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  اإلهداء
 إلَ ................

 ؿّعي رؿٍل هللا و شبّبي و  ممًٗاى للٍات هللا ِلّي و ِلَ الي .
ٖوٞ 

 
الئمة الٌعاة ِلٌّم ا

 
 الؾالم .ؿادثُ ا

بُ .
 
مُ و ا

 
 ا

 مصبُ الّلم زمّّا .
ملٌما ُٖ الصّاة .

 
 روشُ من ٝوت ا

 من قاٝر جوُ المماِب و الٌمٍم .
طٍاثُ .

 
طٍثُ و ا

 
 من اِجؼ بٌم ؿوعا و ٖظػا ....... ا

ٝباد . 
 
 البػاِم و ٖلغات اال

 اًعي ًغا الرٌع المجٍاهُ ......... 
 ِبع هللا زِوب مٌعي                                                                

        



 شكر و أمتنان
ؿماؤى  –زٞ زاللي  -هلل رب الّالمّن  الصمع

 
وثٙعؿت ا
 شمعا ٝما ِوبُٔ لرالل وزٌي و َِّم ؿلًاهي .
هبّاء و المػؿلّن

 
 و المالة والؾالم ِلَ اقػف اال

ًٞ بّجي  
 
بُ الٙاؿم مصمع )للَ هللا ِلّي وِلَ ا

 
ا

 الًّبّن الًاًػِن( ولصبي الموجربّن.
ال 
 
طّػة ِلَ ًغى العراؿة ا

 
هُ اللمؾات اال

 
ها ا
 
ال ِؾّوُ وا

ثٙعم بَّّم الفٜػ و االمجوان )بّع قٜػ هللا ثّالَ 
 
ن ا

 
ا

ثصٍٗهُ 
 
ٖاهٞ ٖٙع ا

 
ؿاثغثُ اال

 
ِلَ ٍِهي و ثٍّٖٙي( إلَ ا
د الػاي و بغل الّٙم من الرٌٍد بصؾن الجٍزّي و ؿعا

ًم هللا 
 
طالٌٚم, ٖرؼا

 
ِاي بٜػم ا

 
ٖوال ِن اؿجّّابٌم ا

 ِوُ طّػا ما ِرؼي ّٖي الّلماء .
 والصمع هلل رب الّالمّن                     
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 الجّػِٕ بالبصح - 1        
1- 
 
 البصح :.و اًمّة مٙعمة  -ا

ُٖ الفظمّة البعهّة و الوٗؾّة  ثّع الجػبّة المصّة من زاهب من زٍاهب الجٜامٞ
و ٌَِػ ذلٛ بٍهٍح من طالل الجّػف و االزجماِّة و الّٙلّة وؿالمة ثلٛ الرٍاهب .

البعهّة و الّٙلّة بٌا .شّح ثّػف المصة ِلَ اهٌا شالة من الؾالمة و الٜ ٗاِة 
 (1)المػض او الّرؼ. الفظك من  االزجماِّة الٜاملة ولّؾت مرػد طلٍ

هي ِجٍٜن من زاهبّن وّٖما ِجّل٘ 
 
 بالراهب المصُ ٖا

ؿاؿّّن
 
 وًما :. ا
 ثجمدٞ ُٖ اٝ جؾاب المّارف والمّلٍمات المصّة ..الدٙاٖة المصّة و الجُ 1
المّارف و المّلٍمات ُٖ  .الٍُِ المصُ و الغي ِجمدٞ ُٖ ممارؿة وثًبّ٘ ثل2ٛ

 المػثبًة بالمصة وبالجالُ ِمبس ولّؽ بالوػورة انالٍاُٚ الّملُ .واللّاٚة البعهّة 
 ٍِٜهٍا واِّن لصّا.

وِّػف الٍُِ المصُ :. باهي ثػزمة المّارف و المّلٍمات والظبػات المصّة الَ اهماط 
ٍّٝة لعى االٖػاد   ( 2).ؿل

ا من طالل الجّػِٕ  ا و ِمٜن اهراًز ومراالت الٍُِ المصُ ٝ دّػة وال ِمٜن شمًػ
 ِلَ المصة باهي ؿلٍك اِرابُ ٍِخػ اِرابّا 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 اشمع ثٍِٙم ٖاِلّة بػامذ الظعمات المصّة ُٖ المعارس االردهّة /بعح -1

 ص1992ِمان,االردن,الرامّة االردهّة, /رؿالة المازؾجّػ ّٓػ موفٍرة 
ة المّارف , االؿٜوعرِة , ممػ  /ِلٍّى , ِالء العِن -2

 
 ,ص1999المصة ُٖ المرال الػِاهُ,موفا



ة الرٍاهب الٌامة للومٍ الصٗاظ ِلَ لصة الٍُِ الٔغائُ وومن  هي مّٖػ
 
الغي ِّػف با

وٌٖم المّلٍمات الظالة بالٔغاء و الجٔغِة و الٙعرة ِلَ ثًبّ٘ ًغى المّلٍمات ُٖ 
الصّاة الٍّمّةبمٍرة مؾجمػة ثٜؾبٌا قٜٞ الّادة الجُ ثٍزي ٚعرات الٗػد ُٖ ثصعِع 

 (1. )ثصاٌٖ ِلَ لصجي وشٍِّجي و ذلٛ ُٖ شعود امٜاهّاثي وازباثي الموؼلّة المجٜاملة الجُ 
من طالل الجّػِٕ ِجبّن اهي ِػثٜؼ ِلَ الممارؿات الٔغائّة الؾلّمة بٌعف الصٗاظ 
ًمّة الٍُِ المصُ بفٜٞ ِام و الٍُِ الٔغائُ بفٜٞ طاص 

 
ِلَ المصة. وهَػا ال

طالل ما ؿب٘ لٍشٌ لمظجلٕ االٖػاد وُٖ ٝاٖة االِمار للومٍ و المصة الؾلّمة ومن 
المرال الػِاهُ ان ٓالبّة الالِبّن مدّٙٗن لصّا وّٓػ واِّن لصّا وللجعطّن ثاخّػ 
ٍٝع  داء الػِاهُ اال اهٌم ٍِٙمٍن بالجعطّن ومدٞ ذلٛ ِ

 
لصُ ؿلبُ ِلَ المصة واال

 مدٞ ًغى العراؿة بالوؾبة لالِبّن .ِلَ اًمّة ازػاء 
 

ة مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لالِبّن بّن االلّاب  وثاثُ اًمّة البصح ُٖ مّٖػ
ّة و الٗػدِة و المٙارهة بّوٌما .  الٗٚػ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ِؽ, ٚوعِٞ ِبعالػشمن: الجػبّة الٔغائّة و ثًٍِػ الٍُِ الٔغائُ لعى امٌات المؾجٙبٞ , المؤثمػ الؾوٍي -1

اِجي , مرلع ؼ دراؿات الًٍٗلة ,زامّة ِّن قمؽ 2الدالح للًٗٞ الممػي وهٜؾجي وِر , مٝػ
 ص1991,ممػ,



 
 مفٜلة البصح:. -ب-1

العراؿات ذات الّالٚة بالٍُِ المصُ بفٜٞ ِام ٚبٞ دراؿات من طالل ايالُِ ِلَ 
لٙعومُ(1)) الّلُ

