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 مٝذمت:

ًمثل الذلُل اإلانهجي الهجاص مز٠شة الخخشج ِلى معخىي اإلااظتر باليعبت لىلبت ِلم            

الاحخماُ والذًمٕشاُ٘ا ؤهمُت ٜفىي مً خُث جىحُه الىالب)ة( جىحيها ِملُا مباؼشا ًامً 

ل ظير  اظخخذاما مىهجُا مىاظبا ًُٙذه في جٙادي اإلاؽ٢الث والاخخال٘اث الؽ٣لُت التي حّٜش

 البدث.

ً اإلانهجي ِلى معخىي اإلااظتر في ِلم الاحخماُ والذًمٕشاُ٘ا ٢ًدسخي ؤهمُت                ؤن الخ٢ٍى

ج مً  ُٙي و الزي بمىحبه ًخم٢ً الخٍش ُُٙخه الٝفىي ِلى معخىي الٌى ٠بيرة بالىٍش لٌى

 الاظخخذام الامثل لألدواث واإلاىاهج البدثُت التي حُّىه في اداء مهامه.

هزا  اإلاىحه جدذًذا لىلبت ِلم الاحخماُ والذًمٕشاُ٘ا ًم٢ً اظخخذامه  ن الذلُل اإلانهجيب         

١إسلُت مىهجُت حّين ١ل مماسط للبدث الّلمي الاحخماعي ِلى معخىي اإلااظترفي مجا٥ الّلىم 

ٝا للخخففاث  الاحخماُِت  مْ مشاِاة بّن الٙشوٛ التي جٙشلها وبُّت اإلاادة اإلاّالجت ٘و

 املخخلٙت .

ُل اإلانهجي آلالُت الذاِمت للخإوير البُذأىجي للىالب الجامعي في ِلم الاحخماُ ٌّذ الذل       

والذًمٕشاُ٘ا اإلاّجي باهجاص مز٠شة جخشج اظخ٢ماال لذساظخه الجامُّت . بن الّمل الاؼشافي الزي 

ذ بهذٗ التر٠يز في جىحيههم للىلبت ِلى  ًامىه ؤظاجزة ِلى ؤِلى معخىي ٌعاِذهم في سبذ الٜى

لُه ٢ًىن  اإلاعاثل البدثُت راث الّالٜت مْ ما جىشخه دساظتهم مً اوؽٕا٥ ِلمي مش٠ضي ، ِو

دُت بؼشاُ٘ت ٌعهل له ؤداء ِمله باِخباس ؤن ما ٌؽمله الذلُل مً جىحيهاث  اإلااوش للّمل في اٍس

ُاث هى زمشة هٝاػ مىظْ لخيرة ؤظاجزة الٝعم ِمىما.  وجـى

الخىحُه اإلانهجي الزي ًٝترخه حّمُم الاحشاءاث ًما مً خُث ِمىمُت ؤًامً الذلُل            

اإلاىهجُت الؽ٣لُت اإلاخّلٝت بالدجم والؽ٣ل والتهمِؾ والاخشاج ...الخ و التي  الجلٝى احماِا مً 

ً وبه٢زا مععى هٝلل مً الٙجىة بين مخخلٚ الخفىساث التي جازش بؽ٣ل ظالب  وٗش اإلااوٍش

ت اإلاىاٜؽت.ِلى جُُٝم الباخث ِىذ مىاٜؽت ِمله مً وٗش لجى  
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ً جلُٝجي ب                            ب منه   - ن صح الخّبير بؤو   -ن مز٠شة اإلااظتر هي جمٍش جي ؤولي في ــــــجذٍس

 بدث   مىلُىبالذساظت الىالب جىاو٥ بمىحبه  ًخماإلاىٍىمت الجذًذة للخ٢ىًٍ الجامعي الجضاثشي  

ش ًِ البدث في ـُٕت مز٠شة ، جدذ بؼشاٗ ؤظخار باخث  وجخىج ِملُت البدث هزه ب٢خابت جٍٝش

  ،باإلاىاـٙاث الؽ٣لُت واإلاىهجُت والّلمُت اإلاخذاولت 
 
ىاٜؾ ِالهُت ؤمام لجىت مخخففت جُٝم ٘يها ج

  .الب ِلى الفُّذ اإلانهجي واإلاّشفيؤداء الى

ُأت بؼ٣الُت               ًجهض بحابت بدثُت جٝىم ِلى اولت ومد ح٢ّغ اإلاز٠شة ٜذساث الىالب في وشح ـو

ظخذال٥ الّلمي ، والخد٢م ِلى الٝذسة اإلاىهجُت اإلا٢دعبت.٠ما ح٢ّغ ٠زل٤ ٜذساجه ومهاساجه ِلى ؤلا 

ُٚ اإلاشاحْ  .هدى ؤمثل في اظخخذام وجٌى

مً هزا اإلاىىلٞ وبالىٍش الى هزه الاهمُت ؤـبذ لضاما ِلُىا في ٌل الفّىباث اإلاىهجُت التي             

ش الخاؿ  ش الّلمُت وخفىـا الخٍٝش ًىاحهها الىالب ١ل ظىت في مماسظت البدث وبِذاد الخٝاٍس

 بمز٠شة اإلااظتر   ؤن همذه بجملت مً اإلاّاًير والؽشوه اإلاىهجُت التي جزلل جل٤ الفّىباث خفىـا

 التي جلٝى بحماِا ؤ١ادًمُا ولى ٌؽ٣ل وعبي.اإلاخّلٝت بالجىاهب اإلاىهجُت الؽ٣لُت 

   بن اإلاعاعي الخمُذة التي ١للذ باهجاص هزا الذلُل جىذسج لمً  اوؽٕاالث مٍّم اظاجزة            

بهجاص بهذٗ جىمُت وجىىٍش الاداء  ِمىما ، وجزلُل الفّىباث الاؼشاُ٘ت لألظخار و جم٢ين الىالب مً 

 بدثه في ٌشوٗ حُذة.

والخاح  سثِغ الٝعم العابٞ الذ٠خىس خ٢ُم اِشاب  ِلى لشوسة اهجاص دلُل ; بن خشؿ ومخابّت         

ذ ١اهذ البذاًت مْ  ِٝذ هذوة جدذ اؼشا٘ه بخفىؿ  اهجاص مز٠شة الخخشج  والتي   مز٠شة الخخشج  ٜو

يُت لىلبت  ولى للذلُلهخج ِنها الىبّت ألا  بخيعُٞ واؼشاٗ ا ٘ااد ِبذ اإلاىمً  زم جىالذ الىذواث الخ٢ٍى

بشثاظت الذ٠خىس محي الذًً ٝعم لالخالُت ل الاداسة ذ اإلااظتر  بؽان ٠ُُٙت اهجاص اإلاز٠شة  ٠ما ظاهم

ضم  ِلى اسظاء الخٝالُذ  مما اِىى  دّ٘ا ٜىٍا للجىت اإلا٣لٙت باهجاص ٜىٙىد   الزي واـل ب٣ل خُىٍت ِو

في وبّخه الثاهُت  وبّذ الُىم الذساسخي الزي ١ان بشثاظذة  ُل الىالب في ٠ُُٙت بِذاد مز٠شة اإلااظتر دل

، ٢ِٙذ اللجىت اإلا٢ىهت مً خيرة ؤظاجزة الٝعم جدذ سثاظت في هٙغ اإلاىلُى  الذ٠خىس خؽمىن دمحم

 والازشاء  عقذ عذة احخماعاث دوسٍت لألسدضاساث واملىاقضاث ب   ادؤعبد المومن فالاظخار / 

الذليل لخمكين الطلبت من الاسخفادة مىه .فضكشا لكل الاساجزة  الاجيت أسماؤهم هجاص أاهتهذ ب

 -وهم ِلى الخىالي:الزًن صاسكىا و ساهمىا في اهجاح هزا العمل، 
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عراب حكٌم  "-         
 
بصتلة  - العابد لٌودة  -بوكرضة رضٌد  –حروش رابح  –قوفود محي الدًن  –ا

هزار  –بوقرة كمال  –براهمي صباح  –قارح سماح  -عاًش حسٌبة   –بوضحٌط فتٌحة  –مختار 
هزار ًمٌوة    -زغٌوة هوال   -كلثوم بٌبٌمون  –درًد فطٌمة  –حفاظ الطاهر  –خصمون دمحم  –ًمٌوة 

حمد  –
 
 "  -قادرة بصٌر – ًحٌاوي مرًم –زروال لٌلى - بن السعدي اسماعٌل –بوذراع ا

 الؽ٢لي للمز٠شةالجاهب ؤوال: 

 جثمين الّمل اإلاُذاوي  -1 

ت الىاْٜ الاحخماعي وجم٢ين الىالب في ِلم الاحخماُ                    اهىالٜا مً الخاحت الى مّ٘ش

والذًمٕشاُ٘ا مً الىلىج بلُه ًفبذ مً المشوسي واإلاهم الععي هدى جىحُه الىالب جىحيها مىهجُا 

 مْ الاهذاٗ الّامت للخ٢ىًٍ الّلمي في هزا املجا٥.باججاه الّمل اإلاُذاوي ؤ٠ثر جماؼُا 

بين الهذٗ مً بهجاص البدث ًخىحب ِلُىا برا ِىذ هزا اإلاعخىي مً احل الاحعاٛ اإلاىىٝي             

ش  ُأت الخٍٝش لال٣٘اس  العشد الىٍشي الاوىاب في ؤ٠ثر مً جثمين املجهىداث اإلاُذاهُت  مُذاهُا ـو

اث التي جٙخذ  ت الّلمُت والخؽى اإلاٙشه للىٝل اإلاباؼش املجا٥ والىٍٍش الزي ؤـبذ مماسظت  والعٜش

 ؼاجّت .

