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 واقع البحث التخبهي في رسائل الساجدتيخ والجكتهراه في السشاهج
 تجريذ التخبية اإلسالمية في العخاق وطخائق

 مٕٓٔٓ –م ٕٓٓٓفي الفتخة من 
 ممخص الجراسة:

ْيذ دد ذ لددل  ذاس ل  ددل مذ هددت هذهددلدذاست الددتذإسددوذقعتوددتذهاتددلذهاقالهددلتذاس عددئذاسلمادد
ْ ذ ما ددلذقددت اهذاسلما دددتذاالددوض تذ دد ذاس دددما ذهه ددلذق ددد ْ ادذ دد ذاس  دددلهقذًه هاسددتول

ذ لق و.ضقلمحذس لذللكْنذعل هذهلدذاس عْثذض
ْنهذع  تذاست التذضّذ) (ذ للستذهأًمهحتذق ثد ذ   دلذاسملدل  ذهارًدل الذذاسلد ذ27قك

 ،ذهقدددِذ7202-7222أنادددنتذ ددد ذاسالض دددلتذاس مات دددتذردددومذ لدددمةذاست الدددتذض دددلذعدددل ذ
ْعددتذضددّذاس  مددماتذهقددِذ   ددلذاس  لنددلتذاس ل لقددتذ خددلذضددّذرددومذألاةذامددل لهذعلددوذضا 

ْضلمييذالعل دددل دذاس ددد خقذاسلأكدددتذضدددّذودددتتخلذها لقخدددل،ذهالدددل ت  ذاس لحدددئذاس ددد خقذياس  ل ددد
اس و ددِذسٌ   ددتذاست الددتذههددْذق ددل ت ذسق ددلتذهقعل دد ذاس لددلجذاسيكددميذ دد ذحقدد ذض م دد ذ

ذض  ّذضّذرومذا يذاس  مماتذاسك  ت.
هتددتذألدديمتذاست الددتذعددّذاس لددل قذادق ددتاإنذعددتلذاسملددل  ذاس  اددنةذرددومذ لددمةذاست الددتذ

(ذضدّذإعددتالذاانددلث.ذ27هأًمهحددتذض خددلذاا لدلنذهاواددْنذ)(ذ لدلستذ27اا لدلنذهلدد  ْنذ)
هتددتذ ددلمذاس ددد خقذاسلاما دد ذ دد ذضقتضدددتذاس  ددلهقذاس  ددل تضتذهق  دددلذسددلسُذولنددهذض َدددِذ
اس  لسادددلتذااح دددل  تذهودددي تذهالدددلتاس تذض دددل،ذو دددلذولندددهذاارل دددل اتذهاالدددل لنلتذ

ْعل. ذأكثمذألهاتذ  لذاس  لنلتذم 



(ذ7(ذهاا لددلنذس ددلحث ّذق   دد ّذ)2اددلحث ّذأ لن دد ّذ)ذهانددهذاللددلث لمذر ددهذ لددل  ذسددثوث
كلندددهذ   دددلذاسملدددل  ذارردددملذضدددّذإعدددتالذاس دددلحث ّذاس دددمات  ّ،ذه دددلمتذ   دددلذضلدددْنذ

ذاسملل  ذالسلغتذاس ما ت،ذهأغل خلذقعهذإممافذضشلمك.
ذ

 واقع البحث التخبهي في رسائل الساجدتيخ والجكتهراه في السشاهج
 ة في العخاقوطخائق تجريذ التخبية اإلسالمي
 خالل عذخ سشهات

 مقجمة: -ٔ 
ْاعدددتهلذ ْ ذاسدددتوّذاالدددوض ذهأهمذضدددّذأ لدددوذت اسلما دددتذاالدددوض تذٍخدددمتذاَخددد
ْس لذارعَددِذ )ر(ذ قددتذأ لددلهذاذلدد علنهذهق ددلسوذس  لدد ذاس ددلتذ لددلستذ هع دد ذ خددلذ لدد

ْ ذعلوذقما لخِ،ذاسلما تذاالدوض تذاس لكلض لدت،ذهودلن)ذودلوذاذعل دهذه سدهذاالو ،هس ق
هلدددلِ(ذاسقدددتهةذاسع ددد تذسخدددِ،ذهاس ثددد ذارعلدددوذ ددد ذوددد ذمددد م،ذ كدددلنذنلدددلجذقلدددُذاسلما دددتذ
اس علاتذاسكما ذإذذنقلخدِذاسملدْمذ)ذر(ذ خدلدذاسلما دتذاالدوض تذاس لكلضلدتذضدّذاساخلسدتذ

ْحدتة،ذ ْاذإسوذاس لِذهضدّذاسيقدمذإسدوذاسغ دوذهضدّذاسيمتدتذإسدوذاس هضدّذاسدلمذإسدوذاس دن،ذ كدلن
 (0)ر مذأضتذأرمذ هذسل لت.

إنذقددت اهذاسلما ددتذاالددوض تذاذققل ددمذعلددوذض م ددتذاسٌما ددل،ذإن ددلذقل ددتادذإسددوذض م ددتذ
ْاددت،ذهألددلس  ذاسلددت اه،ذ ٌماقددتذاسلددت اهذو  غدد ذأنذ اس ددتا تذسل َماددلتذاس ي دد ت،ذهاسلغ

 ل  دت،ذأهذعدّذاس دل لِ،ذ د ذو َمذإس خلذاذعلوذأللتذأّنخلذم مذض ي  ذعدّذاس دللةذاس
ْتددلذق ل  دد ذقشدد  ذاس ددل لِذهتت اقددهذهحل لقددهذهارلددلس  ذ علددوذأنخددلذ ددنمذضلكلضدد ذضددّذض

ذ(7اسل ذقل لذ  ذق َ ِذاس المذسلل لِ.)
ْادددتذضخ ددددتذ هسقدددتذحققدددهذًما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذهألدددلس  خلذنلدددل قذقما

 دد ذقيددْ ذاس ال ددلذاس  ددلِذان ك ددهذ ال هددلذ دد ذ  دد ذاس  ددل  ّذارها دد ذ،ذهاددتتذ ال هددلذ

                                                 

ذذ.10 ،ذصذ0433ر مذ لً تاذض خقذاالو ذ  ذقما تذعق تةذاس وم،ذلضشل،ذلا ذاس  م،ذ ذذ(0)

 ،ذ0443،ذاسقلهمة،ذضكل تذاستا ذاس ما ذسلكللب،0اذاس  لهقذاست ال تذ  ّذاس َماتذهاسلٌ  ل،ذطمعلقت(ذح ّذ2)ذ
 .41-49ص



ْاددتذ دد ذاس ال  ددلتذ ْ ذاسعإلددل ةذاالددوض تذاسناهددمة،ذهولنددهذ ال هددلذت ْتددهذ دد ذع دد هقي
ًما قدددلدذعددتةذ ددد ذقما دددتذاان دددلنذذ-ر–اس لس  ددتذاسلددد ذأردددلتذ خدددل،ذهسقددتذلدددلُذاسملدددْمذ

اه خِ،ذهع ددد ذاس  ددلِ،ذ اعددوذ  خددلذاسيددمه ذاسيملقددتذ ددد ّذاس ل ل دد ّذهتددت ةذًلتددلقخِ،ذهضددْذ
علدددوذق   لخدددلذهسكددد ذًماقدددتذضدددّذهدددلدذاسٌما دددلذ ال هدددلذ ددد ذق   دددتذ لنددد ،ذأهذأكثدددمذضدددّذ

ْان ذاسش   تذاان لن ت.) ذ(2 
هإذاذولندددهذ دددماضقذاست الدددلتذاس ل دددلذا دددتذأنذودددلِذإعدددتالهلذالدددلالاتذسعل دددلتذاس ال دددلذ

ْاند  اسلد ذذهضلٌل لتذاسل   تذ  ه؛ذ لندهذو  غد ذضما  لخدلذضدّذهتدهذدردم،ذهضدّذأهدِذاسا
ْامذ ددد ذقلدددُذاس دددماضقذااقالهدددلتذاسلددد ذق ددد مذ  خدددلذاس عدددْث،ذ ق دددلتع ذاس ما  دددتذهاسلٌددد
ْا ددد لذهاس شددكوتذهاسيتددلتذاسلددد ذق ددلخت خل،ذه دد ذهدددلاذ هاس اددلاتذاسلدد ذقغٌ خددل،ذهاس 

ذ(.4اس   وذو وتذا يذاس لحث ّ)
ْع  ددتذأنذاسل لدد ِذاس ددلس ذسددّذقكددْنذ ددلعوذ دد ذقعق ددلذأهتا ددهذإاذحدد ّذقكددْنذضل  ددناذ دد ذن

است الدددددلتذهاس عدددددْثذاسلددددد ذو لاخدددددلذ ددددد ذضادددددلاتذضل دددددتلة،ذسلل  دددددتذاسعل دددددلتذاس لعدددددت،ذ
ذهاس  لعتةذ  ذاق لذذاسقما ات.

ْلذاس ل  تذإسوذاسكث مذضّذاانلقللاتذضدّذارهلدلطذ ْيذق مضذ  ذاس ق إنذاس عئذاسلما
ْاتذهضّذرل  خل،ذسلسُذ لنذإرإللعهذسل عئذق تذأضدماذ دمه الذهض دم اذالد  لذإنذ اسلما

 عْثذاس ل لقتذ خلاذاس المذهه ذاسل ذق د  خلذاسد  يذ  عدْثذاس عدْثذق دتذضعدتهلةذاس
ذ(.9أهذغل  ت)

ْيذقَخدمذ د ذعدتةذأمدكلمذضدّذأه خدلذاسملدل  ذاسالض  دتذاسلد ذق دتهلذ هنللجذاس عئذاسلما
ْاددتذ،ذ ًددوبذاست الددلتذاس ل ددلذسلع ددْمذعلددوذل  ددتذعل  ددتذ دد ذإحددتلذاس اددلاتذاسلما

                                                 

ْالذاس  تذاكما ل يتذاسلما تذ2)  ،ذ0432،ذلا ذاسيكمذاس ما ،ذل. ،ذ0اسعتوئذاسشماف،ذط  ذذاالوض ت(ذع تذاسا
ذ.22ص

اس ما ذسل ٌلمذاس ل  ،ذقعمامذضمونذذاان لن(ذعتنلنذ ت اناذله ذاسل ل ِذاس لس ذهضماكنذاس عْثذ  ذقخ تتذ0)
ْضلن،ذيقخ تتذ ْحتةذاس ما ت،ذهض ل تذع تذاسع  تذم ضمونذل اللتذذ"اس ما ذسل ٌلمذاس ل  ذذاان لنل اللتذاس

ْح ذ.04 .ص0439 ما ت،ذس  لن،ذ  مهت،ذتةذاساس

ْيذههاتلذاس شكوتذاسل ل   تذهاس ال   تذ  ذللٌ تذع لن(ذ7) (ذولسعتذع  لنذهح  مامذاس ل  لن ،ا)اس عئذاسلما
ْاتذهاس ي  ت،ذ لض تذااضل اتذاس ما تذ ْ ةذ  ذهتل لذاس للقوذاسيكميذسل لحث ّذ  ذاست اللتذاسلما ه تتذاعث تذض ش

ذ.4(.ص0442ّذ)اس لعتة،ذاس  



أللقلةذضل    ّذض دلذأنذقكدْنذ كدمةذسدتلذاس لحدئذهه ذق إللذاممافذض ل مذضّذ
حلدددوذق ددد لذع دددوذضلكدددلضوذهاسملدددل  ذاسالض  دددتذق دددتذهعدددلمذاعث دددلذألللددد لذق دددخِذ ددد ذ
ْامذاس  م تذهقماك خلذ  ذق  ىذض د ّذهق كدهذاقالهدلتذاس عدْثذهض دل اقخلذ د ذ قٌ
ْاددددهذاسوحقددددتذهاس ددددلحث ّذ ذسددددُذاسل  ددددى،ذهسخددددلذقددددأا مذو  ددددمذ دددد ذاس لحددددئذني ددددهذهاع

(.ذسدلسُذ دلنذقق د ذاقالهدلتذاس عدئذ د ذ دماضقذاست الدلتذ1  ّذإسوذاسعق ذوك )اس  ل
ْ مذض ددل اذوددلسعلذسلعكددِذعلددوذ ددتهاهل،ذهاددنهلذاسقددل   ّذعل خددلذ لغلقددتذ ا  ددتذ اس ل ددلذودد

ْا خلذأكثمذهات  تذهقكلضو. ذق  ّذسخِذضتلذ لعل لخلذهالسللس ذقكْنذإضكلن تذقق
 مذكمة الجراسة: -ٕ

ْيذ دددد ذادهنددددتذارر ددددمةذإسددددوذوث ددددمذضددددّذاانلقددددللاتذضددددّذق ددددمضذاس عددددئذاسذذذذذذذذ لمادددد
ْاددتذهضددّذرل  خددلذسددلسُذ ددلنذإرإلددلعهذسل عددئذق ددتذأضددماذ ددمه الذهض ددم اذ ارهلددلطذاسلما
ْ ادذاسلد ذودلِذإعدتالهلذ ْيذهد ذ لدل  ذاس ل  دل مذهاسدتول هانذضّذأهدِذأهع دتذاس عدئذاسلماد

ضما  لخدددلذضدددّذهتدددهذالدددلالاتذسعل دددلتذاس ال دددلذهضلٌل دددلتذاسلما دددتذ  دددهذسدددلسُذو  غددد ذ
ذررم؛ذهسلسُذقلعتلذضشكلتذاست التذاسعلس تذ  ذاس  امذاسم    ذاسللس ا

مااا واقااع البحااث التخبااهي فااي رسااائل الساجدااتيخ والااجكتهراه فااي السشاااهج وطخائااق 
 م؟ٕٓٔٓ -مٕٓٓٓتجريذ التخبية اإلسالمية في العخاق في الفتخة من 

س لدلجذاس عثد ذ د ذ لدل  ذاس ل  ددل مذهقدلِذاا لادتذعلدوذهدلاذاس د امذضدّذرددومذقعل د ذا
ما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذ ددد ذاس دددما ذ ددد ذاسيلدددمةذضدددّذ ْ ادذ ددد ذاس  دددلهقذًه هاسدددتول

ْ ذذضدددددّذح دددددئذاس  لودددددمذاسللس دددددتا  7202ذ- 7222 ض مدددددماتذ)اسل ل ددددد ذاسنض ددددد ،ذنددددد
                                                 

ْلو ّذ د ذاالا ةذاس لضدتذ د ذ ادلذ3) ْ ادذسل د  (ذهح تذاسخ تي،ذهذاح تذأس  لن ،ذ)اقالهدلتذاس عدئذ د ذ لدل  ذاسدتول
ْل0442- 0419تمنذ ْ ذذ- (ذضالتذ لض تذاس لُذل  ذ.212-274 (اذصذ0444(،ذ)7)1ناالا اتذسل ل

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



اسملددلستذ /ل،ذسغددتذاسملددلست،ذاسالض ددتذاس لنعددتذسلت  ددت،ذ دد هذاس لحددئ،ذ   ددتذاس لحددئ،ذ
 الدددددددت،ذألهاتذ  دددددددلذاس  لندددددددلتذهقعل لخدددددددل،ذاسيتدددددددلتذاس  دددددددلخت ت،ذاالدددددددلس  ذضددددددد خقذاست

ْ ذاامماف( ذااح ل  ت،ذن
 أهجاف الجراسة: -ٖ

 تهجف الجراسة الحالية إلى مايمي:
ما ددددلذقددددت اهذاسلما ددددتذ ْ ادذ دددد ذاس  ددددلهقذًه ل الددددتذهاتددددلذاعددددْثذاس ل  ددددل مذهاسددددتول

ذ .7202-7222االوض تذ  ذاس ما ذ  ذاسيلمةذضّذ
 ية الجراسة:أهس -ٗ

 تبخز أهسية الجراسة الحالية في األمهر التالية:
ما دددلذقدددت اهذذ-أذ ْ ادذذ ددد ذاس  دددلهقذًه ضدددّذل الدددتذهاتدددلذ لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسدددتول

ْ مذتلعددددتةذ7202-7222اسلما ددددتذاالددددوض تذ دددد ذاس ددددما ذ دددد ذاسيلددددمةذضددددّذ  ذقدددد
ْ ذضددّذاس عددْثذقي ددتذض خددلذاس ددلحثْنذهاسقددل  ْنذعلددوذاس   دد ذ  لنددلتذ دد ذهددلاذاس دد

ْيذهاسٌوب. ذاسلما
قْ دد لذااقاددلدذاس ددل ذسلقإلددلقلذاس عث ددتذاسلدد ذق لهسلخددلذاسملددل  ذ دد ذق  ددىذذ-ب

ما لذقت اهذاسلما تذاالوض تذ  ذاس ما . ذاس  لهقذًه
 حجود الجراسة: -9
ْيذ دد ذذحااجود مكاةيااة: - أ ققل ددمذاست الددتذاسعلس ددتذعلددوذقعل دد ذاس لددلجذاس عثدد ذهاسلمادد

ْ ادذ دد  ذًما ددلذقددت اهذاسلما ددتذاالددوض تذ دد ذاسالض ددلتذ لددل  ذاس ل  ددل مذهاسددتول
 اس مات تذهاذولٌم ذإسوذاس للجذاسليذقلإل  هذأهع تذاس شمذاررمل.

