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 ايٓشٛ يف اإلعساب يتدزٜظ َكذلس١ طسٜك١

 ٜطًب عٓدَا اإلعساب َٗازات يف ايط٬ب حتصٌٝ ضعف ع٢ً ايتػًب يف اإلضٗاّ إىل ايدزاض١ ٖدفت

 عٓدَا أٚ, ٚادتٌُ ا٭ضايٝب ٝبتسن يف ًٜصّ َا تػٝرل أٚ باذتسنات تػهًٝٗا أٚ مج١ً إعساب َِٓٗ

ٚفل  ٚحتدثّا بػهٌ صشٝح ٚنتاب١ قسا٠٤ اذتٝا٠ ٚاقع يف اإلعساب َٗازات اضتدداّ َِٓٗ ٜطًب

 َٔ املػه١ً تًو ع٢ً يًتػًب ددٜد٠ ستاٚي١ ايدزاض١ ٖرٙ تعد يرا ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا. 

 ايدزاض١ ساٚيت ٚقد َٗازات٘, إتكإ ع٢ً املتعًِ تعني اإلعساب يتدزٜظ َكذلس١ يطسٜك١ تصٛز خ٬ٍ

 :ايط٪ايني اٯتٝني عٔ اإلداب١ خ٬ٍ َٔ املػه١ً تًو ايتػًب ع٢ً

 يتدزٜظ املكذلس١ يًطسٜك١ ٚايتكِٜٛ ٚايتٓفٝر ايتدطٝط عٓد َساعاتٗا ميهٔ اييت ا٭ضظ َا -1

 ايٓشٛ؟ يف اإلعساب

 ايٓشٛ؟ يف اإلعساب يتدزٜظ املكذلس١ ايطسٜك١ خطٛات َا -2

 :اٯت١ٝ يإلدسا٤ات ٚفكّا ايدزاض١ ضازت ايط٪ايني ٖرٜٔ عٔ ٚيإلداب١      

 .ايبشح مبٛضٛع ايع٬ق١ ذات ٚايبشٛخ ايدزاضات ع٢ً ا٫ط٬ع -1

 :أدٌ َٔ ٚذيو ٚايبشٛخ ايدزاضات تًو حتًٌٝ -2

 املكذلس١ يًطسٜك١ ٚايتكِٜٛ ٚايتٓفٝر ايتدطٝط عٓد َساعاتٗا ٜٓبػٞ اييت ا٭ضظ اغتكام -أ   

 .ايٓشٛ يف اإلعساب ظيتدزٜ

 اإلعساب تدزٜظ يف متجًت اييت ٚخطٛاتٗا اإلعساب يتدزٜظ املكذلس١ يًطسٜك١ تصٛز بٓا٤ -ب   

 ايجايج١: ٚارتط٠ٛ, املٓعٛز اإلعساب ايجا١ْٝ: ٚارتط٠ٛ, املٓكٍٛ اإلعساب ا٭ٚىل: ارتط٠ٛ: خطٛات بأزبع١

 .ايتصشٝح ايسابع١: ٚارتط٠ٛ, ا٫ختبازٟ اإلعساب

 :أُٖٗا ٚاملكذلسات ايتٛصٝات بعض إىل ايدزاض١ تٛصًت اإلدسا٤ات تًو ض٤ٛ ٚيف             

 .ايعاّ ايتعًِٝ َساسٌ يف اإلعساب تدزٜظ يف املكذلس١ ايطسٜك١ َٔ ا٫ضتفاد٠ -1

 ٚايكٛاعد نايب٬غ١ ايعسب١ٝ يف َكسزات أخس٣ ايًػ١ ت١ُٝٓ َٗازات يف ايطسٜك١ ٖرٙ جتسٜب -2

 . اإل١ٝ٥٬َ
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Abstract 
This study aimed to address the weakness of students' achievement in parsing skills 

when they are asked to parse a sentence or put the right sign at the end of the word, to 
do the necessary changes when composing sentences, or to apply the parsing skills in 

real life reading, writing and speaking according to the rules of composing sentences  

This study is regarded as a new attempt to address this problem using a suggested 
method for teaching parsing to improve students' parsing skills. thus the study 
attempted to answer these two questions: 
1- What are the basics that should be kept in mind when planning, implementing and 

evaluating the suggested method for teaching parsing in grammar  

2- What are the steps to be followed to implement the suggested method in teaching 

parsing in grammar

  To answer the study questions, the following procedures were followed  

1- Reviewing the related literature  

2- Analyzing the related literature in order to  

a- Finding the basics that should be kept in mind when planning, implementing and 

evaluating the suggested method for teaching parsing in grammar  

b- Developing a preconception for the suggested method for teaching parsing in 
grammar the steps of which are: imparted parsing, seen parsing, experimental parsing 

and correction

 In the light of those procedures, the study recommended and suggested the 

following

1- Making use of the suggested method for teaching parsing in grammar in schools  

2- Applying this method for teaching other courses, such as rhetoric and orthography  
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ايفصٌ ا٭ٍٚ