الؽاجّت  الخاوئت في  اثاإلاماسظ مً حهت زاهُت ًخّين ِلُىا ِلى معخىي الخ٢ىًٍ  ججاوص               

ُان ًخجاوص في ٠ثير مً ألاخ هاخيزا ٠بيرا ٘ي الجاهب الىٍشي ٘يها ًإخز التي ًإخز ٘يها البدث اإلاُذاوي 

 .دساظت مُذاهُت  ؤظاظافي الىٜذ الزي حّذ الذساظت  -زلثي البدث

ُٚ جبٌهاس ٠ُُٙت هى مً مز٠شة اإلااظتر بن الهذٗ الاظاسخي  ِلى ـُّذ آخش ،                ألادواث  ٌى

لُه ًبذو مً لوُالىالب اإلاىهجُت والخٝىُاث اإلاُذاهُت التي ج٢َىن ِليها  ت مؽىاسه الجامعي  ِو

 .  بهما٥ الجاهب الىٍشي اإلاىحهدون ؽ٣ل ؤظاسخي ومبذجي بلزل٤ اإلاعخدعً ؤن هىلي اهخماما ٠بيرا 

في العىظُىلىحُا  ٠ما هى الخا٥-بن الّمل البدثي الزي ٌّخمذ ِلى الخدُٝٞ اإلاُذاوي             

ً   -  ِمىما اإلاىهجُت التي بجى في الخُٝٝت ِلى جثمين الجاهب اإلاُذاوي الّملي بالىٍش لألهمُت ًجب ؤن 

لُه ٘ان الخىحُه اإلاٝترح الزي وععى الى بلىٔه مً خال٥ هزا الذلُل هى ،  هخىخاها مً الىالب ِو

ش  ؽ٣ل واضح جماؼُا والجهذ الزي ًىلُه الىالب في اإلاز٠شة الى الجىاهب اإلاُذاهُت ب جىحُه جٍٝش

 ْٜ مباؼشة  ِلى ـُّذ الّمل اإلاُذاوي الّٙلي.الىا
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 جىاظب الدجم مْ اإلاممىن   -2

ضي)ة( الىالب)ة( اهىالٜا مً ما ظبٞ ًخّين ِل٤ُ ؤخز في الخعبان                جىا٘ٞ اإلاعخىي ٍِض

،  اإلاخاخت )مشخلت اإلااظتر ( و٠زل٤ الٍشوٗ والّىامل اإلاادًت ، الذساسخي املخذد بٙترة صمىُت مدذدة 

لُه ًخّين ِل٤ُ ماًلي   -:ِو

 جىاظب الٙفى٥   -ؤ

 * مشاِاة الخذ الادوى في اإلاىاصهت بين الجاهب الىٍشي و الجاهب اإلاُذاوي.             

 لبيز ألا٠بر مىىُٝا ألن ِمل الىاالجاهب اإلاُذاوي ُ٘ه الخ ًإخزاًً * الخىاصن اإلاىاظب            

 .معخىي الخدُٝٞ اإلاُذاوي ؤ٠ثرباألظاط ظ٢ُىن ِلى                

 الّام للمز٠شة.الدجم ًِ  هفٚ ا في اإلاز٠شة ال ًٝل حجم الّمل اإلاُذاوي*          

 .حجم اإلاز٠شة في ِمىمه¾ الى الزي ًدخله الّمل اإلاُذاوي  * ًفل الخيز          

 حجم اإلاز٠شة  -ب

 ٠ما هى مّمى٥ به ِلى معخىي اإلااظعاث الجامُّت مدلُا  -ألامثل–* بن الدجم اإلاخىظي            

اإلاُا ًتراوح             ".مً دون اخدعاب اإلاالخٞـٙدت  100ـٙدت و80بين ما "   ِو

ذ ؤو ًىٝق ًِ "* بن الدجم اإلاٝترح           في ١ل  باإلااثت ١إٜصخى جٝذًش"10ًجب ؤن ال ًٍض

 ـٙدت 100بلى  80الدجم: مً                                                         ألاخىا٥.

 ًخخلٚ الدجم مً مز٠شة ألخشي جبّا لبّن اإلاّىُاث اإلاخّلٝت باإلاىلُى ؤو بىُى الذساظت

شاُ٘ا  */  اإلاخىظي في الذًمٔى

 ؿ.90ؿ.........80ؿ......... 70                                                         
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 ِلم الاحخماُ اإلاخىظي في */

 ؿ.100ؿ..........90ؿ........   80                                                     

 للمز٠شة الؽ٣ل الخاسجي  -ج   

املإسست الخعليميت له أهميت كبيرة حعكس دسحت الاهخمام التي جىليها للمزكشة ان الضكل الخاسجي               

كخبت من جففذ على مسخىي امل كخيي والاعالم  لخمكين القشاء لطالبها من حهت ، وجإمن به الخىظيم امل

 الاعمال في ظشوف حيذة من حهت أخشي.

ضي)ة( الطالب)ة( :             -بىاء على هزا املعطى املهم ًجب عليك عٍض

 .داسةكما هى مدذد مسبقا من قبل لا امال ن جلتزم بالضكل الخاسجي التزاما ك* أ        

 غالف  "النموذج موحد  )*                 
 
 ( "بيض بدون زحارف وبدون صور ا

اٛ اإلاز٠شة ب*         .مٙشدة 100الًخجاوص ِذد مٙشاداجه  بملخق باللٕت الّشبُت والاحىُت٘س

اٛ اإلالخق جبّا       الّشبُت والاحىبُت الًخّذي لبدث باللٕخينخى٥ مىلُى ا ب٣لماث مٙخاخُت* ؤ٘س

 مٙشداث. 10        

ٞ وسخت مىه جو   ٌهش الٕالٗ  الخلٙي الخاسجي* ٢ًخب اإلالخق وال٣لماث اإلاٙخاخُت ِلى        ٘ش

 .)*( ٘هشط املخخىٍاثفي اإلاتن ٜبل          

 الخي اإلاعخخذم في ٠خابت اإلاز٠شة  -د

ضي )ة(ال ش الّلمُت ِلى الخي )ة( ٠ما هى مّمى٥ به في ىالبوّخمذ ٍِض ٠خابتحمُْ البدىر والخٝاٍس

 -الخالي:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   01)*( اهٍش اإلالخٞ ٜس

 باللٕت الّشبُت  -   

 في اإلاتن  )ؤ(               -             

 .41بحجم       "simplified arabic"   بخط باللغت العشبيت  الكخابتجكىن                                    

ً جكىن                                   ٔلَُ. 16حجم  "  simplified arabic"  بخط الشثِعُتالّىاٍو

ُتا                                             ً الِٙش  ٔلَُ. 14حجم "  simplified Arabicبخط   "  .لّىاٍو

 في الهىامط )ب(                             

 41بحجم  " simplified arabic"   بخطالكخابت باللغت العشبيت جكىن ـ                                

 باللٕت الاحىبُت  -

 أو في  قائمت املشاحع ) أ ( في املتن                                                   

      21" بحجم   Times new Romanباللغة االجنبية بخط " الكخابت  جكىن                                   

 في الهىامط  )ب(                                    

 . 02" بحجم   Times new Romanباللغة االجنبية بخط " الكخابت  جكىن                                           
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 اإلاشاحْ )*( جىزُٞزاهُا:  

ش النهاجي ،                  ما٥ الّلمُت حمُّا مً ؤهم اإلاشاخل ِىذ ٠خابت الخٍٝش انها حّذ ِملُت الخىزُٞ في الِا

ظاط الزي ًبجى ِلُه البدث الّلمي، ومىه ًجب ؤن ج٢ىن ِملُت الخىزُٞ ِملُت مد٢مت الدجش الا 

جٝىم ِلى ؤظغ ووٛش مخٙٞ ِليها جم٢ً الٝاست ٜادس ِلى جدبْ مشحُّت الباخث والخإ٠ذ مً ـذٛ 

خماد ِليها مً خُث ؤهمُتها. مً حهت زاهُت ج٢دسخي هزه الّملُت ؤهمُتها للخٙاً ِلى  البُاهاث بل والِا

ـذُٜت وهضاهت ِملُت البدث ار جمّىا ؤمام معاولخِىا في الخٙاً ِلى ألاماهت الّلمُت التي حّذ 

 هٝىت ؤلاسج٣اص  في مماسظت البدث الّلمي.

ت تهذٗ الى جىزُٞ ولُي                 حّخمذ ِملُت الخىزُٞ في البدث الّلمي ِلى وٛش ِذًذة ومخىِى

ت اخخال٘ا ِملُت التهمِؾ والاخالت خ ٙاٌا ِلى الاداء والاماهت ، و ًبٝى الاخخالٗ  بين الىٛش اإلاخىِى

 ؼ٣لُا ومؽشوِا ال ًازش ِلى ِلمُت اإلاععى واحشاءاث البدث الّلمي .