 
, ِؽ  (3)( والٍُِ الٔغائُ بفٜٞ طاص مدٞ دراؿات )الٌوعي(2), ا

و ِبعهللا, ِاِع الٜػِم( وزع اهٌا مّّن بالعراؿة ِلَ مؾجٍى المعارس و الرامّات 
ّة و الٗػد ِة ٍِها ِن مالشَة الباشح بفٜٞ ِام ولم ِجم دراؿجٌا ِلَ الِبّن الٗٚػ

 ان ٓالبّة الِبّن االهعِة و المؤؿؾات لعٌِم خٙاٖة ٓغائّة و لّؽ لعٌِم وُِ ٓغائُ .
وُٖ هٍء ما ؿب٘ ٌٍػت مفٜلة العراؿة لعى الباشدة و بالجصعِع ِمٜن ثصعِعًا 

 باالزابة ِلَ الجؾاؤالت االثّة:.
 ّة و الٗػدِة ؟ما مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبّن بّن االلّا  ب الٗٚػ
  ثٍزع ٖػوق ذات داللي اشمائّة ُٖ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى ًٞ

ّة و الٗػدِة لمجّٔػات قٜٞ اللّبة و المؾجٍى العراؿُ ؟  الِبّن بّن االلّاب الٗٚػ
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
الّلُ,ٖظػي قػِٕ : موجعى الدٙاٖة المصّة لعى الًلبة ُٖ هٌاِة المػشلة االؿاؿّة الّلّا ُٖ المعارس -1

 2111زامّة الوراح الٍيوّة ,هابلؽ,ٖلؾًّن /الصٍٜمّة ُٖ زوّن , رؿالة رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرة
الٙعومُ , ِبعالوالػ ِبعالػشّم : مؾجٍى الٍُِ المصُ و ممادر الصمٍل ِلَ المّلٍمات المصّة لعى -2

الِبُ االهعِة الّػبّة لٜػة الًائػة مرلة الّلٍم الجػبٍِة و الوٗؾّة )ٝلّة الجػبّة( زامّة البصػِن,المراد 
 263-223,ص  2115(,6)



غائُ لًالبات ٝلّة الجػبّة الوٍِّة ,لفّبة اٚجماد موؼلُ الٔالٌوعي شؾن ِبعالػؤوف :ثّّٙم مؾجٍى الٍُِ -3
ازِ٘ ,مرلة االؿٜوعرِة للبصٍث الؼراِّة ,مرلع   349,ص1995(2,الّعد)41بالٚؼ

 اًعاف البصح :. -ت -1
ّة ) ٝػة الجّػف ِلَ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔ-1 غائُ لعى الِبّن بّن االلّاب الٗٚػ

 الٙعم ,ٝػة الًائػة ( و الٗػدِة
 )الؾاشة والمّعان ,ٝػة الًاولة (

الجّػف الَ الٗػق ُٖ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبّن بّن االلّاب -2
ّة )ٝػة الٙعم , ٝػة الًائػة( والٗػدِة )الؾاشة و المّعان ,ٝػة الًاولة ( ثبّا  الٗٚػ

 لمجّٔػات قٜٞ اللّبة و المؾجٍى العراؿُ 
 
 ٖػوض البصح :. -ث-1

داللي مّوٍِة ُٖ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ بّن الِبّن بّن  ذاتوزٍد ٖػوق 
ّة )ٝػة الٙعم ,ٝػة الًائػة ( و الٗػدِة )الؾاشة و المّعان, ٝػة الًاولة(  االلّاب الٗٚػ

 

 مراالت البصح :. -ج-1

ّة -1-ج-1 لبجػي:. ثٍٜهت ِّوة العراؿة من الِبّن بّن االلّاب الٗٚػ
 
و  المرال ا

 .2117-2116ام العراؿُ الٗػدِة ُٖ اهعِة مصاَٖة الٙادؿّة للّ

-15/12/2115المرال الؼماهُ :. ازػِت العراؿة ُٖ الٗجػة بّن -2-ج-1
25/3/2117. 

 المرال المٜاهُ :. الٙاِات ُٖ االهعِة الػِاهّة ُٖ مصاَٖة الٙادؿّة  -3-ج-1

 

 



 

 

 انفصم انثاني 

 
 العراؿات الوَػِة :. -2
 مٌٍٗم الٍُِ المصُ  -2-1
 اًعاف الٍُِ المصُ -2-1-1
 اًمّة الٍُِ المصُ  -2-1-2
 الٍُِ المصُ الٔغائُ  -2-1-3
 مٌٍٗم الٔغاء -2-1-4

 اهٍاع الٔغاء المصُ  -2-1-5

 

 



 
 العراؿات الوَػِة -2
 (1):.مٌٍٗم الٍُِ المصُ  -2-1

ًٍ ِملّة اِالمّة ًعٌٖا شح الواس ِلَ ثبوُ همى شّاة و ممارؿات لصّة ؿلّمة من 
ُ المؾجٍى المصُ للمرجمُ و الصع من اهجفار االمػاض و الجدّٕٙ المصُ  ازٞ ٖر
ِصّٙ٘ ًغا الٌعف بوفػ المٗاًّم المصّة الؾلّمة ُٖ المرجمُ و ثّػِٕ الواس 

ة موٌا وِؾجّان ِلَ ذلٛ بٍؿائٞ باطًار االمػاض و ارقادًم الَ وؿائٞ الٍٚاِ
مظجلٗة مدٞ اللٙاءات المٙجػشة مُ الواس و المصاهػات و الوعوات وِػض االٖالم 

الجلٗؼٍِهّة و الؾّومائّة و ثٍزُِ الوفػات المصّة و الٜ جّبات و المصٕ و المرالت و 
ا من وؿائٞ االِالم وًٍ ِملّة اِالم وشح الواس لجبوُ همى شّاة و ممارؿات  ًّٓػ

غلٛ ادطال ثّّٔػات ُٖ البّئة شؾب الصازة .  لصّة دائمّة ٝو
 
 اًعاف الٍُِ المصُ:. -2-1-1

 بالوَػ الَ الجّػِٕ الؾاب٘ ِمٜن ثصعِع طمؾة اًعاف رئّؾّة :.
 ثٍزّي االقظاص الٝ جؾاب المّلٍمات المصّة-1 
 مٗاًّم المصةقظاص ِلَ ثّّٔػ شح اال-2
ػى من اهفًي ِجبُ  ثٍزّي االقظاص ال ثباع الؾلٍك الؾلّم-3 ٍب وما ؿب٘ ٝذ المٓػ

 ٝٞ موٌا االطػ
ّؼ ِلَ اهماط الصّاة-4 ُ الٍُِ المصُ لعى اٖػاد المرجمُ مُ الجٝػ  (3)ٖر
 ثّؼِؼ اًمّة دور الٗػد ُٖ الٍٚاِة لوٗؾي من االمػاض-5
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( ,المرلع 5ًؼاع بن مصمع و زمّٞ بن ّٖػوز :الٍُِ المصُ الٔغائُ ,المرلي الّػبّي للٔغاء و الجٔغِة الّعد ) -2
 178-169,ص2114(, 11)
 1989.الٙاًػة 1الربٞ للًباِة والوفػ مذ ائُ ,ط,دار\مصمع ؿّع اشمع : الٍُِ المصُ الْ -3

 .اًمّة الٍُِ المصُ : -2-1-2
ثوٗ٘ شٍٜمات الّالم ًغى االِام امٍاال يائلة لجرّٞ ٝٞ المٍايوّن ِلَ وُِ باًمّة 