 َػه١ً ايبشح ٚخط١ دزاضتٗا

ٜتٓاٍٚ ٖرا ايفصٌ َػه١ً ايبشح ٚخط١ دزاضتٗا ٚحتدٜد َػه١ً ايبشح ٚض٪اي٘, ٚسدٚد ايبشح     

َٖٔٚصطً  ُٝت٘, ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ ذيو:شات٘ َٚٓٗذ٘ ٚخطٛات٘ ٚأ

  أ٫ٚ / املكد١َ:

ْٖا}قاٍ اهلل تعاىل:      ُٙ ٔإ َٓا ّْا َأَْصِي ٝ٘ا ُقِسآ ِِ َعَسٔب ًُٖه َٕ ٖيَع ًُٛ  ََٚيَكِد}ٜٛضف, ٚقاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل:  ضٛز٠( 2) {َتِعٔك

ُِ ًَ ِِ َِْع ُٗ ْٖ َٕ َأ َُا َُٜكُٛيٛ ْٖ ُ٘ ٔإ ُُ ِّ ُٕ َػْسَب َُٜع َٕ اٖئرٟ يَِّطا ًِٔشُدٚ ُٜ ٔ٘ ِٝ ٞٙ ٔإَي ُٔ ََٖرا َأِعَذ َٚ ْٕ ٞٙ ٔيَطا  ضٛز٠( 103) {َٗٔبنْي َعَسٔب

ٕٕ}ايٓشٌ. ٚقاٍ اهلل عص ٚدٌ:  ًَٔطا ّْا}ايػعسا٤. ٚقاٍ دٌ ثٓا٩ٙ:  ضٛز٠( 195) {َٗٔبنٕي َعَسبٍّٞٔ ٔب ٝ٘ا ُقسآ َِٝس َعَسٔب  ٔذٟ َغ

َٕٛز ِِ ٔع ُٗ ًٖ َٕ ٖيَع  ايصَس.  ضٛز٠( 28) {َٜٖتُكٛ

إٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ, بٗا ْصيت نًُات٘, ٚأسهُت آٜات٘, فٗٞ ايٛعا٤ ايًػٟٛ يهًُات اهلل      

تعاىل, ٚيػسٜعت٘, ٚقد سعٝت ايًػ١ ايعسب١ٝ بٗرا ايػسف, ْٚايت َع٘ ارتًٛد ا٭بدٟ ٫زتباطٗا به٬ّ اهلل عص 

صاز تعًُٗا ٚتعًُٝٗا عباد٠ تكسب َٔ اهلل تعاىل, ٭ٕ َا ٫ ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ٚدٌ, ٚ فِٗ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ , ٚ

فٗٛ ٚادب, ٚتعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ املطٗس٠ ٚأسهاّ ايػسٜع١ ايػسا٤ ٚادب, ٚفِٗ نٌ ذيو ٜكتطٞ تعًِ 

١ يػ١ ايدٜٔ ايًطإ ايرٟ ْصيت ب٘ آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ, ٚتهًِ ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ فايعسبٝ

 اإلض٬َٞ ٚامل١ً ٚايػسٜع١, فتعًُٗا دٜٔ ٚتعًُٝٝٗا دٜٔ, ٚايدفاع عٓٗا دٜٔ.

يكد اَنت اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً اإلْطإ بتعًُٝ٘ ايبٝإ فُٓش٘ ايًػ١ اييت ٜتٛاصٌ بٗا َع غرلٙ, نُا     

. َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ 4-1ٔ ضٛز٠ ايسمح {ايسمحٔ. عًِ ايكسإٓ. خًل اإلْطإ. عًُ٘ ايبٝإ}قاٍ اهلل تعاىل: 

( فايًػ١ 2, 2009إٕ اإلْطإ نا٥ٔ يػٟٛ, ٚايًػ١ ٖٞ اييت َٓشت٘ إْطاْٝت٘, فشكل بٗا ٚدٛدٙ; )٬َٟٚ, 

( ; 23, 2000)بٓهس ضتٝفٔ,  بدْٚٗا اذتٝا٠ تتدٌٝ إٔ ٜتعرز إْ٘ ست٢ ,١اإلْطاْٝ ايتذسب١ يف بإسهاّ َٓطٛد١

تفٛم يف ايًػ١ ا٭ّ ٜصشب٘ تفٛم يف املٛاد ا٭خس٣, ٚإٔ املطرل٠ يرا صتد َٔ ٜ٪ند يف اجملاٍ ايذلبٟٛ إٔ اي