ْ ادذ ددد ذذحاااجود زماةياااة: - ب ققل دددمذاست الدددتذاسعلس دددتذعلدددوذذ لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسدددتول
ْتشدددهذ ددد ذاسيلدددمةذضدددّذعدددل ذ ًما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذ ددد ذذاس دددما ذاسلددد ذن

 .ذ 7202ذ–7222

ْ ذذحجود مهضهعية: -ج ققل مذاست التذعلوذاسع ْمذعلوذا ديذاس  لندلتذضثد ذ)ند
ْ هذاسمللستذ.........اسخ(. ذاسمللست،ذسغتذاست التذ،ذاسيتتذاس  لخت تذ،ذق

ذمشهج الجراسة:-ٙ



ْضلميذ ههْذضد خقذهودي ذذ(bibliometric approach)ق ل ت ذاس لحئذاس  خقذاس  ل 
 ههْذو لذ

ق ل ت ذسق لتذهقعل  ذاس للجذاسيكميذ د ذحقد ذض م د ذض د ّذضدّذذ.(2)ولوميذاس لسك ذيذ
ْمذعلددوذر ددل ىذع ل ددلتذقدددتاهمذ رددومذا دديذاس  مددماتذاسك  ددتذ خددتفذإسقدددلمذاسإلدد
ْ ذاس اددلاتذاس ل  ددت.ذذو ددلذق  ددوذهددلاذاس دد خقذاأن ددلطذ ْضددلتذهقل ددلذض ددل اتذقٌدد اس  ل

ضدّذروسدهذذااق لمذاس ل  ذ  ّذاس لحث ّذ  ذق  ىذض  ّذههْذضدلذق د وذاس دلحثْنذ
ْعدددتذضدددّذ إسدددوذض م دددتذااقالهدددلتذاسلددد ذق ددد مذ  خدددلذاس عدددْثذ ددد ذضادددلمذا   دددهذأهذضا 

ذاس الات.
 عيشة الجراسة : -ٚ

ْ ادذ ددد ذًما دددلذ ْعدددتذضدددّذ لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسدددتول ققل دددمذاست الدددتذاسعلس دددتذعلدددوذضا 
-7222قدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذاسلددد ذض علخدددلذاسالض دددلتذاس مات دددتذ ددد ذاسيلدددمةذضدددّذ)

ْعخددلذ)7202 (ذأًمهحددتذ74( لددلستذضل  ددل مذه)42(ذ لددلستذض خددلذ)27(،هتددتذ لدد ذضا 
ْلةذ دد ذضكل دددلتذاسالض ددلتذهاسكل دددلتذاس لنعددتذههددد ذ لض ددتذاغدددتال ذول دددتذ ْ ددد ْ ادذض لولدد

 قما تذا ّذ متذه لض تذاس ْو ذ كل تذاسلما تذارللل ت
 أدوات الجراسة: -ٛ

ْلذاع ددددئذقكددددْنذ تددددلتذاسلعل دددد - أ  ذهدددد ذاسملددددل  ذإعددددتالذالددددل ل ةذقعل دددد ذاس علدددد
ْ ذاست التذهقكدْنذضيدملاتذاسلعل د ذهد ذاس  مدماتذاسللس دتاذ)ذ هااًل الذضْ 
ْ ادذذ،ذسغددتذاسملددلستذ،ذ ْ ذاسملددلستذضل  ددل مذ/ذلولدد ْعاددلذاسنض دد ،ذندد ض مددماتذاسل
اسالض ددددددددتذاس لنعددددددددتذسلت  ددددددددت،ذ دددددددد هذاس لحددددددددئ،ذ   دددددددد تذاس لحددددددددئ،ذضدددددددد خقذ

تدلتذاس  دلخت تذ،ذ د هذاست الت،ألهاتذهأللس  ذ  لذاس  لنلتذهقعل لخل،ذ،ذاسي
ْ ذاامماف(. ذاسيتلتذاس  لخت تذ،ذن

 مرطمحات الجراسة: -ٜ

                                                 

ذ.91-70 .ذصاذ0442(،ذ7)ذ77،ذ للستذاس كل تذذغما  ذهقٌ  قلقه(ضا  ذاس لسك ذاذ)اسق لتذاس   لْذذ (ذ0)

ذ

 



ذاطخائق التجريذذ-أ
ذولكْنذض ٌللذًما لذاسلت اهذضّذول ل ّذه لاذاسٌما لذهاسلت اه.

ذ
ذ

ذالطخائق:ذ-اها
ْ ذأضدددددلالخِذ0) (ذاسٌماقدددددتذ)سغدددددت(اذاس ددددد   ذأهذاس ددددد مةذأهذاس دددددله ذهاقدددددلمذ)ًماقدددددت(ذاسقددددد

ا ْسددهذق ددلسوذهر ددل هِ،ذهض ددهذت أقددتذو ددلذ متددلدذض لليددتذذ،00اساددّاذذ)ُكشَّااا َطَخاِئااَق ِقااَجد 
ماقدددتذاسم ددد ذضله دددتذهاسٌماقدددتذاسعدددلمذققدددلماذضدددلعامذ دددونذعلدددوذًماقدددتذ ْاؤندددلذًه أه

ذ(3)هاحتةذأيذحلمذهاحتة.

ْيذ لخلذق مايلتذوث مةذض خلا7) ذ(ذأضلذاسٌماقتذ  ذااووحذاسلما
ْتددلذ)أ(ذيلددل مذاس شددلًلتذهاسل ددم لتذهاسليددلع ْ خددتذاسلدد ذق ددل تذ دد ذاس  وتذاس 

ذ(4)ذاسل ل   ذهقْو ذاس ل ل  ّذإسوذارهتافذاس عتلةي.

ْو تذضل ل دددلتذهضلمااٌدددتذ ْعدددتذضدددّذارنشدددٌتذهاا دددماماتذاس قل دددتذهاس دددل )ب(ذيضا 
ذ(02)اشك ذق  لذ لعق لذهتفذضلي.ذ

ذالتجريذ:ذ-ثاةيا
عل ددددهذذ(ذذاسلددددت اهذ)سغددددت(اذضددددّذل تذاسكلددددلبذل الددددت،ذهت دددد ذلدددد  ذ)إل ادددده(0)

اس ددددو ذسكثددددمةذل الددددلهذولددددلبذاذق ددددلس ،ذ)لا ت(ذاسكلدددد ذهقتا لددددخلذا   دددد ذ
ذ(00)قتا تذاسكل ذهق ختهلذالسقمامةذهاسعيظذستوذو  لهل.

ْيذسهذق مايلتذعتةذض خلا7) ذ(ذاسلت اهذ  ذااوٌوحذاسلما

                                                 

ذ240 ،ص0424،  مهت،لا ذاسكللبذاس ما ،0 ذ ّذا  ذاكمذاسماعياض لل ذاس علح،طذ(8)
دم ذقت ا دخل،ذطذاسوذاذضتر ه رمهنذذع تذاسمح ّذولسلذع تذاذ(9) ،ذع دلن،ذلا ذاسيمتدلنذ0اسلما تذاالوض تذًه

ْعال،ذ ذ.022 ،ذص0440سل شمذهاسل
ْعادل،ذذ،0،ذطهاذًم ذاسلت اهذأس لضاْللذاس  نيذهذذ،ذع ميذأسذلوذض  معذ(10) ْاه،ذذضكل تذاسيوحذسل شمذهاسل اسك

ذ.ذ72 ،ذص72222
ذذ722صذاس م لذاس ل ل، ذ ّذأ  ذاكمذاسماعياذ،ذ(11)



ْسه،ذأهذ ْاوددل ذوخددتفذإسددوذإاددل ةذاس ددل لِذهقعي ددندذهق ددخ  ذح دد )أ(ذينشددلطذق
ْعددتذارع ْمذإس خددلذاشددك ذأنددهذضا  ْاوددل تذهاسقددما اتذاسلدد ذوددلِذاسلادد  ددلمذاسل

ذ(07)ت تيذض َِي.

ْتلذق ل  د ذس  دلعتةذ ْ ذ خلذاس  لِذ  ذض ْعتذاس شلًلتذاسل ذقق )ب(ذيضا 
ْاتذضعتلةي. ذ(02)ذقوض لدذ  ذاسْوْمذإسوذأهتافذقما

 التخبية اإلسالمية: -ج
وددد ،ذهت ددد ذاسلما دددتذ ددد ذ اددددوذاذاسل خدددتذالسل   دددتذهاسلغلقددددتذهاسلأل(04)ذاسلما دددتذ)سغدددت(ذ-اها

ْسهذق لسوذعّذضعله ةذ معْنذس ْلدوذ) ا وماو،ذا   وذو شأ،ذهض هذت ََ ِفيَشاا َوِلياج  َأَلْم ُةَخبِّا
ْا،ذا   دوذ03(ذاسش ماماذَوَلِبْثَت ِفيَشا ِمْن ُعُسِخَك ِسِشينَ  ْا،ذ اد .ذهت  ذاسلما تذضّذ ادل،ذوماد

ِمَجة  َفِإَذا َأْةَدْلَشاا َعَمْيَهاا اْلَسااَا اْهَتادَّْت َوَرَباْت َوَتَخى اأْلَْرَض َهان لذهعال،ذققْمذاذق لسوذ)
ذ.9(ذاسعقاذَوَأْةَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيجٍ 

ْيذسخلذعتةذق مايلتذض خلاذ-الن ل ذاسلما تذاالوض تذ  ذااووحذاسلما
ْانددد ذ0) ْ ذاسشددما تذهقخددتفذإسدددوذق شددتتذ  ْلةذق لإلدد مذ  ددد (ذيإنخددلذع ل ددتذضق ددد

ْ ذاسش  ددد تذاا ْلقدددتذلذلددد علنهذهق دددلس ،ذهاقددد ن دددلن تذ    خدددلذسلعق دددلذاس  
ْ  هذق لِذأ مالذ رماّذعلوذه لذًما لذضو  دتذ  خلذأ مالذذهذويلمةذعلس تذ ل

ْاِذضو  تي. م ذقق ْلذق ل   لدذضعتلادذًه ذ(09)ذض ل  ل ّذضعل
ْعتذاس يله ِذاسل ذودمق  ذا إلدخلذ د  يذ د ذإًدل ذ كدميذهاحدت،ذق دل تذ7) (ذيضا 

 دلل ذهاسقد ِذاسلد ذ دلمذ خدلذاالدو ذاسلد ذقملدِذعدتلادذضدّذاا دماماتذإسوذاس 

                                                 

ْعال،ذاسمالض،ذلا ذعلسِذ،0 ذاست اقاذقعل  ذاس  ل تذاسل ل   ت،ذطذ(12) ذ، 0444اسكل ذسلٌ لعتذهاس شمذهاسل
ذذ02ص

،ذع لن،ذ7لض اذًم ذاسلت اهذاس لضتذهضخل اتذق ي لذهق ٌ  ذع ل تذاست ت،ذط ع تذاسمح ّذع تذاس و ذذ(13)
ذ.ذ01 ،ذص7222لا ذاس  لهق،ذ

ذ.ذ271ذ–ذ272 ،ذص0437ذ،ذ  مهت،ذلا ذأح لمذاسلماثذاس ما ،0إ ماه ِذأن هذه رمهناذاس  اِذاسْل  ،ذطذ(14)
م ذقت ا خل،ذضم لذلل ل،ذصه رمذذولسلذع تاذلذّع تذاسمح ذ(15) ذ.ذ04هناذضتر ذإسوذاسلما تذاالوض تذًه



ْولدذوليددددلذ هاسٌما ددددلذاس ل  ددددتذاسلدددد ذودددد ليذق ي ددددلهلذإسددددوذأنذق ددددلُذاس ددددممذلددددل
ذ(01)ذهعق تةذاالو ي.

ذ

ذ

ذ

ذ

 اإلطار الشظخي:  -ٓٔ
 تحميل السحتهى: -أ

ْالذااق دددلمذذ ضدددّذألدددلس  ذاس عدددئذاس ل ددد ذاسلددد ذقكثدددمذالدددل تاضخلذ ددد ذل الدددتذضددد
ْي،ذهضدلذقيدلهتذارهدتافذاس لودتذاكد ذاعدئذق دل ت ذ د ذقعل د ذ أللْبذقعل  ذاس عل
ْي،ذإاذأنذالددل تاضهذ  خددلذ    ددلدذهددت لدذألللدد لد،ذضدد لادذق ددمفذاقالهددلتذاس ددللةذ اس علدد
ْتدْفذعلدوذر ل  دخلذاٌماقدتذعل  دتذض َ دتذهسد هذالدل للادذإسدوذ اسل ذودلِذل الدلخلذهاس

ْا  ت ذ.انٌ لعلتذذاق هذأهذض لسالتذعش
ْاعدتذقإلد ٌه،ذذ إنذاسقْمذاأنذاس عئذضعلهستذض َ تذق   ذأنذض خادلدذقعك ده،ذهت

ْادذقا ذأنذق ل تذإس خل،ذهس هذضّذاس  قْمذأنذق ل ت ذ  هذألهاتذق لدْذضدّذهدلدذ هأو
ذاس يلت.