المصة. وثوفػ الٜ دّػ من الٜ جّبات و الوفػات الًبّي الجُ ثعِم ًغا المٌٍٗم باِجبار ان 
بٌا الواس و ثؼِع إهجازّة ِملي ُٖ الٍٚت ذاثي ِمبس الدػوات الجُ ِجمجُ المصة اَِم 

 ٚادرا ِلَ االؿجمجاع بصّاة لصّة ٝاملة طالّة من االمػاض والمفاٝٞ المصّة .
بصّاثٌم و ِمبصٍا اٝ دػ وِّا و ادراٝا الواس  ِجمجُ ثفرُّ الٍُِ المصُ امػا هػورِا ُٝ

المصّة ومن خم ثمبس المصة زؼءا مٌما ُٖ شّاثوا الصّّٙٙة ان ٝٞ قظك  لالطًار
ثوظل٘ بالٍُِ ولٌغا ِلّوا ان هجابُ بٍؿائٞ زعِع  ٖالصالةِمٜن ان ِصاٌٖ ِلَ لصجي 

ُٖ طعمات زعِعة شٍل المؾائٞ المصّة وان شٍل المؾائٞ المصّة وان ثفجػك 
ن ٝاهت م جٍاٖػة ِلَ الٌٍاثٕ الوٙالة او ِن ثفجػك ُٖ طعمات اإلطبار المصّة الرعِعة ا 

ُٖ مرال العواء والّالج  يػِ٘ االهجػهت الهٛ ؿجٍٜن ِلَ للة مُ اشعث االبجٜارات
غلٛ ُٖ الجٜوٍلٍزّ ا المصّة وبالجالُ ؿجّػف ّٕٝ ثُٙ هٗؾٛ من اطًار االمػاض ٝو

 الجُ ثمّب الّّن المؼموة والجُ ثمّب االهؾان ؿػِّا مدٞ الّعوى الّٗػوؿّة 
 هٗلٍهؼا واالٝ جائب و الؾػيان .واال

لّؼِع وُِ الواس شٍل مظجلٕ الرٍاهب الجُ ثفمٞ المصة ِّمٞ طبػاء الجٍِّة المصّة 
 الّايّٗة و المصة البعهّة و المصة الػوشّة و المصة الوٗؾّة .

ومن االؿباب الجُ ثٍخػ ِلَ المصة الّادات الؾّئة الجُ ِؾلٌٜا مَّم الواس مدٞ 
ا من االؿجّٙاظ ُٖ وٚت  مجاطػ وثواول الٍزبات الؾػِّة و ادمان الجعطّن وِّٓػ

اِوا مُ ٝٞ الّادات الؾابٙة ثفٜٞ اشع المموٍِات باإلهاٖة الَ ذلٛ هرع الؾموة 
م المٗالٞ ومػض 

 
االؿباب الػئّؾّة وراء الّعِع من االمػاض مدٞ مفاٝٞ الٙلب و اال
هٛ ال 

 
ثّّـ شّاة مجٍازهة ال الؾٜػي مُ ذلٛ ًٞ ٖٜػت ُٖ اؿباب شعوث ذلٛ ًٞ ال

ٓوَ ِوٌا من ازٞ لصة زّعة ,االطبار المصّة ثٜفٕ ان الواس االٝ دػ وِّا لمصجٌم 
 ًم االٝ دػ اهجازّة ُٖ ِملٌم بالمٙارهي مُ اولئٛ الغِن لّؽ لٌم ِلم بٌغى االطبار .



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-https://al.sey assah.com 

 الٔغائُ:.الٍُِ المصُ  -2-1-3
الٍٙام ثمدٞ الجٔغِة الفٔٞ الفآٞ لعى الٜ دّػ من المٌجمّن بالمصة و اللّاٚة و 

العّٚ٘ ٖا الجٔغِة الًبّّّة ال ثّوُ ٖٙى ّٚام الفظك بجواول االيّمة الًاززة 
ٝالٗاٌٝة والظوػوات واهما ثّوُ اِوا ّٚام الفظك بجواول الٜمّات المواؿبة من 

الٜاّٖة الهجاج الًاٚة الالزمة لؾع اشجّازات الرؾم دون  الّوالػ الٔغائّة الػئّؾّة
زِادة او هٙمان وًواك بّن الومائس البؾًّة الجُ ثؾاِع ُٖ ثظًُ المّاب واثظاذ 

 الظًٍة االولَ ِن يػِ٘ الجظًّى الٔغائُ المواؿب لٍهّٛ المصُ و الوٗؾُ :
% وال 21 ثٙٞ ِن اشػص ِلَ ثواول البػوثّن الرّع ُٖ الٍزبات الػئّؾّة بوؾبة ال-1

% من ازمالُ الؾّػات الصػارِة الٍّمّة بفػط ان ٍِٜن البػوثّن من 71ثؼِع ِن 
 الوٍِّة موؼوِة العؿم .

اؿجبعل الٜػبًٍّعرات البؾًّة المّٙعة والجُ ثصجاج وٚت ايٍل ُٖ الٌوم مما -2
بة ُٖ ثواول المؼِع من الًّام .  ِفّػ الٗػد موا باالمجالء وِعم الٓػ

ن ثواول العًٍن ٚعر المؾجًاع ٖا الرؾم بًبّّة الصال ِمّٞ الَ ثظؼِن ٚلٞ م-3
% ُٖ 21العًٍن اٝ دػ من اي مادة اطػى لغلٛ ِومس ان ال ثجراوز هؾبة العًٍن 

 ؿّػات الًّام الٍّمُ ٝصع اٚمَ .
ثروب ثواول االمالح الؼائعة ُٖ الًّام ٝالمظلالت و االيّمة المصٍٍٗة و المّلبة و -4

 ِلَ زِادة هؾبة العًٍن ُٖ الرؾم الجُ ثّمٞ 
ُ مّعل االِن -5 اٝ دػ من ثواول الماء ِلَ معار الٍّم ٖللماء ٍٖائع ِعِعة اًمٌا ٖر

ة الجظلك من الؾمٍم وثصؾّن ٝ ٗاءة العورة العمٍِة ُٖ الرؾم .  الٔغائُ و ؿِػ
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 مٌٍٗم الٔغاء:. -2-1-4
يالٔغاء:. ًٍ 
 
ٝلٌا  ا

 
ومادة ِا

 
وِفػبٌا  ا

 
لم ِٜن ٚع ٓلب اؿجّمالٌا  ما اإلهؾانِمؤٌا  ا

وّٝالج 
 
هٌا مادة مظعرة ا

 
ت با و ثّجبػ المادة ٓغاء ؿٍاء ثم ثواولٌا مباقػة ٝما ًُ  ِٖػ

ٝٞ بمٗػدًا بٞ ثواف للٔغاء لٔػض مّّن وًوا 
 
ي ال ثا

 
او ٝاهت زؼء من الٔغاء ا

ٓغِة الجُ ثّع بالّفػات بٞ بالمائت ؿٍاء ٝاهت 
 
ثعطٞ مرمٍِات المٍاد اإلهاّٖة لال

و مؾجصعخة يبّّّة او لواِّة 
 
 .ثٙلّعِة ا

وًواك ثّػِٕ اطػ اٝ دػ دٚة ِّػف الٔغاء :. باهي اي مادة للبة او ؿائلة ثؼود الرؾم 
الرؾم و الجٜاخػ و  ن اؿجٌالٌٝا الًاٚة والومٍ ولّاهةبالّوالػ الٔغائّة وِوجذ ِ
 ُٖ الرؾم . ثوَّم الّملّات الصٍِّة