ايصشٝش١ يف تعًُٗا; ت٪دٟ إىل َطرل٠ صشٝش١ يف تعًِ ٖرٙ املٛاد; ٭ْٗا ٚعا٤ املعسف١ فٝٗا, ٚ٭ٕ املٗازات 

 (.68, 1983ٚايكدزات املهتطب١ عٔ طسٜكٗا تطاعد ع٢ً صتاح ايدزاض١ يف غرلٖا )خاطس ٚآخسٕٚ, 

ػ١ َٔ أِٖ ايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ اييت أْتذٗا ايعكٌ ايبػسٟ خ٬ٍ َساسٌ تطٛزٙ , ملا شلا َٔ دٚز ايًٚتعد     

يف سٝا٠ ايفسد ٚاجملتُع , فٗٞ ٚض١ًٝ ا٫تصاٍ بني ا٭فساد بعطِٗ ببعض , نُا أْٗا ا٭دا٠ اييت  ٚأضاضٞ ٚاضح

ٝٗا ٜعتُد يف انتطاب املعازف ٜٚكف بٗا ع٢ً أفهاز اٯخسٜٔ , ٚعً ٜعدل بٗا ايفسد عٔ أفهازٙ َٚػاعسٙ ,

 (.20, 2001)ْٜٛظ,   ازتباطّا عطّٜٛا ظُٝع ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ طتستبٖٞ ٚارتدلات ٚاملػاعس ٚا٭ساضٝظ , ٚ

ٚإذا ناْت ايًػ١ ٖٞ زتُٛع١ َٔ ايسَٛش ايصٛت١ٝ فإْ٘ حيهُٗا ْعاّ َعني, ٜطتدٍ ب٘ زتتُع ذٟ ثكاف١     

( ٚتكع ع١ًُٝ 21, ١1989 ا٫تصاٍ ايًػٟٛ فُٝا بِٝٓٗ. )طع١ُٝ, َع١ٓٝ ع٢ً د٫يتٗا َٔ أدٌ حتكٝل عًُٝ
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ا٫تصاٍ ايًػٟٛ يف قًب اذتٝا٠ اإلْطا١ْٝ, ٚمتجٌ زٚح ايتعاٌَ اذتٝاتٞ بني ايبػس, ٫ٚ ميهٔ إٔ تتِ تًو 

ايع١ًُٝ بصٛز٠ فعاي١ حتدثا ٚاضتُاعا ٚقسا٠٤ ٚنتاب١ إ٫ َٔ خ٬ٍ إتكإ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت حتهِ تًو 

١; يرا جيُع املتدصصٕٛ يف تعًِٝ ايًػات ع٢ً إٔ تدزٜظ ايكٛاعد ٜطاعد ايدازضني ع٢ً ت١ُٝٓ نفا٤تِٗ ايًػ

(. ذيو إٔ ايٓشٛ ي٘ دٚز َِٗ يف فِٗ املكس٤ٚ, ٚيف Mohammed, 1996, pp 283-291ايًػ١ٜٛ )

 (.39, 1987ا٫ضتعُاٍ ايصشٝح, ٚايتعبرل ايطًِٝ غفٗٝا نإ أّ نتابٝا. )ايطٝد, 

ٖٓا صتد إٔ انتطاب املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ ٚسطٔ تٛظٝفٗا ٜعد أَسا ضسٚزٜا إلتكإ ايتٛاصٌ. )ايطًٝطٞ,  َٚٔ     

( ذيو إٔ ايٓشٛ ٖٛ ايعًِ ايرٟ ٜسٜٓا نٝف ْطتُع ْٚكسأ ٚنٝف ْهتب ْٚتهًِ بصٛز٠ صشٝش١ 283, 2002

مجٌ َتذٓبا ض٤ٛ  ٚض١ًُٝ ٖٚدف٘ إٔ ٜٓعِ املتهًِ اذتسٚف يف َكاطع, ٚاملكاطع يف نًُات, ٚايهًُات يف

(, ٖٚرا َا أندٙ ادتسداْٞ يف د٥٫ٌ اإلعذاش بكٛي٘: 10, 1989ا٫ضتدداّ ايًػٟٛ ٚايعذ١ُ يف ايتعبرل. )فتٝح, 

إٔ ا٭يفاظ تهٕٛ َػًك١ ع٢ً َعاْٝٗا ست٢ ٜأتٞ اإلعساب ٜٚفتشٗا, فٗٛ ٜعد املعٝاز ايرٟ ٜتبني ب٘ ْكصإ 

اإلعساب ٜٗدف إىل اإلبا١ْ عٔ املعاْٞ; فادت١ًُ إذا ناْت  ( أٟ أ295ٕ, 1987ايه٬ّ ٚزدشاْ٘. )ادتسداْٞ, 

خاي١ٝ َٔ اإلعساب استًُت َعاْٞ عد٠, َٚٔ أغساض اإلعساب: ايطع١ يف ايتعبرل; أٟ سس١ٜ املتهًِ يف ايتكدِٜ 

 ٚايتأخرل, نُا إٔ يإلعساب غسضّا آخس ٖٛ ايدق١ يف املع٢ٓ, فٗٛ ميٓح ايًػ١ غٓا٤ ٚدق١ يف ايتعبرل عٔ املعاْٞ.