ْلذوددألاةذضددّذألهاتذاس عددئذاس ل دد ذسددهذضدد خقذهأوددْمذ...ذهسقددتذذ هقعل دد ذاس علدد
اللتذاسل ذالل تضهذهلدذارلاةذعدت ذااسلدنا ذكلنذاس   ذاسم    ذ  ذق ثمذا يذاست ذ

ْاع ذ ْاقخدددل،ذ إلدددودذعدددّذاس ادددنذعدددّذاال اكذاسددد ا ددد خقذإعدددتالهل.ذهاستتدددتذ ددد ذإق دددل ذرٌ
ذ. ٚٔ)اضكلنلتذقٍْ يخلذهحتهلذالل تاضخل

ذتعخيف تحميل السحتهى: -ب

                                                 

هاسل لدددد ِذ،ذهعا ةذاسلما ددددتذذ0عددددنتذرل دددد ذاس ناددددنيذه رددددمهناذض ددددلهقذهألددددلس  ذقددددت اهذاسلما ددددتذاالددددوض ت،ذطذ(16)
ْ اتذاس  ّ،ذ ذ.1 ،ذص0441  خ

((
17

 بقمسدداسددخاداياحّم يرجددع ا –مسسددّ  –رشدددي مدًددد طعيًددّل ححهيددم انًحخددٕٖ فددي انعهددٕو اإلَسدداَيت ي ٕٓيددّ  

 .17ص



ْلذوث مةذ قتذتل ذ ل مايدهذعل دلمذعدمبذهأ لند ذه   دلذولد ذذ ق مايلتذقعل  ذاس عل
ذلدذاسل مايلتاا يذضّذه

اأنددهذيوخددتفذإسددوذاسل دد  لذاسك دد ذس إلدد ْنذض دد ّ،ذذ(Kaplan)عم ددهذوددلاونذ .1
ْمذنَددل ذسليتددلتذودد ِذس  ٌدد ذ  لنددلتذض للدد تذسيددمهضذضعددتهلةذ هذسددُذ دد ذ دد

ذ. ٛٔ) رلوتذ خلاذاس إل ْني
ْلذاذاأندددهذيأحدددتذألدددلس  ذاس عدددئذذ(Berelson)ها دددمفذ  مس دددْنذ .2 قعل ددد ذاس علددد

ْلذاسَلهمذاس ل  ذاسل ذقختفذإسوذاسْولذاس  ْع ذهاس  َِذهاسك  ذسل عل  ْ
ْالذااق لمي  . ٜٔ) س للةذضّذض

ْلاذاأندددهذيألددلْبذوخدددتفذإسددوذاسْودددلذ .3 ها ددمفذ ذع دددتذاس للدد ذقعل ددد ذاس علدد
ْيذاسَلهمذسوق لمي ْع ذاس  َِذاسك  ذسل عل  . ٕٓ) اس ْ 

ْلاذاأندددهذيإلدددلْبذ ددد ذقعل ددد ذاس  لندددلتذأهذ .4     دددلذق دددمفذ دددمجذًدددهذقعل ددد ذاس علددد
ْادددددتذأهذاقالهدددددلتذأهذاسملدددددل  ذأهذ ْالذ...ذاسدددددخ،ذسل دددددمهجذض خدددددلذ  لدددددل قذضٌل اس ددددد

ْضددلتذق ددلخت خلذاس عددئ،ذها ددل  ّذاس لحددئذ دد ذذسددُذاكدد ذضددلذق ددلٌ لذضددّذ ض ل
ذ. ٕٔ) أللس  ذإح ل  تذو  تذه ت  ت،ذأهذهوي تذو  تي

 أهسية تحميل السحتهى: -ج
ْ ذ خدددلذذ ْامذأكلندددهذ ملقدددتذققددد ْلذ ددد ذض للدددلذاراعدددلثذلددد ق دددل ت ذقعل ددد ذاس علددد

ادددلحثْنذاأني دددخِذرني دددخِذقعدددهذضَلدددتذاسدددتا لذاسش  ددد ذاسيدددملي،ذأ ذولندددهذض ل ددد تذ
ْ خدددلدذسيدددملذأهذ قاماخددلذإحدددتلذاس  ل ددلتذهقعدددهذضَللخددل،ذهسدددْذوددلنذاسلكل دددلذاألا خددلذض
ْلذألاةذض دلعتةذهس  دهذ ْعتذضّذار مال،ذه  ذضث ذهلدذاسعلاتذق تذقعل د ذاس علد ضا 

  ل دددلت.ذارضدددمذادنذق دددتلذهدددلدذضخ دددتذرلودددتذض  ْودددلدذعل خدددلذ ددد ذا عدددتذهدددلدذاس
ْلذهققتومادذسته دذ د ذاا لادتذعدّذألدتلتذوث دمة،ذهحد ذ اسعتهلذإل اكلدذره  تذقعل  ذاس عل
ضشكوتذض لليت،ذهاس  لعتةذ  ذاق لذذاسقما ،ذق تلذارضمذإذنذضادملذالدل تا ذقعل د ذ

                                                 

((
18

 .70رشدي مدًد طعيًّم انًرجع انسابقم ص   

((
19

 .70ص م ًرجع سابقانرشدي مدًد طعيًّم   

((
20

 .10وم ص 1980دمحم عبد انباسطل مصٕل انبحث االجخًاعيم انقاْرةم دار انشرٔقم   

((
21

وم 1997كٕيدجم دار سدعد انادبا م فرج عبد انقادر طّ ٔآخرٌٔل يٕسٕعت عهى انُ س ٔانخحهيم انُ سديم ان  
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ْا لذا دددديذاس ماكددددنذ ْيذوددددألاةذاعث ددددتذإسددددوذع  ددددمذألللدددد ذودددد ىذعل ددددهذ دددد ذسدددد اس علدددد
ْات.هاس  ذ ذل لتذاس عث ت،ذإعوض تذأهذقما

ْلذ   لذول ذ ذا ٕٕ)ه  ذضالمذاسلما تذهاسل ل ِذقلعتلذأه  تذقعل  ذاس عل
ْياذهاَخددمذهددلاذ ل ددلدذ دد ذأنددهذألددلْبذاعثدد ذول  ددهذ .1 ضاددلمذاس عددئذاس ل دد ذاسلمادد

اس لحئذ  ذاسكشلذعّذضلغ ماتذاست الدت،ذهاسل دمفذعلدوذر ل  دخلذهأه  لخدلذ
س  إلددخلذاسدد  يذهاسلْودد ذإسددوذعوتددلتذ دد ّذهددلدذذضددّذقكما هددلذاس  دد  ذالس  دد ت

ذاس لغ مات.
ضاددلمذاس  دددلهقاذهاَخدددمذهدددلاذ ل دددلدذ دد ذارل دددل ذنلدددل قذاسل لددد ِذهقعتودددتذع لودددمذ .2

ْل،ذهاخدددددلاذق كدددددّذقعتودددددتذاس خدددددل اتذاس  م  دددددتذاسلددددد ذق كدددددّذأنذقكل ددددد خلذ اس علدددد
 اس ل ل ْن.

اس لدددِذذضادددلمذاسل لددد ِاذهاَخدددمذهدددلاذ ل دددلدذ ددد ذت دددل ذاس  لدددِذادددلسل مفذعلدددوذأه ددده .3
ْاِذهددلاذااكل ددلبذضددّذ هالسلددلس ذقعتوددتذأ إلدد ذاسٌددم ذاكل ددل خلذضددّذ خددتذهققدد

  ختذأرمل.
ضاددلمذاسددل لِاذهاَخددمذهددلاذ ل ددلدذ دد ذاس قل نددتذ دد ّذضددلذل لددهذاس ل ل دد ّذهادد ّذضددلذ .4

ْدذالسي  .  ق ل 
ْاتدددددلذ .5 ْاِاذهاَخدددددمذهدددددلاذ ل دددددلدذ ددددد ذضيدددددملاتذاارل دددددل ذهقعتودددددتذاس  ضادددددلمذاسلقددددد

ذااضلعلن ت.
 تحميل:خطهات ال -د

ْلذسد هذض خادلدذضدّذض دلهقذاس عدئذاس ل د ،ذهإن دلذهدْذألدلْبذ  د ذذ قعل  ذاس عل
ذق كّذس  لهقذاس عئذاس ل  ذقٍْ يه.

ْاعددتذهألددهذق ثدد ذ دد ذذاقخددلذض خا ددتذأرددملذولددن ذذ ههددلاذارلددلْبذاسي دد ذقعك ددهذت
ْاتذضٌلقدددتذولدددن ذإق لعخدددلذ ددد ذ   دددلذ ْ ذس ٌددد اق لعخدددل.ذهاس وحدددظذأندددهذسددد هذه دددلكذق ددد
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ْامذأكلنهذإن لن تذأ ذعل  دتذأ ذقٌ  ق دت.ذهتدتذاست اللتذا ْلذل سل ذق ل ت ذقعل  ذاس عل
ْس دددل ذ ْيذولإلددد ّذعدددللةذذ(Holsti)س دددىذه ْاتذتدددل وداذإنذقعل ددد ذاس علددد هدددلدذاس ٌددد
ْاتذاسللس ت ذا ٖٕ)اس ٌ

وددد لغتذضشدددكلتذاس عدددئذهااًدددل ذاس َدددميذه دددمضذاسيدددمهض،ذق لدددل ذا دددتذذسدددُذ أوال : 
ذاس   تذهقعتلذاسيتلت.

ْيذاس  للددد ذ ددد ذالدددل ل اتذرلودددتذققدددمذذثاةيا: ْادددل لذهادددلِذقمض نهدددلذهقكث دددلذاس علددد أذاس
ْحدددتاتذاسلدد ذوددد يهذقعددهذوددد ذ تددت،ذضدددلذ الس  لنددلت.ذا دددتذاسلمض ددنذودددلِذققددتومذاس
ْ ذاس لحدئذ لي د مذاس لدل قذ د ذ ح لبذقكما اقخلذأهذققتومذضتلذمتقخل.ذذأر مادذققد

ْس ددل ذق ددلهمذهددل ْمذااًددل ذاس َددميذاس  للدد ،ذهاس وحددظذأنذه ْاتذ دد دذاس ٌدد
ْات. ْةذ    تذضّذاس ٌ ذاشك ذإ  لس ذلهنذقي   ذس لذقإل  لهذو ذرٌ

ْلذا لذول  ْاتذقعل  ذاس عل ذا ٕٗ)هاعتلذ ذولسلذاس  لفذرٌ
ذقْ  لذضله تذاس شكلتذا  لومهلذاس  لليت. .1
 ضما  تذاست اللتذاس لاقت. .2
ْاقهذاا ما  ت. .3  ك ي تذق   ِذاس عئذهقعتوتذرٌ
 قعتوتذضال لذاس عئذاسكل . .4
 ارل ل ذع  تذض ثلتذس ال لذاس عئ. .5
ْضلتذ.ذ-1ذذذذ    لذهقعل  ذاس  ل

ْاذذاعدئذعل د ذض خدلذههد ذو دلذ ْاتذارللل تذاسلد ذاذقكدللذذق لد هلدذه ذاس ٌ
ْاتذإسوذ ْامذُ ِذا يذاس ٌ ل لذاسقْمذرل  تذسلل َ ِذاس لصذاسليذومادذاس لحئذل

ْات،ذا دديذأهذإع ددتذقمق  خددل،ذهو ددلذلدد لذاسقددْم،ذسدد هذه ددلكذق َدد ِذضٌلدد لذسخددلدذاس ٌدد
ْات. ذهس هذا ت،ذ  ذحتهلذعل  ل،ذ لض تذقيمضذنَلضلدذهاحتذ  ذقمق  ذهلدذاس ٌ
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ْاتذاس ددلاقتذرلوددتذالست الددلتذاسلدد ذق ددل ت ذقعل دد ذ هاساددتومذالسددلومذأنذاس ٌدد
ْت خددددلذ دددد ذاس عددددئذوكدددد ذ خددددلاذأضددددمذاذإقيددددل ذعل ددددهذإاذإنذارعددددمافذ ْيذأضددددلذض اس علدددد

خددلذ د ذاسي د ذاس دلصذا د خقذاس عدئذهألهاقددهذاسالض  دتذققلإلد ذادأنذقكدْنذاسعدتوئذع 
ْت هذضّذاسمللست. ذأقلدذولنذض

 أةهاع تحميل السحتهى: -ه
ْلذحددددْمذاسلعل دددد ذاسك دددد ذذ وثددددل ذق ددددلؤمذ دددد ذأهلددددلطذاس شددددلغل ّذ لعل دددد ذاس علدددد

ْلذو  دلدذ قد ذلهنذاس لد ذ   دهذ ْل،ذهد ذضدّذاسدوع ذأنذقَد ذقعل د ذاس علد هاسك ي ذسل عل
لذ  دلذهدلاذاسل دلؤمذإسدوذاسل مادفذاسكولد ك ذاسدليذًمحدهذها ّذاسلعل  ذاسك ي ؟ذتدتذق دْذ

ْلذه  دهذود ىذ   مس ْنذهاسليذأعل مذأهمذق مادفذعل د ذإ ما د ذرلدلْبذقعل د ذاس علد
ْل. ذعلوذاسٌلالذاسك  ذسلعل  ذاس عل

ْلذ  ذهدلاذاس دتلذإسد ذت د  ّ،ذ ق دِذذ ها ق ِذاس شلغلْنذ ت اللتذقعل  ذاس عل
ت ددِذول ددتادذإسدد ذاسالندد ذاسك يدد ذهاددملذإضكلن ددتذقق ددمذاسلعل دد ذعلددوذاسالندد ذاسك دد .ذهذ

اسا ددددلذ   خ ددددل.ذ لسددددلوّذول  ددددْنذاسالندددد ذاسك دددد ذ قدددد ذو ٌلقددددْنذضددددّذق ماددددفذ  مس ددددْنذ
اس ل ل.ذهامهنذأنذاسلعل  ذاسك ي ذاذققل مذعلوذاس للةذاسل ذ د ّذودتيذاس لحدئذهإن دلذ

ْ ذإسدددددوذا ددددديذارل  دددددلتذاس دددددلا قت،ذق دددددللن ذاالدددددل لنتذادددددألهاتذاعث دددددتذأردددددمل،ذهاسم ددددد
هاس ل  ّذ  ذتمامةذار تل ذهقعل  ذاس  لنلتذههلدذولخدلذ س دلتذقل دتلذحدتهلذاس دللةذاسلد ذ

ذولِذقعل لخل.
ذا ٕ٘)هلاذهضّذاس  كّذاسل   نذ  ّذاواتذأللس  ذقش لذ  ّذاس لحث ّذحلس لدذ

ْاهمذاألساامهب األول ْاتددلذهق ددلذاسَدد ْلذو  ددلدذهاس ددمهجذاأ تددل ذقموددتذاس اذقعل دد ذاس علدد
 سلتر ذ  ذقي  مذهلدذار تل .ذإح ل  لدذلهنذا

ْلذو ي دلدذ قد اذلهنذاسل دمضذر تدل ذهإح دلماتذهاشد لذاألسمهب الثاةي:  قعل  ذاس علد
ْا ّذهعل دددلمذاسددد يهذ)اسدددلوّذ هدددلاذارلدددلْبذ ددد ّذاسكلدددلبذهارلادددلمذهاس قدددللذها ددديذاسلماددد
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قعللْنذاس لوماتذاسش   تذأهذغ مهل(ذهاكثمذهلاذارللْبذ  ذاست الدلتذاسلد ذقل دلهمذ
ْ ةذاس  ٌ تذعّذاسش ْب.ذا ذس 

ْلذو  ددلدذهو ي ددلدذ دد ذ نذهاحددت..ذهاددلسُذولعقددلذاسلكلضدد ذاألساامهب الثالااث:  قعل دد ذاس علدد
ْاهمذهاسلعل دد ذاسك يدد ذقغددْصذ دد ذأع لتخددلذها ددل ٌقخلذ    خ ددل.ذ لر تددل ذقعددتلذحاددِذاسَدد
ْاهم..ذهاس لحدئذ د ذهدلاذ س  مجذض خلذ  ذنخلقتذاس ٌلفذ مؤادتذس دلذقك دّذه امذهدلدذاسَد

ْتددهذني ددهذقي دد مدذهقعل لددهذا رلددلْب،ذق ددمضذنلددل قذاسلعل دد ذاسك دد ذضمل ددلدذإقددلدذه دد ذاس
 ذاسك ي ذسخلدذار تل .