ّات ٝاّٖة ِصجٍي الٔغاء ِلَ الّوالػ الٔغائّة الجُ ال ِؾجًُّ الرؾم ثموٌّّا بٜم
االمػ الغي ِصجم هػورة ثؼوِعًا ِن يػِ٘ الٔغاء , وثّع ِملّة الجٔغِة مدال 

لالثمال بّن البّئة الظارزّة و الرؾم البفػي او ثصجٍي المٍاد الٔغائّة ِلَ المٍاد 
ؼي  خّػ ِلَ الرٌاز الّمبُ المٝػ

 
الّٜمّائّة الصٍِّة الالزمة لصّاة االهؾان لما لٌا من ثا

خّ
 
ا الّٗال ِلَ ؿّػ الّملّات البٍّلٍزّة للرؾم .ٖوال ِن ثا  ًػ
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 اهٍاع الٔغاء المصُ:. -2-1-5
 ام الٔغائُ ُٖ اخوّن من المٗاًّمموغ وٚت لّؽ ببّّع ٝان ِمٜن ازمال الوَ

 البؾًّة :.
 االول :.الصٗاظ ِلَ هَام ٓغائُ مجٍازن من البػوثّوات و الٜػبًٍّعرات و العًٍن

 الداهُ :. الصمٍل ِلَ الٜمّات المٍلَ بٌا .
هٍاعمن 
 
ؿاؿّةالٔغاء المصُ ٝالّٗجامّوات و المّادن ,المٗاًّم  ا

 
ال ثؼال هٗؾٌا  اال

 ولٜن الّلم ٚع وؿمٌا .
هٍاعٝٞ قظك ِصجاج لمؼِذ من 
 
الًّام المصُ ِّجمع البػوثّوات و الٜػبًٍّعرات و  ا

النوات و المّادن , لٜووا هّػف ما ِٜ ُٗ من الّٗجامّ إلَ باإلهاٖةالعًٍن 
 
ن ا

 
بّن  ا

خٙٞالظّارات همن ًغى الٗائت ًُ 
 
ا وًواك دًٍن زّعى والجُ ثٍٙي  ا من ًّٓػ

 ربما الجُوػض . زِادة مظايػ اإللابة بالم إلَالمصة , والعًٍن الؾّئة والجُ ثؤدي 
.ّٖما ِجّل٘ بالّٗجامّوات و المّادن ِلَ هٗؽ الٜػبًٍّعرات و البػوثّوات ِوًب٘ 

ة شٍل  اشعث االٖٜار ثجراوز االمػاض الوازمة ِن هٙك الٔغاء و ثوم االن المّٖػ
ّٕٝ ِمٜن لٌغى المٍاد ان ثٍخػ ِلَ لصجوا ابجعاءا من ٍٚة الَّام ولٍال الَ الٍّّب 

 الظلّٙة , ومن لصة الٙلب الرثٗاع هٔى العم .
ثلٛ الجُ ثظوُ للمّالرة باٚٞ ٚعر ممٜن مدٞ ثلٛ اٝ دػ اهٍاع الٔغاء المصُ ًُ 

المموٍِة من الصبٍب الٜاملة الجُ ثاثُ مُ االلّاف الًبّّّة و المٍاد المٔغِة بعال 
من الموجرات المموٍِة من العّٚ٘ االبّن الغي زػد من ًغى المٍٜهات المّٗعة و 

م من ان الّعِ بإهاٖةالمفبّة  يّمةع من الملس و الؾٜػ و العًٍن ِلَ الٓػ
 
 اال

معِمة بالّٗجامّوات اال ان المّالرة ثؼِٞ اوال المجممات الًبّّّة من المموّة ًُ 
 االلّاف المٔغِة و االلّاف 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1-https://www.webteb.com 
 

 انفصم انثانث
 

 موٌذ و ازػاءات البصح المّعاهّة-3
 موٌذ البصح -3-1
 مرجمُ وِّوة البصح  -3-2
دوات البصح -3-3

 
 ازٌؼة و وؿائٞ و ا

 المٍالٗات الّلمّة للمّٙاس -3-4
 غائُ الٍُِ المصُ الٔ -3-4-1
 االؿؽ الّلمّة للمّٙاس -3-5
 الجرػبة االؿجًالِّة  -3-5-1
 لعق المّٙاس -3-5-2
 خبات المّٙاس -3-5-3
 مٍهٍِّة المّٙاس -3-5-4



 الجرػبة الػئّؾّة -3-6
 الػؿائٞ االشمائّة -3-7
 موٌذ البصح و ازػاءاثي المّعاهّة :.-3
 موٌذ البصح :. -3-1

اؿجظعمت الباشدة الموٌذ الٍلُٗ المؾصُ )ًٍ الموٌذ الغي ِّجمع ِلّي الباشدٍن 
ُٖ الصمٍل ِلَ بّاهات و مّلٍمات واّٖة و دّٚٙة وبّع ًغا الموٌذ ًٍ االٝ دػ 

باالؿلٍب ( 1)ُٖ مظجلٕ المّارف و المٍهٍِات  اؿجظعاما ُٖ البصٍث الّلمّة الٜمّة
 المؾصُ و ذلٛ هَػا لمالئمة البصح بًبّي.

 مرجمُ و ِّوة البصح :.-3-2
ّة )ٝػة الٙعم  ٝػة الًائػة( و  –ثٍٜهت ِّوة البصح من الِبُ بمٕ االلّاب الٗٚػ

( وثٍٜهت 2117-2116ٝػة الًاولة( للّام العراؿُ ) –الٗػدِة )الؾاشة و المّعان 
الّّوة من هادِّن العٍِاهّة و االثٗاق من ٝٞ لّبة من االلّاب المظجارة و بالًػِٙة 

% ثٙػِبا 22( الِب شّح ثمدٞ ًغى الّّوة ما هؾبة 56الّفٍائّة و ٝان ِعدًم )
 من مرجمُ البصح .

 

م )  الوادي( ِبّن اِعاد ِّوة البصح و اؿم 1زعول ٚر
 

 هادي االثٗاق      هادي العٍِاهّة    اللّبة          ت   
 الِبا 11      الِبا 11        ٚعم           1   
 الِبّن 7       الِبّن 7        يائػة           2   
 الِبّن 5       الِبّن 5        ؿاشة و مّعان   3   
 الِبّن 5       الِبّن 5        ياولة         4   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.م.د مفجاق ِبعالػها ماقُ قػارة , -1

 
البصح الّلمُ ,مٗاًّم وثًبّٙات ,ط االولَ, العٍِاهّة قارع ا

 .112,ص  2116الممٍرِن مراور الممػف الّٙاري 

دوات البصح:.ازٌؼة  -3-3
 
 و وؿائٞ و ا

ثّػف االزٌؼة و الٍؿائٞ و االدوات ًُ اداة لرمُ البّاهات و المّلٍمات المًلٍبة 
 .(1)للبصح الّلمُ 