ٝت مً الىٛش  اإلاخذاولت في ِملُت الخىزُٞ الّلمي ًجب ؤن ٢ًىن التزاما ١امال بر              بن ألالتزام بىٍش

ٝت  في البدث الىاخذ ورل٤ ال ٢ًمً لباخث في  ؤي معخىي مً اإلاعخىٍاث ؤن ٌّخمذ ِلى ؤ٠ثر مً وٍش

خإ٠ذ  دُذ  مً خال٥ رل٤ ل٣ل مً ًخفٙذ ؤن ًٝاسن و ًشاٜب ٍو للخٙاً ِلى ظالمت واماهت البُاهاث ٍو

 مً صخت اإلاّلىماث.

وواضح  ِلى امخذاد ؤن ًخم بؽ٣ل ١امل  ًجب  ؤي بدث بن الخُٝذ بٝىاِذ الخىزُٞ ِلى معخىي              

ٞ ال٢ُُٙت  البدث  مً اإلاٝذمت الى ٔاًت الخاجمت  خٙاٌا ِلى الاماهت الّلمُت. بن جتهمِؾ اإلاشاحْ ٘و

شامت  معّاٟ الّلمي  اإلاٝترخت ٢ًعب بدث٤ مفذاُٜت  ٠بيرة وجا٠ذ ِلى هضاهخ٤ الّلمُت وحذًت ـو

ُخه.  ومىلِى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؼ٣ُأى اإلاّخمذ في البدىر والذساظاث في ال٢ثير ـــــ)*(  بن الىٍام اإلاّخمذ في الخىزُٞ هى هٍام مذسظت 

 مً الجامّاث ومشا٠ض البدىر ِبر الّالم.

 الؽشوه الّامت  - 1

ذون ألالٝاب الّلمُت للمالٙين )ؤ/ د/ ؤ.د(.  - 
 
  ال ج

  ال ج٢خب الىبّت ألاولى.  - 

ىىان ٘شعي   -          برا ١ان ِىىان اإلاشحْ )٠خاب، مٝا٥، ؤوشوخت، بدث( ًخإلٚ مً ِىىان سثِسخي ِو

 ...الّىىان الشثِسخي: الّىىان الٙشعي.  -  ٢ًخب ِلى الؽ٣ل الخالي:  * 

 في خالت اظخخذام ٠خابين لىٙغ اإلاالٚ ) في خالت مشحْ ظابٞ(     -        

  ؿ ...اظم ولٝب اإلاالٚ. ِىىان ال٢خاب. مشحْ ظابٞ.   -:ِىىان ال٢خاب ِلى الؽ٣ل الخالي  ه٢خب ؤًما  * 

 وفي خالت ج٢شس اإلاشحْ ولم ًٙفل بُنهما مشحْ آخش بىٙغ الفٙدت  -         

             اإلا٣ان هٙعه،   -  ه٢خب: *    

 ،ؤما برا حٕيرث الفٙدت   -          

م الفٙدت الجذًذ و هٙعهاإلاشحْ    -:    ه٢خب*   ، ه٢خب ٜس

فل بُنهما مشحْ آخش  و -            في خالت ج٢شس اإلاشحْ ٘و

م الفٙدت....  - : ٘ى٢خب*    اظم ولٝب اإلاالٚ. مشحْ ظابٞ. ٜس

 برا جم الاٜخباط مً ؤ٠ثر مً ـٙدت واخذة    -          

 ) ؿ ؿ(،  -:  ه٢خب  *

  همْ بُنها ٘اـلت 10،11برا جىالذ الفٙداث، مثال: ؿ ؿ.    -         

  .( 20 -10)ؿ ؿ.  ٘ىمْ بُنهما خي،    20ؿختى و  10مً الفٙدت مثال برا ؤخزها ال٢ٙشة  -          

 )*( مالخٍت: ' جىبٞ هٙغ الٝىاِذ ِلى جىزُٞ اإلاشاحْ اإلا٢خىبت باللٕت الاحىبُت'.

 = .pp ،    ؿ ؿ = pؿ  -= op.cit ،مشحْ ظابٞ -.  = ibid اإلاشحْ هٙعه -.  = Loc. cit اإلا٣ان هٙعه. -

        . 
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 ٜىاِذ التهمِؾ -2

م:*/    في خالت الٝشآن ال٢ٍش

م آلاًت. مثا٥:ظىسة الٙاجدت .آلاًت    -  .3اظم العىسة ، ٜس

 */ في خالت ٠خاب

 • إلاالٚ واخذ : 

 

  

  • في خالت ٠خاب إلاالٙين ؤو زالر

 

 

 

  ٠ثر مً زالر مالٙينأل في خالت ٠خاب • 

 

 في خالت ٠خاب مترحم • 

  

الىبّت بن وحذث. م٣ان اليؽش: داس اليؽش. ظىت اليؽش. اظم ولٝب اإلاالٚ. ِىىان ال٢خاب ١امال. الجضء بن وحذ.  -

م الفٙدت التي اٜخبغ منها   .ٜس

ت: ماظعت ؼباب الجامّت.        مثا٥: خعين ِبذ الخمُذ ؤخمذ سؼىان. ؤلاداسة واملجخمْ: دساظت في ِلم احخماُ ؤلاداسة. الاظ٢ىذٍس

2010.  

ولٝب اإلاالٚ الثاوي. ِىىان ال٢خاب ١امال. الجضء بن وحذ. الىبّت بن وحذث. م٣ان اظم ولٝب اإلاالٚ ألاو٥ واظم 

م الفٙدت التي اٜخبغ منها  .اليؽش: داس اليؽش. ظىت اليؽش. ٜس

اظم ولٝب اإلاالٚ ألاو٥ واظم ولٝب اإلاالٚ الثاوي واظم ولٝب اإلاالٚ الثالث. ِىىان ال٢خاب ١امال. الجضء بن       

م الفٙدت التي اٜخبغ منهاوحذ. الىبّت بن وحذ .ث. م٣ان اليؽش: داس اليؽش. ظىت اليؽش. ٜس  

 

. 

 

اسم ولقب المؤلف األول وآخرون. عنوان الكتاب كامال. الجزء إن وجد. الطبعة إن وجدت. مكان   

 .النشر: دار النشر. سنة النشر. رقم الصفحة التي اقتبس منها

 

  ٢ًخب اظم اإلاترحم مباؼشة بّذ ِىىان ال٢خاب. ِلى الؽ٣ل الخالي:

اظم ولٝب اإلاالٚ. ِىىان ال٢خاب ١امال. جشحمت اظم ولٝب اإلاترحم. م٣ان اليؽش: داس اليؽش. ظىت 

م الفٙدت التي اٜخبغ منها  .اليؽش. ٜس

 



11 
 

 

 

  */ في خالت مٝا٥

م  - خ الفذوس. ٜس اظم ولٝب اإلاالٚ. ِىىان البدث بين مضدوحخين. اظم املجلت. الّذد. جاٍس

  الفٙدت التي اٜخبغ منها،  أو

اظم ولٝب اإلاالٚ. ِىىان البدث بين مضدوحخين. اظم املجلت. الّذد. م٣ان اليؽش: داس  -

م الفٙدت التي اٜخبغ منها   اليؽش. ظىت اليؽش. ٜس

ت".مجلت الّلىم الاحخماُِت   مثا٥: باٌشخي ؤما٥. "هدى جم٢ين سئٍت مىهجُت لخىٍُم الجامّت الجضاثٍش

. 173. ؿ. 2012. الجضاثش: حامّت باجىت. حىان 26وؤلاوعاهُت. الّذد   

  Book reviewفي خالت ٠خاب ِلى ؼ٣ل مٝاالث */ 

املخشس. م٣ان اليؽش: داس اليؽش. اظم ١اجب اإلاٝا٥. "ِىىان اإلاٝا٥". ِىىان ٠خاب اإلاٝاالث.  -

خ اليؽش. ـٙدت الاٜخباط.  جاٍس

 */ في خالت الشظاثل وألاوشوخاث 

اظم ولٝب اإلاالٚ. "ِىىان ألاوشوخت". هُى ألاوشوخت. حهت اليؽش. ظىت اليؽش. ـٙدت  -

  الاٜخباط.

ت: دساظت خالت مثا٥: ظامُت مّاوي. "الثٝا٘ت الخىٍُمُت والّالٜاث الاحخماُِت داخل اإلااظعت  الجضاثٍش

.2008/2009باإلااظعت اإلاُىاثُت لع٢ُ٢ذة". مز٠شة ماحعخير في ِلم الاحخماُ. حامّت باجي مخخاس ِىابت.   

 */ في خالت بدث مٝذم في ملخٝى ؤو ماجمش

خ  - اظم ولٝب اإلاالٚ. "ِىىان البدث". اظم اإلالخٝى ؤو اإلااجمش. م٣ان اإلااجمش. جاٍس

.الاوّٝاد. ـٙدت الاٜخباط  
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مثا٥: خعً ِىك. " ؤزش مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي في جىمُت اإلاعاولُت املجخمُّت لذي الؽباب". وسٜت 

/ 26/09مٝذمت في ماجمش اإلاعاولُت املجخمُّت للجامّاث الٙلعىُيُت. حامّت الٝذط اإلاٙخىخت بىابلغ. 