 الجراسات الدابقة: - 02
ْاددددتذاس لإلدددد ّذ دددد ذأهع ددددتذاس شددددمذ ق ل ددددمذاست الددددلتذاسلدددد ذق  دددد ذ لعل دددد ذاس لددددل قذاسلما

ْا ذاس  لليددتذهق ددمفذاقالهلقددهذه ددلذض مددماتذض   ددتذتل لددتذن دد  لدذضقل نددتذاغ  مهددلذضددّذأندد
است الددددلت،ذهضددددلذذسددددُذ كنخددددلذ ددددتأتذقشددددك ذض ددددل ادذاعث ددددلذقعَدددد ذالهل ددددل ذاس توددددتذضددددّذ
ْ ذهدلدذاست الدت،ذ اس لحث ّ،ذه   لذول ذعدمضذسد  يذقلدُذاست الدلتذاسلد ذقدمق  ذا ْ د

ذأهذا  ممذأهذأكثمذضّذض مماقخلا
ذ
ذ
ذ
ذ
 : ٕٙ) م ٜٜٗٔدراسة الهشجي والدشاةي ) -أ

ْلو ّذ د ذاالا ةذهت هذاست التذإس ذض م تذاقالهد ْ ادذسل د  لتذاس عدئذ د ذ لدل  ذاسدتول
 (،ذهسلعق ددددلذهددددتفذاست الددددتذه ددددلذعددددتلذضددددّذ0442-0419اس لضددددتذ دددد ذ اددددلذتددددمنذ)

اس  مددددماتذهدددد اذاسالض ددددتذاس ل ددددمجذض خددددل،ذلدددد تذاسل ددددمج،ذاسلمو ددددنذاس  م دددد ،ذاسْلددددل  ذ
ْضددلت،ذارلددلس  ذااح ددل  تذاسلدد ذالددل تضهذ دد ذ اس عث ددتذاس  ددل تضتذ دد ذ  ددلذاس  ل

ْضدددلت،ذهعدددتلذاس ددديعلت،ذهاساددد ه،ذهض ددد وذاست  دددتذاس ل  دددت،ذض  لسادددتذاس  لندددلتذهاس  ل
                                                 

((
26

ت فدي ربدع ٔديد انُٓديم ٔمدًد انسُاَيل إحجاْاث انبحث في رسائم انددكخٕراِ نهسدعٕدييٍ فدي اإلدارة انعايد  

(م انًًهكدددت انعربيدددت 6(م يجهدددت جايعدددت انًهدددل سدددعٕدم انعهدددٕو اإلداريدددتم انعددددد )1990-1965قدددرٌ )

 .367-329م ص 1994انسعٕديتم 



ْ ادذهتددتضهذ ْاح ذااقال  ددتذهاس ددل  تذس عددْثذ لددل  ذاسددتول هتددتذ   ددهذاست الددتذا دديذاس دد
ْه دددد لتذ ا دددديذاسلْودددد لتذاسوعضددددتذس  لسالخددددل،ذهاسلدددد ذض خددددلذاسلددددتت لذ دددد ذارل ددددل ذض

ْعلتذا ْ ادذهاا ل ددددللذعددددّذاس ْ دددد ْ ةذضلكددددم ة،ذ لددددل  ذاسددددتول سلدددد ذلدددد لذض لسالخددددلذا دددد
ْع ،ذهالدددل تا ذ ْ  ددهذاستا لددد ّذنعدددْذالددل تا ذاس  عدددوذاسلاما ددد ذاشددق هذاسك ددد ذهاس ددد هق
ارلددلس  ذااح ددل  تذاس لقتضددتذ دد ذاسلعل دد ،ذهأر ددمادذع دد ذله اتذإ مددللقتذعددّذاس عددئذ
ْاودددلتذاست الدددت،ذهقم  دددتذا ددديذاسملدددل  ذاس ل  دددنةذ هألدددلس  ه،ذهقشدددا لذاس  دددلمذعلدددوذض

ذهل،ذهاسلشا لذعلوذنشمذاسملل  ذاشك ذل اللت.هنشمذ
ذ: ٕٚ)م  ٜٜٚٔدراسة الشبهان)ذ-ب

ْانذيقعل ددددد ذض خا دددددتذأاعدددددلثذ لدددددل  ذ0442أضدددددلذاس  خدددددلنذ) (ذ قدددددتذأ دددددملذل الدددددتذا  ددددد
ذ– ذ0420اس ل  ددل مذ دد ذاسلما ددتذهعلددِذاسدد يهذ دد ذاسالض ددلتذار لن ددتذرددومذاسيلددمةذ)

اسلما ددددتذهعلددددِذاسدددد يهذ دددد ذذ (ذحلهسددددهذاللق ددددلمذهاتددددلذ لددددل  ذاس ل  ددددل مذ دددد 0433
ْمذض مددماتذحقدد ذاست الددت،ذه دد هذ اسالض ددلتذار لن ددتذ دد ذاسيلددمةذاس شددل ذإس خددلذ دد ذ دد
اس لحدددددددئ،ذهضددددددد خقذاست الدددددددت،ذهاسيتدددددددلتذاس  دددددددلخت ت،ذهأحادددددددل ذاس   دددددددلت،ذهاس  لسادددددددلتذ
ْعخلذاس  ددددددلهقذ ااح دددددل  ت،ذًه   ددددددتذاس لغ دددددمات،ذأٍخددددددمتذنلدددددل قذاست الددددددتذأنذضْ ددددد

%(،ذهأنذ27.3وذأك ددمذن دد تذضددّذاسملددل  ذح ددئذ لغددهذ)هألددلس  ذاسلددت اهذحددلعتذعلدد
ْ ،ذو دددددلذأنذ)30اسغلس  دددددتذاس َ ددددد ذضدددددّذاس لحدددددئ نذ) %(ذضدددددّذ17%(ذهدددددِذضدددددّذاسدددددلو

ْاذاسيتدتذاركثدمذالدلختا لدذ ْاتذودلن است اللتذولنهذهوي تذضقل نت،ذهأنذًل تذاس محلتذاسثلن
ْاددددتذق ددددلهيذ).    ذ%(ذضددددّذاسملددددل74%(،ذهأنذ)20نذ دددد ّذ   ددددلذاسيتددددلتذها  دددد تذضت

(ذ ددددمل،ذهأنذاسغلس  ددددتذاس َ دددد ذضددددّذ922الددددل تضهذع  ددددلتذذاتذأحاددددل ذقناددددتذعلددددوذ)
ْلذض لسادددلتذإح دددل  تذا ددد ٌت،ذهأضدددلذضلغ دددمذاساددد هذ كدددلنذ است الدددلتذسدددِذقلإلددد ّذلددد

%(ذضّذاست اللت،ذهتدتذأهودهذاست الدتذاإلدمه ةذ32اركثمذالل تاضلدذح ئذلر ذ  ذ)
ْ ذ دد ْاعنذهاسل دد  ّذ   ددلذاس  مددمات،ذه  ددلذإقاددللذل للددتذاعث ددتذضعددتلةذق ددلختفذاسلدد

ْات. ْا ذول تذاس عْثذاسلما ذهق 
                                                 

 لدددل  ذضل  دددل مذاذاسلما دددتذهعلدددِذاسددد يهذ ددد ذاسالض دددلتذذأاعدددلثضْلدددوذاس  خدددلن،ذ)ل الدددتذ ددد ذقعل ددد ذض خا دددتذذ(7)
ْيذذ (ذه تددتذاعددئ0433- 0420رددومذاسيلددمةذذار لن ددت ْ ةذ دد ذهتددل لذاس دد ق مذاسلمادد ،ذاقالهددلتذاسلما ددتذارهمض شدد

ذ.79-0ذص (،0442هقعتقلتذاس  لق  ،ذاس التذاس للت،كل تذاسلما ت،ذ لض تذاس لٌلنذتل ْت،للٌ تذع لن)



ذ: ٕٛ)  ٖٕٓٓدراسة عطاري)ذ-ج
ْيذ دددددد ذ لددددددل  ذ7222هأ ددددددملذعٌددددددل يذ) ْانذياقالهددددددلتذاس عددددددئذاسلمادددددد (ذل الددددددتذا  دددددد

ْ ادذاسلددد ذقل دددلهمذاسل لددد ِذ ددد ذلدددلٌ تذع دددلنذضدددّذ ذ7227ذ–ذ0422اس ل  دددل مذهاسدددتول
ْع ذاسنض ددد ذسلملدددل  ،ذذ(ذض مدددمادذ02يهسل دددمفذقلدددُذااقالهدددلتذحدددتلذاس لحدددئذ) هددد اذاسلددد

ْ ذاسملدددلست،ذهسغدددتذاسملدددلست،ذهاسالض دددتذاس لنعدددتذسلت  دددت،ذه ددد هذاس لحدددئ،ذه   ددد تذ هنددد
ْ دهذاسملدلست،ذهاسيتدلتذاس  دلخت ت،ذهض دتانذ اس لحدئ،ذهضد خقذاس عدئ،ذهألهاتذاس عدئ،ذهق
ْع ددتذ منددلضقذااوددوحذاسددليذققددتضهذادده،ذ است الددت،ذًه   ددتذاامددمافذعلددوذاسملددلست،ذهن

ْ ادذ دددد ذاسلما ددددتذقل ددددلهمذ719ضال ددددلذاست الددددتذضددددّذ)ذهقكددددْنذ (ذ لددددلستذضل  ددددل مذهلولدددد
ضالاتذض لليتذضّذاسل ل ِذ  ذللٌ تذع لن،ذهتتذوشيهذاست التذعّذقناوتذضٌملذ د ذ
إعدتالذاسملددل  ذهرلوددتذ لدل  ذاس ل  ددل م،ذهعددّذوللاددتذض َدِذاسملددل  ذالسلغددتذاس ما ددت،ذ

اس ددددلٌلنذتددددل ْت،ذهأنذعددددتلذهأنخددددلذض عددددهذضددددّذ لض ددددلتذعما ددددتذرلوددددتذضددددّذ لض ددددتذ
اس دددددلحث ّذأك دددددمذضدددددّذعدددددتلذاس لحثدددددلت،ذهأنذاسغلس  دددددتذاس َ ددددد ذضدددددّذاس دددددلحث ّذهدددددِذضدددددّذ
اس  لن  ّ،ذهأنذاس  خقذاسْوي ذاألهاقهذاسك  تذهاذل  لذاالل لنتذهْذاس ل تذ د ذ   دلذ
  لنددلتذقلددُذاسملددل  ،ذاسلدد ذأناددنذض َ خددلذاكمددمافذساددلن،ذهتددتذأنلخددهذض َددِذاسملددل  ذ

ْعدددددتذضدددددّذ لْوددددد لتذعل ضدددددتذهسددددد هذ  دددددماضقذلت قدددددتذس ودددددوح،ذهانلخدددددهذاست الدددددتذا ا 
ْعلتذاسملدددل  ذهضال  لقخدددل،ذهقشدددا لذ ْ ةذل للدددتذاعث دددتذضْ ددد اس قلمحدددلت،ذأه خدددلاذ لددد
اس عدددْثذاسلددد ذق دددل ت ذض دددلهقذاس عدددئذاسلعل لددد ذاس َدددميذهاسلاما ددد ،ذهأنذققدددت ذ دددماضقذ

ْغما  لدذس  للةذض خ ل،ذها للدلحذ دماضقذضل  دل مذلت قتذس ووح،ذهأنذقإل  ذاسملل  ذ   ل
ْاِذاس للجذاس عث . ذعّذًمالذاست التذاس  ل  ت،ذهإ مامذل اللتذض لَ تذسلق

 : ٜٕ) م ٖٕٓٓدراسة عطا هللا ) -د

                                                 

ْ ادذاسلدد ذقل ددلهمذاسل لدد ِذ دد ذلددلٌ تذ(ذ2) ْيذ دد ذ لددل  ذاس ل  ددل مذهاسددتول عددل فذعٌل يا)اقالهددلتذاس عددئذاسلمادد
ضددد ق مذاسل لددد ِذاسالض  ،ن دددلذجذهقٌ  قدددلت،ذول دددتذاسلما دددت،ذذإسدددو (ذه تدددتذاعدددئذضقتضدددتذ7227- 0422ع دددلنذضدددّذ

ْامذ4-2 لض تذاس مضْك، ذ .7222ذأكل
((

29
صال  انديٍ فرج عطا هللال رسائم انًاجسخير ٔاندكخٕراِ في عهى انُ س بانجايعداث انسدٕداَيت فدي ربدع قدرٌ  

 .113-77(م ص 13راساث حربٕيتم انعدد )(وم دراست ححهيهيت حٕثيقيتم يجهت د1977-2003)



ْ ادذ ددد ذق  دددىذعلددددِذذ هدددت هذاست الدددتذإسددد ذقعل دددد ذ لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسددددتول
ْالن تذ د ذ ادلذتدمنذ)    ذ (،ذاسادنمذاسثدلن .ذ دلض7222-0422اس يهذالسالض دلتذاس د

أ ذل ضددلنذاالددوض تذهأ ماق ددلذاس لس  ددت،ذقددِذح ددمذاسملددل  ذاسلدد ذأ ماددهذ دد ذاساددلض ل ّذ
(ذإًمهحددتذ29(ذ لددلستذضل  ددل مذهذ)024 كددلنذن دد  ذ لض ددتذأ ذل ضددلنذاالددوض تذ)

ْ ادذ  ذاسيلمةذضّذ) (ذ44(،ذه  ذ لض تذأ ماق لذاس لس  تذولنذه دلكذ)7222-0439لول
 (،ذولندهذهددلدذ7222-0449 ادذ د ذاسيلددمةذضدّذ((ذإًددل الذلولدْذ3 لدلستذضل  دل مذهذ)

ْيذس  لادددتذعدددّذ) (ذلددد اادذ02اسملدددل  ذضال  دددتذهددد ذاسلددد ذأ دددملذعل خدددلذقعل ددد ذاس علددد
ْ ادذ دد ذعلددِذ ْيذ لددل  ذاس ل  ددل مذهاسددتول ق ثدد ذإ لالقخددلذهاتددلذاس عددئذاس ل دد ذ دد ذض ددل

ْضدلتذولإلدد ّذ) ْذجذسا دلذاس  ل قددلذ(ذ تدتذهقدِذاسلع0اسد يهذالسادلض ل ّ.ذقدِذق دد  ِذن د
ذضّذوتتهذعّذًمالذاس عك  ّ.

كشدديهذاست الددتذعددّذعددتةذنلددل قذأه خددلاذإنذض َددِذاسملددل  ذأ ماددهذ دد ذول لدد ذذ
ْي،ذ ْعلتذإنع دددمتذ ددد ذعلدددِذاسددد يهذاسلماددد اسلما دددتذض دددلذقشددد مذإسددد ذأنذغلس  دددتذاس ْ ددد
هولنهذاس عْثذاسْوي تذه ذاس ل تةذ  ذاسالض ل ّذرلوتذاا ق لً دتذض خدلذهاس  دع تذ

ْي،ذهل الددتذاسعلسدددت،ذهان ددتضهذا دديذاس عدددْذ ثذاسْوددي تذضثددد ذاس قل نددت،ذهقعل دد ذاس علددد
ك ددلذولنددهذه ددلكذنددت ةذ دد ذاس عددْثذاسلاما  ددت،ذهولنددهذع  ددلتذاست الددتذضلْلددٌتذاسعاددِذ
ْا  ت،ذ كلندددهذاسالض ددلتذهاس دددتا تذهدد ذاس كدددلنذاس يإلددد ذ هقددِذارل ل هدددلذالسٌماقددتذاس شددد

ولنددهذاس لحثددلتذاانددلثذا ددمامذاست الددت،ذهولنددهذأكثددمذاسيتددلتذالددلختا لدذهددِذًددوب،ذهذ
ْ ادذ ْ ذهْذاركثمذ  ذاستول  .اركثمذ  ذضمحلتذاس ل  ل مذ    لذاسلو

 عخض الشتائج: -ٔٔ
ْل،ذهالسلدددلس ذودددلنذا دددتذأنذقعدددتلذ اعل دددتتذاست الدددتذاسعلس دددتذعلدددوذقعل ددد ذاس علددد
ْمذارل  دددلتذ اس لحدددئذاسقإلدددلقلذارلللددد تذاسلددد ذلددد لِذاسلعل ددد ذعلدددوذألللدددخل،ذه ددد ذ ددد

ْ ذاس ل لقددددتذالس ْ ددددْذ ْعلتذسلكددددْنذضعدددد  ذهاست الددددلتذاس ددددلاقتذقددددِذقعتوددددتذعددددتةذضْ دددد
ذسللعل  .

