب١ ١َٖٛٚ ػتَٝو با٠ٚسِ ١ْنات تا٠ٚنٛ ب١ دٚا٣ ب١يط١ ٚ ساطت٢ ػت١نإ ١ْط١سَٜت ، ٖا٢ْ تَٜٛز٠س ، َشؤظ فَٝش د٠نات ن١ 
 د٠دات ن١ سَٜظا ٚ ٜاطا٣ تاٜب١ت ب١ناسب٢َٓٝ بؤ ط١ٜؼنت ب١ ساطت١ٝنإ . 

                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



        باب١ت١ن١خؼت١ٟ داب١ػهشدْٞ                                    
 ناضاندنى مَيروو ١فت١ٟ ١ٜن١ّٖ
 توَيرةزى مَيرووى و ضيفاتةكانىناضاندنى  ١فت١ٟ د٠ّٖٚٚ
 يىمَيرووثةيدابووى و طةشةكسدنى توَيريهةوةى  ١فت١ٟ ط١َّٖٝٝ
 يىمَيرووثالهةز و ئاماجنةكانى توَيريهةوةى  ١فت١ٟ ضٛاس٠ّٖ

 يىمَيرووطسنطى و بايةخى توَيريهةوةى  ١ٖفت١ٟ ثَٝٓح١ّ
 شانطتة يازمةتى دةزةكانى توَيريهةوةى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ػ١ػ١ّ
 بهةماكانى توَيريهةوةى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ذ١فت١ّ
 بهةماكانى توَيريهةوةى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ١ٖػت١ّ

 بهةماكانى توَيريهةوةى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ْؤ١ّٜ
 شيكسدنةوةى دةقة مَيرووييةكاى ١ٖفت١ٟ د١ٜ٠ّ

 زَيباشى زةخهة طستهى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ٜاصدّ
 زَيباشى زةخهة طستهى مَيروويى ١ٖفت١ٟ دٚاصد٠ّ
 قوتاخبانةكانى زاظةكسدنى مَيروويى ١ٖفت١ٟ طَٝضد٠ّ

 قوتاخبانةكانى زاظةكسدنى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ضٛاسد٠ّ
 نووضيهةوةى توَيريهةوةكة ١ٖفت١ٟ ثاصد٠ّ

 وويىطسنطى و بايةخى نووضيهةوةى مَير ١ٖفت١ٟ ػاصد٠ّ
 زَيباشةكانى نووضيهةوةى مَيروويى ١ٖفت١ٟ ذ١ظذ٠ّ
 ( املنهج الروائيزَيباشى طَيِسانةوة )  ١ٖفت١ٟ ١ٖرد٠ّ
 ( اإلخبارياملنهج زَيباشى يةواَلةيى )  ١ٖفت١ٟ ْؤصد٠ّ
 ( يجعم املنهج املزَيباشى فةزيةنطى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت١ّ

 ( لياملنهج احملزَيباشى ناوضةيةتى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت ١ٜٚى
 زَيباشى جيًانَيتى ) املهًج العاملي ( ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚدٚٚ
 ( يرللاملنهج املزَيباشى قؤناغى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚط٢َ

 ( لولياملنهج احلزَيباشى ضالَيتى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚضٛاس
 ( املنهج امللوضلوعيزَيباشى بابةتى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚثَٝٓخ

 ( جعاماملنهج الزَيباشى طصتى )  ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚػ١ؾ
 نووضيهةوةى مَيروويى لة ثَيض ئيطالمدا ١ٖفت١ٟ بٝظت ٚذ١ٚت
 نووضيهةوةى مَيروويى لة ضةدةى ناوةِزاضتدا ١ٖفت١ٟ بٝظت ١ٖٚػت

 نووضيهةوةى مَيروويى لة ضةزدةمى نوَى و ياوضةزخدا ١ٖفت١ٟ بٝظت ْٚؤ
 ناضاندنى مَيروونووس و مةزجةكانى ١ٖفت١ٟ ط١ّٝٝ



 ط١سضا٠ٚنإ :                                          
 ـ ٢٥ . ٥َٝٝض . ناس : ََٝزٚٚ ض١ٝٝ ؟ ٚ : ٥اطؤغ حمُذ َال قادس 1
 ـ عبذاحلظني صسٜٔ نٛب : ََٝزٚٚ ي١ ت١ساصٚٚدا ) ف١يظف١ ٚ يؤجٝه٢ ََٝزٚٚ ( ، ٚ : قادس حمُذ ذظٔ ٚ طٛسإ بٗا٤ أمحذ 2
 ٣٠ ف١يظ١ف٣١ ََٝزٚٚ ... صاْظت٢ ََٝزٚٚـ ط١الّ ع١بذٚيه١سِٜ : د٠سباس 3
 ـ عٛمسإ ع١صٜض ع١الف : ب١ٖا٣ ََٝزٚٚ 4
 ـ ١َسٜٛإ ع١بذٍٚ : ف١يظ١ف٣١ ََٝزٚٚ ال٣ ػجٓط١ًس 5
 ـ ّ . طؤسإ : ي١ ثَٝٓا٣ٚ َشؤظذا ) ََٝزٚٚ ي١ ب١سد٠ّ يَٝهذا٣٠ٚ١ْ ََٝزٜٚٚذا ( 6
 ذظَٝٔ ٚ طؤسإ ع١بذٚال ١ْقؼب١ْذ٣ـ ٌٜٚ ٚ ٥اسٌٜ دؤساْت : ٚا١ْنا٢ْ ََٝزٚٚ  ، ثَٝؼش٠ِٚ  7
 ـ أ . ج . ٍْبعبْو 9 زضاغات يف التاضٓذ ، ّ 9 عبسااللُ اليعٔنٕ 7
 ـ أمحس حػني اللكاٜٕ 9 إجتاٍات يف تسضٓؼ التاضٓذ 8

 ـ أمحس ضمضاٌ أمحس 9 تطْض عله التاضٓذ اإلغالمٕ حتٙ ىَآ٘ العصْض الْغطٙ 01
 ٘ ـ أمحس ؾليب 9 كٔف تكتب حبجًا أّ ضغال 00
 ـ أمحس ذلنْز صبخٕ 9 يف فلػف٘ التاضٓذ 01
 ـ إزّاضز كاض 9 ماٍْ التاضٓذ ؟  ت 9 ماٍط الكٔالٕ 02
 ـ أغس ضغته 9 مصطلح التاضٓذ 03
 ـ أ . ل . ضاّؽ 9 التاضٓذ أثطِ ّ فاٜستُ ، ت 9 دلسالسًٓ حفيٙ ىاصف 04
 ـ جاغه غلطاٌ 9 فلػف٘ التاضٓذ  05
 ـ ج . ٍطىؿْ 9 ـ عله التاضٓذ 06
 ـ جْظف ٍْضؽ 9 قٔن٘ التاضٓذ ، ت 9 الؿٔذ ىػٔب ٍّٔبُ اخلاظٌ 07
  . ميَج البخح التاضخي9ٕ  حػً عجناٌـ  08
 ـ عبساحللٔه عْٓؼ 9 تفػري التاضٓذ عله إغالمٕ ) حنْ ىظطٓ٘ إغالمٔ٘ يف تفػري التاضٓذ ( 11
 حتكٔل املدطْطات بني اليظطٓ٘ ّ التطبٔلمكسم٘ يف مياٍج البخح التاضخيٕ ّ العلْو املػاعسٗ. ّ 9  محاٌ خالفـ  10
 ميَجٔ٘ البخح يف العلْو االجتناعٔ٘ ّ اإلىػاى9٘ٔ  حامس خالسـ  11
 ـ خالٔس فؤاز طخطح 9 يف فلػف٘ التاضٓذ 12
 البخح العلنٕ االجتناع9ٕ  غامٔ٘ ذلنس جابط ّ آخطٌّـ  13
 ـ غعسٌّ ىصطاهلل 9 املسخل إىل عله التاضٓذ 14
 كاؾف 9 مصازض التاضٓذ اإلغالمٕ ّ مياٍج البخح فُٔ ـ غٔسٗ إمساعٔل 15
 ـ ؾْقٕ اجلنل 9 عله التاضٓذ ىؿأتُ ّ تطْضِ ّّضعُ بني العلْو األخطٚ ّ مياٍج البخح فُٔ  16
 . مياٍج يف البخح يف علنٕ التاضٓذ ّ الػٔاغ9٘  ؾٔد٘ البيطاّٖـ  17
 ـ صاٜب عبساحلنٔس 9 عله التاضٓذ ّ مياٍج املؤضخني 18