.14. ؿ. 2011   

 */ في خالت مفادس ٜاهىهُت

 •الذظخىس ؤو اإلاُثاٛ

باالظم. اإلاادة. الىخذة. الٙٝشة. ؤو اإلاُثاٛ ر٠ش الذظخىس   -           

 ؤو اإلاُثاٛ  الثاهُت. ؿ. ر٠ش الذظخىس . الٙفل الشابْ. الٙٝشة 52. اإلاادة 2016دظخىس الجضاثش مثا٥ : -

 باالظم. اإلاادة. الىخذة. الٙٝشة.

 

 

   •اإلايؽىساث الخ٢ىمُت )ِادة ال حؽمل مالٙين(

خه. ِذد  - ُت بلخ. ِىىان اإلايؽىس. جاٍس اظم الخ٢ىمت ؤو الهُئت الخ٢ىمُت ؤو الىخذة الِٙش

. اإلايؽىس   

 */ اإلاّاحم والٝىامِغ

اظم ولٝب اإلاالٚ بن وحذ. م٣ان اليؽش: داس اليؽش. العىت. اظم الٝامىط ؤو اإلاىظىِت.  -

.." مادة ". الفٙدت  

  .100. ؿ. " . "مادة الذبلىماظُت1994داس النهمت.  : مثا٥:  اإلاعجم الىظُي. مىير البّلب٣ي. الٝاهشة -

 

  

  * مالخٍت : باليعبت للٝاهىن ًم٢ً ر٠شه ب٣ل جٙاـُله لمً اإلاتن دون الخاحت بلى تهمِؽه. ٠ما ًم٢ً 

 تهمِؽه بز٠ش اإلافذس اإلاإخىر مىه الٝاهىن.

مالخظت: كل املشاحع السابقت ئرا جم الحفىل عليها في صكلها لالكتروو ، هىسد كل املعطياث املخعلقت 

خ الىلىج ئلى املىقع .بالضكل املطبىع بذون اسخثىاء، هضيف عىىان املىقع لالكتروو . زم جاٍس   
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 */ باليعبت لٝاثمت اإلاشاحْ،

ام الفٙداث، باظخثىاء اإلاٝاالث ه٢خب  ه٢خب لٝب زم اظم اإلاالٚ، وال ه٢خب ؤٜس

ٙدت نهاًت اإلاٝا٥.  ـٙدت بذاًت ـو

 زالثا :واحهت اإلاز٠شة

ـُأت الّىىان -1  

               حّخبر  الفُأت اإلابذثُت للّىىان التي ًداو٥ الىالب جٝذًمها بخىحُه مً اإلاؽٗش  بمثابت 

ح٢ّغ ، ٠ما  هدى ٘هم الهذٗ مً الذساظت خفٙذ للمز٠شة بؽ٣ل واضح إلاجذ٥ اواحهت مىهجُت  

ش  ذ بهالذساظت.اإلاعخىي اإلانهجي الزي جمبؽ٣ل دُٜٞ  لُه ٘ةن ـُأت الّىىان ًجب ؤن  جخ٘ى ِو

 ِلى ماًلي:

ذسط ِلى هدى    -
 
ىالخُت للمٙهىم والتي ظخ  ولىح خذود اإلاخٕيراث مً خُث الفُأت ؤلـا

  ًدعٞ مْ الهذٗ مً الذساظت. مدذد 

ل  إلججاه اإلاخٕيراث ألاظاظُت للذساظت.   -  جدذًذ بما ال ًتٟر مجاال للخإٍو

  في الّىىان الٙشعي للّىىان الشثِسخي  مْ معخىي الذساظت وؤظلىبها. بلخاٛ املجا٥ البدثي  -

ؽ٣ل مدذد ما ًخدمله ِىىان  ًمذها اإلاثا٥ الخالي ِلى ١ل الابّاد التي مً ؼإنها ان جىضح َو

 .بدث بؽ٣ل همىرجي 

 

 

 

 

 

 

ت ً الا٘اٜس الٜتها    الخفاثق الذًمٕشاُ٘ت للمهاحٍش ُت     ِو  الجضاثشي.املجخمْ في  بالهجشة ٔير الؽِش

 سياق عام                     2متغير      اتجاه العالقة                                 1متغير             

 – بوالية باتنة"  األقليات المهاجرة المقيمةلعينة من "  دراسة مونوغرافية -

 سياق محدد        مستوى الدراسة                                 

 * مالحظة:    يمكن صياغة العنوان بمتغير واحد أو أكثر وفقا للهدف من الدراسة بنفس

  الشروط السالفة الذكر             
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حجم ومممىن مٝذمت وخاجمت اإلاز٠شة -2  

لّشك الّمل  مٝذمتؤو ؤوشوخت ؤو اي ِمل ؤ١ادًمي  مز٠شة ؤي ًجب ؤن حؽمل               

ٌعخخلق وخاجمت  وخىىاجه ومخخلٚ الابّاد التي مً ؼإنها جىضح معاعي الباخث  مً حهت ،

٘يها بؽ٣ل واضح ومدذد هخاثج دساظخه والاهذاٗ التي بلٕها  و٠زا مالخٍاجه النهاثُت خى٥ 

 البدث مً حهت ؤخشي .

في اإلااثت مً 10خيزا ال ًجب في ١ل ألاخىا٥ ؤن ًخجاوص  ١ل مً اإلاٝذمت والخاجمت مّا   ،جإخز          

ذ ؤن  هبرصها في ١ل الدجم ال٢لي للمز٠شة ،جخىصُ بالدعاوي اليعبي بدعب اإلامامين التي هٍش

  خذ مىصِت ِلى ١ليهما)*(ـٙداث ١إٜصخى  10الى  8، ؤي بين واخذة منهما

اإلاٝذمت:  -ؤ  

٢ًىن الّشك الخاؿ في اإلاٝذمت ؼامال في ِمىمه للخٍّشٚ باإلاؽ٣لت التي وععى الى دساظتها في      

ظُاٛ املجخمْ والٍشوٗ الّامت بدُث جبرص اإلاٝذمت ٠مجا٥ إلبشاص اهمُت اإلاىلُى ومؽشوُِخه، 

اث البىاث ُت زم وّشك ٘يها خىت البدث وؤهمُت اإلاشاخل التي مش بها ،وهخلق بلى بٌهاس اإلاّٜى

  راث الخإزير املخخمل ِلى البدث.

الخاجمت: )مىاٜؽت الىخاثج(  -ب   

ا وجبُان خذود ـالخُتها             ًخم  الخز٠ير  ِلى ِشك الىدُجت الّامت ومىاٜؽتها هٍٍش

ت العىظُىلىحُت  الّلمُتمً خال٥ ِشك ملجمل الىخاثج التي جىٍش بؽ٣ل واضح في ظُاٛ الىٍٍش

. وهخاثج ألابدار التي لها ِالٜت باإلاىلُى   

ه ظىاء ِلى                   ُت ؤو ؤ٠ثر  ج٢ىن لها ِالٜت بما جم بلٔى ًم٢ً للخاجمت ؤن حؽمل جـى

معخىي آلُاث ظير البدث ؤو بالخىاثج التي ًم٢نها ؤن حّالج  ولُّت مدذدة دون الاظخىشاد 

 واإلابالٕت .                                                                                               
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ذ 10ـٙداث  إلاٝذمت البدث وؤخشي لخاجمخه وعبت جٝاسب   5الى  4مً بالىٍش الى الدجم اإلاٝترح حّذ  (*) باإلااثت او جٍض

  ٜلُال ومى حجم مىاظب و١افي للّشك ...

 سابّا: مممىن الٙفى٥ 

ً الىالب في ِلم الاحخماُ والذًمٕشاُ٘ا ِلى معخىي الّمل  بالىٍش   ألهمُت اإلاز٠شة في ج٢ٍى

ش ًجب ؤن ٢ًىن باججاه ج٢ثُٚ وجىظُْ ال٢خابت  اإلاُذاوي ٘ةن الخىاظب بين ؤحضاء الخٍٝش

.البدثُت اإلاُذاهُت  

) الٙفل ألاو٥ ( الٙفل الخمهُذي -1  

    بؼ٣الُت الذساظت  -ؤ

اث الخالُت:جخممً اؼ٣الُت الذساظت  ِلى ٔشاس ١ل البدىر والذساظاث اإلاعخٍى  

ش الاخخُاس  •-  ؤهمُت اإلاؽ٣لت و جبًر

ش مؽشوُِت اإلاىلُى ؤي ؤلاحابت ِلى العاا٥  - ج٢ىن ؤلاؼ٣الُت مبيُت ِلى ٜاِذة جبًر

ش خُاساجىااإلاّشفي اإلاخّلٞ    املخخلٙت. بخبًر

 ؟ مارا  وإلاارا ؤدسط -

ج٢ٙير  ح٢ّغؤلاؼ٣الُت ِلى ـُّذ ـُأتها ٠ىن  مً ؤحل الخد٢م في الفُأت -

ت ٘ةهه لضاما ِلُه ،  الىالب الّٙلي ُت والىٍٍش الّىدة اإلاخىاجشة لألظغ اإلاّ٘ش

ؽشح جفىسه للمىلُى .واإلاىهجُت  ، ًىشح َو

ٞ ما ظبٞ مً مىاٜؽت في ٌل الخفىس الىٍشي واإلانهجي  - وشح ال٢ٙشة وؼشخها ٘و

 . مبرصا ظُاٛ الٍاهشة ِلى هدى واضح اإلاىحه له

 • جدذًذ الهذٗ مً الذساظت
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ُت والبىاثُت . ًدُذ             اث ِذة مً الىاخُت اإلاّ٘ش وشح  العاا٥  ؤو ألاظئلت ًخدذد  بمعخٍى