ْعادلذ ْ ذر ل ىذاسملل  ذهاسل ذامل لهذعلدوذ)ض مدماتذاسل هقإل ّذهلاذاس ع
ْ ذاسمللست،ذسغدتذاسملدلست،ذاسالض دتذاس لنعدت،ذ د هذاس لحدئ،ذ   د تذاس لحدئ،ذ اسنض  ،ذن



 ت،ذاس  لسادددددددلتذضدددددد خقذاس عددددددئ،ذألهاتذهألددددددلس  ذ  دددددددلذاس  لنددددددلت،ذاسيتددددددلتذاس  ددددددلخت
ْ ذاامماف(.ذ ذااح ل  ت،ذن

ْ ذاست الدتذه دلذ ْلذاسملدل  ذضْ د هل  مضذ  ذهلاذاسي  ذع ل تذقعل  ذضعل
ْ ذأعودذضلذقي  مذنلل قذاسلعل  ذهو لذول ا ذ-اس ع

 التعميق عمى ججاول أستسارة تحميل السحتهى:
  ٔالججول رقم ) 
 الشدبة العجد سشة السشاقذة ت
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 

ٕٓٓٓ 
ٕٓٓٔ 
ٕٕٓٓ 
ٕٖٓٓ 
ٕٓٓٗ 
ٕٓٓ٘ 
ٕٓٓٙ 
ٕٓٓٚ 
ٕٓٓٛ 
ٕٜٓٓ 
ٕٓٔٓ 

 السجسهع

ٖ 
ٕ 
ٙ 

ٕٔ 
ٔٔ 
ٔٔ 

ٙ 
ٕٔ 

ٙ 
ٖ 
- 

ٕٚ 

ٗ.ٔٙ% 
ٕ.ٚٚ% 
ٛ.ٖٖ% 

ٔٙ.ٙٙ% 
ٔ٘.ٕٚ% 
ٔ٘.ٕٚ% 

ٛ.ٖٖ% 
ٔٙ.ٙٙ% 

ٛ.ٖٖ% 
ٗ.ٔٙ% 

 صفخ
ٔٓٓ% 

   حدب التدمدل الدمشي لمخسائل:ٔالججول رقم ) -ٔ

ْعاددلذإعددتالذاسملددل  ذاسلدد ذقددِذإنالعهددل ْاتذ ددلمذضلل ددلالدذهاذق دد مذه ددلذذق ع ددمذاس دد 
(ذ07 ذح ددئذ لد ذعددتلذاسملدل  ذاس  اددنةذ)7222ن دلذضعدتلذهأنددهذ لد ذذ هقددهذعدل ذ

ْلذانادلعذاسملدل  ذعدل ذ01 للستذها لذن  لهذ)  ذ7202%(ذ   لذولنذألندوذض دل
ذح ئذسِذق انذأيذ للست.ذ



ْاتدلذ تتدت،ذهاسلل لبذاس وحظذ  ذهلاذاساتهمذذهْذقل دلبذمدكل ذهاذق  دمذعدّذا س
ْاتذاس ل د تذهرلودتذ  خْذضمق  ذالسَمهفذاسل ذضمذ خلذاس ما ذرومذاس شمذل 
ْ ةذ دد ذقلددُذاسيلددمة،ذهاسلدد ذأ  ددمتذوث ددمذضددّذاسٌل ددتذعلددوذ اسَددمهفذارض  ددتذاس لددته
ْ اتذاسْ دلذ ْاتذاحقتذضلذقٌ قمكذضقلعتذاست التذأهذقأ   ذ لمةذاست التذإسوذل 

ذارض  .
  ٕالججول رقم )

 الشدبة العجد م/د ةهع البحث
 ماجدتيخ

 دكتهراه
 السجسهع

ٖٗ 
ٕٜ 
ٕٚ 

ٜ٘.ٖٚ% 
ٗٓ.ٕٚ% 

ٔٓٓ% 

ذ

   حدب ةهع الخسالة م/د:ٕالججول رقم ) -7

ْ ذ) (ذ لدددلستذها دددلذن ددد لهذ42 لددد ذعدددتلذاسملدددل  ذاس  ادددنةذضدددّذت ددد ذاس دددلحث ّذاسدددلو
(ذ لدددلستذها دددلذن ددد لهذ27%ذ    دددلذولندددهذاسملدددل  ذاس  ادددنةذضدددّذت ددد ذااندددلثذ)99

لاذض ممذوتمذعلوذقغل ذاس مأةذ  ذاس ما ذعلوذاسَمهفذاا ل لع دتذ%(،هه49)
ْاوددلتذاست الددتذاسالض  ددتذهاست الددلتذ هاسثقل  ددتذاسلدد ذقعدد  ذاددلس مأةذهإت لسخددلذعلددوذض

ْتهذض كم.ذ ذاس ل لذ 

ذ
  ٖالججول رقم )

 الشدبة العجد لغة البحث
 عخبية

 السجسهع
ٕٚ 
ٕٚ 

ٔٓٓ% 
ٔٓٓ% 

 ث:  حدب لغة البحٖالججول رقم ) -2



ْ ادذ) (ذ لددلستذها ددلذ74عددتلذاسملددل  ذاس  اددنةذرددومذ لددمةذاست الددتذضددّذًل ددتذاسددتول
(ذ42%(ذ    دددلذولندددهذعدددتلذاسملدددل  ذاس  ادددنةذضدددّذًل دددتذاس ل  دددل مذ)42ن ددد لهذ)

%(.وتمذعلوذاقادلدذاسٌل دتذإسدوذاالدل ما ذهضْودلتذل الدتذ12 للستذا لذن  لهذ)
ْتلذعّذ ْ ادذا تذإك لمذاس ل  ل مذهعت ذاسل ذاست الت،ذههلاذم مذإقال  .استول

  ٗالججول رقم )
 الشدبة العجد الجامعة الساةحة

 جامعة بغجاد
 جامعة السهصل

 السجسهع

ٖٙ 
ٜ 

ٕٚ 

ٛٚ.٘% 
ٕٔ.٘% 
ٔٓٓ% 

ذ

ذ

 

   حدب الجامعة الساةحة:ٗالججول رقم ) -ٗ

%(ذهذ42(ذ لدددلستذها دددلذن ددد لهذ)12أنادددنذاس دددلحثْنذضدددّذح لدددتذاسا  ددد تذاس مات دددتذ)   
(ذ لددلسل ّذإناددنتذضددّذت دد ذ7إناددنتذضددّذت دد ذاددلحث ّذأ لن دد ّذه)ذذذذذذذ(ذ لددلستذذ2)

اددلحث ّذق    ّ.ه ا ددلذق ددنيذذسددُذإسددوذأنذاس ددما ذسددِذقيددللذأ ددْبذاست الددلتذاس ل ددلذأضددل ذ
ْاتذ اسٌل دددتذاس دددمبذهار لنددد ذا ددد  ذاسَدددمهفذاسلددد ذودددلنذق دددمذ خدددلذردددومذاس شدددمذلددد 

س ددمبذهار لندد ذضددّذاس ل دد تذهددلاذضددّذ لندد ذهضددّذ لندد ذاددلن ذهددْذعددنهفذاسٌددوبذا
اسددددلهلبذإسدددد ذاس ددددما ذسغددددمضذاست الددددتذهاس الع ددددتذاع ددددلقخِذا دددد  ذاره ددددل ذارض  ددددتذ

ْ ةذ  ذاس ما ،ذو لذذومنلذللاقلد.  اس لته

 
  ٘الججول رقم )
 الشدبة العجد جشذ الباحث



 ذكهر
 أةاث

 السجسهع

ٗٓ 
ٖٕ 
ٕٚ 

٘٘.٘٘% 
ٗٗ.ٗٗ% 

ٔٓٓ% 

   حدب جشذ الباحث:٘الججول رقم ) -9

ملل  ذاسل ذول خدلذاس دلحث ّذولندهذالسلغدتذاس ما ت.ههدلاذارضدمذو دتهذض ٌق دلدذ   لذاس
ما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذ ذسدددُذرنذسغدددتذاس عدددئذهاسلدددت اهذ ددد ذق  دددىذاس  دددلهقذًه
االدددوض تذ ددد ذاسالض دددلتذاس مات دددتذهددد ذاسلغدددتذاس ما دددت،هضّذاس  دددمهفذأنذ   دددلذ

ْ دهذإس خدلذ  عثدهذق لٌلد ذأنذقكدْنذضدلّذاساخلتذاسل ذول لض ذض خدلذاس لحدئ،ذأهذول
ْالدذالسلغتذاس ما ت. ذاسمللستذضكل

ذ
  ٙالججول رقم )

 الشدبة العجد جشدية الباحث
 عخاقي 
 أردةي 
 يسشي 

 السجسهع

ٙٚ  
ٖ 
ٕ 

ٕٚ 

ٜٖ% 
ٗ.ٔٙ  % 
ٕ.ٚٚ% 
ٔٓٓ% 

ذ

ذ  حدب جشدية الباحث:ٙالججول رقم ) -ٙ

%(ذ    دلذ12(ذ للستذها دلذن د لهذ)41ااممافذاس شلمكذعلوذاسملل  ذ لمذ  ذ)
ْلذذسدُذإسدوذإنذ22(ذ لدلستذها دلذن د لهذ)71 لمذااممافذاسيمليذ د ذ) %(،ذها د

ْس ذاامدمافذضدّذت د ذضشدم  ّذ ق ل  لتذاست اللتذاس ل لذ  ذاس دما ذقد ىذعلدوذقد
ْ ادذهضشددمفذهاحددتذأهذضشددم  ّذإذذأتلإلددو ق  ددىذاسٌلسدد ذذعلددوذأًددل الذاسددتول



ْ  ددددهذاسٌلسدددد ذ ضشددددم  ّذالس  دددد تذسملددددل  ذاس ل  ددددل مذهقلعددددتلذضخ ددددتذاامددددمافذ ل
ذهضللا لهذ  ذإنالعذاعثه.

ذ
  ٚالججول رقم ) 
 الشدبة العجد مشهج البحث ت
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
 

 بحث تجخيبي 
 بحث وصفي 
 بحث تاريخي 

 أكثخ من مشهج 
 السجسهع

ٕ٘ 
ٔٙ 

ٕ 
ٕ 

ٕٚ 

ٕٚ.ٕٕ% 
ٕٕ.ٕٕ% 

ٕ.ٚٚ% 
ٕ.ٚٚ% 
ٔٓٓ% 

   حدب مشهج البحث:ٚالججول رقم ) -2

كددلنذسالض ددتذاغددتالذاس  دد  ذارك ددمذ دد ذضدد لذهإ ددلعةذاسملددل  ذح ددئذ لدد ذعددتلذاسملددل  ذ
ْحدددددتذضدددددّذت لخدددددلذ) %(ذه دددددلمتذ لض دددددتذاس ْوددددد ذ32(ذ لدددددلستذها دددددلذن ددددد لهذ)12اس   

%(،ذههدددلدذاس ل ادددتذً    دددتذإذاذ02(ذ لدددل  ذها دددلذن ددد لهذ)4الس مق دددتذاسثلن دددتذهأ دددلعتذ)
لذأنذ لض تذاغتالذه ذأك مذ لض تذ  ذاس ما ذهققلذ  ذاغدتالذاس لود تذهأهمذضدّذعم  

ما ددلذقددت اهذاسلما ددتذاالددوض تذ  لعددهذاست الددلتذاس ل ددلذ  خددلذ دد ذق  ددىذاس  ددلهقذًه
  .0444/7222  ذاس  تذاست ال تذ

  ٛالججول رقم )
 الشدبة العجد أداة البحث

 االختبار التحريمي 
 االستباةة 

 ة بطاقة مالحظ
 اختبارات شفهية 

ٗٗ 
ٔٛ 

ٔ 
ٔ 

ٙٔ.ٔٔ% 
ٕ٘% 

ٔ.ٖٛ% 
ٔ.ٖٛ% 



 %ٔٔ.ٔٔ ٛ أكثخ من أداة

   حدب اداة البحث:ٛالججول رقم ) -3

(ذ لددلستذها ددلذن دد لهذ97أحلدد ذاس دد خقذاسلاما دد ذاس مق ددتذارهسددوذإذذالددل ت ذ دد ذ)
ْاعددهذاس مق ددتذاسثلن ددتذح ددئذالددل ت ذ27) %(ذ    ددلذأحلدد ذاس دد خقذاسْوددي ذاكدد ذأن

%(. كندددهذقوحدددظذغ دددلبذض دددلهقذاعدددئذأردددملذ77 لدددلستذها دددلذن ددد لهذ)ذ(01 ددد ذ)
ْ ةذضليلدددددتذقث دددددمذاسل دددددلؤمذحدددددْمذإضكلن دددددتذاس دددددلحث ّذ هعدددددت ذالدددددل تاضخلذنخل  ل،ا ددددد
هتت قخِذعلدوذالدل تاضخلذهارادمذاسدليذولمودهذعدت ذالدل تاضخلذعلدوذه دلذاس عدئذ

ما لذقت ا خل. ْيذ  ذض لهقذاسلما تذاالوض تذًه ذاسلما

ذ
  ٜالججول رقم )

 الشدبة العجد الفئات السدتهجفة
 تالميح وتمسيحات السخحمة االبتجائية 
 طالب وطالبات السخحمة الستهسطة 
 طالب وطالبات السخحمة اإلعجادية 

 طالب وطالبات السعاهج
 طالب الكميات

 معمسين ومعمسات التخبية اإلسالمية 
 مجرسين ومجرسات التخبية اإلسالمية

 اتأعزاا هيئة تجريذ الكمي
 مذخفين مادة التخبية اإلسالمية

 تقهيم السشاهج والسقخرات الجراسية
 السجسهع
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ٕٔ 
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ٙ.ٜٗ% 
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لس دددلتذاس محلدددتذااعتالقدددتذأكثدددمذاسيتددد لتذالدددلختا لدذضدددّذت ددد ذكلندددهذ تدددتذًدددوبذًه
%(ذ    دددلذ74(ذ لدددلستذها دددلذن ددد لهذ)70اس دددلحث ّذه دددلمتذالس مق دددتذارهسدددوذ ددد ذ)

 دددلمتذ تدددتذاس شدددم  ّذهض ل ددد ّذاسلما دددتذاالدددوض تذالس مق دددتذارر دددمةذها دددلذن ددد لهذ
ْععهذالت ذاسيتدلتذ د ّذهدلق ّذاسيتلد ّ،ذهاوحدظذأنذض َدِذاس دلحث ّذأنذ0) %(ذهق

هعا ةذاسل ل ِذاس لس ذههعا ةذاسلما دت.ذهالسلدلس ذ دكنخِذذسِذنق ذ    خِذهِذضّذض ل   
ْتدلذأنذقد امذعلدوذ ْ خْنذإسوذضعلهستذاسل مفذعلوذاس لغ ماتذاس  لليتذاسلد ذول ول
قع ددددد  ذاسٌل دددددتذهاقالهدددددلقخِذهاسل دددددمفذعلدددددوذًما دددددلذهألدددددلس  ذقدددددت اهذاسلما دددددتذ