 الممادر الّػبّة و االزوبّة  -1
 (1)ملص٘اؿجمارة اؿجبّان اراء الظبػاء  -2
ؿ -3

 
ؿجمارة ا

 
الؿئلة و ا

 
جبّان المٙاِّؽ :. وًُ ِبارة ِن مرمٍِة من ا

الؿجٗؾارات المجوٍِة و ا
 
 (.2ِؾَّ الٌّا الباشح ) لمػثبًة الجُا

 اٚالم رلاص  -4
 ؿاِة ثٍّٚت  -5
 الة شاؿبة ِعوِة -6

ٍع  -7  .DELLزٌاز البجٍب ه
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارة,-1
 
ػ صا  161المػزُ ؿاب٘ الٝغ
ػ ص-2 .م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارة ,المػزُ ؿاب٘ الٝغ
 
 165ا

 المٍالٗات الّلمّة للمّٙاس:. -3-4
 الٍُِ المصُ الٔغائُ :. -3-4-1

المصُ الٔغائُ الغي اِعى ٚامت الباشدة باؿجظعام الرؼء الظاص بمٙاس الٍُِ 
ٖٙػة و ثٍٜن 151لّٙاس الٍُِ المصُ الٔغائُ و الغي ِصجٍي ِلَ .(1)الٙعومُ

( درزات 4( درزات ,درزة ِالّة)5من طمؽ اؿجرابات ًُ درزة ِالّة زعا )
( درزة,درزة موظٗوة زعا 2, درزة موظٗوة ) ( درزات3,درزة مجٍؿًة )

 درزة واشعة.
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            



المصّة لعى مّلٍمات الِبع الوالػ ِبع الػشّم :مؾجٍى الٍُِ المصُ و ممادر الصمٍل ِلَ الٙعومُ , -1
و الوٗؾّة ,ٝلّة الجػبّة .زامّة الِبُ االهعِة الّػبّة للٜػة الًائػة, مرلة الّلٍم الجػبٍِة 

 .2115( 1( الّعد )6البصػِن,المرلع )

 الّلمّة للمّٙاس:.االؿؽ  -3-5
 الجرػبة االؿجًالِة:. -3-5-1

ب بٌا الباشح ُٖ دراؿجٌا  ًُ اؿجًالع الَػوف المصًّة بالَاًػة الجُ ِٓػ
غلٛ ًُ دراؿة ثرػِبّة اولّة ممٔػة ثعرِبّي  للٜفٕ ِن الصٙائ٘ الٔاموة ٝو

 (1)س االزػاءات المّعاهّة ٚبٞ الظٍض ُٖ زمُّ المّلٍماتلجٗجّ
ا ) ( يلبة من طارج 11ازػت الباشدة الجرػبة االؿجًالِّة ِلَ ِّوي مٙعاًر

 ِّوة البصح من ازٞ اِرا داو الجّػف ِلَ الؾلبّات و االِرابّات للمّٙاس.
 لعق المّٙاس :. -3-5-2

االطجبار شّح ِفّػ الَ الصّٙٙة او معى ِّع المعق ًٍ اشع اًم مّاِّػ زٍدة 
  (2)ّٙاس او الَاًػة الجُ وهُ لّٙاؿٌاالجُ ثّٙؽ بٌا اداة ال العٚة
 

ثم ثٍزُِ اؿجمارات االؿجبّان للمّٙاس الَ مرمٍِة من الظبػاء و المظجمّّن 
ُٖ ِلم الوٗؽ الجػبٍي الػِاهُ و بغلٛ اؿجظعمت الباشدة المعق الَاًػي و 

اهت  الغي ِبّن ان االطجبار او المّٙاس ِبعو لادٚا ُٖ لٍرثي الَاًػِة ٝو
 باالزماع ِلَ لالشّة المّٙاس.المٍاٖٙة 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارة المػزُ ؿاب٘ ص  -1

 
 .114ا



.م.د ِلُ لٜػ-1 -2
 
 ا
 د ِلُ ٝاٍم المصوة-2
ام ؿامُ-3  د هٓػ

 خبات المّٙاس:.-3-5-3
 و ًغا ِّوُ

 
 ِّوُ ان العرزات الجُ بت الصمٍل ِلٌّا بعٚة وطالّي من الظًا

اي ِعد من ,الّٙاس ِلَ هٗؽ الٗػد او الفُء اةان ُٖ شالة ثًبّ٘ هٗؽ اد
هوا ؿ

 
ِلَ هٗؽ الّٙمة ُٖ ٝٞ ٍف هصمٞ المػات بوٗؽ الًػِٙة والفػوط ٖا

مػة شّح ثعل ًغى الّٙمة ِلَ ان الفُء الغي ثم ّٚاؿي لم ِجّٔػ ُٖ ٓوٍن 
الظالة بالمّٙاس ٚامت الباشدة بجٍزُِ االؿجمارات ,(1)ٖجػات الّٙاس المظجلٗة

 الَ الّّوة االؿجًالِّة وثم زمُ البّاهات .
 مٍهٍِّة المّٙاس :.-3-5-4

الغاثّة ثّػف المٍهٍِّةًُ معى ثصعد المصٜم او الٗاشك من الٍّامٞ 
 .(3)وثّػف اِوا ِلَ اهٌا )درزة االثٙان ّٖما بّن مٙعري العرزة(  (.2)ٝالجصّؼ 

لّعم وزٍد ثصّؼ ُٖ الصٜم ِوع ٝان المّٙاس بعرزة مٍهٍِّة ثامة وذلٛ 
اًِاء العرزة لٍزٍد درزات مٍهٍِّة خابجي للمّٙاس ثٍهُ ِلَ اؿؽ ازابة 

 المظجبػ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             



.م.د مفجاق ِبع الػها ما-1
 
ػى ,ص ا  1قُ قػارى المػزُ ؿاب٘ ٝذ
ػى ,ص   -2 .م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارى المػزُ ؿاب٘ ٝذ

 
 161ا
ػى ,ص  -3 .م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارى المػزُ ؿاب٘ ٝذ

 
 162ا

 الجرػبة الػئّؾّة :. -3-6
طالل ثٍزُِ ازػِت الباشدة الجرػبة الػئّؾّة ِلَ ِّوة البصح و من 

االؿجٗؾارات بفٜٞ مباقػ من ازٞ اٌٖام المظجبػ اي ٖٙػة ّٓػ واهصة لعِي 
من ازٞ ٌٖمٌا و اازابة ِلٌّا ثم زمُ االؿجمارات من الّّوة والبعء باطػاج 

اؿبة للٍلٍل الَ ّالرات االشمائّة الموالبّاهات و المّلٍمات موٌا الزػاء الم
 الصلٍل الّلمّة لالرثٙاء بمؾجٍى الًلبة ُٖ الٜلّة .