.في اؼ٣الُت البدث مً ؤحل بلٓى الهذٗ الّلمي واإلانهجي الزي وععى بلُهاإلاباؼشة   

بن الهذٗ مً الذساظت ًخجلى ؤظاظا ٠معخىي منهجي ًلتزم به الىالب بلتزاما دُٜٝا ًامً 

: ٘الهذٗ مً البدث  بمىحبه العير الخعً للبدث ،   

ُٙت(   -   ٜذ تهذٗ بلى اٌهاس خفاثق ومّاًير الٍاهشة .) اظخ٢ؽاُ٘ت ـو

   - ٜذ تهذٗ  ؤلاؼ٣الُت الى جدبْ ظيروسة الٍاهشة اإلاشاد دساظتها اي ًبدث في ظيروسة 

احخماُِت ؤو ِملُت احخماُِت مُّىت )جدبُّت ، جىىسٍت(،   لٍاهشة جىىسٍت                   

ٙا دُٜٝا مً خال٥ مّاًىت ؤبّادها وماؼشاتها بؽ٣ل                 ٚ الٍاهشة ـو   - ٜذ تهذٗ بلى ـو

ُٙت(                     مٙفل )البدىر الـى  

اجْ والاخذار مً خال٥ بخخباس  بُت للٜى     -    ٜذ  تهذٗ ؤلاؼ٣الُت  بلى مّالجت ِلمُت ججٍش

بُت(  ٘شلُاث                    )  البدىر الخجٍش  

  - ٜذ ج٢ىن ؤلاؼ٣الُت  حشخُفُت  لخالت ، ؤو ظُاظت ، ؤو ِملُت...)البدىر الدشخُفُت

مُت(                     والخٍٝى  

     - ٜذ ج٢ىن ؤلاؼ٣الُت بحشاثُت لخل مؽ٣لت  آهُت ومباؼشة. )البدىر الذ

   •- لبي مخٕيراث الذساظت وماؼشاتها 

   )ؼشح اإلاخّيراث وألابّاد في لىء الخدلُل العىظُى البىاجي للٍاهشة( 

 مخٕيراث الذساظت ألاظاظُت التي هي في الىاْٜ ِباسة ًِ اإلاٙاهُم املخىسٍت للذساظت بن 

ذ البدث ٘يها ،    :ًجب جىاولها ِلى الىدى الخاليالتي هٍش

ذ بلُه    - ٞ ما جىٜش ج٤ُ٢ٙ جل٤ اإلاخٕيراث بلى الخفاثق اإلاؽ٣لت لها وؤبّادها ٘و

اث ِمىما.   الىٍٍش
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ش خُاساجىا  - ض٥ ألابّاد التي ال جذخل لمً ؤهذاٗ الذساظت مْ جبًر لبي م٢ىهاث اإلاخٕير ِو

الّلمُت وبّا.لزل٤ باإلظدىاد  بلى اإلاادة    

بٌهاس اججاه اإلاخٕيراث وماؼشاتها التي ظيبدث ٘يها ًدُث جدعٞ والهذٗ ؤو اإلاعخىي الزي  -

وععى بلى بلىٔه  في الذساظت مً خال٥ مىاثمت خفاثفها ِلى اإلاعخىي الىٍشي مْ الىاْٜ 

 الُّاوي الزي ًذ٥ ِلى وحىدهااإلاُذاوي الٝابل للمالخٍت واإلاّاًىت.

   • - ِشك الخفىس  اإلانهجي 

ًخّين ِلُىا الخّامل مْ  لبلٓى الهذٗ مً لذساظت وؤلاحابت ِلى ظاا٥ ؤلاؼ٣الُت                 

 العاا٥ الخالي بجذًت جامت مً ؤحل جدُٝٞ الاهذاٗ التي خذدهاها ظلٙا .

؟  - ٠ُٚ ؤدسط اإلاىلُى

ِلى الىالب  بن ظاا٥ ٠ُٚ هبدث ًفبذ ؤ٠ثر خمىسا ِىذ هزه اإلاشخلت بر ًخّين             

ش خُاساجه ؤلاظتراجُجُت التي ؤمالها الهذٗ مً  ِشك ٠ُُٙت الخّامل مْ الٍاهشة وجبًر

  الذساظت مىز البذاًت.

منهجي ًخجلى ؤظاظا  معخىي  ُٜاظا ألهذاٗ العالٙت الز٠ش ٢ٌّغبن العاا٥ ؤِاله           

 :١الخالي

ذ  -    Plan par.الخفاثق واإلاّاًير اإلاعخىي الاظخ٢ؽافي الزي ًخىلب خىت مىهجُت جامً ـس

aspects et critères  

خي الزي ًخىلب البدث في ظيروسة جىىسٍت للٍاهشة  -   ًخم جإمُنها ب. اإلاعخىي الخدبعي الخاٍس

  . Plan chronologiqueمىهجُت ٠شوهىلىحُت  خىت

ٙي الزي    - ُٙت   ًخىلب  ؤدواث مىهجُت جامنهااإلاعخىي الـى  Plan descriptif خىت ـو

ب الّلمي   - ٞ  معخىي  الخجٍش بُت مً خال٥ بخخباس ٘شلُاث ٘و  الزي يهذٗ الى مّالجت ججٍش



18 
 

  .Plan scientifique Faitsثامً رل٤ مىهجُا  ؤظلىب

مي  - ، لخالت ؤو ظُاظت ؤو ِملُت  وهزا ما ًدُذ مّالجاث مىهجُت  اإلاعخىي الدشخُصخي /الخٍٝى

  .Plan  diagnosticبإدواث خاـت   خاـت

مً خال٥ هزا الخدذًذ الاحشاجي ل٢ُُٙت بلٓى الهذٗ ًفبذ مً العهل جفىس خٝل                

اإلام٢ً الذساظت وخذود املجاالث التي ظنهخم بها وجباِا لزل٤ ًم٢ً جفىس حملت الادواث 

ُٝت ِلى ؤسك الىاْٜ. اظخخذامها في ٌل اإلاّىُاث الامبًر  

ٝا للهذٗ مً الذساظت.  ب -   ـُأت الٙشوك ؤو الدعائوالث  ٘و

ؼ٣الُت بّذ ِشك ما ظبٞ حملت مً الٙشلُاث الّلمُت التي ممً ؤلا خجًجب ؤن              

خماد ِليها)جى٘ش البُاهاث  خخخبرهاظ الذساظت بىاء ِلى اظُٙاء الؽشوه  التي جامً ؤلِا

لُه  ت والبدثُت والخبرة الالصمت(.ِو  -:الىٍٍش

  ـُأت ٘شلُت ِامت  ٔالبا ح٢ّغ ظاا٥ الاؼ٣الُت الشثِسخي. -             

ُت مً خال٥ اإلااؼشاث التي ؼ٣لذ -               ذساظت ورل٤ مخٕيراث ال ـُأت ٘شلُاث ِ٘ش

  للخدٝٞ مً ـذٛ الٙشك الّام.

الؽشوه اإلاىلىُِت  جى٘ش    ؤو جبجي حعائالث  جىىب ًِ الٙشلُاث في خا٥ ِذم  -            

 )*( لفُأت الٙشوك.

جدذًذ مٙاهُم الذساظت -ج  

جمثل اإلاٙاهُم مً خال٥ ِشلها ِلى معخىي هزا الٙفل ؤهمُت مىهجُت ٠بيرة ًخم  

 بمىحبها الخّٗش ِلى ؤبّاد اإلاؽىلت وخذود الخّامل مْ مخٕيراث وماؼشاث البدث .

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  

 ِشلها ِلى و  لى اإلاؽٗشمىاٜؽتها مّ)*( ًخّين ِلى الىالب ـُأت رل٤ ظىاء ١اهذ ٘شلُاث ؤم حعائوالث و 

مً روي الاخخفاؿ والخجشبت. مد٢مين  
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)الٙفل الثاوي(الٙفل الىٍشي   -2  

ت للٝشاءاث والخدلُالث التي اظخى٘اها الىالب )ة( ًمثل هزا الٙفل             خىـلت هٍٍش

خال٥ ٘ترة دساظخه  ٌؽ٣ل ِام ، وجخجلى في هزا الٙفل الىٍشي ٜذساث الىالب في جىحُه 

ت والبدثُت اإلا٢دعبت وُلت مؽىاسه الذساسخي مً ؤحل ٘هم مؽ٣ل ت البدث في اإلاادة الىٍٍش

 ظُاٜتها املخخلٙت  ودساظتها بؽ٣ل ّ٘ا٥ .

ًخّين ِلى الىالب )ة( في هزا العُاٛ مً ما ًلي :                  

    ؤ  - ِشك هٝذي للترار الىٍشي والبدثي

مً ؤحل جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلاشحىة مً مز٠شة اإلااظتر ًجب ؤن هلضم ؤهٙعىا وهلضم               

ت ولبدىا بخدُٝٞ خذ  ؤدوى مً اإلاماسظت البدثُت الخُُٝٝت ِلى ـُّذ ـُأت اإلاادة الىٍٍش

.التي ؤـبدذ مخاخت بؽ٣ل حُذ مً خال٥ الخىىس التي جدُده ؼب٢ت الىذ  

ٙا   -               ٙه مً خال٥ جبجي حٍّش هىشح اإلاّىى اإلاشاد مىاٜؽخه جدذ ِىىان ٘شعي  ًخم حٍّش

ش ألهمُت الخدذًذ اإلاخبجى   ّين م اث ؤو ؤلاججاهاث مْ الخبًر ومىه ،ٜذ ٢ًىن إلخذي الىٍٍش

ش الخٍّشٚ.   بخالت الٝاست ِلى معخىي الهامؾ بلى الخىظْ في ؼشح وجبًر

ُت التي  - اث اإلاّ٘ش هدىاو٥ بالخدلُل املخخفش ألوحه الخباًً ؤو الخّاسك ؤو اإلاعخٍى

تًخدملها اإلاٙهىم دون ؤلاظخىشاد في هٝل    واٜخباط اإلاّىُاث الىٍٍش

ت بما جدُده الذساظاث العابٝت  - مً هخاثج جفب )*(جذُِم ِشك الا٣٘اس الىٍٍش

  بؽ٣ل ؤو بأخش في اإلاععى الّام للذساظت.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ت )*( ًم٢ً للذساظاث العابٝت ؤن حّشك بؽ٣ل هٝذي مباؼشة ؤزىاء الّشك الىٝذي للخفىس  اث الىٍٍش

 خى٥ اإلاىلُى ،او ِشلها في مبدث معخٝل وجدلُلها وجُُٝمها بهذٗ الاظخٙادة منها في مىاٜؽت الىخاثج.



20 
 

ض ظالمت   - ت وهخاثج الذساظاث لخٍّض ببذاء مىٜٚ الباخث ؤزىاء الّشك لأل٣٘اس الىٍٍش

ي ـُأت ٘شوله ؤو في جبجي اإلاىهجُت خُاساجه اإلابذثُت ظىاء في اخخُاس اإلاىلُى ؤو ف

 )*( اإلاٝترخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت :العشض الىظشي ًمكن أن ًكىن على صكلين قابلين للىقاش)*(    لذساساث السابقت ٌضكل مخىاجش في عشض املادة الىظٍش

ت وهخائج الذساساث ومىاقضت رلك في آن واخذ. عشض الترار الىظشي في أو  هفس الىقذ بديث هقابل بين الفكشة الىظٍش

مبدث والذساساث السابقت في ميدث زاو  مع اجباع هفس الخطىاث السالفت الزكش املخعلقت باملىاقضت وئبذاء املىقف 

 الخ...

 

ٚ ؤ٠بر ِذد مً اإلاشاحْ وؤمهاث ال٢خب التي         -       ًجب ِلى الىالب ِلى معخىي الّشك الىٍشي ؤن ًٌى

لُت بالذسحت ألا ولى . ُٚ اإلاشاحْ الـا امً جٌى   حّالج اإلاىلُى مباؼشة ٍو

لُت.      -    ًجب اإلاٙاللت بين اإلاشاحْ مً خُث ؤظماء اإلاالٙين ، ، داس اليؽش  واظخخذام اإلاشاحْ في لٕتها الـا

ذاس اث ،باظخثىاء اظخخذام اإلافادس   خماد ِلى ١ل ما هى خذًث مً خُث اإلاالٙاث و الـا     -   الاججاه هدى الِا

.وبّا   

ب ، ؤسؼُٚ ، مفادس  ت ٜذس الام٣ان مً ٠خب ، ٜىامِغ ، مٝاالث ِلمُت  مىاْٜ ٍو     -   جىىَْ اإلافادس الىٍٍش

خفاثُت الخ...ب  

    -    الابخّاد ٜذس الام٣ان ًِ اإلافادس الثاهىٍت وألادبُاث ٔير الّلمُت)الصخاُ٘ت مثال(وال٢خاباث ٔير اإلافىٙت 

ت اإلاخى٘شة في ألا وشوخاث واإلاز٠شاث التي ٔالبا ما ج٢ىن مدل حعائ٥ ومٕالىت )  ِمىما ،بااللا٘ت بلى اإلاادة الىٍٍش

لُت(.   ًجب الشحُى داثما الى اإلاشاحْ واإلافادس الـا

ت ِشك مدخىاها ٠ذساظاث ظابٝت      -   جبٝى البدىر اإلاّخمذة في اإلاز٠شة راث ؤولىٍت مىلٝت في اِخمادها مً صاٍو

  ال ؤ٠ثر.

ت ،بدُث ًخم بخالت ال٢ثير مً الٝماًا والبُاهاث بلى الهامؾ لتٟر اإلاتن ٠معاخت      -   جثمين الهىامؾ الىٍٍش

ت.  مخففت إلاا هى ؤظاسخي. ًدُث ًبذو الهامؾ م٢مال ، ؼاسخا، إلاا ٌّلىه ولِغ ج٢ذٌعا لبُاهاث هٍٍش

  

  

 

 إجراءات ونصائح  علمية ضرورية
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 ب -   جدلُل العُاٛ ) الىاْٜ البىاجي(الٍاهشة مىلُى البدث                      

خي والاحخماعي للٍاهشة  ًخم جىاو٥ العُاٛ           ت   هىا الخاٍس في لىء الخفىس اث الىٍٍش

جدذًذ اإلاٙاهُم جدذًذا ظلُما. للخم٢ً مً  والذساظاث  وهخاثج البدىر  

 للٍاهشة  ًٝىم ِلى الخدلُل الىٝذي ألوح  بن الخدلُل العُاقي            
َ
مثل الٍاهشة في ه ج

مبرصا جىحهه ومبرسا ؤًاه ، بر ال ٌّٝل ؤن وّشك ألولاُ هدً  الىاْٜ مً مىٍىس الباخث ،

ىا وهبٝى في ولْ مّشفي وبدًىلىجي  ا ٘يها ،خثدىا ،بؽ٣ل ؤو بأخش ِلى اخخُاس مىلِى و٘ش

امن ، بهه ٔمىك مّشفي ومىٜٚ ظالب  في البدث ًتٟر الباب مٙخىح لخبجي بؽ٣ل مبهم ٔو

  مخىاٜن ألي هدُجت مدخملت.

ِلى )*(رل٤ ٢ًمً في ما جدُده هزه آلالُت  وساء  بن الهذٗ اإلاّشفي واإلانهجي مً            

ـُّذ جدذًذها للمٙاهُم مً الخشوج بالخدذًذاث ؤلاحشاثُت للمٙاهُم التي وسدث في 

  الى دساظتها.ؤلاؼ٣الُت ٠مخٕيراث وماؼشاث وععى 

  

 

 

 

 

 

  

ُُٙ مىهجُت مخخلٙت ومىاٜؽت  ًم٢ً اٜتراح ه٣ُلت)*( مْ الخٙاً ِلى اإلامامين العالٙت تها البدثُت مْ اإلاؽٗش ٌو

.اإلاخمثلت في الخفىس الىٍشي والذساظاث العابٝت والخدلُل العُاقي  الز٠ش   

 

 مْ الخزس الؽذًذ في اظخخذامها. ،    البُاهاث الخذًثتؤن ٌّخمذ ِلى  -

 في اإلاتن و ِشلها في اإلالخٞ وؤلا٠خٙاء ٘ٝي جٙادي ِشك البُاهاث ؤلاخفاثُت -  

 .  بلى الهامؾ ومً زم بلى اإلاالخٞ وبخالت الٝاست   بمّىُاث مٙخاخُت       

  وؤلاخالت ِلى اإلافادس في ١ل مشة وّخمذ ِليها حُذا جىزُٞ البُاهاثًجب  - 

 

: على الطالب في تحليله للسياق أن   
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٘فل بحشاءاث الذساظت اإلاُذاهُت )الٙفل الثالث (  - 3  

حّذ الذساظت اإلاُذاهُت ِلى معخىي اإلااظتر آلالُت اإلاثلي لخم٢ين الىالب)ة( مً            

ب  الخّامل مْ اإلاُذان ِلى هدى مباؼش ، ٠ما جم٢ىه مً ججشبت ألادواث واإلاىاهج في  و الخذٍس

ت ؤلاواس اإلاثالي إلاماسظت البدث الّلمي الخُٝٝي.   ـىستها الخُُٝٝت ، وجمثل هزه الخجٍش

اهىالٜا مىما ظبٞ، ًمثل  الجضء اإلاُذاوي  ِلى ؤٜل جٝذًش هفٚ الّمل ؤو ًالمغ               

لُه ٘ةن الجاهب اإلاُذاوي في خذه ألادوى ًجب ؤن زالزت ؤسباُ  الّمل ِلى ؤ٠بر جٝذًش ، ِو

  ٌؽمل ٘فال ١امال لّشك ١ل مً :

   .مْ الخز٠ير بالٙشوك ؤو الدعائوالث  و مجاالث الذساظتِشك للعُاٛ الّام   -ؤ

 ظُاٛ الذساظت اإلاُذاهُت ؤي املجا٥  الّام والخاؿ للذساظت وخفىـُاجه ِشك •  

ؤو  اِادة ِشك الٙشلُاثو الخز٠ير بالهذٗ مً الذساظت مً خال٥ ظاا٥ الاؼ٣الُت ِادةب•  

ُت ِلى معخىي الخدشي ب مبرصا )*(الدعائوالث الؽشح هىُِت الفّىباث اإلاىهجُت واإلاّ٘ش

  اإلاُذاوي.

  الخدشي اإلاُذاوي. ؤزىاء  ِلى ؤسك الىاْٜهىُِت الفّىباث اإلاىهجُت  بشصا بالؽشحب •  

 )اإلاىهج وؤدواجه(إلاىهجُت البدث ِشك   -ب

 مىهج الذساظت -    

شها اظدىادا بلى وبُّت اإلاىلُى •  والهذٗ مىه  وشح جفىس مخ٣امل خى٥ اإلاىهجُت اإلاخبّت وجبًر

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ها ولما هي لى بٌهاس بدعب الخاحت بب لفي هزا الٙفل هى اخخُاسي للىاؤو الدعائوالث  بن ِشك الٙشوك )*(

 مّشولت في بؼ٣الُت الذساظت

ُت رل٤ املجا٥ الزي هٝىم بالخدُٝٞ ُ٘ه ورل٤ بُّذاًِ العشد والىٝل اإلاباؼش الهمُت  وخفـى
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ت لها ٠ما ؤِخذهاِلى  رل٤ في بدىزىا.   اإلاىهج مً الىاخُت الىٍٍش

حعمُت معخىي الذساظت ومىهجها الّٙلي الزي اِخمذها ِلُه ، مبرسا الخُاساث   •

 التي ظاهمذ في جىحيهىا هدى رل٤. الاظتراججُت 

وجبُان  مً حهت زاهُت ،ًخّين ِلى الىالب بٌهاس ؤلام٣اهُاث اإلاىهجُت في مّالجت اإلاىلُى  • 

  .  ٘شصها اإلاُذانؤالتي  والفّىباث  ٠ُُٙت ججاوص الىلُّاث املخخلٙت

 ؤدواث حمْ البُاهاث -ج   

ِشك همارج ألادواث اإلاعخخذمت مً ؼب٣اث اإلاالخٍت الى الاظخبُاهاث واظخماساث    •       

  ألادواث املخخلٙت مثل جدلُل  اإلاممىن ؤو الُٝاط.( *)اإلاٝابلت وؤلاخخباساث و١ل جفامُم

ش   •        ألادواث اإلاىهجُت التي جدُدها اإلاىاهج اإلاعخخذمت في البدث  اهىالٜا اظخخذام  جبًر

العُاٛ ؤو املجا٥ اإلاذسوط وؼشح الفّىباث التي واحهتها في الخفمُم مً خفىـُت 

 . اإلاؽ٢الث اإلاىهجُت املخخلٙت والخىبُٞ واٌهاس بؽ٣ل دُٜٞ ٠ُُٙت ججاوص 

 خُاساث اإلاّاًىت   -د

فا ِىذ حّامل٤ مْ اإلاُذان ألن                ضي)ة( الىالب )ة( ان ج٢ىن خٍش ًخّين ِل٤ُ ٍِض

، ان الاحشاءاث عخىي هزا اإلامفذاُٜت البدث مشهىهت بعالمت الاحشاءاث اإلاىهجُت ِلى 

 وخذها ال٢ُٙلت مً خُث ظالمت اخخُاس الُّىت بجّل البدث في مإمً مً اي  اإلاىهجُت

لُه ًجب ِا٤ً ، حؽىه ؤو اهدشاٗ  -ماًلي: ِو

شوٗ السخب      •  ؼشح خُاساث اإلاّاًىت ٌو

لؽشوه اإلاّاًىت ًدعٞ مْ الهذٗ مً الذساظت مْ جدذًذ حجم   اواُ٘ اؼشخ  جٝذم ؤن 

وهىُِت اإلاّاًىت بؽ٣ل مٙفل مْ ِشك لفّىباث اإلاّاًىتِلى معخىي  الذساظت اإلاُذاهُت 

  .واٌهاس خذود ججاوصٟ لها 

 ِشك وجدلُل لخفاثق الُّىت   •
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ٞ ماجٝخمُه ؼشوه  ٜبل ِشك الىخاثج ًجب الخٍّشٚ باملجخمْ اإلاذسوط                 ٘و

الّشك مً حذاو٥ بعُىت ومش٠بت وؤؼ٣ا٥ ومخىىاث جدُذ سظم مّالم املجخمْ اإلاذسوط 

 باِخباسه املجا٥ الخاؿ للذساظت .  

خباس ؤن الخٍّشٚ باملجخمْ            ٚ بالُّىت في هزا الٙفل هى بحشاء مىىٝي اِل بن الخٍّش

اإلاذسوط ًمهذ للخدلُل والخٙعير والاحابت ِلى ٘شلُاث الذساظت ؤو حعائوالتها دون ان 

 هٝدم جل٤ الخفاثق ٠ىخاثج ال جىحذ ٘شوك وحعائوالث خىلها.

ن ؤلاحشاءاث اإلاىهجُت ًجب ؤن ج٢ىن راث وحىد ملٙذ للىٍش في الدجم املخفق لها ب         

،بر ًجب ان جإخز خيزا مّخبرا إلاا ًمثله  هزا الجاهب مً ؤهمُت مىهجُت في جُُٝم ِمل 

  الىالب وجٝذًش حهذه .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ججذس لاصاسة ئلى أن هزا الففل بما ًملكه من أهميت حعكس املجهىد املنهجي للطالب  قذ ًأخز خيزا  *

ش ألادواث واملىهج واملعاًىت وخفائفها.ئهه ٌعخني بالعشض الذقيق لإلحشاءاث املىهجيت التي  أكبر في جبًر

لاحابت على سإال أزاسها الباخث في ئصكاليخه عىذ جفىسه لكيفيت جدقيق الهذف من الذساست و 

 لاصكاليت الشئيس ي ومن زم الفشوض أو الدساؤوالث  التي صيغذ لهزا الغشض .

 للتذكير بأهمية هذا الفصل
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 ِشك وجدلُل الىخاثج )الٙفل الشابْ ( - 4

بين الٙهم و الخمشط ِلى جىبُٞ هزا الٙفل  مً خُث ؤهه مدفلت الخىا٘ٞ ٌّذ              

ألادواث اإلاىهجُت  خيزا رو ؤهمُت خاـت في مز٠شة اإلااظتر  ِلى اِخباس ان اإلاععى  خّما٥ واظ

ذ جدُٝٝه ًخجه هدى جثمين الجهىد اإلاُذاهُت والاٜتراٗ ؤ٠ثر مً الىاْٜ  جي  الزي هٍش الخ٢ٍى

 الُّاوي .

بن هزا الٙفل مً خُث وبُّت الباًاهاث واإلاّلىماث التي ًخممنها ًجب ان ًإخز            

معاخت ؤ٠بر  وّشك ٘يها مخخلٚ الىخاثج والخدلُالث التي مً ؼإنها حعاِذها في جٙعير 

 الٍىاهش اإلاذسوظت.

ًم٢ً ِىذ هزا اإلاعخىي مً جٝعُم الٙفل الى مباخث خعب ِذد الٙشلُاث ؤو 

 )*(الى ؤلاحابت ِليهاالدعائوالث التي وععى 

ً معخٝاة مً الٙشوك ؤو الدعائوالث هى بمثابت         بن ِشك الىخاثج في ؼ٣ل ِىاٍو

مفٙاة جمىذ للبُاهاث املجمّت مً ؤن جىٌٚ بؽ٣ل مدذد دون الخشوج ًِ الهذٗ مً 

الذساظت ، ٠ما ؤن جىٌُٚ البُاهاث بدعب الٙشوك ؤو الدعائالث ًمىخ للمخفٙذ مً 

 ىٝق والٝىة في ُٜمت وؤهمُت اإلاادة التي جدُذ الخٙعير.بدساٟ ؤوحه ال

ت مّلىماث        بن ١ل مّلىمت ظىاء ١اهذ في ؼ٣ل حذو٥ بعُي ؤو مش٠ب ؤو مجمِى

ُٙت واخذة هي ؤلاحابت ِلى ولُّت مدذدة ، ومىه ظىٗ  مخّامذة مً مفادس ِذة لها ٌو

 .هخٙادي بهزه الّملُت ِشك لبُاهاث ال ًدخاحها البدث

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( ًم٢ً لهزا الٙفل ان ًدعْ لُخدمل معاخت ؤ٠بر بالىٍش ألهمُخه .
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 مبرساث الّشك -ؤ 

ًامً ٘هما وؼشخا ١اُ٘ين إلاا جم بن الؽ٣ل الخٝلُذي الزي اِخذها ِلُه في مز٠شاجىا ال   •      

بلىٔه ، بر ٔالبا ما هالخَ ا٠خٙاء الباخث باظخخذام ؤداة واخذة في اإلاُذان ج٢ىن في 

 .ِمىمها اظخبُاها ؤو مٝابلت

ن الىالب ٔالبا ما ًفشح ِلى ـُّذ اظخخذامه لألدواث ؤهه اظخّمل ِذة ب  •

  ؤدواث ، 

ُٔاب ١ل الادواث و ، ل٢ً ِىذ جٙدق الّشك هفىذم دوما باخخٙاء خفىـا اإلاالخٍت 

بعُي لفالح ؤداة واخذة جىحهه جىحيها مخّعٙا هدى الخدلُل ال٢مي للبُاهاث في ؼ٣له ال

ت ال ح٢ّغ  ي ٜشاءة ؤالزي ًختز٥ الخٙاِل الاحخماعي والّالٜاث الاحخماُِت في وعب مئٍى

  ظىظُىلىحُت مدخملت.

جذاْ٘ واظدىادا بلى ؤلاظخخذام ألاوخذ واإلابخز٥ ألداة  وخُذة في البدث هالخَ     •          

ٖ للبُاهاث الشخفُت البعُىت مشوسا الجذاو٥ البعُىت الىاخذ جلى الاخش  ًبذؤ مْ جَٙش

خم  -بن وحذث  -باالظئلت التي جممها مداوس ؤلاظخماسة واهتهاء باالظئلت الّامت ال٢ُُٙت ٍو

بٝي جذاو٥ دون اي اِخباس لىبُّت الٙشوك والدعائالث بترجِب الهزا الخ٢ذٌغ   ً خُث 

الىالب الترجِب اإلاىحىد في الاظخماسة الزي ًخمْ إلاىىٞ جىاـلي خىاسي جٙشله ٌشوٗ 

  اإلاُذان  ، وال ًشاعي مىىٞ البدث في سبي البُاهاث اإلاخاخت بالٙشوك والدعائوالث .

ذ ان هلمغ ان معخىي الخّلُٞ مً خُث ا   •             ذم الشبي بما هٍش للٕت وجشا٠ُبها ِو

هخخبره ًبخّذ بل و ًزهب في معاساث ال جمذ بفلت للٙشلُاث والدعائوالث ، هاه٤ُ ًِ 

الاظلىب واللٕت التي ج٣اد ان ج٢ىن ِامُت ال جدمل اي ممامين ظىظُىلىحُت هٙعش مً 

  خاللها الّالٜاث والخٙاِالث.

الجذو٥ ؤلاخفاجي اإلاٝترح مٙٓش مً ؤًت ُٜمت  ًفبذ ِلى هزا الىدى     •             

مُت التي ًٙصح ِنها  ظىظُىلىحُت بل وملحئ باألخ٣ام الُٝمُت التي جىحهها جل٤ الُٝم الٜش
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الجذو٥،"٠بير /ـٕير، ؤِلى /ؤٜل ، صاثذ /هاٜق ...الخ" دون ؤي جدلُل ًدُذ لىا ٘هم 

  الٍاهشة.

 ٠ُٚ وّشك -ب 

بن الٙفل الخدلُلي للىخاثج هزا الزي ًشج٢ض ِلى البُاهاث التي جدُدها ألادواث   •      

ٞ الٙشلُاث والدعائوالث   اإلاعخّملت ًجب ان ًٝعم بلى مباخث ٘و

بُاهاجه مً بخذي اإلافادس ؤي مً خال٥ بخذي ألادواث الشثِعت ٌعخىفي اإلابدث    •

ىّم بالبُاهاث ألاخشي التي جدُدها اإلافادس ألاخشي  ٢ىن مبدث ًذوس خى٥ جدلُل ٍو ،ٍو

٣ل خىلها.مّىُاث ججُب باأل
 
 .ظاط ِلى الٙشلُت التي ؼ

ًىٝعم الٙفل خعب ِذد الٙشوك والدعائالث  وج٢ىن مادة ١ل مبدث مً     •

حابت ِلى الٙشك ؤو الدعائو٥ اإلاباخث ٜاثمت ِلى اإلافذس الاظاسخي الزي ًامً ب

  مىّما باإلاادة التي جدُدها اإلافادس ألاخشي .

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 مثا٥: 

ُت و ِالٜتها باالٜذمُت لٙئاث الّما٥"  ، جم حمْ مادجه مً  "ِلى ظبُل اإلاثا٥ ،حذو٥ "ًبين التٜر

الٍاهشجين مٝابلت هفٚ مىحهت ِبر ُِىت ِؽىاثُت بعُىت ، ج٢ؽٚ البُاهاث ؤن الّالٜت بين 

ِالٜت مبهمت جدؽدذ الُٝم بين مً هم ؤٜذم و ؤٜل ، ًيعب مخٝاسبت ، ول٢ً ِىذما هذخل بُاهاث 

ماء الىٝابت مثال ًبِىىن ٘يها ؤهم ألاظباب التي  ؤخشي جم حمّها مً مفذس ؤخش ِبر مٝابلت خشة أِل

ُت وهمُٚ بليها بُاهاث ؤخشي مً مفادس ؤخ شي وبإدواث ؤخشي حّلذ مً ألاٜذمُت ال جازش في التٜر

، ٘ةن الفىسة ظىٗ ج٢خمل والخدلُل ظ٢ُىن واُ٘ا ومٝىّا بما ًدُذ ؤحابت دُٜٝت وواضخت ًِ 

 الٙشلُت ؤو الدعائو٥.وه٢زا دوال٤ُ لباقي اإلاباخث.
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جىٌُٚ مّىُاث مفذس ما في جدلُل بُاهاث ٜاِذًت ِىذ ًخىحب ِلى الىالب )ة(   •

اظخخذام مّىُاث الذساظاث العابٝت إلاٝاسهت ،  ألداة ؤخشي مً ؤحل اظخ٢ما٥ الخدلُل

دساظخه مْ هخاثج جل٤ الذساظاث وه٢زا ٢ًىن ٜذ ؤِاد جىٌُٚ ألابيُت وجدلُل ما بلٕخه 

ت التي ؤزاسها بالخدلُل في ِملُت الجشد الىٍشي  مً ٜبل ،٠ما ؤِاد جثمين الجهذ  الىٍٍش

اإلابزو٥ في اإلاُذان لُخدى٥  بٙمل جىٍير الىخاثج الى مّىى ِلمي ٜاثم له م٣اهخه 

ُخه الّلمُت  .وؼِش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

ًم٢ً جخفُق ٘فل إلاىاٜؽت الىخاثج بدعب اله٣ُلت اإلاٝترخت التي جٙشلها الٙفى٥              

العابٝت اإلاُذاهُت ،ٔير ؤن رل٤ لِغ لشوسي برا ًم٢ً بدسج رل٤ لمً الٙفل الخاؿ بّشك 

وجدلُل الىخاثج ، ل٢ً مً ؤحل جىاصن ٘فى٥ اإلاز٠شة ًجذس بىا ان هجّل مً رل٤ خاجمت وّشك ٘يها 

اثذتها وخذودها مىاٜؽين الىخاثج الّامت في لىء آ٘اٛ الخدلُل العىظُىلىجي ملمذ  الذساظت ٘و

 وجىىسه .

 

 تنبيه 
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 ؤهمُت الذلُل ِىذ الخُُٝم

بما ًمل٢ه مً ؤهمُت ح٢ّغ املجهىد اإلانهجي الجاهب اإلاُذاوي ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن               

ش ألادواث واإلاىهج واإلاّاًىت وخفاثفها.  للىالب ومً زم ِشك  ٜذ ًإخز خيزا ؤ٠بر في جبًر

بهه ٌّخجي بالّشك الذُٜٞ لإلحشاءاث اإلاىهجُت التي ؤزاسها الباخث في وجدلُل الىخاًج 

ؤلاحابت ِلى ظاا٥ ٠زل٤  بؼ٣الُخه ِىذ جفىسه ل٢ُُٙت جدُٝٞ الهذٗ مً الذساظت و 

  ٙشوك ؤو الدعائوالث  التي ـُٕذ لهزا الٕشك .ؤلاؼ٣الُت الشثِسخي ومً زم ال

بن البدث اإلاُذاوي ًجب ؤن ًخفٚ بالفشامت اإلاىهجُت وزباث الاحشاءاث اإلاخّاٗس    •    

هه ِمل منهجي ًدذد بؽ٣ل مباؼش بِليها مً ؤحل جإمين ـالخُت الىخاثج ومفذاُٜتها، 

لُه ، اوٕماط الىالب)ة( في البدث مً ِذمه  جُُٝم ؤلاحشاءاث اإلاىهجُت ٘إهه ًم٢ً  ِو

  جُُٝما واضخا ٌعدىذ بلى :

  ظالمت الخىىاث اإلاىهجُت اإلاخبّت.   •   

ٝا للهذٗ وممامين الٙشوك ؤو الدعائوالث.   •      ظالمت اخخُاس اإلاىهج والادواث ٘و

ش رل٤ بما ٌعمذ ظالمت    •     الخّامل مْ مفادس اإلاّلىماث ِلى و الخمثُل اإلاىلىعي وجبًر

  مثالي.هدى 

 ظالمت الّشك  وحىدجه ِلى معخىي اإلاٝاسبت وجدلُل اإلاّىُاث.   •    

ٞ الهذٗ  لإلحابت ِلى الٙشلُاث والدعائوالث ِلى هدى     •    حىدة جدلُل البُاهاث ٘و

 صخُذ.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
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م   01ملخٞ ٜس

 

 

 