هذ د ذاٍالوض تذ  ذاس دما ذاسلد ذق دل تضخلذاس  ل دْنذهاس ت لدْنذهه تدلتذاسلدت ا
ْلذاسكلدددد ذهاس قدددددم اتذاست الددددد تذاس لودددددتذالسلما دددددتذ اسكل ددددلت.ذودددددلسُذقعل ددددد ذضعلددددد
ْ دددهذسدددتلذاستا لددد ّذقا لخدددِذول دددلهسْنذضشدددكوتذاعث دددتذذاتذ االدددوض ت،ذهدددلاذاسل
ْاددتذاسلدد ذ ددل يخِذًه   ددتذأع ددلسخِ،ذاذلدد  لذأنذاس  ل ددلتذاسلما وددلتذض لمددمةذ ٍْ

ْا خلذا مامذل اللقخِذ  خل. ذق  ثخِذسليللذسخِذأ 
  ٓٔالججول رقم ) 
 الشدبة العجد ةهع اإلشخاف ت
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
ذ
ذ

 مذتخك 
 مشفخد 

 السجسهع

ٗٙ 
ٕٙ 
ٕٚ 

ٖٙ.ٛٛ% 
ٖٙ.ٔٔ% 

ٔٓٓ% 
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أكثدددمذألهاتذاس عدددئذالدددل تاضلدذضدددّذت ددد ذاس دددلحث ّذسا دددلذ  لندددلقخِذهددد ذاارل دددل ذ
%(ذضددددّذضا ددددلذ10 دددد لهذ)(ذ لددددلستذها ددددلذن47اسلع دددد ل ذح ددددئذالددددل ت ذ دددد ذ)



(ذ لددلستذ03اسملددل  ذع  ددتذاست الددتذه ددلمتذالن ددلدذألاةذاالددل  لنذهالددل تضهذ دد ذ)
ذ%(ذضّذضا لذاسملل  .79ها لذن  لهذ)

ْلذاس ددد  ذ ددد ذذسدددُذإسدددوذالدددل تا ذاارل دددل اتذهاالدددل لنلتذاشدددك ذهالدددلذ ددد ذ ها ددد
ْضدلد،ذه د ذاسملدل  ذاسالض  دتذا ديتذرلودت،ذه ا دلذق دنلذ ْيذع  ذسدُذذاس عئذاسلماد

ْادددتذضل دددتلة،ذهسخدددلذله ذضخدددِذعلدددوذاردددلوفذ إسدددوذأنذاارل دددل اتذذاتذأغدددماضذقما
ْاعخددددل،ذهضددددّذح ددددئذهدددد ذألاةذت ددددلتذ كنخددددلذقل  ددددنذا  ددددل ىذاس ددددت ذهاسث ددددلتذ أن
ْتددددتذق ددددت ذأغما ددددخِ،ذأضددددلذ ْا ْ مذسل ددددلحث ّذ  لنددددلتذو  ددددتذض ْع تذض ددددلذودددد هاس ْ دددد

ْضلتذق دتذا ْتدهذاالل لنتذضّذح ئذه ذألاةذسا لذاس  لنلتذهاس  ل تل دللقتذ د ذاس
ْا ذضدّذاس  لندلتذتدتذاذق دلٌ لذ هاساخت،ذهه ذق كّذاس لحئذضّذاسع ْمذعلدوذأند

ذاسع ْمذعل خلذاللل تا ذارلهاتذاررمل.

ذ
  ٔٔالججول رقم )

 الشدبة العجد األساليب اإلحرائية
 إحراا استجاللي

 إحراا وصفي
إحرااااااااااااااااا وصااااااااااااااافي 

 واستجاللي
ال تهجااااااااااااااج معالجااااااااااااااة 

 إحرائية
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 ددلمذالددل تا ذااح ددلمذاسْوددي ذهاالددلتاس ذض ددلدذالس مق ددتذارهسددوذهالددل ت ذ دد ذ
ْععدددهذادددلت ذاسملدددل  ذ42(ذ لدددلستذها دددلذن ددد لهذ)24) ْ ذاسملدددل  ذهق %(ذضدددّذضا ددد

أنذاس ل ادتذاسلد ذرلدىذ  ّذالل تا ذااح لمذاسْوي ذأهذااللتاس ،ذهاوحدظذ
إس خددلذهددلدذاساددتهمذق  دداِذعلددوذاس ل اددتذاسلدد ذقْودد ذإس خددلذ دد ذاساددتهس ّذ) ددتهمذ



ضدددد خقذاس عددددئ،ذ ددددتهمذألاةذاس عددددئ(،ذهقللقدددد ذضددددلذت ددددِذضددددّذاست الددددلتذاس ددددلاقتذ
ْمذضد خقذ ْ ذاس  لساتذااح دل  تذقلعدتلذ د ذ د هق لللذضلذل اللتذأرمل،رنذن

ْ ذارلاةذاس  دددل تضت،ذسدددلاذ دددكن أغلددد ذاسملدددل  ذالدددل تضهذااح دددل  ذذاس عدددئذهنددد
اسْوددي ذهاالددلتاس ذض ددلدذ دد ذض لساددتذ  لنلقخددلذهاسق ددِذادرددمذالددل تا ذااح ددلمذ
ْ ددتذ لددلسل ّذسددِذ االددلتاس ذهعددتلذتل دد ذالددل ت ذااح ددلمذاسْوددي ذ قدد ذ    ددلذق
ق دددل ت ذض لسادددتذإح دددل  تذههدددلدذاس ل ادددتذقلٌدددل لذضدددلذاسادددتهس ّذ) دددتهمذضددد خقذ

 عدددددئ(،ذح دددددئذولندددددهذأغلددددد ذاس عدددددْثذقاما  دددددتذهارلهاتذاس عدددددئ،ذ دددددتهمذألاةذاس
اس  ددددل تضتذاارل ددددل ذاسلع دددد ل ذهاالددددل لنتذهددددْذاسغلسدددد ذعل خددددلذهاسلدددد ذقلٌلدددد ذ

ْ ة. ذض لسالخلذإح ل  لدذ خلدذاس 

 

 

 مشاقذة الشتائج :
(ذ لدلستذهأًمهحدتذههدلاذ27اسملل  ذهارًل الذاس  انةذردومذ لدمةذاست الدتذ لد ذ) -0

ْلذقناودتذضٌدمل  د ذعدتلذاسملدل  ذهارًدل الذاس  ادنةذ د ذق  دىذذوتمذعلوذه د
ما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذالددد  لذ ددد ذضٌلدددلذاسقدددمنذاسعدددلس ،ذ اس  دددلهقذًه
ْلذقل ددلبذ دد ذأعددتالذاسملددل  ذ دد ّذلدد تذهأرددملذح ددئذاحَ ددلذ دد ذعددل ذ ه غددِذه دد

(ذ لدددددلستذعدددددل ذ07(ذ لدددددل  ذادددددِذا قيدددددلذاس دددددتذس  ددددد ذإسدددددوذ)2 ذأنادددددنتذ)7222
(ذ07(ذإسددددوذ)7222ذاددددِذا قيددددلذضددددمةذأرددددملذعددددل ذ) (ذاددددِذان يدددديذتلدددد ودذ7222)

 لدددلستذهأًمهحدددتذهقما دددلذ ددد ذاس ددد ل ّذارر دددمق ّ،ذهضدددلذضدددلذ ددد ذذسدددُذضدددّذ ل دددتةذ
ْاك هذحموتذقعل  ذهنقت،ذ قتذأمل تذأغلد ذاست الدلتذ قعللجذهلاذاسلناوتذإسوذأنذق
اسلدددد ذع  ددددهذ لعل دددد ذاسملددددل  ذاسالض  ددددتذإسددددوذا لقددددل ذاسكث ددددمذضددددّذاسملددددل  ذإسددددوذ

ْضلتذاس ذ عئذاس ل  ذأهذا لقمذس لذق مفذالس ماضتذاس عث ت.ضق
ْاس ذن دددلذاسملدددل  ذهارًدددل الذأهذأكثدددمذاقل دد ذودددلنذضدددّذأعدددتالذاس دددلحث ّذ -7 إنذحدد

ْاس ذاس  لذأهذأت ذاقل  ذولنذضّذإعتالذاس لحثلتذااندلث،ذهق للدلذ ْ ذهح اسلو



هددلدذاس ل اددتذضددلذأغلدد ذاست الددلتذاس ددلاقتذاسلدد ذحللددهذاس لددلجذاس عثدد ذاللددل تا ذ
مددمذاسادد هذ دد ذاس ددلسِذاس مادد ،ذح ددئذولنددهذنلددل قذقلددُذاست الددلتذهدد ذعاددللةذض ذ

ْ ذ ددد ذإعدددتالذاسملدددل  ذ   ددد تذ) (ذهن ددد تذااندددلثذ ددد ذإعدددتالذذ7/2اس دددلحث ّذاسدددلو
ْاذق دددددددنهنذهدددددددلاذااردددددددلوفذإسدددددددوذاسَدددددددمهفذاسلل ا  دددددددتذ0/2اسملدددددددل  ذ) (ذهودددددددلن

لدد ِذاساددلض  ذاا ل لع ددتذهاسثقل  ددتذاسلدد ذأرددمتذاسلعددل ذاس ددمأةذ مودد ذاسل لدد ِذهاسل 
ْاق ذوللا ّذاست اللتذاس ل ل.  علوذه هذاس  ْصذض لذأللذإسوذتلتذعتلذاسل

    ددلذ دد ذل الددل لذاسعلس ددتذا قي ددهذضشددل وتذاانددلثذ دد ذإعددتالذاسملددل  ذاسالض  ددتذ
سلت اللتذاس ل لذإسوذاس  لذققما لد،ذهام لذاس   ذ  ذذسُذإسوذق كّذاس دمأةذ د ذ

ل لع ددتذهاسثقل  ددتذهقيخددِذاس ال ددلذاس ماتدد ذاس ددما ذضددّذاسلغلدد ذعلددوذاسَددمهفذاا 
سلسُذض لذلد لذسل دمأةذضدّذأردلذله هدلذاسعق قد ذ د ذاسع دلةذاس لضدتذهض خدلذن د  خلذ

 ضّذاست اللتذاسالض  تذهاست اللتذاس ل ل.
قشدد مذاست الددتذإسددوذققددل بذ دد ذإعددتالذاسملددل  ذاس  اددنةذضددّذت دد ذًل ددتذاس ل  ددل مذ -2

ْ اد.ذههدلدذاس ل ادتذأقإلدلدذق للدلذذضلذأعتالذارًل الذاس  انةذضّذت  ذًل ت اسدتول
عددّذأغلدد ذنلددل قذاست الددلتذاس ددلاقتذ دد ذهددلاذاسالندد ذولنددهذأغلدد ذاس لددل قذقشدد مذ
ْ ادذهولنددهذ إسدد ذعاددللةذو  ددمةذ دد ذإعددتالذ لددل  ذاس ل  ددل مذالس  دد تذرًددل الذاسددتول
ْاودددلتذاست الدددتذضدددّذت ددد ذح لدددتذمدددخللةذاس ل  دددل مذسكدددْنذ ارلددد لبذهددد ذعدددت ذض

ْ ادذ ْتددهذهاساخددتذهاس ددلم،ذ    ددلذ دد ذل الددل لذذمددخللةذاسددتول أكثددمذوليددتذضددّذنلح ددتذاس
ْاودددلْنذل الدددلخِذسلع دددْمذعلدددوذمدددخللةذ قوحدددظذأنذأغلددد ذح لدددتذاس ل  دددل مذو
ْضدتذ د ذاستهسدتذهسدْذولندهذ ْ ادذضتع ْ ادذهذسُذسكْنذ ماضقذاس ل  دل مذهاسدتول استول

ْاولتذل اللخِ.  اأعتالذضعتلةذإسوذأنذذسُذللعتذوث مذضّذاسٌل تذ  ذض
ضددددّذح ددددئذاسا  دددد تذ   ددددهذاس لددددل قذأنذاسغلس  ددددتذاسك ددددملذضددددّذاس ددددلحث ّذهددددِذضددددّذ -4

اس مات  ّ،ذهه لكذضشل وتذ ت لتذ تادذضّذاسٌل تذاس مبذضّذار لن د ّذهاس    د ّذ
ْ ذاستا لد ّذههد ذن د تذ2ههلدذاس شل وتذاس ما تذاذق ث ذأكثمذضدّذ %ذضدّذضا د

اس ل اددتذأقإلددلدذق للددلذعددّذضلتن ددتذ ددتادذت للددلدذإسدد ذاسددتهمذاس ما ددتذاررددملذههددلدذ
أغل ذاس لل قذاسلوذقْولهذإس خلذاست اللتذاس شل ختذ  ذهلاذاس ادلم.ذههدلاذودتمذ



علوذأنذاسل ل ِذ  ذاس ما ذولنذم هذضغللذأضل ذاسٌل تذاس دمبذهار لند ذهام دلذ
ذسدددُذإسددد ذلددد   ّذ    ددد  ّذارهمذأنذاس دددما ذودددلنذقإلدددلذقعتودددتاتذعلدددوذت دددْمذ

   ذاسثلن ذهاس خدِذهدْذاسَدمهفذارض  دتذاسلدوذضدمذاسٌل تذاس مبذأهذار لن ذهاس
ْاتذارر مةذهاسل ذألتذإس ذعنهفذاسٌل تذاس دمبذهار لند ذ  خلذاس ما ذ  ذاس  
عددّذاسددلهلبذإسددوذاس ددما ذرغددماضذاست الددتذهو ددلذ   ددلذذسددُذلددلاقلد.ذهسكددّذهددلوّذ
اس دد   ّذ دد ذًماقخددلذإسددوذاسددنهامذ لره ددل ذارض  ددتذ دد ذًماقخددلذإسددوذاالددلقما ذ

ْ ذإسدد ذاسل ددلهنذ ددد ذضاددلمذاسل لدد ِذاس دددلس ذضددلذاسددتهمذاس ما دددتذهقْذ  ددهذاس ددما ذاس ددد
هاالدوض تذسل ددللمذاس  ثدلتذهاسنضددلاتذاست الدتذهاسلدد ذلدل ليذإسدد ذالدلقتا ذًل ددتذ

ْاتذاسقللضت.  عمبذهض ل  ّذسل ما ذاك لمذاست اللتذاس ل لذ  ذاس  
ْت دتذهسخدلدذاس ل ادتذكل هذ   دلذاسملدل  ذالسلغدتذاس ما دت،ذههدلدذنل ادتذً    دتذض -9 ل

ه خلنذ لسكللاتذالسلغتذاس ما تذق نانذسخلذضّذح ئذ د ٌخلذوللادتذهنٌقدلدذرلودتذ
إذاذعم  لذًغ لنذاسلخالتذاس عل تذ  ذأغلد ذاس لدتانذاس ما دتذعلدوذاسلغدتذاس ما دتذ
ْاددلدذالسلغددتذاس ما ددتذاسي ددعوذههددلاذق ددلعتذعلددوذ اسي ددعوذهأنذاسملددل  ذقكلدد ذه 

.ذهسكدددّذضدددّذنلح دددتذأردددملذ ا دددلذأللذاس ددد لحذاكللادددتذاس عل َدددتذعل خدددلذهق نانهدددل
اسملل  ذ لغلتذأرملذرلودتذاانكل نادتذإسدوذ دلبذاسكث دمذضدّذاسٌل دتذاس  دل  ّذ
ْامذضددّذاس لددتانذذاتذاركثماددتذأهذااتل ددتذاس  ددل ت،ذ اس ددلًق ّذالسلغددلتذار    ددتذلدد
هلاذضّذ لن ذهضّذ لند ذ ردمذق ل دمذ مودتذسلٌل دتذاس دمبذسدل لِذسغدلتذأردملذ