 الٍؿائٞ االشمائّة:. -3-7
اهت SPSSاالزجماِّة )اؿجظعمت الباشدة بػهامذ الػزم االشمائّة للّلٍم  ( ٝو

 ٝالجالُ:.
 المجٍؿى الصؾابُ -1
 االهصػاف المّّاري  -2
 الجباِن -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انفصم انرابع                     
 
 ِػض الوجائذ ومواٚفجٌا:. -4
 الوجائذ المجّلٙة بالجؾاؤل االول -4-1
 الوجائذ المجّلٙة بالجؾاؤل الداهُ -4-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ِػض الوجائذ و مواٚفجٌا :. -4
 الوجائذ المجّلٙة بالجؾاؤل االول: -4-1-1

ّةما مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبُ  و الٗػدِة  بّن االلّاب الٗٚػ
 ُٖ مصاَٖة الٙادؿّة ؟

لالزابة ِلَ الجؾاؤل اؿجظعمت المجٍؿًات الصؾابّة و الوؾب المئٍِة لٜٞ 
 ة للٍُِ المصُ الٔغائُ وهجائذ الرعول ثبّن ذلٛ.ٖٙػة و للعرزة الٜلّ

ومن ازٞ ثٗؾّػ الوجائذ وهَػا الن ؿلم االؿجرابة طماؿُ اِجمعت الوؾب 
 وذلٛ ِلَ الوصٍ االثُ:. (1الٙعومُ )المئٍِة الجُ اقار الٌّا 

 % ٖاٝ دػ مؾجٍى وُِ ٓغائُ لصُ ِالُ زعا81
 % مؾجٍى وُِ ٓغائُ لصُ ِال71-79.9ُ
 % مؾجٍى وُِ ٓغائُ لصُ مجٍؿى61-69.9
 %مؾجٍى وُِ ٓغائُ لصُ موظٗن51-59.9

 % مؾجٍى وُِ ٓغائُ لصُ موظٗن زعا51اٚٞ من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                           لٜػة الًائػة ,مرلة الٙعومُ: مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ وممادر الصمٍل ِلَ المّلٍمات المصّة لعى الِبُ االهعِة الّػبّة -1

م )   ( 1زعول ٚر



 (1الرعول )                                                        
ّة               الٗػدِة ُٖ  و المجٍؿًات الصؾابّة و الوؾب المئٍِة لمؾجٍئ الٍُِ لعى الِبُ بّن االلّاب الٗٚػ

 ّةمصاَٖة الٙادؿ
م  الوؾبة    المجٍؿى الٗٙػات                                                                   الٚػ

 المئٍِة)%(
 مؾجٍى    

 ئُالٍُِ الٔغا
 ِالُ       73.6     3.68    اثواول الٍٗاٝي و الظوػاوات الًاززة اٝ دػ من المّلبة. 1   
 ِالُ       76.2    3.81    اشاٌٖ ِلَ وزن مواؿب لُ  2  
ٍع ُٖ المٍاد الٔغائّة المجواولة 3    موظٗن    55.6    3.78    اه
 موظٗن    59.8    2.99    الّملّة بدالث ؿاِات ِلَ االٚٞ اثواول الًّام ٚبٞ الجعرِب او المواٖؾة او المصاهػات 4  
 مجٍؿى    61.8    3.14    اثروب ثواول الًّام ُٖ المًبض  5  
 ِالُ      71.2    3.51    اقػب الماء البارد بٜمّات مصعدة اخواء الجعرِب ُٖ الرٍ الصار. 6  
 مجٍؿى    61.4    3.12    غائّة ُٖ اوٚاثٌا المصعدة اثواول الٍزبات الٔ 7  
 مجٍؿى    68      3.41    اٖوٞ الًّام المًٌٍ ِن الًّام المٙلُ  8  
  
  9 

 العًٍن و البػوثّوات ومجٍازهة ثفجمٞ ِلَ الٜػبًٍّعرات واثواول وزبات ٓغائّة 
 .االمالح و المّادن و الّٗجامّوات و الماء
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 مجٍؿى   

 مجٍؿى    62.4    3.12    اثواول المظلالت و الجٍابٞ و المصػقات بٜمّات ٚلّلة 11
 مجٍؿى    67.2    3.36    الّملّة المصاهػاتاثروب ثواول اللصٍم ٚبٞ الجعرِب او المواٖؾة او  11
 موظٗن    55.8    2.79    اثروب ثواول الًّام مُ ؿماع المٍؿَّٙ او مفاًعة الجلٗاز 12
 مجٍؿى    61      3.11    اثروب قػب الفاي و الٌٍٙة بعرزة ٝبّػة  13
 موظٗن    57.4    2.87    اثواول العًٍن المفبّة )الصٍّاهّة( بٜمّات مصعودة  14
 موظٗن زعا 47.4    2.37    اثواول الجّلّمات)الوفػة( المجّلٙة بالؾّػات الصػارِة ِوع قػاء المٍاد الٔغائّة  15

 موظٗن    59      2.95    العرزة الٜلّة للٍُِ الٔغائُ المصُ

 ( درزات .5اٚمَ درزة لالؿجرابة )
ّة ِجوس من الرعول ان مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبُ  بّن االلّاب الٗٚػ

ام و الٗػدِة   ٝان ِالُ ِلَ الٗٙػات ٖان االٚر
ان 67.2-%71.2شّح ثػاوشت الوؾبة المئٍِة لالؿجرابة بّن) (1-2-6) %( ٝو

شّح ثػاوشت الوؾبة المئٍِة  (13-11-11-9-8-7-5مجٍؿًا ِلَ الٗٙػات )
 %(68-%61لالؿجرابة ِلٌّا بّن 

ان موظٗوا  ( شّح ثػاوشت الوؾبة المئٍِة لالؿجرابة 14-12-4-3ِلَ الٗٙػات )ٝو
ان موظٗوا ِلَ الٗٙػة )59.8-%55.1ِلٌّا بّن) لت الوؾبة شّح ول( 15%( ٝو

 المئٍِة لالؿجرابة ِلٌّا بّن
لعٌِم ٝان %( و ّٖما ِجّل٘ بالعرزة الٜلّة لمؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ 47.4)

 %(.59موظٗوا شّح وللت الوؾبة المئٍِة لالؿجرابة الَ )



 
 الوجائذ المجّلٙة بالجؾاؤل الداهُ:. -4-1-2

ًٞ ثٍزع ٖػوق ذات داللة اشمائّة ُٖ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى 
ّ ثّؼى لمجّٔػات قٜٞ اللّبة والمؾجٍى ة و الٗػدِة الِبُ بّن االلّاب الٗٚػ

 العراؿُ ؟
ِجبّن هجائذ لالزابة ِلَ الجؾاؤل الداهُ اؿجظعمةثصلّٞ الجباِن االشادي شّح 

الرعول الجالُ المجٍؿًات الصؾابّة و االهصػاٖات المّّارِة للٍُِ الٔغائُ ثبّا 
 لمجّٔػات العراؿة ؟

 الٔغائُ ثبّا لمجّٔػات العراؿةلجصعِع الٗػوق ُٖ الٍُِ المصُ 
                    

 (3الرعول )  
المجٍؿًات الصؾابّة للٍُِ الٔغائُ المصُ لعى االِبّن ثبّا لمجّٔػات قٜٞ 

 اللّبة و المؾجٍى العراؿُ:.
 