 ميَجٔ٘ البخح العلنٕ للجامعٔني9  صال السًٓ ؾطّرـ  21
 ميَجٔ٘ العلْو االجتناع9٘ٔ  مصطفٙ الفْال صالح السًٓـ  20
 ـ ععٓع العظن٘ 9 الكتاب٘ التاضخئ٘ ّ املعطف٘ التاضخئ٘ 21
 ـ عنازالسًٓ خلٔل 9 التفػري اإلغالمٕ للتاضٓذ ، يف التاضٓذ اإلغالمٕ مْاقف ّ زضاغات 22
 سّضٗ الؿامٕ 9 عله التاضٓذ ، تطْض مياٍج الفكط ّ كتاب٘ البخح العلنٕ مً أقسو العصْض إىل الكطٌ العؿطًٓ  ـ فاطن٘ ق 23
 ـ قاغه عبسِ قاغه 9 يف تطْض الفكط التاضخيٕ   24
 ـ قاغه ٓعبك 9 التاضٓذ ّ ميَج البخح التاضخيٕ 25
 ـ كامل حٔسض 9 ميَج البخح األثطٖ ّ التاضخيٕ 26
 ميَجٔ٘ العلْو االجتناعٔ٘ االجتاٍات اليظطٓ٘ ّ التطبٔكٔ٘ يف9  رلتاضذلٕ السًٓ ـ  27
 . مياٍج البخح التاضخيٕ بني املاضٕ ّ احلاضط 9 مصطفٙ أبْ حئف أمحسـ  28
 ـ عبسالْاحس شىٌْ طُ 9 أصْل البخح التاضخيٕ 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ض١ْذ ثشطٝاس ٚ ٠ٚالََٝه٢ من٢ٜ١ْٚٛ
 تَٜٛز٣ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ به١ ؟سَٜباص٣ باغ ي١  / 1ث
بـ١  ثَٝؽ ٣٠ٚ١٥ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ بٓاطَٝٓني ثَٜٝٛظت١ بضاْني سَٜباص ض١ٝٝ ؟ بَٝطَٛإ ١َٖٛٚ صاْظـتَٝو ٚ بابـ١تَٝو سَٜبـاصَٜه٢ تاٜبـ١ت      ٚ /

ٕ ، ناتَٝـو د٠يـَٝني صاْظـت١    خؤ٣ ١ٜ١ٖ ، سَٜباصٜؽ ١٥ٚ سَٜطا١ٜ١ٜ تَٜٛز٠س د٠ٜطشَٜت١ ب١س بؤ ط١ٜؼـنت بـ١ صاْٝـاس٣ ٚ ساطـت١ٝنا٢ْ دٜاسد٠نـا     

طشٚػت١ٝنإ ١َب١طتُإ ١٥ٚ سَٜباص٠ صاْظت١ٜ١ٝ ن١ ػٝهشد٣٠ٚ١ْ دٜاسد٠ طشٚػت١ٝنإ د٠طشَٜت٠ٚ١ ، ٠ٚى فٝضٜو ٚ صٜٓذ٠ٚ٠سصا٢ْ ٚ نُٝٝا ، 

 د٠طشَٜت٠ٚ١ .ناتَٝهٝؽ د٠يَٝني صاْظت١ نؤ١َال١ٜت١ٝنإ ١َب١طتُإ ١٥ٚ سَٜباص٠ صاْظت١ٜ١ٝ ن١ ػٝهشد٣٠ٚ١ْ دٜاسد٠ نؤ١َال١ٜت١ٝنإ 

، نـ١ بـ١ َاْـا٣    (  Methode   )( ، ي١ صَا٢ْ ٥ٝٓطًٝضٜؽ ث٢َٝ د٠ٚٚتشَٜـت   َٓٗخي١ صَا٢ْ ع١س٠ب٢ ب١ سَٜباص د٠ٚٚتشَٜت )            

بؤ سَٜطا٣ سٕٚٚ دَٜت ، ) ْٗخ ( ي١ صَا٢ْ ع١س٠ب٢ ب١ َاْا٣ سَٜطا دَٜت ، ي١ب١س٠ٚ١٥ ٚٚتشا٠ٚ سَٜباص ٚاتا سَٜطا٣ سٕٚٚ ٚ ساطت ٚ ب١سد٠ٚاّ 

شب٢ْٚٛ ػتَٝه٢ ط١ٜؼنت ب١ ١َب١طت٢ داٚانشاٚ ٜإ ١٥جناّ دا٢ْ ٥اَاجن٢ دٜاس٣ نشاٚ ، ١ٖس٠ٖٚا ب١ َاْا٣ ضؤ١ْٝت٢ ٜإ سَٜطا٣ ناسَٜو ٜإ فَٝ

 .دٜاس٣ نشا٠ٚ ب١ ث٢َٝ ١ْٖذَٜو ب١َٓا ب١ػ٣٠َٛٝ سَٜو ٚ ثَٝو ٚ سَٜهخشا٠ٚ 

، ١ْٖـذَٜه٢   سَٜباص ي١ س٣ٚٚ د٠طت١ٚار٣ ١ٜ ب١ َاْا٣ سَٜطا١ٜن٢ نٛست ٚ ط١ال١َتش دَٜت بؤ ط١ٜؼنت ب١ ٥اَاجنَٝه٢ دٜاس٣ نشاٚ            

صجنري١ٜ٠ى ي١ رَاس١ٜ٠ى ي١ بريؤن١ ، ١ْٖذَٜه٢ تش د٠يَٝٔ سَٜطا١ٜن١ بـؤ ط١ٜؼـنت بـ١    تش د٠يَٝٔ ١ْٖٛس٣ سَٜهخظتَٓٝه٢ ساطت ٚ دسٚطت١ بؤ 

دؤص٣٠ٚ١ٜٓ ساطت١ٝنإ ي١ صاْظت١نإ ي١ سَٜطا٣ تاٜف١ٜ١ى ي١ ٜاطا٣ طؼت٢ ن١ صاٍ ب٠ٚٛ ب١ط١س ََٝؼو ٚ ناس٠نا٢ْ د٠طت ْٝؼإ د٠نات 

ٔ نؤ١َيَٝو ٥ٝحشا٥ات٢ ٖضس٣ ١ٜ تَٜٛز٠س ي١ نـشداس٣ صاْٝـاس٣ ٥ـ١جنا٢َ    تا٠ٚنٛ د٠طات١ ١٥جناََٝه٢ صاْشاٚ . ي١ال١ٜن٢ تش ١ْٖذَٜه٢ تش د٠يَٝ

إ د٠دا بؤ ط١ٜؼنت ب١ ساطت٢ باب١تَٝو ، ي١َا٠ٚ١ْ بؤَإ سٕٚٚ د٠بَٝت٠ٚ١ سَٜباص ب١ َاْا٣ نشداس٣ ٖضس٣ سَٜهخشاٚ د٠ط٢ْ١ٜ١ ، ٜإ ػَٝٛاص ٜـ 

ت١ ب١س ب١ ب١ٖش٢ٜ٠ ٚ صاْٝاس٣ ٚ تٛاْانا٠ٚ١ْٝ ي١ داَٖٝٓإ ب١ ٥اَاجن٢ سَٜطا٣ سَٜهخشا٣ٚ ٚٚسد ٚ ٥اَاجنذاس د٠ط٢ْ١ٜ١ ، تَٜٛز٠س٣ ضاى د٠ٜطشَٜ

 دؤص٣٠ٚ١ٜٓ ضاس٠ط١س٣ بؤ نَٝؼ١نإ ٚ طشفت١نإ ي١ دٜاسد١ٜ٠ن٢ دٜاس٣ نشاٚ . 

سَٜـش٣ٚ٠   تَٜٛز٠س ثاب١ْذ د٠بَٝت ب١ نؤ١َيَٝو ي١ ٜاطا ٚ سَٜظا بؤ د٠سنشد٢ْ بشِٜاس٠نإ ٚ طشت١ٓب١س٣ ض١ْذ س٣َ ٚ ػـََٜٛٓٝو يـ١              

ؤ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ خؤٜذا ي١ ضٛاسض٣٠َٛٝ سَٜباص٠نإ ٚ ١٥جناّ دا٢ْ ١٥ص٢َْٚٛ ثَٜٝٛظت ، ب١ ث١ْابشدٕ بؤ ن١سطت٣١ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ صٜاتش طٛجنـاٚ بـ  

تَٜٛز٠ٚ١ٜٓن٣١ ، سٕٚٚ نشد٣٠ٚ١ْ ث٠ٜٛ١ْذٜـ١نإ ٚ ػـٝهشد٣٠ٚ١ْ ٖؤناس٠نـإ يـ١ ضٛاسضـ٣٠َٛٝ ػـٝهشد٣٠ٚ١ْ بٝٓشا٠ٚنـإ ٚ تَٝبٝٓـ٢         

، ١٥جناّ دا٢ْ ب١ساٚسدناس٣ ١َْتٝك٢ بؤ ط١ٜؼنت ب١ ١٥جناَذإ ٚ تاقٝهشد٣٠ٚ١ْ تا ض ساد١ٜ٠ى دسٚطت١ ، ٥ٝٓحا ١٥ّ ١٥جناَاْـ١ يـ١    نشا٠ٚنإ

 ضٛاسض٣٠َٛٝ صجنري٢ٜ٠ ٚ ػَٝٛاصَٜه٢ بريدؤص٢ٜ٠ طٛجناٚ .

ٚٚ ي١ط١س ب١َٓا١ٜن٢ صاْظت٢ ، ١٥ٚ ط١باس٠ت ب١ سَٜباص٣ ََٝز٢ٜٚٚ د٠ٚٚتشَٜت بشٜت٢ ١ٜ ي١ ْاطاْذ٢ْ دٜاسد٠نا٢ْ سابشد           

ي١ط١س ب١َٓا١ٜن٢ صاْظت٢ ٚ ب١ سَٜباصَٜه٢ سٚٚداٚا٣١ْ ي١ سابشدٚٚ سٜٚٚإ دا٠ٚ ػٝإ د٠نات٠ٚ١ ٚ ٠ٚطفٝإ د٠نات ٚ ساظ١ٜإ د٠نات 

د٠ٚ٠ٚٚ ، ٥اطاْهاسٜؼُإ ٚٚسد ٚ باب١تٝا١ْ ، بَٝطَٛإ ١٥ّ سَٜباص٠ؾ ٜاس١َتُٝإ د٠دات بؤ تَٝط١ٜؼنت ي١ باسٚدؤخ٢ ٥َٝظتا ي١ سٚاْط٣١ سابش

 . بؤ د٠نات تا٠ٚنٛ بتٛاْني ثَٝؼب٢ٓٝ به١ٜٔ بؤ داٖاتٛٚ



سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ نؤ١َيَٝو سَٜطا ٚ ت١نٓٝه١ تَٜٛز٠س ٜإ ََٝزْٚٚٛٚغ د٠ٜطشَٜت١ ب١س بؤ ط١ٜؼنت ب١ ساطت١ٝ             

ب١ ١َٖٛٚ ٠ٚقا٥ع١نإ ٚ طؤػ١نا٠ٚ١ْٝ ي١ط١س ب١َٓا٣ صَإ ٚ ػَٜٛٔ ، نؤنشد٣٠ٚ١ْ ََٝز١ٜٝٚٚنإ ، دٚٚباس٠ بْٛٝات ْا٣٠ٚ١ْ سابشدٚٚ 

تٝاٜذا ، ١٥ّ سَٜطاٜا١ْ تٛاْا٣ ط١ػ١نشدٕ ٚ ت١ٚاٚناس٣ ١ٜ١ٖ ، ي١ط١ٍَ ط١ػ١نشد٢ْ نؤ١َيَٝهو صاْٝاس٣ َشؤظا١ٜت٢ ٚ ١ٖيض١ْٛنا٢ْ رٜإ 

ثَٜٝٛظت٢ ب١ سؤػٓبري١ٜن٢ ٖؤمش١ْذا١ْ ٚ ب١ دٚاداضَْٛٝه٢ ٚٚسد ١ٜ١ٖ ت١ٚاٚنشد٢ْ ٚ سَٜباص٣ ٠ٚسطشت٢ٓ ، ١٥ط١س ب١ّ جؤس٠ بَٝت ١٥ّ ناس٠ 

ن١ ب١ ػ١ٜ٠َٛٝن٢ ساطت١ٚخؤ ٜإ ْا ساطت١ٚخؤ ناسٜط١س٣ ١ٜ١ٖ ي١ط١س د٠ق٢ ََٝز٢ٜٚٚ ، ١٥َا١ْ ٚاٜهشد٠ٚٚ ١٥ّ ب١طَٜٛش٣٠ جَٛي٣١ نات ، 

 اظ١نشدٕ ٚ ١ٖيَٝٓحإ ٚ ذٛنُذإ .سَٜباص٠ ث٠ٜٛ١طت بَٝت ب١ ٥اطت١نا٢ْ س٠خ١ٓطشتٔ ي١ ١َٖٛٚ قؤْاغ١نا٠ٚ١ْٝ ٠ٚى س

د٠تٛاْني ي١ نؤتاٜٝذا بًَٝني سَٜباص٣ ََٝز٢ٜٚٚ سَٜباصَٜه٢ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ صاْظت٢ ١ٜ ، ١ٖيذ٠طت٢َ ب١ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ٚ دؤص٣٠ٚ١ٜٓ ساطت١ٝ          
ي١ ب١يط١ْا١َنإ ٚ ب١يط١ سٚٚدا٠ٚنإ ٚ ٠ٚقا٥ع١نا٢ْ سابشد٣ٚٚ تؤَاسنشاٚ ََٝز١ٜٝٚٚنإ ، ي١ سَٜطا٣ ػٝهشد٠ٚ١ْ ٚ داسػت٣٠ٚ١ٓ 

  ََٝز١ٜٝٚٚنإ ، ساظ١نشدْٝإ ٚ ثَٝؼب٢ٓٝ نشد٢ْ صاْظت٢ ٚ جَٝطري٣ سَٜز٢ٜ٠ .

 
ض١ْذ جؤس ي١ تؤَاسنشد٢ْ صاْٝاس١ٜنإ ١ٜ١ٖ ؟ نا١َٜإ باػرت ٚ ٥اطاْرت٠ بؤ ب١ناسَٖٝٓا٢ْ ي١نات٢  / 2ث

 ؟ د٠ن٠ٚ١ٜٓ١إ ٜتؤَاسنشد٢ْ ١٥ٚ صاْٝاسٜا٣١ْ نؤ
ٕ ، ط١باس٠ت ب١ ٥اطاْرتٜٔ ٚ باػرتٜٔ سَٜطا ث١سِاٚ ٚدؤط١ٝ ٚ سَٜطا٣ ناست ط٢َ جؤس ي١ تؤَاسنشد٢ْ صاْٝاسميإ ١ٜ١ٖ ، ١٥ٚاْٝؽ  ٚ /

١ْٖذَٜو ي١ ََٝزْٚٚٛٚطإ سَٜطا٣ ١ٜن١ّ ب١ باػرتٜٔ سَٜطا داد٠َْٝٔ ي١ تؤَاسنشدٕ ٚ ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ صاْٝاس١ٜنإ ، بريٚسا٣ جٝاٚاص ١ٜ١ٖ ، 

 ١٥ّ طٝفاتا٣١ْ ١ٜ١ٖت٢ :١َ١٥ؾ ي١ب١س 

ـ سَٜطا٣ ناست َْٜٛرت ٚ تاص٠تش٠ ي١ ضاٚ دؤط١ٝ ، ن١ سَٜطا١ٜن٢ نؤٕ ٚ نالطٝه٢ ١ٜ ، ي١ب١س٠ٚ١٥ ١ٖس سَٜطا١ٜى تاص٠ بَٝت باػرت٠ ي١  1 

 ضاٚ ٣٠ٚ١٥ نؤٕ بَٝت .

 ـ ١٥ّ سَٜطا١ٜ ٚٚسدتش ٚ سَٜو ٚثَٝهرت٠ ي١ ضاٚ سَٜطانا٢ْ تش . 2

ث٢َ بهشَٜت ي١ ػََٜٛٓٝو بؤ ػََٜٛٓٝه٢ تش ، ٚاتا د٠تٛاْشَٜت صاْٝاس١ٜنإ ب١ ٥اس٠ص٣ٚٚ خؤت ثَٝؽ ٚ ثاػ٢ ث٢َ  ـ ي١ تٛاْا٣ دا ١ٜ١ٖ جٛي٣١ 3

بهشَٜت ، ضؤْت بَٜٛت ب١ّ ػ١ٜ٠َٛٝ سَٜه٢ د٠خ١ٜت ، ناتَٝو طؤسِاْهاس٣ ب١ط١س ثال٢ْ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓن١ت د٢َٖٓٝ٠ ، ١٥ّ سَٜطا١ٜ طٛجناٚتش ٚ 

 باػرت٠ ي١ ضاٚ سَٜطانا٢ْ تش .

 ٢ٓ .   ـ ي١ تٛاْا٣ دا ١ٜ١ٖ صٜاد ٚ ن٢َ١ بؤ بهشَٜت ، صاْٝاس١ٜى ي١ّ ػ١َٜٓٛ الب١ٜت ب١ طٛجنا٣ٚ ١ْصا٢ْ ، ي١ ػ٢َٜٓٛ ١٥ٚدا صاْٝاس١ٜن٢ تش بَٝ 4

 ب١اَلّ ١ْٖذَٜو ي١ ََٝزْٚٚٛٚطا٢ْ تش سَٜطا٣ د٠ّٚٚ ب١ باػرت ٚ طٛجناٚتش داد٠َْٝٔ ، ١َ١٥ؾ ي١ب١س ١٥ّ طٝفاتا٣١ْ ١ٜ١ٖت٢ :

د٠طت بٕٛٚ ب١ط١س باب١ت٢ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ي١ دؤط١ٝدا صٜاتش٠ ي١ ضاٚ ناست ، ضْٛه١ ١َٖٛٚ صاْٝاس١ٜنإ ي١ ١ٜى ػَٜٛٔ نؤ د٠بَٝت٠ٚ١  ـ باال 1

 ، ب١اَلّ ي١ ناست ثاسض١ ثاسض١ ١ٜ .   



شَٜت٠ٚ١ ٥ٝٓحا داب١ؾ ـ ي١ دؤط١ٝدا نشداس٣ نؤنشد٠ٚ١ْ ٚ داب١ؾ نشدٕ ي١ ١ٜى ناتذا ١٥جناّ د٠دسَٜت ، ب١اَلّ ي١ ناست ط١س٠تا نؤد٠ن 2

 د٠نشَٜت .

ـ ي١ دؤط١ٝدا ناغ١ص٠نا٢ْ د٠ثاسَٜضس٣َ ي١ ٕٚٚ بٕٛٚ ٚ بضسبٕٛٚ ، ب١اَلّ ي١ ناست ٚا١ْٝ ١٥ط١س٣ ٕٚٚ بٕٛٚ ٚ بضسب٢ْٚٛ ١ْٖذَٜو ي١  3

 صاْٝاس٣ ١ٜ١ٖ ، ناتَٝو ناستَٝو ٜإ ض١ْذ ناستَٝهت ىلَ ٕٚٚ د٠بَٝت .

 ي١ دؤط١ٝدا ٥اطاْرت ٚ خَٝشاتش٠ ي١ ضاٚ ناست . ـ ثَٝذاض٠ٚ١ْٚٛ ٜإ ثؼه٢ٓٝٓ صاْٝاس١ٜنإ 4

 ١ْٖذَٜو ي١ ََٝزْٚٚٛٚطاْٝؽ سَٜطا٣ ط٢َ ١َٜٝإ ث٢َ طٛجناٚتش٠ ، ١َ١٥ؾ ي١ب١س ١٥ّ طٝفاتا٣١ْ خٛاس٠ٚ٠:

 ـ ١َٖٛٚ صاْٝاس١ٜنإ ي١ ١ٜى ػَٜٛٓذا نؤد٠بَٝت٠ٚ١ ، ػ٣٠َٛٝ ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ٠ٚسد٠طشَٜت . 1

 ١َتٔ ٚ تٛاْا٣ د٠سا١َت٢ َاددٜإ طٓٛٚسداس٠ ١٥ّ سَٜطا١ٜ بؤ ١٥ٚإ صؤس ب١ طٛٚد٠ ـ بؤ ١٥ٚا٣١ْ ن١ّ د٠سا 2

 ـ ٥اطاْرت٠ بؤ ١ٖيطشتٔ ٚ طٛاطت٠ٚ١ٓ ، تَٜٛز٠س د٠تٛا٢ْ ب١سد٠ٚاّ ي١ط١ٍَ خؤٜذا ١ٖىل بطشَٜت ، بؤ ١ٖس ػََٜٛٓٝو بضَٝت ي١ط١ىل دابَٝت ، 3

 ٣١ْ ال١ٜت٢ ضني .ناتَٝو ب١ دٚا٣ ط١سضا٠ٚ د٠طشَٜت د٠صاَْٝت ١٥ٚ صاْٝاسٜا

 ـ بؤ ثاسَٜضطاس٣ نشدٕ ٚ ثاساطت٢ٓ صاْٝاس١ٜنإ سَٜطا١ٜن٢ ب١ طٛٚد ٚ باػ١ ، صؤس ب١ ص٠مح١ت ٕٚٚ د٠بَٝت ٚ بضس د٠بَٝت . 4

 
 ؟  ي١ط١س جؤس٠نا٢ْ بذ٣َٚ ٓاط١َٓٝ ٚ ٝبض٢ ١ٜ ث١ساَٜٚض  / 3ث

ث١ساَٜٚض س٠ط١صَٜه٢ طشْط٢ سَٜباص٣ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ ١ٜ ، ١٥ٜٚؽ ب١ دٚٚ ػَٝٛاص دٜاس٣ د٠نشَٜت ، ٜاخٛد ي١ رَٜش٣٠ٚ٠ ١َٖٛٚ ٚ / 

س الث١س١ٜ٠ِى ، ن١ ١َ١٥ٜإ صٜاتش باٚتش ٚ ب١ناسد٠َٖٝٓشَٜت ، ٜاخٛد ي١ نؤتا٢ٜ ١ٖس ب١ػَٝو داد٠ْشَٜت ، ي١ صَا٢ْ ع١س٠بٝذا ب١ ١ٖسدٚٚ جؤ

 ( ، ب١ د٠َٚٚٝإ د٠ٚٚتشَٜت  Footnote Reference) اهلاَؽ ( ، ي١ ٥ٝٓطًٝضٜذا ب١ ١ٜن١َٝإ د٠ٚٚتشَٜت ) د٠ٚٚتشَٜت 

 (Endnote Reference  ٣٠ٚ١٥ ػاٜا٢ْ باط١ ي١ صَا٢ْ ع١س٠بٝذا دٚٚ جؤس٣ تش ي١ ث١ساَٜٚض ١ٜ١ٖ ، ١ٜنَٝهٝإ ث٢َٝ د٠ٚٚتشَٜت ، ) 

 ( .  الصٓلد٠ْٛٚطشَٜت ب١ ٚٚسد٣ ، ٣٠ٚ١٥ د٠َٚٚٝإ ث٢َٝ د٠ٚٚتشَٜت ) ) ذاػ١ٝ ( ن١ ي١ ت١ْٝؼت ْٛٚط١ٓٝنا٢ْ ْاٚاخٔ 

ي١ ث١ساَٜٚضدا ٜاخٛد ط١سضا٠ٚ ٚ رَٜذ٠س٠نا٢ْ ب١ناسٖاتٛٚ ي١ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓدا د٠خشَٜت١ سٚٚ ، ٜاخٛد ثَٝٓاط٣١ ػتَٝه٢ ْادٜاس٣ ْاٚ            
١ سٚٚ ن١ ي١ ْاٚاخ٢ٓ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ باط٢ ي٠َٛٝ ١ْنشا٠ٚ ، ب١ػ١ٜ٠َٛٝن٢ ْاٚاخ٢ٓ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ د٠نشَٜت ، ٜاخٛد تَٝب٢ٓٝ ٚ ط١سجنَٝو د٠خشَٜشت

ث١ساَٜٚض٣ ْاطاْذٕ بشٜت٢ ١ٜ دٚٚ جؤس ث١ساَٜٚض ١ٜ١ٖ ١٥ٚاْٝؽ ث١ساَٜٚض٣ ْاطاْذٕ ٚ ث١ساَٜٚض٣ ط١سضا٠ٚ ،  طؼت٢ ث١ساَٜٚض د٠بَٝت١ دٚٚ جؤس :
ى ٜإ د٠طت١ٚار١ٜ٠ى ، ١ْٖذَٜو جاس ١٥ّ ْاطاْذ١ْ ي١ ف١س١ْٖط١نإ ي١ّ جؤس٠ ث١ساَٜٚض٠ ت١سخإ د٠نشَٜت بؤ ْاطاْذ٢ْ ْاَٜٚو ٜإ ٚٚػ١ٜ١

٠ٚسد٠طريَٜت ١٥ط١س ػت١ن١ ثَٜٝٛظت٢ ب١ ال٢ْ١ٜ صَا١ْٚا٢ْ بَٝت ، جاس٣ ٚاؾ ١ٜ١ٖ ي١ ث١ستٛٚن٢ جٛطشاف٢ ١٥ط١س بؤ ْاطاْذ٢ْ ػاسَٜو ٜإ 
د٠طريَٜت ، ٜاخٛد ي١ ث١ستٛن٢ رٜآْا١َ ٚ س٠ض١ي١ى ٚٚالتَٝو ٜإ د٠طت١ٚار١ٜ٠ن٢ جٛطشاف٢ بَٝت ، ٜإ ي١ ث١ستٛنَٝه٢ ََٝز٢ٜٚٚ ٠ٚس

ْاطٝذا بؤ ْاطاْذ٢ْ ن١ط١نإ ٚ ْاٚداسإ . جؤس٣ د٠َٚٚٝإ ث١ساَٜٚض٣ ط١سضا٢ٜ٠ٚ ت١سخإ د٠نشَٜت بؤ تؤَاسنشد٢ْ ١َٖٛٚ صاْٝاس١ٜنا٢ْ 



٠ٚسطَٝشِ ١٥ط١س ١ٖبَٝت ، ثاػإ ػ٢َٜٓٛ د٠سباس٣٠ ط١سضا٣٠ٚ ب١ناسَٖٝٓذساٚ ي١ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓن١دا ، ٠ٚى ْا٣ٚ ْٛٚط١س ٚ ْا٣ٚ ط١سضا٠ٚن١ ٚ 
ضاث نشدٕ ٚ رَاس٣٠ ضاث ٚ طاَي٢ ضاث ، ١ٖس٠ٖٚا رَاس٣٠ ب١سط ٚ ب١ؾ ١٥ط١س ١ٖبَٝت ، ثاػإ رَاس٣٠ ١٥ٚ الث١س٣٠ِ صاْٝاس٠ن١ت 

 ىلَ ٠ٚسطشت٠ٚٛ 
  

 طٛٚد ٚ با١ٜخ١نا٢ْ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ دٜاسبه١ ؟ / 4ث
تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝزٚٚ ب١ طشْطرتٜٔ قؤْاغ داد٠ْشَٜت بؤ ط١ٜؼنت ب١ ساطت١ٝنإ ، طٛٚدَٜه٢ صؤس ب١ َشؤظ د٠ط١ٜ١َْٝت تا٠ٚنٛ بطات١ بٓخ  ٚ /

ٚ بٓاٚا٢ْ ساطت١ٝنا٢ْ سٚٚدا٠ٚنإ ٚ ٖؤناس٠نا٢ْ ط١س١ٖيذإ ٚ ث١ٜذابْٛٚٝإ ٚ د٠س١٥جنا١َناْٝإ ، ي١ ١ٜنرت جٝانشد٣٠ٚ١ْ ساطت٢ ٚ 
، ي١ طشْطرتٜٔ ١٥ّ ت٢ٓ ن١طا١ٜت٢ ََٝزْٚٚٛٚغ  ٚ ١َب١طت١نا٢ْ ، طشْط٢ ٚ با١ٜخ٢ ط١سضا٠ٚنإ ي١ بٛاس٣ ََٝزٚٚدا ْاساطت٢ ، د٠سخظ

 :٢ٜ ١ٜ١ٖت٢ ١٥َا٣١ْ خٛاس٠ٚ٠ٕ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝزٚٚطٛٚد ٚ با١ٜخا٣١ْ 

ناس٠ناْٝإ ٚ د٠سنشد٢ْ ثٛخت٢ ـ صاْا ٚ ب١ًُٝت ٚ دا١َٖٓٝسإ طٛٚدَٜه٢ صؤسٜإ ي١ ََٝزٚٚ ٠ٚسطشت ٚ ٠ٚسد٠طشٕ بؤ ث١س٠دإ ب١  1
 ب١س١َ١ٖناْٝإ .

 ـ ط١سِا٠ٚ١ْ بؤ سابشد٣ٚٚ سٚٚدا٠ٚنإ ٖضس ٚ ََٝؼه٢ َشؤظ ب١ناس د٠خات ٚ ضاالن٢ د٠نات . 2

 ػاعريَٜه٢ ع١س٠ب د٠يَٝت :ـ صاْٝاس١ٜٝنا٢ْ َشؤظ صٜاد د٠نات ٚ فشاٚا٢ْ د٠نات ، ١ٖس٠ٚى  2

 َٔ ال ٜعٞ ايتاسٜخ يف ؿذسٙ                                      يٝع بإْظإ ٚال عاقٌ            

 عُشٙ أضاف أعُاسا إىل                                  َٚٔ دس٣ أخباس َٔ قبً٘            

 سٚٚدا٠ٚنا٢ْ سابشد٠ٚٚ . ب١ط١سٖات ٚـ ػاس٠صابٕٛٚ ي١ د٠طت ن١ٚت ٚ داَٖٝٓإ ٚ  3

  بشدٚٚ د٠سد٠خات .ـ ال٢ْ١ٜ باؾ ٚ خشاث١نا٢ْ سا 4

  تَٜٛز٠س ) َإْٝٛ نٖٛني  ( طشْط٢ ٚ با١ٜخ٢ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ ب١ّ خاال٣١ْ خٛاس٠ٚ٠ دٜاسنشد٠ٚٚ :

 د٠تٛاْشَٜت تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ ب١ناسبَٗٝٓشَٜت بؤ ضاس٠ط١سنشد٢ْ طريٚطشفت١نا٢ْ ط١سد٠ّ ب١ث٢َٝ ١٥ص١َْٚٛنا٢ْ سابشدٚٚ .ــ  1

 . ٜاس١َت٢ د٠س٠ بؤ تٝؼو خظت١ٓ ط١س ٥اساطت١نا٣ ٥َٝظتا ٚ داٖاتٛٚ ــ  2

 .دٚٚثات نشد٣٠ٚ١ْ سَٜز٢ٜ٠ ١ٖيض١ْٚٛ جؤساٚجؤس٠نإ ي١ نات١نا٢ْ سابشدٚٚ ١ٜ١ٖ ٚ ناسٜط١سٜإ ــ  3

 .اب١ت١ن١  د٠سف١ت د٠س٠خظ٢ََٓٝ بؤ دٚٚباس٠ ١ٖيظ١ْطاْذ٢ْ د٠م ٚ ْٛٚط١ٓٝنإ ب١ طَٜٛش٣٠ بريدؤص٠ ٚ ب١ طؼتطري نشد٢ْ بــ  4

  تَٜٛز٠سَٜه٢ تش طشْط٢ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ََٝز٢ٜٚٚ ب١ّ خاال٣١ْ خٛاس٠ٚ٠ دٜاس د٠ن١ٕ :١ٖس٠ٖٚا ض١ْذ 

 ـ ٜاس١َتُٝإ د٠دا بؤ ْاط٢ٓٝ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓنا٢ْ ثَٝؼٛٚ . 1



خشاث٢ ١٥ّ ضاس٠ط١سٜا١ْ ـ ٜاس١َتُٝإ د٠دا ي١ ْاط٢ٓٝ ط١ػ١نشد٢ْ طريٚطشفت ٚ ضاس٠ط١س١ٜنا٢ْ ثَٝؼٛٚ ، تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ال٢ْ١ٜ باػ٢ ٚ  2

 ـ ٜاس١َت٢ د٠س٠ بؤ ْاط٢ٓٝ ََٝزٚٚ ٚ ط١ػ١نشد٢ْ طٝظت١ّ ٚ ث٠ٜٛ١ْذ٣ ب١ طٝظت١َ١نا٢ْ تش ، ١٥ٚ رٜٓط٣١ تٝاٜذا ط١س٣ ١ٖيذا . 3

 ـ ١٥ّ سَٜباص٠ ٚاد٠نات بتٛاْني طريٚطشفت١نا٢ْ ط١سد٠ّ ضاس٠ط١سبه١ٜٔ ي١ سٚاْط٣١ ػاس٠صا٢ٜ ٚ ١٥ص١َْٚٛنا٢ْ سابشدٚٚ . 4

ـ سَٜباص٣ ََٝز٢ٜٚٚ نٛست ْابَٝت٠ٚ١ ت١ْٗا ي١ط١س ََٝزٚٚ ٚ صاْظت١ نؤ١َال١ٜت١ٝنإ ، ب١َيهٛ ب١ناسَٖٝٓا٢ْ ت٢َ ث١سِ د٠نات بؤ صاْظت١  5

 ٖتذ . ...طشٚػت١ٝنإ ٚ ٥ابٛٚس٣ ٚ ط١سباص٣ ٚ 

 ـ ت١ٚاٚناس١ٜ ي١ َْٝٛإ ١٥ٚ سَٜباص٠ ٚ سَٜباص٣ ب١ساٚسدناس٣ . 6

 
 ٝفات١نا٢ْ ََٝزْٚٚٛٚغ به١ ؟٥اَار٠ ب١ طشْطرتٜٔ ط / 5ث
 ١َسد ٚ طٝفات١نا٢ْ ثَٜٝٛظت١ ي١ ََٝزْٚٚٛٚغ دابَٝت : ٚ /

ط١س٠تا ثَٜٝٛظت١ ي١ بٛاس٠ن٣١ خؤ٣ ن١ ََٝز٠ٚٚ ػاس٠صا١ٜن٢ ت١ٚاٚ ٚ صاْظتَٝه٢ باػ٢ ١ٖبَٝت ، ٥ٝٓحا ، ـ صاْظتَٝه٢ باػ٢ ث٢َ بَٝت  1
ي١ٚ صاْظتا٣١ْ ثَٜٝٛظت٢ ث٢َ د٠بَٝت ٚ ٜاس١َت٢ د٠س٣ د٠بَٝت بؤ دٚا٣ ٠ٚ١٥ د٠بَٝت صاْظت ٚ ػاس٠صا١ٜٝن٢ باػٝؼ٢ ١ٖبَٝت 

 ْٛٚط٠ٚ١ٓٝن٣١ ي١ بٛاس٣ ََٝزٚٚدا .
 . ْٛٚطني ١٥جناَذا٢ْ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ٚ بٛاس٣ ـ ذ١ص ٚ ٥اس٠ص٣ٚٚ تَٝذابَٝت بؤ خَٜٛٓذ٠ٚ١ْ ٚ  2
ه١ ناس٣ ْٛٚطني ٚ ط١سِإ ٚ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓنشدٕ بَٝت ، د٠بَٝت ١ْف١طَٝه٢ دسَٜز٣ ١ٖبَٝت ، ضْٛ ٥اساّثؼٛٚ دسَٜز ٚ ي١ط١سخؤ ٚ ب١ ـ  3

 ن١طاَْٝه٢ د٠َٜٚت ٥اساَٝإ ١ٖبَٝت ، ي١ب١س٣٠ٚ١٥ َاْذٚب٢ْٚٛ د٠َٜٚت .
١ٜنَٝو ي١ طٝف١ت١ طشْط ٚ ثَٜٝٛظت١نإ ن١ د٠بَٝت ي١ ََٝزْٚٚٛٚغ دابَٝت بشٜت٢ ١ٜ ي١ ثاساطت٢ٓ  ثاساطت٢ٓ ١٥َا١ْت٢ صاْظت٢ :  ـ 4

ََٝزْٚٚٛٚغ ي١ ْٛٚط١ٓٝناْٝذا ث١ْا بؤ دسؤنشدٕ ٚ ػت ١ٖيب١طنت ببات ، ٜاخٛد د٠طتهاس٣ د٠ق١  ١٥َا١ْت٢ صاْظت٢ ، ٚاتا ْابَٝت
ََٝز١ٜٝٚٚنإ ٚ ٚٚت١ ٚ باب١ت١نإ بهات ، ب١َيهٛ د٠بَٝت ب١ٚ ث١س٣ ١٥َا١ْت٠ٚ١ ١َٖٛٚ ػت١نإ ٠ٚسبطش٣ ٚ بٝطٛاصَٜت٠ٚ١ ٚ تؤَاسٜإ بهات 

، ب١اَلّ ٥اطا١ٜٝ ي١ط١س د٠ق١ ََٝز١ٜٝٚٚنإ ٚٚت٣١ خؤ٣ ٚ ػَٝٛاْذ٢ْ بؤ بهات  ، ب٢َ ٣٠ٚ١٥ د٠طتهاسٜإ بهات ٚبٝإ طؤسَِٜت ٜإ
 .طٝهشد٠ٚ١ْ ٚ يَٝهذا٣٠ٚ١ْ خؤ٣ ي١ط١سٜإ ١ٖبَٝت ، ب١ ١َسجَٝو د٠م ٚ بؤض٢ْٚٛ خؤ٣ ي١ ١ٜنرت جٝاٜإ بهات٠ٚ١ 

خؤ٣ ، ٚاتا ْابَٝت ي١ ْٛٚط١ٓٝناْٝذا ناسٜط١س٣ ي١ طٝفات١ ب١ٓسِت١ٝنا٢ْ ََٝزْٚٚٛٚغ بشٜت٢ ١ٜ ي١ ثاساطت٢ٓ ب٢َ ال٢ْ١ٜ  :ـ ب٢َ ال٢ْ١ٜ  5
٠ٚ د٠َاسطري٣ ١َص١ٖب٢  ٥ٚا٢ٜٓ ٚ ١ْت٢ٜ٠ٚ١ ٚ بريٚبا٠ٚس ٚ تاٜف١ط١س٣ ب١ط١سٜذا صاٍَ بَٝت ، ْابَٝت ب١ ال٢ْ١ٜ ط١سطٛسَإ ٜإ سم ىلَ ب١ْٚٛ

 بهات .ػت١نإ تؤَاسبهات ، ب١يهٛ ١َٖٛٚ ػت١نإ ب١ال٠ٚ بَٓٝت ، ػت١نإ ضؤ١ْ ب١ّ ػ١ٜ٠َٛٝ تؤَاس٣ 

١٥ّ طٝف١ت١ ٠ٚ١ْى ١ٖس بؤ ََٝزْٚٚٛٚغ ب١يهٛ بؤ ١َٖٛٚ َشؤظَٝو ثَٜٝٛظت١ ، ب١اَلّ بؤ ََٝزْٚٚٛٚغ صٜاتش ثَٜٝٛظت١ ضْٛه١  :ـ ساطتطؤ٢ٜ  6
١٥ٚ ناس٣ َا١َي١نشد١ْ ي١ط١ٍَ صاْٝاس٣ ٚ ط١سضا٠ٚنإ ، َا١َي١نشدْٝؽ ي١ط١ٍَ ََٝزٚٚ ن١طَٝه٢ ساطتطؤ٣ ثَٜٝٛظت١ تا٠ٚنٛ ١َٖٛٚ 

٠ٚى خؤ٣ تؤَاسبهات ، ١ٖس٠ٖٚا ن١طا١ٜت٢ خؤ٣ بجاسَٜض٣َ ي١ال٣ ب١ساَب١س٠نا٢ْ ، ضْٛه١ ص٠مح١ت ٚ قٛسغ د٠بَٝت ب١ساَب١س ن١ ػت١نإ 
 خ١َٜٓٛس ػت ي١ ن١طا٢ْ دسؤصٕ ٚ ْا ساطتطؤ ٠ٚسبطشٕ .  



صؤس ١ٖيذ٠طشَٜت ، ١ٖس٠ٖٚا ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ ََٝزٚٚ ناسَٜه٢ قٛسغ ٚ طشْط١ ، بريٚسا٣ جٝاٚاص ٚ بؤض٢ْٚٛ ـ ٥اصا١ٜت٢ ٚ ضا١ْٚتشط٢ :  7
ي١ب١س٣٠ٚ١٥ ػتَٝه٢ طشْط ٚ ب١ با١ٜخ١ ، ي١ ١َٖٛٚ ػت١ناْٝؽ صٜاتش سٚٚب١س٣ٚٚ ػَٝٛاْذٕ بؤت٠ٚ١ ، َا١َي١نشد٢ْ ََٝزْٚٚٛٚطٝؽ ي١ط١ٍَ 

 ساطت١ٝ ََٝز١ٜٝٚٚنا١ْ ، بؤ١ٜ ي١ ساطتٝذا ضاٚ ١ْتشط٢ ٚ ٥اصا١ٜت٢ ثَٜٝٛظت١ تا٠ٚنٛ ػت١نإ ٠ٚنٛ خؤ٣ تؤَاسبهات .

ثَٜٝٛظت١ ي١ط١س ََٝزْٚٚٛٚغ سؤذ٢ س٠خ١ٓطشا٣١ْ تَٝذابَٝت ، ١ٖس٠ٖٚا س٠خ١ٓؾ ي١ب١ساَب١س٠نا٢ْ  ٢ س٠خ١ٓطشت٢ٓ ١ٖبَٝت :ذؤسـ  8
٠ٚسبطشَٜت ، طٝا٢ْ ٠ٚسصػ٢ ي١ خؤٜذا ب١سج١طت١بهات ، ْابَٝت ١ٖس ػتَٝو ب١سضا٣ٚ د٠ن١َٜٚت ٜإ ط٣َٛ بٝظت٢ د٠بَٝت بشِٚا٣ ث٢َ 

بطشَٜت ٚ ػ٢ بهات٠ٚ١ ٚ ثؼه٢ٓٝٓ بؤ ١٥جناّ بذات ٚ تَٜٛز٣٠ٚ١ٜٓ ي١ط١س ١٥جناّ بذات ٥ٝٓحا ساطت١ٝنا٢ْ  بهات ، ب١يهٛ ط١س٠تا س٠خ٣١ٓ ىلَ
بؤ د٠سد٠ن١َٜٚت ، ضْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ باب١ت٣١ د٠ن١َٜٚت١ ثَٝؼ٢ تٛٚػ٢ ػَٝٛاْذٕ ٜإ طؤسِإ ٜإ د٠طتهاس٣ نشدٕ بٛٚبَٝت ، ٜاخٛد 

 جٝانشد٣٠ٚ١ْ ساطت٢ ٚ ْاساطت٢ ثَٜٝٛظت٢ ب١ س٠خ٣١ٓ ََٝز٢ٜٚٚ د٠بَٝت . باب١تَٝه٢ دسؤ ٚ ١ٖيب١طرتاٚبَٝت ، بؤ١ٜ بؤ 

د٠بَٝت تَٜٛز٠س ٜإ ََٝزْٚٚٛٚغ ٥اَاجن٢ ط١س٠ن٢ ي١ بَٝت :  صاْظت٢ ي١ناس٠ن٣١ خض١َت نشدٕ ٚ ثَٝؼه١ٚت٢ٓ ١َب١طت٥اَاْخ ٚ ـ  9
١طت٢ ب١سر٠ٚ٠ْذ١ٜٝ ت١طو ٚ نٛست١نإ ، ٠ٚى ناس٠ن٣١ خض١َت نشدٕ بَٝت ب١ َشؤظا١ٜت٢ ٚ ثَٝؼخظت٢ٓ صاْظت بَٝت ، ٠ٚ١ْى ب١ ١َب

 ثاس٠ ٜإ ثا١ٜ ٚ د٠ط١الت ٜإ ْاصْاٚ ، ٚتا ١٥ّ ػتا١ْ ناسٜط١س٣ ي١ط١س٣ ١ْبَٝت بؤ ٥ا٠ٚرٚٚ نشد٢ْ ساطت١ٝنإ .
ٚاتا بتٛاَْٝت بري٣ خؤ٣ ب١ناسب٢َٓٝ ي١ ٚٚسراْذ٢ْ ثشطٝاس٣ ََٝز٢ٜٚٚ ٚ  :خا٠ٕٚ برينشد٠ٚ١ْ ٚ خ١ٜاىل ََٝز٢ٜٚٚ بَٝت ـ د٠بَٝت  10

ػٝهشد٠ٚ١ْ ٚ يَٝهذا٣٠ٚ١ْ ََٝز٢ٜٚٚ ، ثاػإ بتٛاَْٝت ساطت٢ ١ٜ ََٝز١ٜٝٚٚنإ يَٝو بذات ٚ سَٜهخظت٠ٚ١ٓن٢ ََٝزٜٚٚٝا١ْ دسٚطت بهات ، 
 ٠طت ١ْدات .خؤ٣ ي١ دٚ س٠ط١ْا١ٜت١ٝن٣١ طت١ٝن٣١ ب١ جؤسَٜو ثَٝه٣٠ٚ١ بَٓٝت ) ؿٝاغ١ ( ٣ بهات ن١ َاْا ََٝز١ٜٝٚٚن١ ٚ سا

 

 ١ْٖذَٜو ََٝزٚٚ ب١ صاْظت داْاَْٝٔ ، ب١يط١ناْٝإ ضني بؤ بريٚساناْٝإ ٥اَار٠ٜإ ث٢َ به١ ؟ / 6ث
بؤ ضةملاندنى زا كانيصياى بةلطة مَيروو بة شانطت دانانَيو ،ةوانةى لة بوازى شانطتة ضسوشتيةكاى كازدةكةى يةندَيك لٚ 

 : ئةمانةى خوازةوةىو بؤضوونةكانياى 

ـ مَيروو ناتوانسَيت خبسَيتة ذَيس زَيطا و ياضاى شانطتى وةضفى نوَى كة ثصت دةبةضتَى بة تَيبيهى كسدنى زاضتةوخؤ و  1
 .و زَيطا ياضا  ) ئةشمووى كسدى (  و دةزيَيهانىضةملاندى 

بة شةماى و شوَيهى خؤيدا كات و جاز زوودةدةى لة نى مَيرووى بكسَيت ، يةك ـ  ناتوانسَيت تَيبيهى يةموو زووداوةكا 2
 شَيوةى لةناكاو ، ئةمةط دةبَيتة يؤى ئةوةى يةندَيك قوزس بَيت تَيبيهى زاضتةوخؤ بكسَيت .

زاضتة ، لةبةزئةوة يةندَيك دةلَيو مَيروو كؤمةلَيك ضريؤكى دزؤ ياى ـ مَيروو خؤى دووبازة ناكاتةوة بة تةواوى ،  3
جؤزَيكة لة وَيرة ، ثياوانى وَيرة دووثاتى دةكةنةوة مَيروو يونةزَيكة لة يونةزةكاى نةوةك  يةندَيكى تس دةلَيو مَيروو

بةزيةم بَيت كيمياى بري دزوضتى ، يةندَيكى تس مَيروو بةشَيوةيةك دةبيهو مةتسضيدازتسيو شانطتَيك بَيت لة شانطتةكاى 
 كسدبَيت .

ت ثَيصبيهى كسدنة ، توَيريهةوةى مَيروويى ناتوانسَيت طصتطري بكسَيت لةضةز بهةماى زووداوةكانى ـ مةبةضتى شانط 4
 بَى ثالنو ، ياخود طةشةى نةكسدووة يةزوةك ثالنى بؤ دانساوة . ثَيصوو ، لةبةزئةوةى شؤز جاز ئةم زووداوانة



ةندَيك لة زووداوةكاى لة تَيكضووى ياخود طؤِزيو ـ زَيباشى مَيروويى دةنالَيهى وةك شَيواشى شانطتى لة تووط بوونى ي 5
، ئةمةط وا ، ئةمةط دةبَيتة يؤى نة بةخصيهى شانيازى تةواو دةزبازةى وةالمةكانى ذياى و ديازدةكانى لة زابسدوودا 

 دةكات شانيازيةكة نا تةواو بَيت .

ـ قوزضة زَيباشى شانطتى جَى بة جَى بكسَيت بؤ طؤِزيهى زووداوة مَيرووييةكاى ، يةزوةيا قوزضة زووداوَيكى مَيروويى  6
بونيات نساو لةضةز بهةماى بريدؤشةى بةيَيص بؤ ئةوةى تَيبيهى دةكسَيت قوزضة طسميانةى ،  ئةشمووى دازى  خبسَيتة ذَيس 

بةزئةوةى ثةيوةندى يؤكاز بة ئةجنام لة دةضت نيصاى كسدنى زَيِسةوى زووداوة زووداوة مَيرووييةكاى دابهسَيت ، لة
ناتوانسَيت طةشة بكات بة شَيوةى ووزد ضونكة يؤكازةكاى شؤزى بؤ شانيهى مادةيةكى مَيروويى ، لة  مَيرووييةكاى

، قوزضة لةضةز ئةم بهةماية  لة طسميانةكاىضةزضاوةكانى ضةزةكى ياى الوةكى ، قوزضايى دةبيهسَيت لةكاتى لَيكؤليهةوة 
 طةيصنت بة دةزئةجنامةكاى و طصتطري كسدنى بة ثَيى ئةم زَيباشة .

بصَيت بؤ طصتطري كسدى ،  ـ توَيرةزى مَيروويى ناكةوَيتة ذَيس ئةشمووى دازى ، يةزوةيا شةمحةتة طةيصنت بة دةزئةجنام 7
لةضةز كساوةكةى تيايدا ثةيدا بووة ، لةبةزئةوة ئةم بةيؤى شةمحةتى دووبازةبوونةوةى بازودؤخى ديازدة توَيريهةوة 

 زاضتيانةى لة زَيطاى زَيباشى مَيروويى ثَيى دةطةيو ووزد نني بة ثَيوةزى توَيريهةوةى شانطتى .

 
 
 
 ي١ ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ ََٝزٚٚدا دٜاس به١ ؟ابٔ خًهإ خ١ي١نإ ٥ٝنب سَٜباص٣  / 7ث
أمحذ نٛس٣ِ حمُذ نٛس٣ِ إبشاِٖٝ نٛس٣ِ أبٞ بهش نٛس٣ِ خًهإ ب٠ٚٛ ، ْاصْا٣ٚ ) أبٛ ايعباغ ( ٥ٝنب خ١ي١نإ ْا٣ٚ ت١ٚا٣ٚ     ٚ /

ي١ خ١ي١نإ ، ثاػإ ي١ ١ٖٚيَٝش ي١ داٜو ب٠ٚٛ  ص (  1211/  ى  608ب٠ٚٛ ، ََٝزْٚٚٛٚغ ٚ داد٠ٚس ٚ ١٥دٜب ب٠ٚٛ ، ي١ طاَي٢ ) 
ي١َٜٚؼ٠ٚ١ ب١س٠ٚ ذ١ي١ب ض٠ٚٛ ٚ ب١ ذشإ ت٢َ ث١س٠ِٜٛ ، ١٥ٚنات٣١ ي١ ذ١ي١ب ب٠ٚٛ خ١سٜه٢ خَٜٛٓذٕ ٚ ٠ٚسطشت٢ٓ  َٛؿٌس٣ٚٚ نشدؤت١ 

٣٠ٚ١٥ ػاٜا٢ْ باط١ ٥ٝنب ػذاد ، (  ازسالكاضٕ بَاٛ السًٓ بً ؾصاْظت ٚ صاْٝاس٣ ب٠ٚٛ ي١ط١س د٠طت٢ ػَٝخ ٚ صاْا١ٜ ط١ٚس٠نإ ٠ٚى ) 
( ٣ نٛس٣ِ ط١الذ١دٜٔ ب٠ٚٛ ، ١ٖس٠ٖٚا ي١ ذ١ي١ب صاْظت١نا٢ْ  الظاٍطبشاد٠س٣ طٛيتإ ط١الذ١د٢ٜٓ ١٥ٜٛب٢ ٚ ساَٜٚزناس٣ ١َيٝو ) 

ٞ ( اص املٛؿًببٔ اخل) إ ٚ(  مجاٍ ايذٜٔ أبٞ بهش املاٖاْٞ فٝك٘ ٚ صَإ ٚ ) ايٓرٛ ( خَٜٛٓذ٠ٚٚ ي١ال٣ ط١ٚس٠ ػَٝخ١نا٢ْ ١٥ٚ ط١سد٠ّ ٠ٚى )
ي١ دمي١ػل َشد٠ٚٚ ٚ ب١ خاى طجَٝشدسا٠ٚ ي١ ، ( ٣ بشاد٠س٣ باٚن٢  ع السًٓ بً األثريعٜعٝؽ ( ٚ ََٝزْٚٚٛٚغ ) ٜٔ ابٔ ل ايذفَٛ)  ٚ

 ص  ( .  1282/ ى  681ي١ طاَي٢ )  قاطٕٝٛق١ساخ ضٝا٣ 

ط١سضا١ٜ٠ٚن٢ ََٝز٢ٜٚٚ  ( ٠ ، ١٥ّ ث١ستٛٚن١ العماٌ ّفٔات األعٔاٌ ّأىباٛ أبياََٛٝزْٚٚٛٚغ ٥ٝنب خ١ي١نإ خا٢ْ٠ٚ ث١ستٛٚن٢ )          
طشْط١ ، ٥ٝنب خ١ي١نإ ٖؤناس٣ داْا٢ْ ١٥ّ ث١ستٛٚن١َإ بؤ سٕٚٚ د٠نات٠ٚ١ ٚ د٠يَٝت : )) ١َ١٥ٜإ نٛست١ٜ١ن٢ ََٝز٠ٚٚ ، ٣٠ٚ١٥ ٖا٢ْ 

ي١ ، داٜو بْٛٚٝإ داّ تا٠ٚنٛ ١٥ّ صاْٝاسٜا١ْ نؤبه٠ٚ١َ١ ٚ بٝاْٛٚمس٠ٚ١ ، ٥اطاداسبٛٚمن ب١ ١ٖٚاَي٢ ١٥ٚا٢ْ ثَٝؼٛٚ ، ََٝز٣ٚٚ َشدْٝإ ٚ ي١ 
١َٖٛٚ ط١سدََٝو ػتَٝهِ د٠سباس٣٠ نؤنشد٠ٚ٠ ، تا٠ٚنٛ د٠ٖات صٜاد٣ د٠نشد ، ث١ستٛٚن٢ د٠سباس٣٠ ١٥ّ ١ْٖٛس٠ّ خَٜٛٓذ٠ٚ٠ ، ١ٖس٠ٖٚا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/608_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/681_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1282


 ( صؤس ي١الّ نؤبؤ٠ٚ ب١َظٛدات  ي١ د٢َ٠ ثَٝؼ١ٚا ٚ ػاس٠صانإ ػتِ ٠ٚسطشت ١٥ٚا٣١ْ ي١ ث١ستٛٚن١نإ ١ْبٛٚ ، تا٠ٚنٛ ٚا٣ ىلَ ٖات )
  ت٢َ ث١سِب٢ْٚٛ طاٍَ (( .

 سَٜباص٣ ٥ٝنب خ١ي١نإ ي١ ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ ََٝزٚٚ ي١ّ خاال٣١ْ خٛاس٠ٚ٠ نٛست د٠نشَٜت٠ٚ١ :   

ـ ب١ ث٢َٝ ثٝت٢ ف١س١ْٖط٢ سَٜه٢ خظت٠ٚٛ ٚ نؤ٣ نشدؤت٠ٚ١ ي١ط١س ب١َٓا٣ طاٍَ ، ١ٜن١ّ جاس د٠طت٢ ث٢َ نشد٠ٚٚ ب١ّ ْاٚا٣١ْ ب١ ١٥يف  1
 ١َني ثٝت ، ي١ ١ٖس ثٝتَٝهٝؽ ب١ ث٢َٝ طاٍَ سَٜه٢ نشدٕٚٚ .د٠طت ث٢َ د٠نات تا٠ٚنٛ دٚاٜ

ْا٣ٚ رَاس١ٜ٠ن٢ صؤس ي١ صاْاٜإ ٚ ػاعريإ ٚ َاَؤطتاٜا٢ْ ٚا١ْٜإ ٚٚتؤت٠ٚ١ َٖٝٓا٠ٚ ، ١٥ٚا٣١ْ ط١سدا٢ْ ١ٖٚيَٝشٜإ نإ ١ي١نب خـ ٥ٝ 2
  .نشد٠ٚٚ ، ٜاخٛد ي١ ١ٖٚيَٝش بؤ ْاٚض٣١ تش ض١ْٚٛ 

ؤ٣ ت١سخإ ١ْنشد٠ٚٚ ت١ْٗا بؤ ١ٜى ضؤس ٠ٚى صاْاٜإ ٜإ ثاػانإ ٜإ ٠ٚصٜش٠نإ ٜإ ػاعريإ ٜإ ـ ٥ٝنب خ١ي١نإ ث١ستٛٚن٣١ خ 3
 َري٠نإ ، ٜاخٛد ت١ْٗا بؤ ١ٜى س٠ط١ص ، ب١َيهٛ ١َٖٛٚ جؤس٠نا٢ْ ي١ خؤ٠ٚ طشت٠ٚٛ . 

، ١ داٜو بٕٛٚ ب١ ث٢َٝ تٛاْا ـ ي١ باغ نشد٢ْ رٜآْا٣١َ ن١ط١نإ ثؼت٢ ب١طت٠ٚٛ ب١ نٛست٢ ) إجياص ( ٚ جَٝطرينشد٢ْ َشدٕ ٚ ي 4
  باط٢ ي١ ضان١نا٢ْ ن١ط١ناْٝؼ٢ نشد٠ٚٚ .، ١ٖٚس٠ٖا دٜاسنشد٢ْ س٠ض١ي١ن٢ 

  .ى ( ب١ نؤتا٢ٜ َٖٝٓا٠ٚ   645 ـ ٥ٝنب خ١ي١نإ باط١نا٢ْ ث١ستٛٚن١ن٣١ ي١ طاَي٢ ) 5

 ي١ ْٛٚط٣٠ٚ١ٓٝ ١٥ّ ث١ستٛٚن١ بؤت٠ٚ١ (ى   672ي١ طاَي٢ ) 
 