 رومذوللاتذ لل لخِذ لغلتذأ    تذقا تهنخل.ضّذ
ْ ذ12.33كددلنذاامددمافذاس شددلمكذهددْذاركثددمذح ددئذ لدد ذن دد تذ) -1 %(ذضددّذضا دد

%(ذإمددمافذ ددملي،ذهضددّذنلح ددتذأرددملذقوحددظذأنذاامددمافذ21.00اسملددل  ذهذ)
ْ ذاسقدم نذهت دِذ اس شلمكذ  ذ لض تذاغدتالذأهذ لض دتذاس ْود ذهدْذ د ّذت دِذعلد

ْاددتذ دد ذول ددت ْ ذاسلما اسلما ددتذ    ددلذقغ دد ذاامددمافذاسددليذقإلددِذأعإلددلمذضددّذذاس لدد
ْاتذهد ذذاتذأا دللذضل دتلةذضلشدلاكتذ كل لتذهأت ل ذأرملذعل لدذاأنذاسقإللقلذاسلما
ضلتارلتذهذاتذا ق دلطذا د ل ذأهلدلذ د ذاسقإلدلقلذاا ل لع دتذهاان دلن تذاس عل دتذ



ْادددددتذقلٌلددددد ذق دددددل هنذهاس لس  دددددت،ذهالسلدددددلس ذ دددددكنذاسعلدددددْمذاس ل عدددددتذسلقإلدددددلقلذاسلما
ْيذ  ذوث مذضّذاس  للوّ.  اس     ّذالسشأنذاسلما

أنانتذض َِذاسملل  ذهارًل الذ  ذ لض تذاغتال،ذول تذاسلما تذا ّذ مت،ذههد ذ -2
ْ ذاسقددم نذ  خددلذههدد ذأهمذضددّذ ددللذ ْلذت ددِذًما ددلذقددت اهذعلدد ْ دد ْت ددتذس نل اددتذضل
است اللتذاس ل لذ  ذضالمذاسل  ى،ذض لذول  ذأحتذمدمهطذإنلدلجذاس  م دتذههدْذ

ْسددتذاس  م ددتذه دد ْلذاس  ل ددت.ذه غددِذاعلقددللذاسدد  يذإنذاس لحددئذاسيددملذهددْذاسددليذو
 إاذأنهذاعل تذإسوذض ل تذه  لعتذعل  تذقتعِذهق خ ذهقشالذع له.

هدددلاذإذاذضدددلذأ دددي لذإسدددوذذسدددُذأنذ لض دددتذاغدددتالذققدددلذ غما  دددلدذ ددد ذضتو دددتذاغدددتالذ
علودددد تذاس ددددما ذهضلسخددددلذضددددّذاقدددد ذلددددكلن ذإ ددددل تذإسدددد ذقغٌ لخددددلذسل عل َددددلتذ
اس اددله ةذاسلدد ذق ددلي تذضددّذرددتضلتذاسالض ددتذ دد ذضاددلمذاست الددلتذاس ل ددل.ذهقددأق ذ
ا ددتهلذ لض ددتذاس ْودد ذ دد ذمدد لمذاس ددما ذههدد ذأناددنتذن دد تذتل لددتذا دد  ذعددت ذ

ْ مذاسكلل ذاس ل  ىذاسكل  ذسلغٌ تذاست اللتذاس ل ل.  ق
أضلذضّذح ئذاس  خقذ لس  خقذاسلاما  ذهْذاس ل تذ قتذألدل ت ذاس د خقذاسلاما د ذ -3

 دددددد ذن دددددد تذو  ددددددمةذضددددددّذاسملددددددل  ذ لغددددددهذاواددددددتذأ اددددددل ذاسملددددددل  ذققما ددددددلدذن دددددد تذ
%(ذالسلعتوددتذهالددل ت ذاس دد خقذاسْوددي ذ دد ذ اددلذاسملددل  ذققما ددلد،ذها ددلذ27.77)

 %(،ذقوحظذتلتذأهذغ لبذالل تا ذض لهقذاس عئذاررمل.77.77ن  تذ)
 (،ذهذ)اسشددددمال،ذ7222هق للددددلذهددددلدذاست الددددتذعددددّذضددددلذقْودددد ذإس ددددهذ)عٌددددل يذ

ْلذإسوذنَل ذاست التذ د ذ7222 (،ذهالل تا ذاس  خقذاسلاما  ذاكثمةذق كّذأنذق 
ْلذاس دددلحث ّذ هدددلدذاسالض دددلتذاسلددد ذقمودددنذعلدددوذاسالنددد ذاس  لددد ذاسلاما ددد ،ذهق ددد
ْا ذ ْلذإسددوذ دد لذإضكلن ددتذاس ددلحث ّذهتددت قخِذعلددوذالددل تا ذارندد عل دده.ذأهذتددتذق دد

ْنذا لقدل ذاس دلحث ّذاررملذضّذاس  لهقذهرلودتذذاتذاسٌ   دتذاس َمادت،ذهتدتذقكد
ْ ه. ْ ذهاس َمات،ذهغ لبذ ل يتذاس لِذه ذاس   ذ  ذهلاذاسل  إسوذاسيكمذهاسل 

لس دلتذاس محلدتذااعتالقدتذ   د تذ -4 كلنهذأكثمذاسيتلتذالدلختا لدذهد ذ تدتذًدوبذًه
اسثلدددئذققما دددلدذهقل  خدددلذاق دددتذاسيل دددهذ   ددد ذضليلهقدددتذهضدددّذاس وحدددظذأنذضدددتروتذ



لخت تذ)اسٌددوب،ذاس ت لددْن،ذاس شددم ْن،ذاسكلدد ،ذاسل لدد ِذولنددهذهدد ذاسيتددلتذاس  دد
 اس شم  ّذ...ذاسخ(.

ههددلاذوددتمذعلددوذأنذأغلدد ذاس ددلحث ّذهددِذضددّذاسْلدد ذاسل ل  دد ذاسلما ددتذأهذاسل لدد ِذ
ددل يخِذًه   ددتذ اس ددلس ذرنخددِذول ددلهسْنذضشددكوتذذاتذوددلتذض لمددمةذا  لخددِذهٍه

 أع لسخِ.
 دد ذن دد تذعلس ددتذضدددّذالددل تضهذاارل ددل اتذاسلع دد ل تذوْلدد لتذ  ددلذاس  لنددلتذ -02

%(،ذههددلاذوددلوم ذضددلذض ددلهقذاس عددئذاس  ددل تضتذح ددئذ10.00اسملددل  ذ لغددهذ)
كدددلنذاس ددد خقذاسلاما ددد ذاركثدددمذالدددل تاضخلدذو دددلذه دددع لذه دددلمتذالن دددتذهلددد لتذ
االدددل لنتذودددألاةذ  دددلذ  لندددلتذح دددئذالدددل تضهذ ددد ذ ادددلذاسملدددل  ،ه ا لذق دددنيذ

س ددلحث ّذسخددلذرنخددلذأتدد ذقكليددتذاا ددماطذ دد ذالددل تا ذهددلدذارلهاتذإسددوذالل ددخلمذا
ْاتذض ددلهقذاس عددئذاررددملذاسلدد ذ ْتددهذهاساخددت،ذهتددتذق ددنيذأقإلددلدذإسددوذودد   دد ذاس

ذقعللجذإس ذألهاتذ  لذ  لنلتذأكثمذق ق تا،ذه  لذقت ا ذاس لحث ّذعل خل.
هسكثددددمةذالددددل تا ذهددددلدذارلهاتذهرلوددددتذارلددددل لنتذلعددددوذا دددديذاس يكددددماّذإسددددوذ

سدددد هذسل لحددددئذ  خددددلذإاذع دددد ذالددددل لنهذذاسلشددددك ُذ دددد ذت  ددددتذهددددلدذاس عددددْثذرندددده
ْا ق ّذهاس  ل  ددد ّ،هولسُذ هالدددلٌو ذاد ام،ذهق ددد  يخلذ ددد ذ دددتاهمذ   ددد تذاس ددد
اسعلمذضلذاارل ل اتذس هذسل لحئذ  خلذإاذ  لذاست  لتذاسل ذقع لْنذعل خلذ

 هق   يخلذااتاهمذ    تذاس ل ع ّذهاسمال  ّذ  ذاارل ل .
كدددددلنذالدددددل تا ذارلدددددلْبذاالدددددلتاس ذأضدددددلذضدددددلذق دددددىذارلدددددلس  ذااح دددددل  تذ  -00

هاسْوددي ذض ددلدذهددْذارعلددوذن دد تذ دد ذاالددل تا ذح ددئذ لغددهذن دد تذالددل تاضخلذ
%(،ذه لمذا تدذااح لمذااللتاس ذ ق ذاِذااح لمذاسْودي ذ قد ذ42.77)

ههلاذولوم ذ د ذهالٌدل لذضدلذض دلهقذاس عدئذاس  دل تضتذهسكدّذاس د خقذاسلاما د ذ
ْ ذهْذاركثمذسلسُذقعللجذإسوذا لل تا ذهلدذارلدلس  ذااح دل  ت.ذهذسدُذرنذند

ْ ذض خقذاس عئذاس  ل ت . ْتلذعلوذن  اس  لساتذااح ل  تذول
قكْنذضال لذاسملل  ذضّذ)ضدتروتذاسل لد ِ(،ذهسدِذقعديذاسل لد ِذاس دلس ذهق لد ِذ -07

اس ددمأةذهق لدد ِذاسٌيدد ذهاسل لدد ِذاس ددلصذهق لدد ِذاسك ددل ذهاس  ددلن ذاس ت لدد تذهاس  تددتذ



 لددددتذهاس شددددكوتذاا ل لع ددددتذهاسثقل  ددددتذالهل ددددل ذو  ددددمذضددددّذت دددد ذاس ع ٌددددتذالس ت
 اس لحث ّ.

 السقتخحات:

ما دددلذقدددت اهذ ْ ادذ ددد ذاس  دددلهقذًه ا دددتذت دددل ذاس لحدددئذ ت الدددتذ لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسدددتول
اسلما تذاالوض تذهقعل  ذهلدذاسملل  ذهالل وصذاس لل قذاسلد ذقْودلهذإس خدلذاست الدتذ

ْعتذضّذااتلماحلتذهو لذول اهض لتشلخلذقْو ذاس لحئذإسوذض ذا 
ْض دددتذهأهل دددتذ ددد ذ .0 نَدددمادذسللْلدددلذاسك  دددمذاسدددليذح ددد ذ ددد ذالدددلعتاثذ لض دددلتذحك

ْ ذاسقددم نذ ْلذأت ددل ذضل   ددتذ دد ذعلدد اس ددما ذها للددلحذول ددلتذسللما ددتذ  خددلذضددلذه دد
ما لذقت ا خلذ  ذهلدذاسكل لت،ذوملذاس لحئذضدّذاسإلدمه يذ هاسلما تذاالوض تذًه

ما دلذقدت اهذا لللحذل اللتذعل دلذس ْ ادذ د ذق  دىذاس  دلهقذًه ل ل  دل مذهاسدتول
ْ ذاس دددما ذ ْس ّذ ددد ذهدددلدذاست الدددلتذ ددد ذع ددد اسلما دددتذاالدددوض تذهعادددللةذأعدددتالذاس ق ددد
ْا مذااضكلن لتذاسوعضتذسلسُذضدّذه تدلتذقت ا د تذهضكدلنذسلت الدتذ ر ْولدذإذاذق

ذهااضكلنلتذاس للقتذاسإلمه اتذاك لمذاست اللتذاس ل ل.
ْيذ ددد ذق  دددىذه دددلذل للددد تذ .7 ْادددلتذاس عدددئذاسلماددد اعث دددتذهه دددلذرماٌدددتذرهس

ْمذضدلذوشديهذع دهذهدلدذاست الدتذ ما لذقت اهذاسلما تذاالوض تذ د ذ د اس  لهقذًه
ْ ادذهغ ددمهِذ ضددّذنلددل قذاع ددئذق لممددتذ خددلذاس ددلحثْنذضددّذًددوبذاس ل  ددل مذهاسددتول

ْعلتذسِذق  ذق لهسخلذحتذاام ل .  ا مامذل اللقخِذ  ذض للوّذهضْ 
ْ ذهااندلثذقعتوتذ .2 ْ ادذضدّذاسدلو ْاتذاك دلمذل الدتذاس ل  دل مذهاسدتول ارعتالذاس ٌل

ْسدتذسكدوذاسا  د ّذهودلسُذس  لسادتذاسلل دلبذ د ذإنادلعذاسملدل  ذح د ذ     ذض ق
ْات،ذعلدوذأنذقكدْنذهدلدذاسل ل  دلتذض   دتذ ْات.ضّذرومذاوتا ذق ل  لتذلد  اس  

 سل  ى.علوذحل لتذاسالض لتذهاس  ل لتذاس ل  تذاررملذسخلاذا
ْعلتذاسملددل  ذهارًددل الذهضال  لقخددلذاع ددئذ .4 ْاددلذ دد ذارل ددل ذضْ دد ْاعنذهاسل  اسلدد

ق ددلسقذتإلددلقلذاسل لدد ِذاس ددلصذهاس ددل ذهق لدد ِذاسك ددل ذهاسل لدد ِذاس ددلس ذهق لدد ِذاس ددمأةذ
ْ ذاستارل ذهاس دل   ذسل  ل دلتذاسل ل   دت،ذ هق ل ِذاسٌي ذ،ذهاع ئذقش  ذاسا خ



تذهاسل لددددد ِذغ دددددمذاس َدددددلض ذهل الدددددتذسكل دددددتذهاعدددددْثذاسل   دددددتذااتل دددددللقتذهاس شدددددما
ْا دتذ ْاتذ  ذضالمذاسل  ىذ  ذاس  تدتذاس ع ٌدتذالسالض دتذاسلد ذول اس شلك ذاسلما

   خلذاس لحئ.
ْاعنذ  ذالل تا ذض لهقذاس عئذاس  لليتذ  ذاسملدل  ذاسالض  دت،ذإذذضدّذ .9 ضماعلةذاسل

لددددد تذاس خدددددِذأنذول لضددددد ذاس دددددلحثْنذض خدددددلذاكققدددددلنذعلدددددوذاردددددلوفذق ددددد  يلقخل،ذألل
هقٌ  ق ددت،ذأكللق  ددتذهضخ  ددت،ذو  ددتذهو ي ددت،ذقل ا  ددتذههوددي تذهقاما  ددتذهض تان ددت،ذ
ها  غددددد ذااهل دددددل ذالس عدددددئذاسلدددددل ا  ذعلدددددوذأه  لدددددهذ ددددد ذاعدددددئذول لدددددلذالسلما دددددتذ
االوض ت،ذهولسُذالل تا ذأمكلمذاس عئذاسْودي ذهعدت ذاتل دل هلذعلدوذاس عدئذ

أنذأ دمعذنقدلطذاسإلد لذ د ذاس  ع ذ قد ،ذهذسدُذرنذاس تودتذضدّذاست الدلتذ   دهذ
ْاتذقك ّذ  ذض خا لخل،ذسلاذو  غ ذإعٌلمهلذحقخلذضّذااهل ل .  اس عْثذاسلما

ْضدلت،ذ .1 عت ذااتل ل ذعلوذاالل لنلتذهاارل ل اتذوألهاتذسا لذاس  لنلتذهاس  ل
هااسليلتذإسوذارلهاتذارردملذولس وحَدتذهاس قل لدتذاأمدكلسخلذاس  لليدت،ذإذنذضدّذ