 (.  435, 1988)زلو, 

ايًػ١ ايعسب١ٝ بػهٌ فعاٍ َٔ سٝح ايتٜٓٛع يف طسا٥ل  قٛاعد ٫ٚ ٜتشكل ايػسض َٔ اإلعساب إ٫ بتدزٜظ     

 دٚزا ٜأخر إٔ ٜٓبػٞ ايرٟ املتعًِ ع٢ً ٚايذلنٝص ايتدزٜظ ٚا٭ْػط١ ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأضايٝب ايتكِٜٛ,

 ٜتصسف إٔ عًٝ٘ ٜٓبػٞ ايرٟ َٓٛط باملدزع ٖٓا ٚا٭َس َتًكٝا, ضًبٝا ٫ َتفاع٬ فاع٬ ز٥ٝطا فٝٗا; يٝهٕٛ

(, فٝطتددّ ايطسٜك١ املٓاضب١ يف عسض دزض٘, ٜٚكدّ ايدزع 12, 2002ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )عُاز,  تكتطٝ٘ مبا

بطسٜك١ حتفص ايطايب ع٢ً فِٗ ايدزع, ٚتطبٝك٘ يف سٝات٘, ٚإٔ ٜٛدد يدٜ٘ ايدافع١ٝ يًتعًِ ايراتٞ, ٚايكٓاع١ 

 ايًػ١ َعًُٞ ٜدفع (, ا٭َس اير61ٟ, 1997هاف١ٝ بأ١ُٖٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضسٚز٠ اذتفاظ عًٝٗا )أبٛ َػًٞ, اي

 َطت٣ٛ زفع ٜهفٌ بػهٌ َٚتطٛز٠ ايٓشٛ ايعسبٞ, يتدزٜظ ددٜد٠ تدزٜظ ٚأضايٝب طسا٥ل تبين إيٞ ايعسب١ٝ

 (. 5, 2000تعًِ ايٓشٛ ايعسبٞ ٚشٜاد٠ ددٚاٙ. )ايصٜإ,  فاع١ًٝ

إىل ا٭ثس اإلجيابٞ ملطسس١ املٓاٖر يف فِٗ ت٬َٝر املسس١ً  (1998ٖرا ايصدد تٛصًت دزاض١ عًٞ ٚشٜإ ) ٚيف     

( فاع١ًٝ اضتدداّ يعب ايدٚز ع٢ً 2001ا٫بتدا١ٝ٥ ٚحتصًِٝٗ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ, ٚأندت إسطإ فُٗٞ )

بسشت دزاض١ عبد اذتافغ حتصٌٝ ت٬َٝر ايصف ايجايح اإلعدادٟ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا, ٚأ

( فاع١ًٝ منٛذز ايتعًِٝ ايبٓا٥ٞ يف إنطاب ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ يبعض املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ, ٚأظٗست 2005)

( فاع١ًٝ ايتعًِ ايتعاْٚٞ يف ت١ُٝٓ قدز٠ ط٬ب ايصف ايجايح اإلعدادٟ ا٭شٖسٟ 2007دزاض١  غعبإ غصاي١ )

( ع٢ً ا٭ثس 2010ٗس١ٜ ٚايتعبرل ايهتابٞ, ٚأندت دزاض١ أمحد )ع٢ً تطبٝل ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف ايكسا٠٤ ادت
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اإلجيابٞ ٫ضتدداّ دٚز٠ ايتعًِ ارتُاض١ٝ يتدزٜظ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ع٢ً ايتشصٌٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهرل 

( فاع١ًٝ اضذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ 2001ا٫ضتد٫يٞ يد٣ ت٬َٝر املسس١ً اإلعداد١ٜ, ٚأظٗست دزاض١ َٝاد٠ ا٭يفٞ )

 كٛاعد ايٓش١ٜٛ يف حتطني ا٭دا٤ ايًػٟٛ يط٬ب ايصف ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ. املدلَر يً

ٚع٢ً ايسغِ َٔ املها١ْ امل١ُٗ اييت حيتًٗا ايٓشٛ ايعسبