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اذتُس هلل ايعً ٞايعع ِٝاذتُس هلل ايص ٟعًِ بايكًِ  ،عًِ اإلْػإ َا
مل ٜعًِ  ،ثِ ايكالٚ ٠ايػالّ عًَ ٢عًِ ايبؿط ١ٜاملبعٛخ ضمح ١يًعاملني ْبٓٝا
ستُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚقشبٚ ١غًِ تػًُٝا نجريا .
أَا بعس
ؾهتاب  100ؾهط ٠إلزاض ٠غًٛى ايطالب ٚايطايبات
ٖ ٛعٓٛإ يهتاب َٔ تأيٝـ دٜٓ ْٞٛؼ ٚتطمج ١غالّ سػٔ ارتطٝب
 َٔ ٖٛٚإقساض َهتب ١ايعبٝهإ عاّ 1427
ٚقس تكؿشت ايهتاب بؿهٌ غطٜع ؾٛدست ؾْ ٘ٝكاط مجَٚ ١ًٝؿٝس٠
ؾطغبت يف َؿاضن ١األخ ٠ٛيف االغتؿازٚ َ٘ٓ ٠شيو بٓكٌ ؾهطٚ ٠اسس ٠يف
نٌ َطٚ ( ٠يعٌ ٖصا ٜه ٕٛبؿهٌ  َٜٞٛإٕ ؾا ٤اهلل ) ٚغأْكٌ ايؿهط٠
بؿهٌ شتتكط ست ٢ي ٛنإ عًٗٝا بعض املًشٛظات ٖٚصا يؿتض ايباب
يًُٓاقؿَ ١ع ايعَال ٤يف املٓتس. ٣
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝايكسض ٠عً ٢إزاض ٠ايكـ يف إٔ دٗس املعًِ ٚعًُ٘ َُٗا
نإ قٜٛا ئ ٜؤثط يف طالب٘ َا مل ٜهٔ ايؿكٌ داٖعا الغتكباٍ املعً١َٛ
ٖٚص َٔ خالٍ ايهبط ايعاّ يًكـ .
ايهتاب ٜته ١٦َ َٔ ٕٛؾهط ٠تػاعس املعًِ يف نبط قؿ٘ ٖٚصٙ
ايٓكاط َكػُ ١عً ٢غبع ١ؾك ٖٞٚ ٍٛنُا : ًٜٞ
 - 1اعطف طالبو .
 - 2نٝـ حتاؾغ عًٖ ٢س٥ٚو يف ٚد٘ ايعاقؿ ١ايكؿ ١ٝ؟

 - 3نٝـ تبك ٞاألَٛض يف َػاضٖا ايكشٝض زاخٌ ايكـ؟
َ - 4عادت ١املؿهالت ايؿا٥ع. ١
 - 5إقساض املهاؾآت ٚايعكٛبات.
ٚ - 6عًْ ٢طام ٚاغع ٚ .املطاز بٗا أؾهاض جتعٌ عالقتو بايطايب عً٢
ْطام أٚغع َٔ عالقَ ١عًِ بطالب٘ يف ايكـ .
 - 7نٝـ تسٜط ْؿػو ؟
ٖصا ضابط يًتعطٜـ بايهتاب يف َهتب ١ايعبٝهإ
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ٚإيٝهِ شتتكطا ملكسَ ١ايهتاب ملا ؾٗٝا َٔ ْكاط ْؿػٚ ١ٝتطب١ٜٛ
ٜتًُػٗا ارتربا ٤ايرتب َٔ ٕٜٛٛأَجايهِ .

املكسَ١
نإ املؤيـ ٜعٌُ نإزاض ٟيف أسس ايبٓٛى ٚملس ٠غت ١عؿط غٓ، ١
ٚيهٔ ٚ -نُا ٜك ( - ٍٛسًِ سٝات ٞبإٔ أنَ ٕٛسضغا  ...يكس أسببت
إٔ ٜه ٕٛي ٞتأثري عً ٢د ٌٝناٌَ) ٚيتشكٝل ٖصا اذتًِ ايتشل ظاَع١
َؿتٛس ١بسٚاّ دع ٞ٥ست ٢أْٗاٖا ثِ زضؽ َٛظؿني ايبٓو نٓٛع َٔ ايتسضٜب
ي٘ ٚ ،نصيو ؾتض ؾكٛال يتعً ِٝايهباض يف املػا. ٤
ٚعٓسَا بسأ ايتسضٜؼ ٚ ،يهٓ٘ قسّ بايتسضٜؼ ؾٝكٚ ( :ٍٛبهٌ
قطاس ١أق :ٍٛيكس ناْت تًو ايسضٚؽ عباض ٠عٔ غاسَ ١عطنٚ ، ١قشٝض
أْين نٓت أعطف َازْ ٞسل املعطؾٚ ، ١يهٔ املؿهً ٖٞ ١أْين مل إٔ
أعطف نٝـ أزضغٗا  ،يكس نإ ايطالب ٜؿعط ٕٚباملًٌ يف زضغ. ٞ
ٚنٓت طٛاٍ ايٛقت أقطر ٚأٚد٘ عؿطات ايتٗسٜسات ٚ ،أطًل ايعكٛبات
بادتًُٚ . ١يف ْٗا ١ٜنٌ زضؽ تطاَْٗٓ ٞها ٚستبطا)
ٚيهٔ قاسبٓا مل ٜػتػًِ يٛاقع٘ ايتعًٚ ، ُٞٝمل ًٜل باال ١ُ٥عً٢
ايطالب ٚغريِٖ بٌ ؾهط مبا ميهٓ٘ ٖ ٛتػٝريٚ ، ٙعٔ َهُٔ ارتطأ
يس ٜ٘قبٌ غريٚ ٙيصا غري َٔ ْؿػ٘ ٚبايتايٚ َٔ ٞاقع سكت٘ ايتعًٖٚ ١ُٝٝصا
َٔ خالٍ سهٛض ٙيسَ ٣عًُني َٔ ش ٟٚارتربات ايعاي ( ١ٝزضؽ تٛنٝش)ٞ
ٚاملكاضْ ١بني ططقِٗ ٚايٛغا ٌ٥اييت ٜػتدسَٗا ٚيصا ٜك ( :ٍٛؾبسأت أغأٍ
ٖؤال ٤املعًُني ايهجري َٔ األغٚ، ١ً٦أزًَ ٕٚشٛظاتِٗ عً ٢زؾرت ) ست٢
جتُع يس ٜ٘ايعسٜس َٔ ايسؾاتط ثِ ٜكٚ (:ٍٛسني ته ٕٛإسس ٣اذتكل
ايسضاغْ ١ٝادش ١ؾإْين أدًؼ بعسٖا َتأَال ألعطف ايػبب ٚضا ٤نْٗٛا

نصيو ،ثِ أز ٕٚدٖٛط ايػبب يف صتاح ايسضؽ ) .
ٖٚهصا ته ٕٛيس ٜ٘ايعسٜس َٔ ارتربات ايرتانُٚ ١ٝاييت ٜٓكشٗا َٔ
خالٍ جتاضب٘ ٚتطبٝكات٘ ايؿدك ١ٝؾأخطدٗا يًُعًُني ٚغريِٖ  ،عًُا أْ٘
َعًِ يف املطسً ١ايجاْ. ١ٜٛ
ٚال أظٓو أخ ٞايععٜع ( َعًُا أَ ٚؿطؾا) بأقٌ َٓ٘ نؿاٚ ٠٤ال قسض ٠عً٢
تػذٌ َا ميطبو َٔ َٛاقـ تعً. ١ُٝٝ

ايؿكٌ األ : ٍٚاعطف طالبو
َ - 1عطؾ ١أمسا. ِٗ٥
َٔ ططم سؿغ أمساِٗ٥
* ٚظع أَانٔ دًٛغِٗ سػب تطتٝب أمسا ِٗ٥اهلذاٞ٥
* نتاب ١األمسا ٤عً ٢ايطاٚي١
* ٚنع شتطط يًؿكٌ ميجٌ أَانٔ دًٛغِٗ َع اغِ نٌ طايب ( َع
ايكٛض . ) ٠اْتٗ٢
قًت  َٔ :ايهتب اييت تكسّ يو َٗاض ٠تصنط األمسا ٤نتاب قػري
َؿٝس باغِ ( َاشا نإ اغِ ؾالٕ ٜاتط ) ٣ئ تٓؼ بعس اآلٕ األمساٚ ٤ال
ايٛد ٙٛتأيٝـ  /نطٜهٛض ؾتاٚب ٖٚ .صا ايهتٝب نُٔ غًػً ١ايصانط٠
ايك. ١ٜٛ
 - 2اعطف اٖتُاَات طالبو .
ؾٗصا ٜػاعسى عً ٢اختٝاض املٛانٝع املجري ٠هلِ ٚعً ٢اختٝاض األَجً ١اييت
جتعًِٗ َتابعني يو يف ايسضؽ .
ٚميهٔ إٔ ٜهٖ ٕٛصا َٔ خالٍ اغتباْ ١يف بسا ١ٜايعاّ ايسضاغ. ٞ
 - 3إثاض ٠اذتاؾع ايتعً ُٞٝيس َٔ ِٜٗخالٍ َعطؾ ١أٖساؾِٗ يف اذتٝا. ٠
ٖص ٙايؿهط ٠قطٜب َٔ ١دٗ ١ايٛغا ٌ٥املػتدسَ ١يف حتكٝكٗا َع ايجاْ١ٝ
ٚختتًـ عٓٗا يف ْٛع ١ٝاحملؿع .
ٚال ؾو يف إٔ تٓٛع احملؿع ٜؿهٌ عٓكطا َُٗا يهُإ اغتُطاض١ٜ
االْتبا ٙيس ٣ايطايب .

ٚنصيو ٖصا احملؿع ٜعترب ستؿع زاخًٝا ٚاحملؿع ايساخً ٞأقٚ ٣ٛأبك٢
َٔ احملؿع ارتاضد. ٞ
 - 4تععٜع ؾعٛض ايطايب بأُٖ ١ٝعًُ٘ .
غايبا َا ٜه ٕٛايطالب املؿانػ ٕٛنعٝؿ ٞايجك ١بايٓؿؼ ٜٚ ،ؿعطٕٚ
بإٔ َا ٜك َٕٛٛب٘ يٝؼ ي٘ ق ١ُٝأ ٚؾا٥س. ٠
ٚاملطًٛب َٓو أخ ٞاملطب : ٞإٔ تعٗط تكسٜطى أل ٟدٗس ٜبصي٘ ايطايب
ٚتبني ي٘ أُٖٖ ١ٝصا ادتٗس يف سٝات٘ ٚسٝا ٠اآلخط( ٜٔسهٛض ٙيًُسضغ، ١
إسهاض ٙألزٚات املسضغ ، ١عسّ اظعاد٘ يف ايؿكٌ ْ ،عاؾت٘ َ ،ؿاضنت٘
يعَال ٘٥يف عٌُ َا  ،نتابت٘ يًٛادب  ،ؾهال عٔ َؿاضنات٘ يف ايسضؽ
ٚي ٛناْت قً. ) ١ًٝ
ٚال تٓؼ إٔ تهطض ٖصا ؾٗ ٛقس ال ٜكسقو يف ايبساٚ ١ٜيهٔ َع
ايتهطاض غٝرتغذ َؿٗ ّٛق ١ُٝايعٌُ ٜٚؿعط ب٘ يف زاخً٘ مما ٜسؾع٘ يًعٌُ .
 - 5ايتشً ٞبطٚح ايسعاب. ١
ايسعابٚ ١املطح َُٗ ١يف خًل د ٛقؿ ٞستبب يًذُٝع ( طالبا َٚعًُني )
.
ٚعًٝو اذتصض َٔ أَٛض عٓس تطبٝل ٖص ٙايؿهط. ٠
أ ) اغتدسّ أغًٛب ايسعاب ١عٓسَا تط ٣أْو قازض عً ٢ايػٝطط ٠ملا
حيسخ بعس املطح ٚيسٜو ايكسض ٠عً ٢نبط ايكـ بعس شيو ٚال ٜؿًت ظَاّ

األَٛض َٓو .
ب ) ادعٌ َعاسو ٜتعًل بو أ ٚباملازٚ ٠املٛنٛع املططٚح ٚ ،اسصض َٔ
املعاح ؾُٝا خيل شٚات ايطالب أ ٚق ُِٗٝايعطؾ ١ٝارتاق ، ١أ ٚبالزِٖ
ٚنٌ َا ٜعترب ْ٘ٚشا ق ١ُٝعٓسِٖ .
ٚتأنس بإٔ املعس ١اييت متؼ ايطايب ئ ٜٓػاٖا ٚغٝعتربٖا طعَٓٓ ١و
ٚي ٛقسض عً ٢ايطز عًٝو يف سٗٓٝا يؿعٌ ٚ ،يهٓ٘ قس ال ٜػتطٝع ؾتبك٢
سطق ١يف ْؿػ٘ حتطَ٘ َٔ االغتؿازَٓ ٠و  َٔٚعًُو .
 - 6قسٜل أّ عس ٚ؟
مي ٌٝبعض املعًُ ٕٛيًتٛزز إىل طالبِٗ ٖٚصا دٝس ٚيهٔ جيب اذتصض
َٔ املبايػ ١يف شيو  ،ؾسٚضى يف ايكـ ٖ ٛايكٝازٚ ، ٠ال ُتتَكٛض ايكٝاز ٠زٕٚ
سعّ ٚقطاَ ١يف ٚقت اذتاد ١هلا ٖٚ ،صا ال ٜعين ايسع ٠ٛإىل ايؿس٠
ٚايكطاَ ١يف غريٚ ٠قتٗا  ،ؾأْت إشا نٓت قاضَا دسا ؾػتهع ْؿػو يف
َٛادَٗ ١عِٗ ٚ .إشا نٓت يٓٝا دسا ؾػري ٣ايطالب ؾٝو يكُ ١غا٥ػ. ١
بٌ ادعٌ اذتسٚز يف عالقتو َعِٗ ٚانش َٔٚ ١ايبسا ١ٜؾرتٜض ٚتػرتٜض
َٔ َؿانٌ نجري. ٠
ٚنُا ق ٌٝال تهٔ يٓٝا ؾتعكط ٚ ،ال ْاؾؿا ؾتهػط .
َٛ - 7قؿو ٜػاعس .
َٚطاز املؤيـ َٔ ٖصا ايعٓٛإ إٔ ايٓؿػ ١ٝاييت ته ٕٛعًٗٝا قبٌٝ
زخٛيو يًشكَ ١ؤثط ٠دسا يف عطا٥و خالهلا ٚغٓٝعهؼ شيو عً ٢مجٝع
ْٛاس ٞأزا٥و ( ايعًُٚ ،ٞايػًٛنٚ ،ٞايًؿعٚ )ٞيصيو سا ٍٚايػٝطط ٠عً٢
َؿاعطى  ٚإنؿا ٤أساغٝؼ ايتؿاؤٍ ٚايػعاز ٠عً ٢ضٚسو  ،ست ٢ي ٛنإ

بايتكٓع .
ٜٚك :ٍٛقبٌ زضغو تعاٖط بأْو غعٝس ملس ٠مخؼ إىل عؿط زقا٥ل
ٚ،غتالسغ إٔ ؾ٦ٝا َا قس تػري .
 - 8صتِ اي! ّٛٝ
أخرب طالبو بأْو غتدتاض يف نٌ  ّٜٛصتِ ٚ ،سسز ستاٚض ايتُٝع َع
ايطالب .
- 1ادتٗس  :ؾكس ٜبصٍ ايطايب دٗسا نبريا يف تعًُ٘ ؾٝػتشل ايتكسٜط
يصيو ست ٢ي ٛأخؿل يف ايٛق ٍٛيًٓتٝذ ١ايكشٝش. ١
- 2يتُٝع أزا. ٘٥
- 3اغتذابت٘ يف ايسضؽ .
ٖٚهصا ..
يف ْٗا ١ٜايسضؽ ٜتِ اعالٕ ايٓذِ ٜٚ ،ؿهٌ تعًٝل امس٘ ٚغبب ايتُٝع
ٚتاضخي٘ أَاّ ايطًب٘ يٝه ٕٛساؾعا يًطالب .
ؾٗص ٙايؿهط ٠قا ١ُ٥عً ٢اغتػالٍ ايطغب ١ايساخً ١ٝيس ٣ايؿطز بايتُٝع
ٚايربٚظ .

ايؿكٌ ايجاْ :ٞنٝـ حتاؾغ عًٖ ٢س٥ٚو يف ٚد٘ ايعاقؿ ١ايكؿ ١ٝ؟
 - 1ق ٠ٛايتٓع. ِٝ
عٓسَا حتتاز إىل أَط ( نكًِ ٚ ،ضق )... ، ١يف زضغو ٚال ٜهَ ٕٛعو
ؾإْو قس تسخٌ يف يػط اذتك ٍٛعً َٔ ٘ٝايطالب أ َٔ ٚايؿكٌ اجملاٚض
مما ٜػبب سطنٚ ١أقٛاتا غري َطغٛب بٗا يف ايكـ .
ؾهٌ ٖصا ٜكه ٞعً ٘ٝايتٓع ِٝاملػبل يًسضؽ ٚتٛؾري استٝاداتو
يًسضؽ ٚ ،بصيو تعط ٞايسضؽ بهٌ غالغٜٚ ١ػط .
ٖٚصا ٜٓطبل عً ٢تٛقعو ملا قس حيتاد٘ ايطالب ؾُٝا تكسَ٘ هلِ َٔ
تسضٜبات ٚجتاضب دسٜس ٠مل ٜػتعسٚا هلا .
 - 2نٔ إجيابٝا !
َٚطاز املؤيـ إٔ ته ٕٛعباضاتو عٓسَا تطٜس تٓب ٘ٝايطالب أ ٚتكشٝض
غًٛى يس ِٜٗعباض ٠حتت ٣ٛعًٚ ٢قـ َا تطٜسٚ ، َ٘ٓ ٙال ته ٕٛعباضتو
ٚاقؿ ١يًػًٛى ارتاطٚ . ٤٢نطب َجاال يصيو  ٖٛٚق :ٍٛط يكس ْبٗتو َػبكا
إٔ تهـ عٔ ايهالّ ٚ ،يهٓو َكط عً ٢إظعادٞص
ٚايعباض ٠املكرتس ١ط ممتاظ ! ٜبس ٚإٔ أغًب ايطالب قس ايتعّ ايكُت  .إال
إٔ ٖٓاى بعض ايطالب ممٔ مل ٜػهت بعس ٚ ،أْا َاظيت أْتعطص
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜكاسب ايعباضْ ٠رب ٠ساظَ. ١
 - 3تٛقـ عٔ ايكطار!
يف ساٍ سسٚخ ؾٛن ٢يف ايكـ ال تًذ ٤٢يًكطار ؾَٗٗٓ ٛو َٚػتٓؿص

يطاقتو ٚ ،غري زتس َع ايطالب ( ٜٚعٗطى بؿهٌ غري ال٥ل )
بٌ اتبع ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
قـ ٚاْتعط ٚيف عٝٓٝو ْعط ٠ستسز ( ٠غٝأت ٞبٝإ يهٝؿ ١ٝايٓعط٠
املؤثط ٠يف ايؿهط. )14 ٠
اخؿض قٛتو ستٜ ٢كعب عً ٢ايطالب مساع٘ ؾٝهططٚا يًػهٛت .
تٛقـ ٚاْعط ملٔ ختاطب٘ يعس ٠ثٛإ ٚاسصض َٔ اإلطاي ١ست ٢ال تعط
ؾطق ١يبسأ تعًٝكات .
اضؾع ٜسٜو عايٝا إلغهات ايطالب .
بعس تًو ارتطٛات قس تهطط يطؾع قٛتو ؾادعً٘ بعباض ٠قكري٠
ستسز ٠ثِ عس إىل ْرب ٠قٛتو املٓدؿه. ١
 - 4أُٖ ١ٝيػ ١ادتػس .
عٓسَا ته ٕٛيف ايكـ ؾال تٛدس ؾكط (  60أشٕ تػُعو ) بٌ ٖٓاى
أٜها (  60عٓٝا) تطَكو ال تتعاٌَ َع نالَو ؾكط بٌ َع دػسى أٜها(
ايٝس ، ٜٔايعٓٝني  ،تعبريات ايٛد٘  ،ايٛقٛف ،ايتٓكٌ  )... ،ؾأْت َطايب
بهبط سطناتو نًٗا ( ٚيٝؼ اهلطٚب بٗا خًـ ايطاٚي ) ١ؾباإلناؾ١
ألُٖ ١ٝيػ ١ادتػس يف إٜكاٍ املعً ١َٛؾإْٗا َُٗ ١يف إزاضتو يًكـ ٖٚصٙ
بعض ايكٛاعس يًػ ١ادتػس تػاعس يف نبط ايكـ .
ْ - 1عطاتو ٚسطناتو ٚاثك. ١
 - 2قـ باغتكاَ. ١
 - 3تابع ايطالب باغتُطاض َٔ خالٍ ْعطاتو .
 - 4تٓبٗٝو يًطالب عُا ٜكسض َِٓٗ ٜؿعطِٖ مبس ٣اطالعو

َٚتابعتو ملا ٜؿعً. ْ٘ٛ
 - 5نع باالتؿام َع ايطالب إؾاضات سطن ١ٝتسٍ عً ٢عًُٝات
يهبط ايكـ .
 - 6ادعٌ مجٝع يٛاظَو يف َتٓاٜ ٍٚسى ست ٢ال تتكطف باضتباى
ؾتتػبب عسٚخ ؾٛن. ٢
 - 7قـ بؿهٌ ٚانض دتُٝع ايطالب عٓسَا تؿري يػبٛضتو .
 - 8قـ يف املهإ ايصٜ ٟتٝض يو َتابع ١نٌ ايكـ
 - 9اقسض تعًُٝاتو بٗسٚ ٤ٚبجك. ١
 - 10جتٓب ايعذًٚ ١االضتباى .
 - 5ضٚع ١اإلؾاضات .
ٚايؿهط ٠قا ١ُ٥عً ٢اإلتؿام َع ايطًب ١عً ٢إؾاضات َعٜ ١ٓٝؿِٗ ايطايب
َٓٗا املطاز َباؾطٚ ٠يف ٖصا تٛؾري ايهجري َٔ ايٛقت ٚادتٗس عً ٢املعًِ .
ٚاألؾهاض يف ٖصا اجملاٍ نجريٚ ٠عسٜسٚ ٠بإَهإ املعًِ ظًػ ١قكري٠
َع ْؿػ٘ إٔ ٜبتهط عس ٠أغايٝب َٓٗا َا ٜعتُس عً ٢سطن ١ادتػس َٗٓٚا
َا ٜعتُس عًًَ ٢كل يف ايكـ ( نإؾاضَ ٠طٚض ايػٝاضات نُا ؾاٖست٘
يف بعض املساضؽ ) ٚغري شيو .
 - 6تُٓ ١ٝايٓعط. ٠
َٔ ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ َع ايطالب ايٓعط ٠ؾُٔ خالٍ ْعطاتو املسضٚغ١
ميهٓو إٜكاٍ عسّ ضناى عٔ تكطف َعني قازض َٔ أسس ايطالب
نُكاطع ١ؾطسو ٚيهٔ ٜٓبػ ٞإٔ تهْ ٕٛعطَ ٠كٜٓٓٚ ، ١كسضٖا املؤيـ
مبس ٠قٛيو ( َ ١٦أيـ ٚٚاسس  ١٦َ ،أيـ ٚاثٓإ  ١٦َ ،أيـ ٚثالثٚ ) ١بعس

شيو أقطف ْعطى ٚتابع ؾطسو ثِ ٜك ٍٛاملؤيـ ٚ :أنُٔ يو أْو غتذس
ٖص ٙايططٜك ١ق ١ٜٛايتأثري .
 - 7نٔ َٗصبا تهٔ قٜٛا .
عٓسَا ٜػ ٤ٞايطايب إيٝو ؾًٝؼ َٔ املكًش ١إٔ جتاض ٜ٘يف أغًٛب٘ بٌ
نٔ يف دٛابو عًَ ٘ٝؤزبا يف سعّ  .ألٕ إغا٤تو األزب غتذعً٘ ٜتُاز ٣ؾ٘ٝ
َُٗٚا ْعيت ملػتَ ٣ٛتسْ ٞيف عباضاتو ؾأْت ارتاغط باعتباضى َعًُا .
 - 8ق ٠ٛايجبات ٚاالغتُطاض. ١ٜ
ٚدٖٛط ٖص ٙايططٜك : ٖٛ ١حتسٜس املعاٜري ٚاذتسٚز اييت َٔ املُهٔ
االيتعاّ بٗا َٔ قبٌ ايطالب ٚميهٓو أْت َتابعتٗا  ( .نهجط ٠ايٛادبات
ٚ ،ايعكٛبات اييت تتطًب ٚقت ٚدٗسا َهاعؿا ٚ ،ايؿهط املػتُط (
خاق َ٘ٓ ١ايهتابٚ ، ) ٞارتالق ١نٔ ٚاقعٝا ؾُٝا تهع٘ َٔ يٛا٥ض
ٚأْعُ ١يهبط قؿو ست ٢تتُهٔ َٔ تطبٝكٗا ألٕ عسّ تٓؿٝصٖا ٜػبب
املعٜس َٔ ايؿٛن ٢ايكؿ. ١ٝ
ٚمما ٜهجط َٔ املعًُني يف ٖصا ادتاْب ( إعطا ٤ايٛادبات  َٔٚثِ عسّ
تكشٝشٗا يهٝل ايٛقت مما ٜتػبب يف قً ١اٖتُاّ ايطايب بايٛادب ،
ٚتطغٝذ ارتطأ ايص ٟنتب٘ ايطايب يف ايٛادب إٕ ٚدس .
 - 9نٔ يطٝؿا .
َُٗا نإ اإلظعاز يف ؾكًو نجريا ( ال تػهب ) بٌ سا ٍٚتصنري
ْؿػو بًع ّٚاهلس ، ٤ٚألٕ ٖصا ٜعٗطى أَاَِٗ ٚاثكا َٔ ْؿػو ٚمل تطبهو
تكطؾاتِٗ ثِ ٚد٘ هلِ ايٓكس بؿهٌ إجياب ٞنكٛيو ( سػٓا ! أض٣

َععُهِ ٜعٌُ بؿهٌ دٝس  .أَا بايٓػب ١يهِ أْتِ ٖٓاى ؾابصيٛا َعٜسا
َٔ ادتٗس ) .
ٚقس حتتاز إىل عباض ٠أق َٔ ٣ٛعباض ٠املؤيـ عػب تكسٜطى ايؿدكٞ
يطبا٥ع ايطالب ٚب٦ٝاتِٗ ٚيهٔ ال تٓؼ إٔ تهَ ( ٕٛؤزبا ٚ،يطٝؿا ).1
 – 10أغًٛب " قطف االْتبا. ٙ
عٓسَا ٜبسأ أسس املؿانػني دتطى إىل دساٍ عكَٚ ِٝهٝع يًٛقت ،
ؾاقطف االْتبا ٙعٔ ستاٚيت٘ ٚشيو .
* بإقطاض ٙعً ٢نالَ٘ اذتل ( إٕ نإ سكا أ ٚبعض اذتل ) بػض
ايٓعط عٔ زاؾع٘ يًهالّ ثِ س ٍٛاْتبا ٙايطالب ملا نٓت تكٛي٘ قبٌ  ،أٚ
يعٌُ آخط ٜك ّٛب٘ أسس ظَال. ِٗ٥
ٚبٗصا ال ته ٕٛقس جتاًٖت٘ ( بٌ اغتُعت ي٘ ) ٚمل جيطى ذتسٜح
ستطز أ ٚعس ِٜايؿا٥س. ٠
 - 11ضزٚز ؾعًو .
َٔ املؿٝس إٔ تؿهط َػبكا يف ضزٚز ؾعًو اييت غتتدصٖا سٌٝ
املؿهالت اييت تتٛقع سسٚثٗا :
نتأخط ايطالب .
ٚنالّ ايطالب أثٓا ٤ايسضؽ .
ٚعسّ نتاب ١ايٛادب .
 ٚعسّ تٛؾري يٛاظّ ايسضؽ ( نتاب  ،قًِ . )... ،

ؾعٓسَا ته ٕٛضزٚزى سانط ٠يف شٖٓو ؾإٕ ٖصا غٝعٗطى مبعٗط
ايٛاثل َٔ ْؿػ٘  ٚأنجط ٜكعٚ ١عسال سٝح ئ ختتًـ عكٛباتو .
ٚميهٔ إٔ تػذٌ بعض ضزٚز أؾعايو يتػاعسى يف حتسٜس األؾهٌ
َٓٗا أ ٚتطٜٛط َا ميهٔ تطٜٛطَٗٓ ٙا .
 - 12سهُ ١ايتؿهري َطتني .
يًهًُ ١أثط نبري يف ايتأثري اإلجياب ٞأ ٚايػًيب يصا نإ َٔ
اذتهُ ١ايتؿهري يف آثاض نًُاتو اييت تٛدٗٗا يًطالب ؾكس تٛدس
َٓاخا ٜػاعس عً ٢ايؿٛن ٢نٓتٝذ ١يهًُاتو ٖٚ .ص ٙايٓكط ١عً٢
بساٖتٗا ٚاإلمجاع عً ٢أُٖٝتٗا إال إٔ مماضغتٗا نعٝؿ ١دسا ؾصنط ْؿػو
باغتُطاض بأُٖٝتٗا .
ٚيف املجٌ ايعاَ : ٞيٝت سًك ٞسًل ْعاَ . ١يٝؿهط يف ايهًُ ١قبٌ
خطٚدٗا َٔ ؾُ٘ .
 - 13عباضات غشط. ١ٜ
شنط املؤيـ بعض ايعباضت ٚاييت ٜط ٣هلا اثطا نبريا يف نبط ايكـ .
أَػو ؾ٦ٝا بٝسى ٚقٌٜ ٌٖ :ػتطٝع أسسنِ إٔ ٜك ٍٛيَ ٞاٖصا ؟
عٓسَا ٜؿاضى يف املٓاقؿ ١عسز قً ٌٝقٌ ٖٝ :ا ! َاشا زٖانِ ؟! ؾكط
ثالث ١طالب ٜعطؾ ٕٛادتٛاب ؟ بايتانٝس ال ٖٝ .ا ،أضٜس املعٜس .
عٓسَا تطٜس حتصٜطِٖ َٔ عكٛبَ ١ا ؾكٌ  :سػٓا  ،أْا ال أضغب عاز ٠يف
عٌُ شيو ٚيهٓهِ مل ترتنٛا أَاَ ٞخٝاضا آخط.
ٚالغتعاز ٠اهلس ٤ٚيف ايكـ قٌ  :اخؿهٛا أقٛاتهِ ضدا . ٤مخػ، ١
أضبع ، ١ثالث ، ١اثٓني ٚ ،اسس .

ايؿكٌ ايجايح  :نٝـ تبك ٞاألَٛض يف َػاضٖا ايكشٝض زاخٌ ايكـ .
 – 1اضؾع َٔ َعٜٓٛات ايطالب .
ٜٚهٖ ٕٛصا بصنطى يف بسا ١ٜاي ّٛٝايسضاغ ٞألبطظ سػٓات طالبو
ٚايتشػٓات اييت سسثت عًَ ٢ػتٛاِٖ ايسضاغ ٞأ ٚايػًٛن. ٞ
نكٛيو  :أؾهط ساَس عًٚ ٢قٛي٘ املبهط  .أ ٚقً ١سطنت٘  ،أ ٚسٌ
ٚادبات٘ َ ،ؿاضنت٘ يف املٓاقؿٖٚ ... ١هصا .
ؾؿعًو ٖصا باغتُطاض ٜععظ ايؿعٛض بايتؿٛم يسٜٚ ِٜٗسؾعِٗ يبصٍ املعٜس
يف غب ٌٝنػب ادتسٜس َٔ ايجٓا. ٤
 - 2نٝـ جتعٌ بسا ١ٜايسضؽ ضا٥ع ١؟ .
بسا ١ٜايسضؽ عٓكط َِٗ يف دصب اْتبا ٙايطالب يصا اسطم عً ٢إٔ
ته ٕٛبساٜتو ستؿعٚ ، ٠اسصض نٌ اذتصض ايبسا ١ٜبتٛبٝذ ٚيٚ ّٛاعالٕ
َٛنٛع املعطن ١ايكازََ ١ع طالبو  .ألٕ زضغو ٖ ٛارتاغط األنرب ؾٗٝا .
ٚقس شنط املؤيـ بعض األَجً ١يبساٜات ٜطاٖا دٝس ٠نك : ٍٛخايس !
أسػٓت يف إنُاٍ ٚادبو يف ايسضؽ املانٖٚ . ٞهصا .
ٚيعٌ َٔ ايبساٜات احملؿع ٠شنط قك ١أ ٚططؾَ ١طتبط ١بايسضؽ ٖٚصا
ٜتطًب ثطا ٤ثكاؾٝا يس ٣املعًِ يف َازت٘ .
 - 3اغتعُاٍ بطاقات تٛنٝش ١ٝنبري. ٠
ايؿهط ٖٞ ٠نتاب ١إدابات قكري ٠عباض ٠عٔ نًُٚ ١اسسَ ٠جال عً٢
أٚضام نبريَ ٠جٌ ٚ a4تعط ٢يًطًب ١عٓس زخٛهلِ يًكـ ثِ ٜػأي ٕٛأغ١ً٦

َٓاغب ١ملا َعِٗ َٔ إدابات عً ٢إٔ ٜطؾع ايطايب اإلداب ١ايكشٝش ١إٕ
ناْت يس. ٜ٘
ٚتتُٝع ٖص ٙايؿهط ٠بأْٗا يف بسا ١ٜاذتك ١ؾتػاعس يف نبط ايكـ
َبهطا.
ٚتتُٝع نصيو بهْٗٛا سطنٚ ١ٝستػٛغ.2 ١
 - 4نٝؿ ١ٝإعطا ٤ايٛادبات ٚمجعٗا .
قس ٜه َٔ ٕٛأغباب ايؿٛن ٢يف ايكـ ططٜك ١إعطا ٤ايٛادب
ٚايٛضقٝات يف ايكـ .أٚبعس شيو عٓس مجعٗا  .ؾٝػتػٌ بعض املؿاغبني
إْؿػاٍ املعًِ بصيو  .ؾٝشسث ٕٛؾٛن. ٢
ٚيصا ٜكسّ املؤيـ بعض ايتٛدٗٝات يتذٓب شيو .
* عني يهٌ قـ َػؤٚال ( َٔ ايطالب) ٜك ّٛمبُٗ ١تٛظٜع ٚجتُٝع
ايٛادبات ٚاألٚضام .
* تأنس َٔ مساع ايطالب يتٛدٗٝات ايتسضٜب َٔ خالٍ ٚنعِٗ
يألقالّ ٚنٌ َا ميهٓ٘ إٔ ٜؿػًِٗ عٓو .
* تأنس َٔ نؿا ١ٜايٛقت يتذُٝعو ايٛادبات قبٌ نطب ادتطؽ
ٚايص ٟقس ٜؤز ٟيؿ َٔ ٤ٞايؿٛنٚ ٢اإلظعاز بػبب تػاضع ايطالب إلعطا٥و
ايٛادب.
* اؾطح هلِ َا تطٜس ٙقبٌ إٔ تبسأ ادتُع .

 - 5ايجالث ١ايػشط. ١ٜ
بسال َٔ إٔ ٜك ّٛايكـ نً٘ بعٌُ تسضٜب أْ ٚؿاط ٚاسس قسّ هلِ عس٠
خٝاضات عً ٢أال تتذاٚظ ايجالث ١خٝاضات ( ست ٢ال حتسخ ؾٛنٖٚ . )٢صٙ
ايؿهط ٠تهُٔ يو َؿاضن ١مجٝع ايطًب ١سٝح أِْٗ عًُٛا ٚؾل اختٝاضِٖ
بأْؿػِٗ ٖٚصا زاؾع شات ٞق. ٟٛ
 - 6مجاٍ أغ ١ً٦االختٝاض املتعسز .
ته ٕٛبسآَ ١ٜؿط ٠يًطالب عٓسَا تعط ِٗٝأغ ١ً٦قعب ١أ ٚغًٗ ١دسا ،
ٚيصا ابسأ باغ ١ً٦يف املتٓا ٍٚثِ تسضز َٓٗا يألؾس ٚ .خري منٛشز يألغ١ً٦
املتٛغط ٖٞ ١اييت حت ٟٛخٝاضات َتعسز ٠سٝح إٔ ارتٝاضات تػاعس عً٢
ايتصنط يألدٛب ١ايكشٝش. ١
 - 7املعٜس َٔ املػاعس ٠يو ٚيطالبو .
قس ته ٕٛقعٛب ١األغ ١ً٦غببا يف سسٚخ بعض ايؿٛن ٢عٓس َٔ مل
ٜتُهٔ َٔ سًٗا يصا ٜكرتح املؤيـ ٚنع ٚضق ١إناؾ ١ٝتعطض ايػؤاٍ ْؿػ٘
بؿهٌ أغٌٗ نإٔ ٜهَ ٕٛكػُا إىل دعٝ٥ات أقػط ٚ ،ال َاْع َٔ ٚنع
منٛشدا ذتٌ غؤاٍ بٓؿؼ ايططٜك ١إٕ ناْت املاز ٠أ ٚؾهط ٠ايػؤاٍ تتٝض
يو شيو .
 - 8اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايػُع. ١ٝ
ٜكرتح املؤيـ إٔ تكسّ املكطع املطاز تسضٜػ٘ َٔ َاز ٠ايكطاَ ٠٤جال عٔ
ططٜكَ ١ػذٌ بكٛتو (األؾهٌ إٔ ٜه ٕٛبكٛت غريى ) ألٕ ٖصا
ٜػاعسى يف نبط ايكـ َٔ دٗتني .

األٚىل  :ؾس اْتباِٖٗ ؾتكٌ اذتطن. ١
ايجاْٜ : ١ٝؿطغو ملتابعتِٗ ٚتٛد ِٗٗٝيًرتنٝع عً ٢ايسضؽ .
ٚنصيو إشا أَهٓو تكس ِٜايسضؽ بكٛضَ ٠ط ١ٝ٥ؾٗصا أؾهٌ .
ٚعٓس ٟإٔ ٖص ٙايٛغ َٔ ١ًٝأؾهٌ ايٛغاٚ ٌ٥اييت متهٔ ست ٢املعًِ
ايصٜ ٟعاْ َٔ ٞنعـ ايػٝطط ٠عً ٢ايكـ َٔ دعٌ قؿ٘ أقٌ ؾٛن٢
ٚعبح  .خاقَ ١ع تٛؾط املٛاز اذتاغٛب ١ٝيًهجري َٔ املٛاز ايسضاغَٔٚ ١ٝ
تٛؾط أدٗع ٠اذتاغب اآلي ٞيف عسز ال باؽ ب٘ َٔ َساضغٓا ؾهٌ عٔ غطؾ١
َكازض ايتعًِ ٚاييت تعاْ َٔ ٞقً ١ايتؿعًٗٝا .
 - 9ايسضؽ املػتكٌ بصات٘ .
قس ٜعطَ ٞعًِ أنجط َٔ زضؽ يف سكٚ ١اسس ٠إَا الْتٗا ٤ايسضؽ األٍٚ
يف ٚقت قكري أ ٚغري ٖصا ٖٚ .صا األَط ٜػبب عسّ اْهباط ايؿكٌ ٚعسّ
املؿاضن ١ألغباب :
 ًٌَ - 1ايطًب. ١
 - 2عسّ اغتعساز املعًِ ايكبً ٞمما جيعٌ ايسضؽ ايجاْ ٞغري َهتٌُ
ايعٓاقط .
 - 10أْؿط ١ايتذػري  ( .ادتػط )
غايبا َا ٜػبب اْتكايو َٔ ْؿاط إىل آخط ضبهٚ ١ؾٛنٚ ٢قس ٜهٕٛ
ٖٓاى بعض االعرتاض عً ٢تطى ايٓؿاط األٚ ٍٚستٜ ٢ه ٕٛاْتكايو
غًػال ٚز ٕٚاعرتانات ٜكرتح املؤيـ إٔ تعٌُ دػط ٜٓكٌ ايطالب إىل
ايٓؿاط ايتايٚ ٞشيو بطًبو َٔ ايطالب تطؾٝض َٔ ًٜدل يًذُٝع ٚأَاَِٗ
أبطظ ثالث ١ؾٛا٥س َٔ ايٓؿاط ايػابل ؾٝهٖ ٕٛصا مبجاب ١اإلعالٕ

ايسبًَٛاغ ٞعٔ ْٗا ١ٜايٓؿاط األٚ ٍٚيهٓ٘ بٓؿاط شتايـ ٚدصاب هلِ ألْ٘
َٔ أسسِٖ .
- 11نٝـ تػري األْؿط ١؟
 ٖٞٚتتُت يًؿهط ٠ايػابكًَٚ ١دكٗا إٔ ٜه ٕٛيسٜو آيٚ ١ٝانش١
ٚستسزَ ٠ع ايطالب ؾُٝا تطٜس ( َِٗٓ ٙايتٛقـ عٔ ايعٌُ  ،ايبسأ بايعٌُ )
ٜٚؿهٌ إٔ ته ٕٛعرب عالَات ٚإؾاضات ٚانشٚ ١ظاٖط ٠يًطالب ٚ .جيب
إٔ ته ٕٛعباضاتو ساظَٚ ١داز ٠عٔ إقساض األَط ( ٖٚصا ال ٜعين إٔ تهٕٛ
غري َٗصب. ) ١
 - 12االغرتاس ١ايطا٥ع. ١
َٔ ادتٝس إٔ تعط ٞايطالب اغرتاس ١قكريٚ ٠خاق ١بعس تعاَ ِْٗٚعو
يف ايسضؽ نُهاؾأ ٠هلِ عً ٢إٔ ته ٕٛاالغرتاس ١قكريَٓٚ ٠هبط١
عٝح ٜه ٕٛاذتسٜح ؾٗٝا بٗسٚ . ٤ٚقس تػتؿٝس َٔ االغرتاس ١يف اإلعساز
يًؿكط ٠ايتايٚ . ١ٝاسصض َٔ اإلنجاض َٔ االغرتاسات ست ٢ال ٜٓتعطْٗٚا َٓو
نٌ سك. ١
 - 13ايتأْ ٞيف إعطا ٤ايسضؽ .
حيا ٍٚبعض املعًُني اذتطٜكني إٔ حيكل يطالب٘ نٌ ضغباتِٗ
ٚاغتؿػاضاتِٗ َع َاعًَ َٔ ٘ٝاز ٠عًُ. ١ٝ
ٚسطق٘ ٖصا ٚإٕ نإ ٜؿهط ي٘ َٔ دٗ ; ١ؾَٗ ٛكسض إلضٖام ْؿػ٘
مما ٜهعـ ق ٠ٛتكسمي٘ يًُٛنٛع األقًٚ ، ٞقس ٜػتعذٌ يف تكس ِٜاملاز٠
يٝتُهٔ َٔ تًب ١ٝنٌ املتطًبات ؾٝؿطط يف ادتُٝع.

ٚيصا جيب عً ٘ٝايتأنس َٔ عسّ غطعت٘ يف تكس ِٜاملازٚ ، ٠إٔ ٜطؾض
أَ ٟكاطع ١يعًُ٘ ستٜٓ ٢ذعٚ ، ٙال بس إٔ ٜسضى طالب٘ أْ٘ سطٜكا عً٢
حتكٝل استٝاداتِٗ ٚيهٔ ال ٜػتطٝع تًب ١ٝمجٝع ايطغبات .
 - 14ايتععٜع املط. ٞ٥
ٚايؿهط ٠تك ّٛعًٚ ٢نع إؾاضات ٚضق ١ٝيف ايكـ تؤنس عً ٢قٛاعس
غًٛنَ ١ٝطًٛب َٔ ١ايطايب ٜؿري إيٗٝا املعًِ يف ساٍ شتايؿ ١ايطايب يتًو
ايكاعس. ٠
ٚق ٠ٛتأثري اإلؾاضْ ٠ابع َٔ ١تأنٝسٖا يف سؼ ايطايب ايٓابع َٔ ْعطٙ
املتهطض هلا يف ايكـ ٚيهٔ ٖصا َتعًل ععّ املعًِ جتا ٙتطبٝل َا ؾٗٝا .
 - 15دسَ ٍٚتابع ١ايػًٛى.
ٚعٓاقط ايؿهط ٠تك ّٛعً ٢نطٚت ًَ ١ْٛنٌ يَٗٓ ٕٛا ٜعرب عٔ
َػتَ ٣ٛؿاضن ١ايطايب اي١َٝٛٝ
َجاٍ شيو  :أخهط  :ممتاظ  ،أظضم  :دٝس  ،بطتكايَ : ٞكب ، ٍٛأقؿط:
حيتاز إىل َعٜسا َٔ ايتشػٔ .
تٛظع ٖص ٙايهطٚت يف آخط اي ّٛٝايسضاغ، ٞ
ٜٚه ٕٛيسٜٓا دس ٍٚبامسا ٤ايطالب تً ٕٛاملطبعات اييت أَاّ ايطايب
نٌ  ّٜٛبايً ٕٛايص ٟسكٌ عً٘ٝ
ٚبٗصا ميهٔ ٚبػٗٛيَ ١تابعَ ١ػت ٣ٛايطايب َٚس ٣اغتكطاض ٙأ ٚتصبصب٘
خالٍ َس ٠ادتس ( ٍٚؾٗط ، ٟؾكً) ٞ
ٚيٓذاح ٖص ٙايؿهط ٠ادعًٗا ٚ ١َٜٝٛيف نٌ سكٚ ١إٔ تٓؿص بططٜك١
حتؿٝع ١ٜتؿذٝع. ١ٝ

ًَ - 16ؿات اإلصتاظ .
ٖص ٙايؿهط ٠تػع ٢يتععٜع ثك ١ايطالب بأْؿػِٗ مما ٜػاعسِٖ
ٜٚسؾعِٗ يًُؿاضنًَٚ ١دكٗا إٔ جتعٌ ًَؿا خاقا يهٌ طايب جيُع ؾ٘ٝ
نٌ عٌُ ٜعس إصتاظا ٜٚه ٕٛاملًـ يف ايكـ يريا ٙايطايب ٚنصيو
ٜهتب عً ٘ٝامس٘ بؿهٌ ظاٖط ٚٚانض .
 َٔٚباب ايتؿذٝع يًطالب األقٌ يف اإلتكإ إٔ تػذٌ هلِ نٌ َا
ميهٔ اعتباض ٙدٝسا ٚي ٛنإ ؾؿٗٝا بإٔ تػذً٘ يف ٚضق ١تٛنع يف املًـ .
ؾٗص ٙايؿهطٚ ٠إٕ ناْت حتتاز إىل دٗس إال إٔ أثطٖا يف ضؾع ثك١
ايطايب بٓؿػ٘ ق. ٟٛ
 - 17إزاض ٠ايٓكاف .
َٔ األؾهاض اييت تهاٜكو نجطٚ ٠ؾٛن ٢ايهالّ يف ايكـ ; ادعٌ
ايطالب عً ٢ؾهٌ زتُٛعات يهٌ زتُٛع ١ضٝ٥ؼ  ،ثِ تػذٌ أمسا٤
اجملُٛعات عً ٢ايػبٛضٜٚ ٠ػذٌ َاهلا َٚا عًٗٝا َٔ ْكاط ٜتِ االتؿام عًٗٝا
َع ايطالب .
 - 18ايتصنري بطؾع األٜس. ٟ
َٔ ايؿٛن ٢ايؿا٥ع ١يف ايؿك ٍٛادتٛاب أ ٚايػؤاٍ َٔ قبٌ ايطايب زٕٚ
اغت٦صإ ٖٚصا حيسخ ؾٛن ٢يف ايؿكٌ ٚيصيو نٔ قاضّ يف إجياز ْعاّ
َتؿل عًٜٓ ٘ٝل عً ٢عسّ ايػُاح يًطالب بايهالّ ز ٕٚاغت٦صإ بطؾع ايٝس
ٚستٜ ٢ه ٕٛايٓعاّ َجُطا عًٝو إٔ تٓاقؿ٘ َع طالبو بسا ١ٜيعطؾٛا ؾٛا٥سٙ
 ،ثِ نٔ ساظَا يف تٓؿٝصٚ ٙال ختٌ ب٘ أْت ؾتتذاٚب َع َٔ خيايؿ٘ َِٓٗ .

* ععظ ايطايب ايصًٜ ٟتعّ بٗصا ايٓعاّ بكٛض ايتععٜع املدتًؿ. ١
* ْب٘ ٚباغتُطاض نٌ َٔ خيايـ ٖصا ايٓعاّ .
ٚ - 19قت ايتعًُٝات .
ؾهط ٠املؤيـ إٔ تعطٚ ٞقتا ناؾٝا يًطالب بعس غؤايو يٝتُهٓٛا َٔ
ؾُٗ٘ ٚاغتشهاض اإلدابٚ ، ١ال تأخص اإلداب َٔ ١أٜ َٔ ٍٚطؾع ٜسٚ ، ٙجيب
عًٝو إٔ ته ٕٛخبريا بايٛقت ايص ٟحيتاد٘ نٌ غؤاٍ ٚ .يف ٖصا إتاس١
ؾطق ١يًُٖٛٛب إٕ مل ٜهٔ غطٜع ايتعًِ .
• اقرتح تػٝري عٓٛإ املؤيـ هلص ٙايؿهط ٠إىل  :اعط ٚقتا يًتؿهري .
- 20تٛد ٘ٝاألغ ١ً٦يًكـ .
عٓسَا تػأٍ يف ايسضؽ ٜطؾع ٜس ٜ٘عازْ ٠ؿؼ اجملُٛع ١اييت ناْت
تطؾع ٜسٜٗا يف زضٚؽ َانٚ ١ٝيصا ؾٝكرتح املؤيـ إ تػري ططٜك ١ططح األغ١ً٦
ست ٢تُؿعٌَّ ايبك ١ٝنإٔ ته ٕٛايػؤاٍ عًٚ ٢ضق ١متًِٗٗ َس ٠قكري٠
يهتاب ١اإلداب ١ثِ تطايبِٗ بكطاَ ٠٤انتبٛا ٚبٗصا غٝهتؿـ ايعسٜس َِٓٗ
أْ٘ قازض عً ٢اإلدابٚ ١غٝع ٍٚسادع ايطٖب ١عٓس َٔ ناْت متٓع٘ ايطٖب١
َٔ املؿاضن. ١
- 21نٝـ تتعاٌَ َع اإلداب ١ارتاط ١٦؟
عٓسَا جيٝب طايب بإداب ١خاط ١٦قس تك ٍٛي٘  :خطأ ٚ .بٗصا تهعـ
ثكت٘ بٓؿػ٘ ( ؾهال عُٔ ٜٛبذ ٜٚػدط َٔ ايطايب ) أ ٚقس تك : ٍٛدٝس .
ٖٚصا ؾ ٘ٝتًبٝؼ عًٚ ٘ٝعً ٢بك ١ٝايطًب. ١
ٚايكشٝض ط بني شيو قٛاَاص بإٔ تٓعط يًذاْب ايكشٝض يف اإلداب١

ٚتأنس عً. ٘ٝأ ٚتك : ٍٛأْا أعطف ايعا ١ٜٚاييت ْعطت إىل ايػؤاٍ َٓٗا  .أٚ
تصنط بعض أخطا ٤ايعباقطٚ ٠نٝـ أِْٗ صتشٛا عٓسَا ٚاقًٛا ٚاغتؿازٚا
َٔ ستاٚيتِٗ غري ايٓادش. ١
 - 22ططٜك ١بس ١ًٜعٔ تٛد ٘ٝاألغ. ١ً٦
ايؿهط ٠تتًدل يف تٛظٜع األغ ١ً٦عٔ ططٜل بطاقات نٌ زتُٛعَٗٓ ١ا
بً ٕٛتتهُٔ يف ارتًـ عباضَ ٠ػاعس ٠يًطالب ملعطؾ ١اإلدابَ ١ع َطاعا٠
ايتاي:ٞ
تعٗط يًطالب إٔ ايتٛظٜع يًُذُٛعات عؿٛاٚ ٞ٥اذتكٝك ١إٔ ايتٛظٜع
ٚؾل َػتٜٛات ايطالب
ايعباضات املػاْس ٠تتٛاؾل َع َػت ٣ٛنٌ زتُٛع ١ؾُٔ نإ يسِٜٗ
قكٛض ته ٕٛاملػاعس ٠أنرب ٖٚهصا .
ٖٚصا األغًٛب ٜػاعس ايطايب عً ٢املؿاضنَ ١ع ايؿعٛض باملػاٚاَ ٠ع
ظَال ٘٥يف املػت. ٣ٛ
 - 23االغتؿاز َٔ ٠األؾهاض ادتٝس ٠يف املٛاز األخط. ٣
عازَ ٠اتهٚ ٕٛغا ٌ٥املعًُني يف نبط ايكـ َٔ َكسض ٚاسس َطتبط
مبازت٘ ايسضاغٜٚ ١ٝهطضٖا باغتُطاض ؾُٔ ٚغا ٌ٥ايتذسٜس إٔ ٜتبازٍ
ارتربات َع َعًُني َٔ ختككات شتتًؿ َٔ ١خالٍ اذتٛاض أ ٚايعٜاضات
ؾػٝهتؿـ أغايٝب دسٜس ٠تٓاغب َازٚ ٠يَ ٛع بعض ايتعس. ٌٜ
َٓ – 24ع املؿادطات .
َٔ املعاٖط ٠املدً ١بإزاض ٠ايكـ املؿادطات بني ايطالب ٚباذتكٝك ١ال

ميهٔ تكٛض سسٚخ تؿابو باألٜس ٟبني ايطالب ز ٕٚغؿً َٔ ١املتابع (
َعًِ أَ ٚطاقب ) ٚيصا ؾُٔ أؾهٌ غبٌ جتٓب املؿادطات ٖ ٛايتسخٌ
املبهط يف سًٗا ٚشيو بايتعطف عًَ ٢كسَاتٗا َٚعاٖطٖا األٚيٖٚ ١ٝصا
األَط ٜأت ٞباملُاضغٚ ١ارترب. ٠
َ - 25اشا تؿعٌ بعس زضؽ غ.٤٢ٝ
يف ساٍ ؾكساْو ايػٝطط ٠عً ٢ايؿكٌ ؾال تتذاٌٖ املػأي ١يف اذتك١
ايتاي ١ٝبٌ ال بس َٔ ستاغب ١املتػببني بايؿٛن ، ٢ست ٢ي ٛانططضت يطًب
َعا ١ْٚإزاض ٠املسضغٚٚ ، ١نض يًطالب ضؾهو يتكطف ٖص ٙاجملُٛعٚ ١أْٗا
غتٓاٍ عكابٗا ايٓعاَ. ٞ
 - 26إعاز ٠زَر ضؤٚؽ ايؿعب يف ايكـ .
ٖص ٙايؿهط ٠تاي ١ٝيًيت قبًٗا ًَٚدكٗا إٔ تعٗط يًطالب سعَو جتاٙ
املتػببني بايؿٛنٜٚ ٢كرتح املؤيـ بعس إخطاز املؿاغبني إٔ تتِ إعازتِٗ
بايتٓػٝل َع اإلزاض ٠عً ٢ؾهٌ ؾطز ٟيف نٌ سكٚ ١اسس ( سػب عسزِٖ
) ٚ .بعس شيو تأتَ ٞطسً ١استٛاَ ِٗ٥ع نطٚض ٠تطبٝل َبسأ ايتػاؾٌ .
 - 27إزاض ٠االَتشاْات .
ٜرتى اغِ االَتشإ أثطاَ غًبٝا عً ٢ايطالب ٚيصا ٜكرتح املؤيـ إٔ تكسّ
اَتشاْاتو مبػُ ٢شتتًـ .
نشًكات االغتصناض املػً١ٝ
سًكات "نِ تػتطٝع إٔ تتصنط؟
سًكات " ؾاد٦ين مبعًَٛاتو " .

 - 28نٝـ جتعٌ طالبو ٜهتبٚ ٕٛادباتِٗ ؟ .
ٜؿهٌ ايٛادب يف نجري َٔ األسٝإ عبأ يٝؼ عً ٢ايطايب ؾكط بٌ
ٚعً ٢املعًِ يف َتابعت٘ ٚتكشٝش٘ مما ٜؿكس ٙيف بعض األسٝإ قُٝت٘
ايرتبٚ ١ٜٛيصا ؾُطاعا ٠بعض األَٛض تػاعسى يف حتكٝل األٖساف ايرتب١ٜٛ
َٓ٘  ٖٞٚنُا ٜكرتسٗا املؤيـ .
* ال تعط ٚادبات ؾٛم طاقتو ايتكشٝش. ١
* اعط َس ٠ظَٓ ١ٝناؾ ١ٝبني ابالغِٗ بايٛادب َٛٚعس اغتالَ٘ .
* خالٍ ٖص ٙاملس ٠أنس عً ٢ايٛادب َٛٚعس ٙؾؿٖ ٞصا تصنري يو ٚهلِ .
* عٓس تأخط بعض ايطًب ١عٔ تػً ِٝايٛادب شنطِٖ بايعكاب املرتتب
عً ٢عسّ تػً ُِٗٝي٘ يف املٛعس األخري .
ال تهًـ بايٛادب ايتاي ٞقبٌ اغتالّ األ َٔ ٍٚادتُٝع أَ ٚعاقبَٔ ١
مل ٜػًُ٘ يف املٛعس ايٓٗا. ٞ٥
ؾٗص ٙايٓكاط غتعطٝو ًَٗ ١يًتكشٝض ٚتؿعط ايطًب ١بك ١ُٝايٛادب .
ًَشٛظ ١أضاٖا َُٗ : ١ال تعط ٚادبا إلؾػاٍ ٚقت ايطايب  ،أٚ
اغتهُاٍ عٓاقط حتهري ايسضؽ ؾإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى َربض ٚسادٖٚ ١سف
ٚانض يًػؤاٍ املطًٛب اإلداب ١عً ٘ٝؾُٔ سل ايطايب االغتُتاع بٛقت٘ خاضز
املسضغ َٔٚ ١سك٘ مماضغَٗ ١اضات أخط. ٣
 – 29نع ٚادبات َػً. ١ٝ
ٚيعٌ َٔ عٓاقط ايتػً ١ٝؾٗٝا إٔ تهَ ٕٛتٓاغَُ ١ع اٖتُاَاتِٗ ،
ٚنصيو تهَ ٕٛبتهط ٠ابساعٚ ١ٝيٝػت تكًٝس. ١ٜ
ٚاملالسع ١إٔ ايٛادبات عازَ ٠ا تهْ َٔ ٕٛؿؼ ايهتاب مما جيعًٗا
َهطض ٠ملا يف املسضغ ١بٌ أسٝاْا ٜه ٕٛاملعًِ مل ٜطًع عًٗٝا .

 – 30ايتكشٝض .
ٜكرتح املؤيـ يًتدًل َٔ طَ ٍٛس ٠ايتكشٝض يسؾاتط ايطالب إٔ تهع
َعاٜري ستسزَ ٠تؿل َع ايطالب عًٗٝا يٝتعطؾٛا عً ٢ايٓتٝذ ١بػطعٚ ١زق١
ٜٚكرتح إٔ ٜكػِ عٌُ ايطايب إىل ثالخ زتاالت  : ٖٞٚادتٗس  ٚ ،ايٓاتر ،
ٚادتٛزٚ . ٠إٔ ٜعط ٢نٌ زتاٍ عؿط زضدات َجال  .ؾٗهصا ميهٓو
اعطا ٤ايٓتا٥ر بػطع ١أنرب ٚ ،نصيو ته ٕٛايٓتا٥ر َسيً ١عًْ ٢كاط
ايككٛض ٚايك ٠ٛبسق ٚ ١نُٓت ؾِٗ ايطالب يٓكاط ايكٚ ٠ٛايهعـ يس، ِٜٗ
ٚأَهٓو تكشٝض مجٝع ايٛادبات اييت تعطٗٝا ؾٝهطط ايطًب ١ياليتعاّ
بعًُٗا ملتابعتو هلا .
 - 31ايتشهِ بٓٗا ١ٜايسضؽ .
ٜكرتح املؤيـ يتؿاعٌ ايطالب َعو يف زضؽ إٔ ٜػبك٘ تعًٝل يٛس ١عٔ
ايسضؽ َتهُٓ١
أ – ٖصا َا غٓؿعً٘ يف ايسضؽ ايكازّ .
ب  -ملاشا غٓؿعٌ شيو ؟
نع حتت نٌ َٔ ايٓكطتني عٓاقطٖا ايطٝ٥ػ ١ٝاملدتكط ٚبؿهٌ
ٚانض َٚبػط  ،يف بسا ١ٜايسضؽ ادتسٜس عًل ايًٛسَ ١ط ٠أخطٚ ٣ابسا
ايسضؽ .
ٜط ٣املؤيـ إٔ ٖصا ايٓؿاط غٝععظ َٔ َهاْتو يس ٣طالبو ٜٚعٗط
َس ٣تٓعُٝو ٚ ،أْٗا غتػاعسى يف إزاض ٠ايكـ َٔ خالٍ ٚنٛح ايسضؽ
ٚأٖساؾ٘ يس ٣ايطالب .

ايؿكٌ ايطابع َ :عادت ١املؿهالت ايؿا٥ع. ١
َ - 1ػاعس ٠اذتاالت ايؿطز. ١ٜ
قس حتتاز ساي ١طايب َا يًُػاعسٚ، ٠يف ساٍ االْؿػاٍ ب٘ قس ٜػبب
ٖصا بعض ايؿٛن . ٢ؾٝكرتح املؤيـ إٔ ته ٕٛططٜك ١ايعالز عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ
إٔ ٜأت ٞايطايب إيٝو ٜٚ ،كـ ظاْبو ٚيٝؼ أَاَو يتتُهٔ َٔ ايٓعط
يًطالب َع تكس ِٜاملػاعس ٠ي٘  ،اغتُط يف تكس ِٜايتٛدٗٝات يبك ١ٝايطالب
يتؿعطِٖ مبتابعتو هلِ .
 - 2اذتك ٍٛعً ٢ايسعِ .
ٚشيو بإْؿا ٤عالقات دٝسَ ٠ع احملٝطني بو يف ايعًُ ١ٝايتعً( ١ُٝٝ
َؿطف  ،إزاض ٠املسضغَ ، ١عًُني ) يٝكسَٛا يو املػاْسٚ ٠املػاعس٠
ٚاملعًَٛاتٚ ١ٝاملازٚ ١ٜنصيو بايٓػب ١يو .
 - 3اغرتاتٝذ ١ٝايعني ايعُٝا. ٤
إٕ املعادتٚ ١ايٛقٛف عٓس نٌ تكطف َععر َٔ ايطالب غٝعطٌ غري
ايسضؽ ٚحيسخ بًبًٚ ، ١يصا ٜكرتح املؤيـ إٔ ته ٕٛيسٜو ( عٓٝا عُٝا) ٤
تط ٣بٗا ٚيهٔ ال تكـ عٓس نٌ خطأ بٌ تكسض األخطاٚ ٤تكٓؿٗا إىل َاال
بس َٔ ايتسخٌ ؾَٗٓٚ ٘ٝا َا ٜه ٕٛجتاًٖ٘ أؾهٌ يػري ايسضؽ ٖٚصا ضادع
إىل خرب ٠املعًِ ٚؾدكٝت٘ ٚتكسٜط. ٙ
يف ثكاؾتٓا ٜػُٖ ٢صا ارتًل ( ايتػاؾٌ )  َ٘ٓٚق ٍٛايؿاعط .
يٝؼ ايػيب بػٝس يف ق ... َ٘ٛيهٔ غٝس ق َ٘ٛاملتػاب .

 - 4ايػًٛى ايػ ٤ٞارتؿ. ٞ
ٜبسٚا بعض ايطالب َؤزبني ٚيهِٓٗ بايٛقت ْؿػ٘ ال ٜعٗط ٕٚأْ ٟؿاط
ٚال سطقا عً ٢ايتعًِ ٚاملؿاضن ١يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝيصيو ؾُػتٛاِٖ
َتسْٚ . ٞاملؿهً ١اييت تٛادٗو يف عالدِٗ ٖ ٞإٔ اْؿػايو بِٗ ٜتٝض
ايؿطق ١يًُؿانػني َٔ ايًعب ٚايعبح ٚ ،أْت يف ْؿؼ ايٛقت ال تػطٝع
تطى ايطايب ايهعٝـ ست ٢ال ٜهط ْؿػ٘ ٚال ٜكتس ٟب٘ غري ٙيف إُٖاي٘ .
ٚيصا ٜكرتح املؤيـ إٔ تػتُط يف َالسعت٘ ٚ ،سسز ي٘ أٖساؾا َطسً١ٝ
تطن ٢بتشكٝكٗا يف نٌ َطسًٚ ، ١عً ٘ٝإٔ ٜعًِ بإٔ نَ ْ٘ٛؤزبا ؾ٤ٞ
دٝس ٚيهٔ ٚدٛز ٙيف املسضغ ١يٝتعًِ  ،ؾعً ٘ٝبصٍ دٗسا بٗصا ارتكٛم .
ٚيف َععِ اذتاالت غٝبسأ ايطايب بايعٌُ إشا ضأَٓ ٣و اغتُطاضا يف
َتابعت٘ .
 - 5ايتُٓط زاخٌ ايكـ .
ٜط ٣املؤيـ ايٛقـ ععّ َع ايطالب ايصٜ ٜٔػدط َٔ ٕٚظَال ِٗ٥بسا١ٜ
بايتشصٜط ٚإبالؽ اإلزاض ، ٠ثِ إخطادِٗ َٔ ايكـ ملٔ يس ٜ٘قالس ١ٝبعكابِٗ
ٚاالغتؿاز َٔ ٠ش ٟٚارتربات يف عالز املؿهً ١يف ساٍ اغتُطاضِٖ يف
ايػدط. ١ٜ
 - 6ايكاعس ٠ايصٖب ١ٝيالختالف يف ايطأ. ٟ
ايكاعس ٖٞ ٠أال جيطى طايب إال دساٍ يف اذتك ١يٝهٝع ايٛقت ; ؾًصا
يف ايبسا ١ٜقٌ ي٘ إٔ ٜهًُو بعس اْتٗا ٤اذتكٚ، ١عس ؾٛضا إىل ايسضؽ ،

ؾإٕ أقط  .ؾكٌ ي٘ ٚبهٌ ٖس ٤ٚإْو ئ تتهًِ يف املٛنٛع أثٓا ٤ايسضؽ ،
ٚغايبا َا ٜكـ عٓس ٖص ٙايٓكط ، ١ؾإٕ أقط ؾعًٝو إخطاد٘ َٔ ايكـ
عػب ايٓعاّ املتاح يو .
 - 7نٝـ تتؿاز ٣خطط ( ايػطبا. )٤
َٚطاز املؤيـ بايػطبا ( ٤األؾهاض ٚاجملاالت اييت حتب اذتسٜح عٓٗا )
ؾٝشصضى املؤيـ َٔ دط ايطالب يو ٚتهٝع ٚقت ايسضؽ بإثاضتِٗ يًُٛانٝع
اييت ٜعًُ ٕٛاٖتُاَو بٗا ؾإٕ ؾتشٛا َعو بعهٗا ؾاطًب َِٓٗ اذتسٜح عٔ
املٛنٛع يف ٚقت خاضز عٔ ٚقت ايسضؽ .
 - 8غشط املػا. ١َٚ
عٓسَا ال ٜتكبٌ ايطالب ايٛادب ايص ٟأعطٝتِٗ إٜا ٙغاَٚ ( َِٗٚطاز
املؤيـ املؿاٚن ) ١يف تكً ٌٝايٛادب أ ٚختؿٝـ ايعكٛب ١املرتتب ١عً ٢عسّ
إنُاي٘ ٚ .ست ٢ال حتسخ ؾٛن ٢ادعٌ ٖٓاى َٔ ٜتهًِ بًػإ ايطالب .
ٚاسصض إٔ ته ٕٛغٗال يف ايتؿاٚض .
ْ - 9كٌ طايب َٔ َهاْ٘ .
نجريا َا حتسخ ؾٛن ٢عٓس ستاٚيتو ْكٌ طايب إىل َكعس آخط
ٜٚعزاز األَط قعٛب ١يف ساٍ ضؾه٘ أَاّ ظَالٚ ٘٥يصا ؾاملؤيـ ٜط ٣إٔ
ايططٜك ١املٓاغب ١يٓكٌ ايطايب ٖ ٞنُا : ًٜٞ
تٛد ٘ٝعس ٠حتصٜطات يًطايب قبٌ ْكً٘
تٛد٘ يًُكعس ايص ٟتطٜس ْكٌ ايطايب إيٚ ٘ٝاغشب ايهطغ ٞبعٝسا عٔ
ايطاٚي. ١

اشٖب سٝح جيًؼ ايطايب َٚس ٜسى بؿهٌ َؿتٛح إي ( ٘ٝعً ٢بعس
ْكـ املرت َٓ٘ ) ٜٚسى األخط ٣تؿري إىل املكعس اآلخط ٚاطًب َٓ٘ االْتكاٍ
ٚيهٔ بٓربٚ ٠عباضٖ ٠از. ١٥
نطض ايطًب يف ساٍ ضؾه٘ ٚبٓؿؼ األغًٛب َٚهٝؿا قٛيو  (:أْا
أسا ٍٚإٔ أنٌُ زضغٚ ٞأْت تعٝكين  ،ؾأْا اْتعط اغتذابتو) ٚ .ايعاز ٠إ
ٜػتذٝب ايطالب عٓس ٖص ٙايٓكط١
يف ساٍ اغتُطاض ضؾض ايطايب ٚست ٢حتػِ املػأي ١ؾكٌ ي٘  :سػٓا ئ
أنٝع َعٜس َٔ ايٛقت عً ٢ظَال٥و ٚغٝه ٕٛيَ ٞعو ؾإٔ آخط يف ْٗا١ٜ
اذتكٜٚ . ١بػ ٞعًٝو إٜكاع ايعكٛب ١ايرتب ١ٜٛاملٓاغب ١ذتايت٘ ألٕ ايطالب
غٓٝتعطَ ٕٚا غتؿعً٘ َع٘ ؾإٕ مل ٜهٔ ضازعا ؾػٝذعٌ بعهِٗ ٜهطض
َعو ْؿؼ املٓٗر .
 - 10ايع ٟاملٛسس .
َٔ األْعُ ١املسضغ ١ٝااليتعاّ بعَٛ ٟسس  ،ؾهٝـ تتِ َعادت ١ايصٜٔ
ٜكط ٕٚعً ٢عسّ ايتكٝس بايع ٟؾري ٣املؤيـ إٔ ٜهٖ ٕٛصا َٔ خالٍ ايتٓب٘ٝ
األٚي ٞثِ يف ايؿكٌ ٚيف بسا ١ٜايسضؽ ٜٓب٘ بتًُٝشات خؿٝؿ ١عً ٢املدايؿ ١ثِ
ٚبعس مخػ ١عؿط زقٝك ١خيطز غذٌ املًشٛظات ٚخيربِٖ بهطٚض ٠تػذٌٝ
امسا ٤املدايؿني إلبالؽ اإلزاض ٠بِٗ  .عازَ ٠ا غٝتكٝس ٕٚبايع َٔٚ ، ٟأقط
َِٓٗ سٛي٘ يإلزاض ٠ملعاقبت٘ ْٚ،ػل َع اإلزاض ٠عسّ زخٛي٘ َامل ٜتكٝس
بايٓعاّ َ .السع : ١بني يًطالب غبب اختاشى هلص ٙاالدطا٤ات .
تٓب : ٘ٝال حتطز ْؿػو إشا ناْت اإلزاض ٠ئ تكـ َعو بٌ َع ايطايب .
ٚال ٜعين ٖصا ايػًبَٓ ١ٝو بٌ ٖٓا ته ٕٛاملؿهًَ ١ع اإلزاض ٠قبٌ إٔ تهٕٛ
َع ايطايب ؾايعالز حتتاد٘ اإلزاض ٠ؾعًٝو اقٓاعٗا بهطٚض ٠ايتكٝس بايٓعاّ .

 - 11اهلاتـ ادتٛاٍ .
ٚدٛز ادتٛاٍ يف ايؿكٌ قس ٜؿهٌ َكسض إهلا ٤يًطايب ٚيصا ؾإٕ
نإ ايٓعاّ ميٓع شيو ؾعًٝو إختاش ايالظّ إلخطاد٘ ٚأخصٚ َ٘ٓ ٙيهٔ
عًٝو إٔ تطُ ٘ٓ٦بإٔ دٛاي٘ غٝه ٕٛيف َهاْا آَٓا .
 - 12ايتػًب عً ٢غآَ ١ايطٚتني .
بعض َؿهالت ايؿكٌ تهْ ٕٛاؾ ١٦عٔ ضتاب ١ايسضؽ مما ٜػبب املًٌ
يًطالب ٚقس ٜه ٕٛشيو َٔ ايبسا ١ٜيف ساٍ ناْت زضٚغو ايػابك ١بٓؿؼ
ايُٓط ٚاألؾهاضٚ ،إشا أضزت ايتدًل َٔ ٖصا املًٌ ؾإيٝو بعض املكرتسات:
ادعٌ ايطالب ٜػريَٛ ٕٚاقعِٗ ٚسطنتِٗ ( نإٔ تكـ آخط ايكـ
يٝػريٚا دًػتِٗ نٜٓ ٞعطٚا إيٝو  ،ازعِٗ يطاٚيتو يٓٝعطٚا يكٛضَ ٠جال
ٚال تطؾعٗا هلِ )
عطٚض ايتًؿاظ ٚاذتاغب اآلي ٞتهؿ ٞدٛا َٔ املتعٚ ١ال تهجط َٔ
ايتعًٝل عًٗٝا ٚادعًٗا يف َاز ٠زضغو .
أبطظ هلِ ٖس ١ٜيف عًب ١ال ٜعًَُ ٕٛا ؾٗٝا تهٖ ٕٛس ١ٜألبطظ طايب
ٚتػًِ ي٘ يف آخط ايسضؽ .
 - 13يٝؼ يس ٟقًِ .
ٜكرتح املؤيـ يًتدًل َٔ َؿهً ١عسّ إسهاض ايكًِ إٔ ٜه ٕٛيسٜو
زتُٛعَٗٓ ١ا ٚست ٢ال تؿكسٖا أٜها ادعٌ عً ٞنٌ قًِ َٓٗا ًَكك١
ًَْٛا ( أقرتح أضقاَا ) تػذٌ اغِ ايطايب ٚي ٕٛقًِ ايص ٟاغتعاضٚ ٙبصيو
ئ تؿكس أقالَو .

 - 14يكس قُٓا بصيو َٔ قبٌ .
قس ٜٛادٗو ايطالب بٗص ٙادتًُ ١يف أسس تسضٜباتو  ،ؾال تػهب بٌ قٌ
ي٘ بإٔ ٖصا قشٝض ٚيهٓٓا َهطط ٕٚيتهطاض. ٙ
ٚيهٔ َٔ ظا ١ٜٚشتتًؿ. ١
ألٕ املٛنٛع نبري ٚضتتاز إىل تأنٝس. ٙ
ٖصَ ٙطادع ١يًسضؽ .
ًَشٛظ : ١إشا مل ٜهٔ يو ٖسف قشٝض َٔ ايتسضٜب ؾال تهطض ٙست٢
ال تكبض ممال .
 - 15اؾعط بتٛعو تًُٝصى.
عباض ٠حتتٌُ ايكسم أ ٚايعبح َٔ قبٌ ايطايب ٚ ،ست ٢متٝع بُٗٓٝا
ضاقب ايطايب ٚملس ٠عؿط زقا٥ل ؾإٕ ملػت َٔ ايكسم ؾاتبع األغًٛب
ايٓعاَ ٞيٛقٛي٘ يًعٝاز. ٠
 - 16ايهالّ عٔ َسضؽ آخط .
قس ٜٓتكس طايب أسس املعًُني أَاَو ؾال تػُض ي٘ بصيو ٚقٌ ي٘ بإٔ
ٖصا يٝؼ َٔ اختكاقٓا يف ايسضؽ  ،ؾإٕ أقط عً ٢ايهالّ سٛهلا يكه١ٝ
ٚاضؾعٗا يإلزاضٚ ٠نٔ ساظَا َع٘ .
 - 17تعًل املطاٖل .
قس ٜتعًل بعض املطاٖكني مبعًُ٘ أل ٟأَط ؾًعالز ٖصا األَط جتاًٖ٘ ٚإٕ
نإ حيا ٍٚؾتض َٛانٝع َعو سٛي٘ يػريى َٔ املعًُني ٚيف ساٍ نتب يو
ضغا ٌ٥أبًؼ اإلزاض ٠عٓٗا ٚاغتُط يف َعاًَت٘ بؿهٌ طبٝعٚ ٞز ٕٚأ ٟمتٝٝع .

 – 18تعًٝكات َػ ١٦ٝيف ايؿاضع .
يف ساٍ قاّ بعض ايطالب بايتعًٝل ٚاإلغا ٠٤يو يف ايؿاضع ؾال تتدص إٟ
إدطا ٤ؾٛض ، ٟبٌ أدً٘ يًُسضغ ١بعكس يكاَ ٤ع ايطايب ٚٚي ٞأَطٚ ٙعهٛض
أسس اإلزاضٜني ٜٚ ،تِ إبالؽ ايطايب عٔ غ ٤ٛتكطؾ٘ ٚايعكاب املرتتب عً٢
ٖصا ايتكطف ٜٚؿهٌ إْٗا ٤ايًكا ٤باملػاست ١عً ٢إٔ ٜعٛز ايٛنع عًَ ٢ا
نإ عً ٘ٝقبٌ .

ايؿكٌ ارتاَؼ  :إقساض املهاؾآت ٚايعكٛبات .
 – 1عكٛب ١االستذاظ يف املسضغ ١بعس اْتٗا ٤ايسٚاّ .
ٜط ٣املؤيـ إٔ ْعاّ ايعكٛب ١بايبكا ٤يف املسضغ ١بعس ايسٚاّ املسضغٚ ٞإٕ
نإ هلا ؾٛا٥س يف بعض األسٝإ إال إٔ هلا غًبٝات َٓٗا:
ظٜاز ٠ايتٛتط َع ايطايب .
ظٜاز ٠األعُاٍ ايهتاب ١ٝيًُعًِ .
إٖساض ايٛقت مبتابع ١املعًِ يتٓؿٝص ايعكٛب. ١
املعٜس َٔ ايٛقت ٚادتٗس املٗسض يف ساٍ عسّ ايتٓؿٝص .
غ ٤ٛايعالق ١بأغط ٠ايطايب .
ٚيصا ؾري ٣املؤيـ ٚقبٌ ايًذ ٤ٛهلص ٙايعكٛب ١إٔ ٜكسض حتصٜطا ضمسٝا
بايعكٛبٚ ١سا ٍٚإٔ ٜه ٕٛيًتشصٜط ٖاي ١أَاّ ايطالب ٚاملعاقب مما غريزع
ايطايب قبٌ االنططاض يتٓؿٝص ايعكٛب.3 ١
 - 2اغتٗسف ضؤٚؽ ايؿػب .
عٓسَا حتسخ ؾٛن ٢عاَ ١يف ايكـ يٝؼ َٔ اجملسٚ ٟال االْكاف
َعاقب ١ايؿكٌ ناَال ألٕ ايعاز ٠إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َٔ مل ٜؿاضى ٖٓٚاى
َٔ ؾاضى ساٍ ٚدٛز ايؿٛن ٢ؾعًٝو تٛد ٘ٝايعكٛب ١ؾكط يًجًح األخري
ٚايص ِٖ ٟضؤٚؽ ايؿػب َٚػبب. ٘ٝ

نُا َٖ ٛعً ّٛؾٗصا ايعكٛب ١غري ٚاضز. ٠

غًَِّ ايعٛاقب .
ُ - 3
عٓسَا حتسخ ؾٛن ٢عاضَ ١يف ايكـ ال تًذٚ ٤٢باْؿعاٍ إىل إقساض
عكٛبات ٚبادتًُ ١ؾتؿاضى يف ظٜاز ٠ايؿٛن ; ٢بٌ اقسض أَطا ٚانشا
ٚبكٛت ٖازٚ ٤٣ساظّ ٜه ٕٛؾ ٘ٝعُ ١َٝٛيٝؿٌُ ايػًٛنات غري املطغٛب
بٗا ٚنصيو ايعكٛب . ١نكٛيو ٖ َٔ :ص ٙايًشع ١غٝه ٕٛحتطى أٚ ٟاسس
َٓهِ َٔ َهاْ٘ ستػٛبا عً . ٘ٝؾإٕ سسثت شتايؿ ١غذٌ اغِ ايطايب
بؿهٌ ٜعٗط يًذُٝع ثِ عس إىل زضؽ .
َ – 4سح ايطالب .
عسز َٔ املعًُني عٓسَا حيا ٍٚنبط ايكـ ٜصنط عباضات غًب١ٝ
تعٜس ادت ٛايعسا ٞ٥يف ايكـ ٚي ٛاغتدسّ عباضات املسح املتهُٓ ١يًٓكس
يهاْت أقطب يًكبٚ ٍٛايعٌُ بٗا َٔ َجٌ قٛي٘  :خايس أْت آخط ٚاسس أتٛقع
َٓ٘ إٔ ٜكاطعين  .إش عازتو إٔ حتػٔ االغتُاع .
 - 5ايػشب عً ٢دا٥ع. ٠
ٚؾهطتٗا بٛنع دا٥ع ٠أغبٛع ١ٝملٔ ٜتكٝس بايتعًُٝات عً ٢إٔ تهٕٛ
َٓاغبَٚ ١ؿٛق ١هلِ ٚ ،ميهٓو إعطا ٤ؾطق ١ملٔ ٜكسض َٓ٘ شتايؿ ١يهٔ
بؿطط إال تؿكس ادتا٥عٖ ٠سؾٗا .
 - 6ايعكٛب ١املٓاغب. ١
ن ٕٛايعكٛبَ ١تٓاغبَ ١ع ارتطأ قٚ ٠ٛنعؿا ؾارتطأ ايهبري البس ي٘
َٔ عكاب ٜٓاغب٘ ٚنصيو ايعهؼ ؾٗصا ايتٓاغب جيعٌ ْعاّ ايعكٛبات
ٜؤز ٟزٚض ٙبٓذاح يف ايعًُ ١ٝايرتبٚ . ١ٜٛحيكل ايعسٍ .

 - 7ايؿكٌ بني ايطايب ٚبني غًٛن٘ .
ٜط ٣املؤيـ إٔ َٔ ارتطأ تٛد ٘ٝايٓكس ؾكط يًطايب ايص ٟخيط ٤٢بٌ ال
بس َٔ تهُني ايٓكس شنطا يبعض ادتٛاْب اإلجياب ١ٝيس ٣ايطايب ٚ ،شيو
ست ٢ال ٜأخص َٛقؿا زؾاعٝا عٔ شات٘  .بٌ ٜط ٣إٔ ْكسى ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
َٛدٗا رتطٚ ٘٦يٝؼ يصات٘ .
 - 8إعطا ٤ادتٛا٥ع .
ادعٌ يسٜو ٚغاٚ ٌ٥سٛاؾع بؿهٌ زا ِ٥ست ٢تتُهٔ َٔ ؾهط نٌ
َٔ قاّ بعٌُ دٝس يتععظٚ ٙميهٓو إٔ تعًٔ عٔ ادتٛا٥ع ست ٢حتؿع ادتُٝع
 َٔٚبسا ١ٜاذتك. ١
 - 9ايرتؾ ٘ٝبايؿٝس. ٜٛ
ٜط ٣املؤيـ إٔ تطؾ٘ طالبو ٚيهٔ يف سسٚز نٝك ، ١عً ٢إٔ تهٕٛ
ناملهاؾأ ٠هلِ ٚ ،إٔ ٜتِ اختٝاض املاز ٠بؿهٌ َٓاغب ٚ .ادعٌ اختٝاضى
ساظَا عً ٢ال حتتاض بني ضغباتِٗ .

ايؿكٌ ايػازؽ ٚ :عًْ ٢طام أٚغع ...
 - 1إْؿاْ ٤از بعس املسضغ. ١
ٖٚصا ططٜك ١ؾعاي ١يف بٓا ٤عالق ١ق ١ٜٛبايطالب َ ٖٞٚؤثط ٠ست ٢يف
ايطًب ١املؿانػني ٚؾهطتٗا بتشسٜس  ّٜٛيًكا ٤بايطًب ١يف َ ّٜٛؿتٛح خاضز
ٚقت ايسضاغٖٚ . ١صا ٜػاعس املعًِ يف عالز نجري َٔ ايػًٛنٝات ارتاط١٦
يس ٣ايطالب َٓٚ .طًل ايتأثري ٜأت َٔ ٞؾعٛض ايطًب ١بأْو َٗتِ بِٗ .
 - 2املسضؽ املػاعس .
ؾهط ٠املسضؽ املػاعس تتًدل بٛدٛز َعًُني يًكـ أ ٚاملازٜ ٠هٕٛ
أسسُٖا أغاغٝا ٚاآلخط َػاعسا عٝح ٜهٌُ بعهُٗا ايبعض يف ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝيف ايكـ  ،ال أعًِ إٕ ناْت ٖص ٙايتذطبَ ١طبك ١يسٜٓا أّ ال ٚإٕ
نٓت مسعت عٔ تطبٝكٗا يف َسضغ ١يًبٓات ٚ .ؾهط ٠املؤيـ تسٚض سٍٛ
تؿع ٌٝزٚض املعًِ املػاعس َٔ خالٍ .
اطالع٘ عً ٢اغرتاتٝذٝتو يف ايتسضٜؼ .
إؾطان٘ يف َعادت ١املؿانٌ .
إعطا ٘٥قالسٝات دٝس. ٠
تٛادس ٙيف ايكـ يهبط املؿانػني .
إؾطان٘ يف ايؿطح يًتٜٓٛع يف األقٛات .
 - 3نٝـ يف ايسضؽ .
َٔ املُتع إسهاض نٝـ ٜتُتع مبٖٛب ١أ ٚعًِ ٜجري ايطالب ٚخاق ١إٕ
نإ َٔ أٌٖ اذت ٞؾٗصا ٜهؿَ ٞتعٚ ١جتسٜسا عً ٢ايكـ مما ٜعٜس يف
ضابط ايطالب بايكـ ٚ .مما ٜػاعس يف صتاح ايؿهط ٠ايتدطٝط هلا

ٚاالختٝاض املٓاغب يًؿٝذ ٚاملٛنٛع .
 - 4االتكاٍ بٛي ٞاألَط .
ٖٚصا أَط َتبع يف املساضؽ ٚيهٔ مما ٜػاعس يف تؿعٖ ٌٝصا االتكاٍ
اختٝاض ايعباضات املٓاغب ١يًتعبري عٔ َػت ٣ٛايطايب ٚعٔ األغًٛب ايصٟ
تطٜس ٙيف ايعالز نإٔ تك : ٍٛإٕ غعٝسا ٜتُتع بإَهاْات دٝسٚ ٠ضتتاز إىل
تطٜٛطٖا يرتؾع َػتٛا ٙايسضاغ .ٞؾُاشا تكرتس َٔ ٕٛاألغايٝب يتُٓ ١ٝقسضات٘
ٚ،عالز األغباب املاْع َٔ ١تطٜٛط إَهاْات٘ .
 - 5تٛثٝل االتؿام َع ٚي ٞاألَط .
ٖٚصا َٔ األَٛض املُٗ ١عٝح ٜػذٌ َا مت االتؿام عً ٘ٝبٓٝو ٚبني ٚيٞ
األَط نتابٝا ٚبتاضخي٘ ٜٚؿهٌ أٜها إعطا ٤ايطايب ؾهط ٠شتتكط ٠عُا
مت َع ٚي ٞأَط. ٙ
ٖٝ - 6هً ١ايكـ .
يتػاعسى يف نبط ايكـ ٚغالغ ١اذتطن ١ؾٖٚ ٘ٝصا َٔ خالٍ َا
: ًٜٞ
دًٛؽ ايطالب املؿانػني َٛادٗني يو .
ؾطم ايطًب ١املؿانػني .
باعس َا بني املكاعس قسض املتاح يو .
تطى َػاؾ ١بني ايػبٛضٚ ٠أ ٍٚقـ .
ادعٌ أزٚاتو  ٚسادٝاتو يف َتٓاٜ ٍٚسى ٚبأقطب َهإ ممهٔ .

 - 7ايكٛاعس ايصٖب ١ٝملدططات ادتًٛؽ .
يف بسا ١ٜايعاّ ايسضاغ ٞحتتاز إىل تٛظٜع املكاعس بؿهٌ خيسّ عًُٝتو
ايتعً ١ُٝٝعٝح تطاع ٞش ٟٚاالستٝادات ارتاقٚ ، ١نصيو املؿانػني
ٚغري ٖصا ٜٓٚبػ ٞإٔ تكط عً ٢تٛظٜعو ٚال تطنذ يطًبات ايطالب ٚأٚيٝا٤
أَٛضِٖ َا مل ٜهٔ ٖٓاى غببا َكٓعا يو .
 - 8إبكا ٤ايطالب يف َكاعسِٖ .
ٜط ٣املؤيـ إٔ ال تػُض يطايب بارتطٚز عٔ َكعس ٙبس ٕٚإشٕ بأ ٟساٍ
ٚيصا جيب عًٝو إٔ تهع ْعاَا ٜػُض بتًب ١ٝاستٝادات ايطالب ز ٕٚإخالٍ
بايٓعاّ ٚبسٖ ٕٚصا ايٓعاّ غٝهطط ايطالب إىل شتايؿ ١تعًُٝاتو .4
 - 9ايكاعس ٠ايصٖب ١ٝيٓكٌ زتُٛع. ١
عٓسَا حتتاز إىل ْكٌ ايطالب يكاع ١أخطٚ ٣ست ٢ال حتسخ ؾٛن ٢أثٓا٤
االْتكاٍ عًٝو إٔ تطتب املهإ ايص ٟغتٓتكٌ إي ٘ٝقبٌ شيو ٚ ،نصيو خترب
ايطالب مبهإ َٛٚعس االْتكاٍ  .ثِ ضتب آي ١ٝخطٚدِٗ برتتٝب ٚنٔ يف
اغتكباهلِ
 - 10االْؿطاز بأسس ايطالب .
ٜط ٣املؤيـ أْ٘ َٔ ارتطأ تٛبٝذ ايطايب أ ٚتهطمي٘ يف ساٍ ٚدٛزٙ
ٚسٝسا ٖٚصا ست ٢ال تتِٗ بػ ٤ٛايتعاٌَ َع ايطايب ٚ،يصا اسطم عً ٢إٔ
ٜهٖ ٕٛصا بٛدٛز ٚي ٛؾدل ٚاسس .

 - 11تصنري ايطالب بأغباب ايػًٛى ادتٝس .
مما ٜػٌٗ عً ٢ايطالب اإليتعاّ باألْعَُ ٖٛ ١عطؾ ١غبب ٚنطٚض٠
ٖٚسف ايٓعاّ ٖٚ ،صا أؾهٌ َٔ زتطز إقساض األٚاَط ز ٕٚؾطح .

ايؿكٌ ايػابع  :نٝـ تسٜط ْؿػو ؟
 - 1ادتسٚالٕ .
أَا ادتس ٍٚاأل ٍٚؾٗ ٛدس ٍٚاذتكل ؾُعًٚ ، ّٛأَا ادتس ٍٚايجاْٞ
ؾٗ ٛدس ٍٚتهع٘ ألعُاٍ ايتكشٝض ٚاملتابع ١اييت تك ّٛبٗا يف غري َٛعس
اذتكل ٚ ،ؾا٥سٖ ٠صا ادتس ٖٞ ٍٚتطتٝب ايعٌُ يٝػٌٗ إصتاظٚ ٙيعٚاٍ
ايؿعٛض بايتٛتط ٚايصٜ ٟكاسب املعًِ ساٍ تككري ٙيف إصتاظ عٌُ َا ٚ،ال
ٜعًِ بايهبط َت ٢ميهٓ٘ ايكٝاّ ب٘ ٜٚ .طاع ٢يف ادتس ٍٚإٔ ٜهٚ ٕٛاقعٝا .
 - 2أٚيٜٛات .
األعُاٍ املٓٛط ١باملعًِ نجري ٠غايبا ئ ٜتُهٔ َٔ إصتاظٖا نًٗا ٚيصا
ٜٓبػ ٞعً ٘ٝإٔ ٜطتبٗا سػب أُٖٝتٗا ٚميهٓ٘ تكٓٝؿٗا سػب ايتكٓٝـ ايتاي:ٞ

جيب إٔ أؾعٌ .
ٜٓبػ ٞإٔ أؾعٌ .
ٜػتشػٔ إٔ أؾعٌ .
ٚبصيو ٜػٌٗ عً ٘ٝحتسٜس مباشا ٜبسأ  َٔٚاألؾهٌ غؤاٍ أٌٖ ارترب ٠عٔ
قش ١ايتكٓٝـ قبٌ ايبسأ بايعٌُ ب٘ .
 - 3االغرتخا. ٤
يعٌ َٗٓ ١ايتعً َٔ ِٝأنجط املٗٔ تػببا يف تٛتط قاسبٗا ٖٚصا َؤثط
عً ٢قش ١املعًِ ٚنصيو عً ٢عطا ٘٥يف املسضغٚ ١يصا ؾُٔ األغاغٝات
يًُعًِ إٔ ٜتعًِ عًَٗ ٢اضات االغرتخاٚ ٤إٔ جيعٌ ي٘ أٚقاتا ٜتُتع بٗا
باالغرتخا ٤حياؾغ عًٗٝا ٚجيعًٗا َٔ أٚيٜٛات٘ .

َٗ َٔٚاضات االغرتخا ٤اييت ٜٓكض بٗا املؤيـ أثٓا ٤ايسٚاّ ساٍ ايتٛتط:
اقبض عً ٢نؿٝو بؿس ٠مبكساض َا تعس َٔ ٚاسس إىل غبع ١ثِ
ابػطُٗا  .أعس شيو َطات عس ٠إىل إٔ تؿعط بتالؾ ٞايتٛتط .
ضنع عً ٢تٓؿػو ٚ ،اغتٓؿل بعُل ٚبطٚ ٤ثبات ٜٚهؿ ٞإٔ تتٓؿؼ
عؿط َطات يتٗسأ .
اَـ قسض املػتطاع يف ايكـ أ ٚبني اذتكل .
ٚخري َٔ ٖصا ٖس ٟاملكطؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف إشٖاب ايػهب
بايٛنٚ ٤ٛايكالٚ ٠تػٝري ايٛنع ١ٝاييت نٓت عًٗٝا ؾٝسخٌ يف ٖصا املؿ.ٞ
 - 4ايتُاض ٜٔايطٜان. ١ٝ
يًتدًل َٔ نػٛط ايعٌُ ايٓؿػ ١ٝخكل غاعٚ ١َٜٝٛ ١ملس ٠ثالث ١أٜاّ
يف األغبٛع ملعاٚي ١ضٜان ١ال تعتُس عً ٢ادتٗس ايعٓٝـ ٚ ،اغتُط عًٖ ٢صا
املٛعس ٚال تتٓاظٍ عٓ٘ َُٗا نإ ايػبب .
 - 5أَػٝتو .
ادعٌ يٓؿػو َٜٛا أغبٛعٝا تطٚح ؾ ٘ٝعٔ ْؿػو بعٝسا عٔ طبٝع ١ايعٌُ
املسضغ ٞؾإٕ ٖصا جيسز طاقتو ٚجيعًو تعٛز إىل ايعٌُ بٓؿاط أنرب .
 - 6نٝـ تكبض تًُٝصا َٔ دسٜس ؟
ٜٓكض املؤيـ بأخص زضٚؽ َػا ١ٝ٥ستٜ ٢هػط املعًِ ضٚتني ايتسضٜؼ ،
ٚنصيو جيسز َعًَٛات٘ ٚعالقات٘  ،بٌ غتعزاز ثكتو بٓؿػو عٓسَا حتكل
صتاسات يف َعاضف ٚعً ّٛدسٜس ٠عًٝو .

 - 7خؿـ َٔ غطعٚ ١تريتو .
ٜط ٣املؤيـ أْو إشا عٛزت ْؿػو ايتكطف ببط ٤ناألنٌ ٚ ،املؿٞ
جيعٌ تٛتطى بط٦ٝا أٜها مما ٜػاعسى عً ٢ايعطا. ٤
 - 8أقسقاؤى .
بعض املعًُني قس ٜعطَٓٗ ٞت ١نٌ ٚقت٘ ٜٚؿطط ببعض ايكساقات
اذتكٝك ١ٝيس ٜ٘مما جيعً٘ ٜؿعط بايتككري جتاِٖٗ ٖٚصا غري َٓاغب
يٓؿػ ١ٝاملعًِ ،بٌ ٚدٛز بعض ايكساقات َٔ خاضز املٓع ١َٛايتعً١ُٝٝ
ٜػاعس املعًِ عً ٢أزاٚ ، ١َٓٗ ٤نصيو يف ؾعٛض ٙبعسّ االْععاٍ عٔ اجملتُع
 ،ؾشٝا ٠املعًِ يٝػت نًٗا يًتعًٚ ِٝاملٗٓ . ١ؾًصا عً ٘ٝإٔ ٜػتػٌ بعض
املٓاغبات يعٜاضتِٗ .
 - 9محاّ زاؾ. ٤٢
اسطم عً ٢أخص محاّ قبٌ ايٓٚ ّٛسا ٍٚإٔ تٓاّ باغرتخاٚ ٤ال جتٗس
ْؿػو يػاعات َتأخط َٔ ٠ايً ٌٝيف ايعٌُ يًُسضغ ١ألٕ ٖصا جيعًو َتٛتطا
 ،مما ٜؤثط عً ٢عطا٥و يف ايكباح .
 - 10غذٌ بػٝط ألزا ٤األعُاٍ .
خكل غذال يو تس ٕٚؾ ٘ٝيف آخط اي ّٛٝايسضاغ ٞأِٖ األعُاٍ اييت
قُت بٗا ٚ،أِٖ ايكطاضات اييت اختصتٗا ٚ ،نصيو أؾهٌ األعُاٍ اييت
متٝعت بٗا ٚ ،نصيو َٛاعٝسى ٚخططو  .ثِ ادعٌ ٖصا ايػذٌ يف
َتٓاٜ ٍٚسى يتتُهٔ َٔ االغتؿاز. َ٘ٓ ٠
ٚبٗصا ٜه ٕٛقس مت تًدٝل ايهتاب ٚهلل اذتُس أٚال ٚآخطا ؾأمتٓ ٢إٔ
ٜه ٕٛاألخ ٠ٛقس اغتؿازٚا َٓ٘ يف تعًٚ ُِٗٝيف عالقاتِٗ ايعاَ. ١