سدددددتلذاس ددددددلحث ّذإس دددددل ذودددددلفذا  للدددددلذارلهاتذهاسْلددددددل  ذاسإلدددددمه يذأنذقكدددددْنذ
ْ  مذ هارلددددددلس  ،ذاسلدددددد ذوْودددددد ذاس لحددددددئذاللددددددل تاضخلذ دددددد ذ  ددددددلذاس  لنددددددلتذهقدددددد

ْضلتذإسوذ لن ذضلذققت .  اس  ل
ْ ادذ كماددلدذهنَماددلدذعلددوذض للددلذ .2 اعددتالذاس ددلحث ّذهرلوددتذًل ددتذاس ل  ددل مذهاسددتول

اس ل ليدددددتذهارلدددددلس  ذض دددددلهقذاس عدددددئذاسك ددددد ذهاسك يددددد ذهالدددددل تا ذألهاتذاس عدددددئذ
ْعددددت،ذها ددددلعتذذسددددُذ دددد ذق  دددد ِذنلددددل قذاس عددددْثذهق دددددللمذاد امذ ااح ددددل  تذاس ل 

ْته. ْ مذاساختذهاس  هار كل ذضلذاس  ل ل ّذض لذقا  ذارعلهاجذها
اسلأك ددتذعلددوذالددل تا ذاسلغددتذاس ما ددتذ دد ذوللاددتذضإلدد ْنذاسملددل  ذق ناددنادذس كلنلخددل،ذ .3

ْلةذإسددوذاس  ددلل ذهاس ما ددلذار    ددتذهادد يهذاسقددت ذحددئذاس ددلحث ّذهقشددا  خِذسل  دد
ْا د لذل الدلخِ،ذ لسلما دتذعلدِذقأردلذض دهذ   دلذاسل   دلتذ كل تذذاتذاس لتذا 
ها ٌ خددل،ذهاسلما ددتذاالددوض تذسددتوخلذتددت ةذذاق ددتذعلددوذالددل  لبذودد ذ توددتذهاا ددللةذ
ض ده.ذضددلذاسليك ددمذالس دد لحذاكللاددتذاسملددل  ذ لغدلتذأ    ددتذسيددللذاس ددلبذأضددل ذاسٌل ددتذ

 ل  ّذاس لًق ّذ لغلتذأ    تذضّذًل ذإك لمذاست اللتذاس ل لذ  ذاس ما .اس  



ْ ادذهاسلدد ذ .4 اسلأك ددتذعلددوذوللاددتذاس عددْثذاس َماددتذضددّذت دد ذًددوبذاس ل  ددل مذهاسددتول
ْضدلتذضدّذأ د ذ ْس تذاس  م تذهار كل ذهاس َمالتذ  ذاس  لندلتذهاس  ل ق لعتذعلوذق

 ذأمدددكلسهذانادددلعذهدددلدذحددد ذاس شدددكوت.ذهالدددل تا ذاس ددد خقذاس عدددئذاسْودددي ذاكددد
 اس عْث.

ْح دددتهلذضدددّذت ددد ذاس  ل ددد ّذه   خدددلذإسدددوذ .02 ااهل دددل ذ  لدددل قذاس عدددْثذضدددّذردددومذق
اسق للاتذاالا اتذهاس  لل تذسغمضذض له تذهلدذاس عْثذ د ذققدتقِذاس  م دتذاسلد ذ

ْامذاس  لهق.  ق لعتذ  ذإنالعذاسقما اتذهح ذاس شكوت،ذهقعتوتذارهتافذهقٌ
اس ل ددددلذعلددددوذوللاددددتذاعددددْثذقل ددددلهمذول ددددتذ تددددلتذضال ددددلذقشددددا لذًل ددددتذاست الددددلتذ .00

اس  م ددتذضددّذ خددتذهالددل تا ذض ددلهقذاس عددئذهألهاتذاس عددئذاس  للدد تذ دد ذاس عددْثذ
اس  تان ددتذهاسلاما  ددتذسغددمضذقعق ددلذاسددلاتذضددّذرددومذااكلشددلفذهاا ددتا ذهاس لددل قذ

 اس ي تة.
ْاددتذحق ق ددت .07 ْلةذذحددئذًل ددتذاست الددلتذاس ل ددلذعلددوذققددتقِذل الددلتذس شددلك ذقما ْ دد ض

ْيذسع ذضشكوتذاسعل دمذها دلمذ ْاتلذاسلما ْاع ذضلذاس   ل لدذضّذرومذاسل لً ذاس
 اس  لق  .

ذ
 

 
 السرادر والسخاجع

 القخآن الكخيم.

،ذ  ددمهت،ذلا ذإح ددل ذاسلددماثذ0اس  اددِذاسْلدد  ،ذطذذإبااخاهيم أةاايذ وآخااخون: -ٔ
    .0437اس ما ،ذ

 هد.ذ042،ذلا ذارنتسه،ذذ7اذقي  مذاسقم نذاس َ ِ،ذجذابن كثيخ -ٕ



ذ،ذس  لن،ذ  مهت،ذلا ذولل ذسل شم،ذبذ.ذت.0اذس لنذاس مب،ذطذابن مشظهر -ٖ

ًما لذاس   ذ)ول ذاذعل هذهللِ(ذ  ذق لد ِذأودعلاهذذأحسج محسهد العميسي: -ٗ
ْانذاذعل خِ،ذطذ ذ .7220،ذلا ذا ّذحن ذسلٌ لعتذهاس شم،ذس  لن،ذ0  

ْل،ذاس الددتذاس ما ددتذسل  لْذحداان الهبااائمي: -٘ ْنه،ذعددتل/قعل دد ذاس علدد ،ذ7ضددلت،ذقدد
  .0434،ذ02ضالت/

،ذاسقدلهمة،ذضكل دتذ0اس  دلهقذاست الد تذ د ّذاس َمادتذهاسلٌ  دل،ذطذحدن شحاته:  -ٙ
  .0443استا ذاس ما ذسلكللب،ذ

ْ ذالدددهذذرشاااجي أحساااج طعيساااه: -ٚ ْ ذاان دددلن ت،ذضيخددد ْلذ ددد ذاس لددد قعل ددد ذاس علددد
  .7223الل تاضلقه،ذاسقلهمة،ذلا ذاسيكماس ما ،ذ

ْو ت،ذاسمادلض،ذضكل دتذذصالح دمحم العداف: -ٛ ْ ذاس دل اس تر ذإس ذاس عئذ  ذاس لد
  .7221اس   كلن،ذ

ْيذههاتددددلذاس شددددكوتذذصااااالحة عيدااااان وحسيااااخاا الدااااميساةي: -ٜ اس عددددئذاسلمادددد
ْ ةذ د ذهتدل لذاس للقد ذ اسل ل   تذهاس ال   تذ  ذلدلٌ تذع دلن،ذه تدتذاعث دتذض شد

ْاددددتذهاس ي دددد ت،ذ لض ددددتذاا ضددددل اتذاس ما ددددتذاسيكددددميذسل ددددلحث ّذ دددد ذاست الددددلتذاسلما
  .0442اس لعتة،ذاس  ّ،ذ

ْ ادذ ددد ذعلدددِذاسددد يهذذصاااالح الاااجين فاااخج عطاااا هللا: -ٓٔ  لدددل  ذاس ل  دددل مذهاسدددتول
ْلان تذ دد ذ اددلذتددمنذ ْا ق ددت،ذ7222-0442السالض ددلتذاس دد  ،ذل الددتذقعل ل ددتذق

ْات،ذاس تلذ   .7222،ذ02ضالتذل اللتذقما

ْيذ د ذ لدل  ذاس ل  دل مذعارف عطاي: -ٔٔ ْا دذاسلد ذذاقالهلتذاس عئذاسلماد هاسدتول
 ،ذه تددتذاعددئذضقتضددتذإسدد ذ7227-0422ق ددلهمذاسل لدد ِذ دد ذلددلٌ تذع ددلنذضددّذ

-2ض ق مذاسل ل ِذاسالض  ،ذن لذجذهقٌ  قدلت،ذول دتذاسلما دت،ذ لض دتذاس مضدْك،ذ
ْامذذ4 ذ .7222أكل



،ذ0 ل ديتذاسلما دتذاالدوض تذ د ذاسعدتوئذاسشدماف،ذطذذعبج الجهاد الدايج بكاخ: -ٕٔ
  .0432ما ،ذاسقلهمة،ذلا ذاسيكمذاس 

ددم ذذعبااج الااخحسن صااالح عبااج هللا وآخااخون: -ٖٔ ضددتر ذاسددوذاسلما ددتذاالددوض تذًه
ْعال،ذذ0قت ا خل،ذذذطذ   .0440،ذع لن،ذلا ذاسيمتلنذسل شمذهاسل

ًم ذاسلت اهذاس لضتذهضخل اتذق ي لذهق ٌد  ذذعبج الخحسن عبج الدالم جامل: -ٗٔ
ذ .7222،ذع لن،ذلا ذاس  لهق،ذذ7ع ل تذاست ت،ذطذ

له ذاسل لدد ِذاس ددلس ذهضماكددنذاس عددْثذ دد ذقخ تددتذاان ددلنذاس مادد ذذران:عااجةان بااج -٘ٔ
ْحددتةذاس ما ددت،ذهض ل ددتذع ددتذاسع  ددتذ سل ٌددلمذاس ل دد ،ذقعماددمذضموددنذل الددلتذاس
ْحدتةذاس ما دت،ذس  دلن،ذ ْضلن،ذقخ تدتذاان دلنذاس ماد ذسل ٌدلم،ذضمودنذل الدلتذاس م

  .0439  مهت،ذ

اهذاسلما دددتذاٍالدددوض ت،ذذذذض دددلهقذهألدددلس  ذقدددت ذذعااادت خميااال العديااادي وآخاااخون: -ٙٔ
ْ اتذاس  ّ،ذ0طذ ذ .0441،ذهعا ةذاسلما تذهاسل ل ِ،ذ  خ

ْ ذاالدددوض ،ذلا ذذعماااى أحساااج ماااجكهر: -ٚٔ ضددد خقذاسلما دددتذاالدددوض تذ ددد ذاسل ددد
ذ .0442اس خإلتذاس ما ت،ذ  مهت،ذ

ْالذاسشددددمع ت،ذاسقددددلهمة،ذلا ذاسيكددددمذذعمااااي أحسااااج مااااجكهر: -ٛٔ ض خا ددددتذقددددت اهذاس دددد
ذ .0444اس ما ،ذ

ْادددت،ذاسقدددلهمة،ذلا ذاسيكدددمذاس ماددد ،ذج ماااجكهرعماااى أحسااا -ٜٔ اذنَمادددلتذاس  دددلهقذاسلما
ذ .7221

اذاس م دلذ د ذعمي احساج ماجكهر ورشاجي أحساج طعيساة و يساان أحساج هخياجي -ٕٓ
ق لددددد ِذاسلغدددددتذاس ما دددددتذسل دددددلًق ّذ لغدددددلتذاردددددمل،ذاسقدددددلهمة،ذلا ذاسيكدددددمذاس ماددددد ،ذ

ذ .7202



ْاده،ذ0ًدم ذاسلدت اهذاس لضدت،ذطذذعمى مشياخ الحراخي ويهسال العشادي: -ٕٔ ،ذاسك
ْعال،ذ ذ .7222ضكل تذاسيوحذسل شمذهاسل

ْاده،ذذفخج عبج القادر طه وآخخون: -ٕٕ ْعتذعلِذاس يهذهاسلعل د ذاس ي د ،ذاسك ضْل
ذ .0442لا ذل تذاس  لح،ذ

ْغما  ذهقٌ  قلقددددده،ذ لدددددلستذاس كل دددددت،ذمجبااااال الساااااالكي -ٖٕ (،ذ7)77اذاسق دددددلتذاس  لددددد
ذ .0442

سمادددلض،ذلا ذاسكلددد ذسلٌ لعدددتذ،ذاذ0قعل ددد ذاس  ل دددتذاسل ل   دددت،ذطذذدمحم الاااجريج: -ٕٗ
ْعال،ذ ذ .0444هاس شمذهاسل

،ذ  ددددمهت،ذلا ذاسكلددددلبذذ0ض لددددل ذاس ددددعلح،ذطذذدمحم باااان ابااااي بكااااخ الااااخازي: -ٕ٘
  .0424اس ما ،ذ

،ذ0ضدددتر ذإسددد ذض دددلهقذاس عدددئذهعلدددِذاسددد يه،ذطذدمحم خميااال عبااااس وآخاااخون:  -ٕٙ
ْعال،ذ ذ .7207ع لن،ذلا ذاس   مةذسل شمذهاسل

 دد ذقما ددتذعق ددتةاس وم،ذلضشددل،ذلا ذاس  ددم،ذذضدد خقذاالددو دمحم خيااخ فاطسااه:  -ٕٚ
ذ .0433

ذ .0432اوْمذاس عئذاا ل لع ،اسقلهمة،ذلا ذاسشمه ،ذدمحم عبج الباسط:  -ٕٛ
ْيذذدمحم عبج الكخيم العياصاخة و ةتراار زاازي مراطفى: -ٜٕ اقالهدلتذاس عدئذاسلماد

ما دلذقت لد خلذ د ذ لض دتذ   ذ منلضقذضل  ل مذ  ذض لهقذاسلما دتذاالدوض تذًه
ْ ة،ذ لض تذاس لٌلنذتل ْت،ذاس لٌلنذ ذ .7223تل ْت،ذل التذغ مذض ش

إعدتالذهوللادتذاس عدْثذهاسملدل  ذاسالض  دتذضدلذل الدتذعدّذذدمحم عهض العاياجي: -ٖٓ
،ذض ددمذاساتوددتة،ذمدد هذاس  ددل ف،ذضموددنذاسكلددلبذسل شددم،ذ0ض ددلهقذاس عددئ،ذطذ

ذ .7229
،ذع ددددلن،ذلا ذ7اذق دددد  ِذاسلددددملقهذنَماددددتذهض ل لددددت،ذطذدمحم محسااااهد الحيمااااة -ٖٔ

ذ .7222   مةذسلٌ لعتذهاس شم،ذاس



ل الددتذ دد ذقعل دد ذض خا ددتذأاعددلثذه لددل  ذضل  ددل مذاسلما ددتذذمهسااى الشبهااان: -ٕٖ
ْ ةذ دد ذ0433-0420هعلددِذاسدد يهذ دد ذاسالض ددلتذار لن ددتذ  ،ذه تددتذاعددئذض شدد

ْيذارهم،ذاقالهدددلتذاسلما دددتذهقعدددتقلتذاس  دددلق  ،ذاس الدددتذ هتدددل لذاس ددد ق مذاسلماددد
ذ .0442س لٌلنذتل ْت،ذللٌ تذع لن،ذاس للت،ذول تذاسلما ت،ذ لض تذا

ًما دددلذقدددت اهذاسلما دددتذاالدددوض تذذةاصاااخ أحساااج الخهالاااجة ويحياااي إساااساعيل: -ٖٖ
ْعاددددددل،ذ0هألددددددلس  خلذهقٌ  قلقخددددددلذاس ل  ددددددت،ذطذ ،ذع ددددددلن،ذلا ذح دددددد ّذسل شددددددمذهاسل

ذ .7220
ْلو ّذذوحيج الهشجي وأحسج الدشاةي: -ٖٗ ْ ادذسل   اقالهلتذاس عئذ  ذ لل  ذاستول

ْل،ذ0442-0419تذ دد ذ اددلذتددمنذ دد ذاالا ةذاس لضدد  ،ذضالددتذ لض ددتذاس لددُذلدد 
ْ ذاالا ات،ذاس تلذ) ذ .0444(،ذ7اس ل

 لض دتذاغدتال،ذول دتذاسلما دت،ذا دّذوزارة العميم العالي والبحاث العمساي العخاقياة   -ٖ٘
ْ ذاسقم نذهاسلما تذاالوض ت.   مت،ذت ِذعل
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