                  
 
 
 

 االهصػاف المّّاري  المجٍؿى الصؾابُ مؾجٍِات المجّٔػات المجّٔػات المؾجٙلة
 قٜٞ          
 اللّبة         

ّة                1.59          21.93        ٖٚػ
 1.47          2.98           ٖػدِة           

    
 المؾجٍى       
 العراؿُ       

 1.52          2.94           بٜالٍرٍِس         
 1.53          3.11           دبلٍم          
 1.56          2.88           اِعادِة         
 1.53          2.97           مجٍؿًة         



 (4الرعول )         
وق ُٖ الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى هجائذ ثصلّٞ الجباِن االشادي لعاللة الٗػ 

 ثبّا لمجّٔػات اللّبة و المؾجٍى العراؿُ الالِبّن
 المجّٔػات
 المؾجٙلة

 ممعر  
 الجباِن 

ٍع      مرم
 مػبّات
 االهصػاف

 درزات   
 الصػِة  

 مجٍؿى 
 االهصػاف

 )ف(   
 االهصػاف

 مؾجٍى    
 العاللة   

  
 
 قٜٞ    
 اللّبة   

ّة  1.5      1.17    1.312  1        1.312  داطٞ الٗٚػ
   1.29    114    59.43 داطٞ الٗػدِة

ٍع     144    59.74  المرم
 

 المؾجٍى 
 العراؿُ 

 1.5     1.39    1.34   1       1.34    بّن المرمٍِات
   1.29   114   59.41 داطٞ المرمٍِات

ٍع     144   59.74 المرم
 ( 0.05شالة اشمائّة ِوع مؾجٍى=a) 

ٖػوق ذات داللة اشمائّة ُٖ مؾجٍى  ( ان الثٍزع4ِجوس من الرعول )
ّة و الٗػدِة  ثّؼى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبّن بّن االلّاب الٗٚػ

 لمجّٔػات اللّبة و المؾجٍى العراؿُ
 
 
 
 
 
 
 



 مواٚفة الوجائذ :. -4-2
ًعف العراؿة الجّػف ِلَ مؾجٍى الٍُِ المصُ الٔغائُ لعى الِبُ بّن االلّاب 

ّة ,اهاٖة الَ ثصعِع مؾجٍى الٍُِ المصُ و الٗػدِة ُٖ مصاَٖة الٙادؿّة  الٗٚػ
الٔغائُ ثبّا لمجّٔػات قٜٞ اللّبة و المؾجٍى العراؿُ , و لجصٌّٙٙا ذلٛ ازػِت 

ّة (36( الِبا وذلٛ بٍاُٚ )56العراؿة ِلَ ِّوة ٍٚامٌا ) ( من 21و)االلّاب الٗٚػ
( 15صُ الٔغائُ والجُ ثٍٜهت من )االلّاب الٗػدِة ويب٘ ِلٌّا مّٙاس الٍُِ الم
الصؾابّة و االهصػاف المّّاري و ٖٙػة , وٍِلرت الباهات باؿجظعام المجٍؿًات 

 (.One-way Anova)ثصلّٞ البّاهات االشادي 
هجائذ العراؿة ان مؾجٍى الٍُِ الٔغائُ المصُ الّام لعى اٖػاد الّّوة واٌٍػت 

%( و الؾبب ُٖ 59لالؿجرابة الَ )ٝان موظٗوا شّح وللت الوؾبة المئٍِة 
مدٙٗا لصّا وذلٛ من طالل اٝؾابي المّلٍمات ذلٛ ٍِّد الَ ان الالِب ٚع ٍِٜن 

و ٖؾٍّلٍزّا الػِاهة مّلٍمات المصّة ِلٌّا المّٙاس من طالل الالجُ اؿجّملت 
ٍّٝي  ولٜن ّٓػ واع لصّا ُٖ االؿجٗادة من ًغى المّلٍمات ِلَ قٜٞ ممارؿات ؿل

ة وٌٖم المّلٍمات الظالة بالٔغاء والجٔغِة الٍُِ الٔغائُ باهي ,شّح ِّػف  )مّٖػ
ُٖ الصّاة الٍّمّة بمٍرة مؾجمػة المصّة و الٙعرة ِلَ ثًبّ٘ ًغى المّلٍمات 

المجٜاملة  الموؼلّيثٜؾبٌا قٜٞ الّادة الجُ ثٍزي ٚعرات الٔػد ُٖ ثصعِع وازباثي 
 (.1)ِؽ ٚوعِٞ الجُ ثصاٌٖ ِلَ لصجي وشٍِّجي وذلٛ ُٖ شعود امٜاهّاثي 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         
امٌات المؾجٙبٞ .المؤثمػ الؾوٍي الدالح ِؽ ٚوعِٞ ِبع الػشمن . الجػبّة الٔغائّة وثًٍر الٍُِ الٔغائُ لعى -1

ؼ دراؿات الًٍٗلي ,زامّة ِّن قمؽ ,ممػللًٗٞ الممػي وثوفئجي  اِجي ,المرلع الداهُ , مٝػ  .1991و ِر
 



الٍُِ  الٍّامٞ الدٙاّٖة للمرجمُ ثّع من الٍّامٞ الػئّؾّة ُٖو ٍِها ِلَ ان 
ؿٍاء ٝان من شّح  (1)واٖػوف المصُ الٔغائُ والغي ِظجلٕ من مرجمُ الَ اطػ 

اٖة و المرامالت االزجماِّة ِلَ شؾاب يبّّة الٔغاء و مٍٜهاثي و اهٍاِي الوّ
ّة و الج ُ ٍِزع ٌّٖا مراملة المصة , شّح ان المرجمُ الّػبُ من المرجمّات الفٚػ

زامّة الوراح الٍيوُ و زامّة الؾلًان ٚابٍز من  ِلَ شؾاب المصة والًلبة ُٖ
 همن المرجمُ الّػبُ المرامٞ.

الَ ان الّادات و الجٙالّع االزجماِّة الؾائعة ثؾاًم ُٖ زِادة ( 2)ملصمشّح ِفّػ        
ؿٍاء اٝان ذلٛ ُٖ ثواول  الطػونالمراملة ل بؾبب الؾموة ِوع االٖػاد الن الفظك

ام الفػاب ,شّح ِجواول الفظك الؾّػات الصػارِة اهاّٖة اٝ دػ  الًّام و الصلٍِات
من شازجي و بالجالُ ثظؼن ُٖ الرؾم ِلَ قٜٞ دًٍن و مُ مػور الؼمن ِمبس 

ٍع الفظك  بعِوا و ِّاهُ من الٜ دّػ من امػاض الّمػ الجُ ثػثبى بالبعاهي مدٞ الو
ٍِها ( 5)واالمػاض الوٗؾّة و االزجماِّة (, 4)و امػاض الٙلب  (3)الؾٜػي داء الداهُ 

 (6)ِن ثٙمّػ الّمػ
و  ّوة البصح ثبّا للّبةٍُِِ الٔغائُ ِوع اٖػاد وّٖما ِجّل٘ بالٗػوق ُٖ مؾجٍى ال

 .إشمائّاالمؾجٍى العراؿُ لم ثٜن الٗػوق دالة 
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 انفصم اخلامس         
 
 االؿجوجازات و الجٍلّات-5
 االؿجوجازات -5-1
 الجٍلّات -5-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االؿجوجازات و الجٍلّات :-5
 االؿجوجازات:. -5-1

 ُٖ هٍء هجائذ العراؿة ومواٚفجٌا ثؾجوجذ الباشدة ماِلُ:.
ّة و الٗػدِة ُٖ الٔغائُ المصُ  ان مؾجٍى الٍُِ-1 لعى الِبُ بّن االلّاب الٗٚػ

 مصاَٖة الٙادؿّة ٝان موظٗوا .
ة وَمللٗٙػة المجالمصُ الٔغائُ ِوع الالِبّن ٝان ان اِلَ مؾجٍى للٍُِ -2

)اشاٌٖ ِلَ وزن مواؿب لُ( و ٝان اٚٞ مؾجٍى من الٍُِ المصُ الٔغائُ للٗٙػة 
 الجّلّٙات )الوفػة ( المجّلٙة 

 
بالؾّػات الصػارِة ِوع قػاء المٍاد المجَموة  اٚػا

 الٔغائّة .
3- 

 
خّػ لمجّٔػات قٜٞ اللّبة و المؾجٍى العراؿُ ِلَ مؾجٍى الٍُِ ال ٍِزع ثا

ّة و الٗػدِة   ُٖ مصاَٖة الٙادؿّة المصُ الٔغائُ لعى الالِبّن ُٖ االلّاب الٗٚػ
 الجٍلّات :.-5-2

 ُٖ هٍء اًعاف العراؿة و هجائرٌا ثٍلُ الباشدة بالجٍلّات االثّة:.
هػورة اًجمام المعربّن ُٖ ثٍزّي الالِبّن للٍُِ المصُ الٔغائُ من طالل -1

 الّمٞ ُٖ الرٍاهب االثّة:.المواًذ ذات الّالٚة و ورقات 
 )الوفػة( المجّلٙة بالؾّػات الصػارِة ِوع قػاء المٍاد الٔغائّة ٚػاءة الجّلّمات -
 لّة بدالث ؿاِات ِلَ االٚٞ .ثواول الًّام ٚبٞ الجعرِب او المواٖؾة او المصاهػات الّم-
 ثروب الًّام مُ ؿماع المٍؿَّٙ او مفاًعة الجلٗاز-
 ثواول العًٍن المفبّة )الصٍّاهّة(بٜمّات مصعودة  -
ثواول الٍزبات الٔغائّة ُٖ اوٚاثٌا المصعدة و لّؽ ُٖ المًبض الهي ِؼِع من هؾبة  -

 االؿجٌالك للًّام ٍٖق الصازة
لعى الِبُ ٖػق االلّاب و  الٍُِ المصُ الٔغائُازػاء دراؿة مفابٌة ُٖ -2

 الّٗالّات الػِاهّة المظجلٗة .
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 المػازُ الّػبّة : . -اوال
رؿالة بعح ,اشمع :ثٍِٙم ٖاِلّة بػامذ الظعمات المصّة ُٖ المعارس االردهّة .-1

 .1992االردن ,الرامّة االردهّة  المازؾجّػ ّٓػ موفٍرة ,ِمان
ة المّارف ,ِلٍّى , ِالء العِن :المصة ُٖ المرال الػِاهُ-2

 
 اإلؿٜوعرِة,موفا

 .1999ممػ 
الجػبّة الٔغائّة و ثًٍر الٍُِ الٔغائُ لعى امٌات ِؽ, ٚوعِٞ ِبع الػشمن :-3

اِجي , المرالمؾجٙبٞ , المؤثمػ الؾوٍي الدالح للًٗٞ الممػي  لع و ثوفئجي و ِر
ؼ دراؿات الًٍٗلي , زامّة ِّن قمؽ ,ممػ   1991الداهُ , مٝػ

 المػشلةالّلُ,ٖظػي قػِٕ : مؾجٍى الدٙاٖة المصّة لعى الًلبة ُٖ هٌاِة -4
ؿاؿّة

 
الّلّا ُٖ المعارس الصٍٜمّة ُٖ زوّن ,رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرة  اال

 ,زامّة الوراح الٍيوّة ,هابلؽ ٖلؾًّن.
الصمٍل ِلَ  الػشّم .مؾجٍى الٍُِ المصُ وشمادالٙعومُ, ِبع الوالػ ِبع -5

هعِةالمّلٍمات المصّة لعى الِبُ 
 
و  الجػبٍِةالّػبّة للٜػة الًائػة ,مرلة الّلٍم  اال

 263-223( ص1( الّعد)6الوٗؾّة ,ٝلّة الجػبّة زامّة البصػِن ,المرلع )
(2115). 
الٌوعي, شؾن ِبع الػؤوف , ثّّٙم مؾجٍى الٍُِ الٔغائُ لًالبات ٝلّة الجػبّة -6

ازِ٘ ,مرلة الوٍِّة  للبصٍث الؼراِّة, المرلع  اإلؿٜوعرِةلجّّٙم اٚجماد موؼلُ بالٚؼ
 .1995( 2( الّعد)41)
لمرليًؼاع بن مصمع و زمّٞ بن ّٖػوز : الٍُِ المصُ الٔغائُ ,-7

 
الّػبّة للٔغاء  ا

 .2114( 1( المرلع )5,الّعد) و الجٔغِة
( دار الربٞ للًباِة والوفػ 1ؿّع اشمع : الٍُِ المصُ الٔغائُ ,ط) مصمع-8

 .1989( الٙاًػة 1مرلع)
.م.د مفجاق ِبع الػها ماقُ قػارى .البصح الّلمُ -9
 
ٗاًّم و ثًبّٙات ,الًبّة ما

ولَ
 
 .2116ع الممٍرِن مراور الممػف الّٙاري ,العٍِاهّة قار  اال



و الٗؾٍّلٍزُ ٚواِا و مفٜالت مّالػة , ملصم ِاِع ٖوٞ:. الًب الػِاهُ  -11
  1999دار الٜوعي للوفػ و الجٍزُِ , اربع االردن 
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 ( 1ملص٘) 
 

 اؿجمارة اؿجبّان الٍُِ المصُ الٔغائُ
 

م  درزي الٗٙػات                                                                   الٚػ
 ِالّي زعا

 درزي
 ِالّي

 درزي
 مجٍؿًي

 درزي
 موظٗوة

 درزي
 موظٗوة زعا

      اثواول الٍٗاٝي و الظوػاوات الًاززة اٝ دػ من المّلبة. 1   
      اشاٌٖ ِلَ وزن مواؿب لُ  2  
ٍع ُٖ المٍاد الٔغائّة المجواولة 3         اه
اثواول الًّام ٚبٞ الجعرِب او المواٖؾة او المصاهػات الّملّة بدالث  4  

 ؿاِات ِلَ االٚٞ
     

      اثروب ثواول الًّام ُٖ المًبض  5  
      الرٍ الصار. اقػب الماء البارد بٜمّات مصعدة اخواء الجعرِب ُٖ 6  
      اثواول الٍزبات الٔغائّة ُٖ اوٚاثٌا المصعدة  7  
      اٖوٞ الًّام المًٌٍ ِن الًّام المٙلُ  8  
  
  9 

اثواول وزبات ٓغائّة مجٍازهة ثفجمٞ ِلَ الٜػبًٍّعرات والعًٍن و 
 البػوثّوات و

 االمالح و المّادن و الّٗجامّوات و الماء.

    
 

 
 

      اثواول المظلالت و الجٍابٞ و المصػقات بٜمّات ٚلّلة 11
      اثروب ثواول اللصٍم ٚبٞ الجعرِب او المواٖؾة او المصاهػات الّملّة 11
      اثروب ثواول الًّام مُ ؿماع المٍؿَّٙ او مفاًعة الجلٗاز 12
      اثروب قػب الفاي و الٌٍٙة بعرزة ٝبّػة  13
      اثواول العًٍن المفبّة )الصٍّاهّة( بٜمّات مصعودة  14
اثواول الجّلّمات)الوفػة( المجّلٙة بالؾّػات الصػارِة ِوع قػاء المٍاد  15

 الٔغائّة 
     

 

 


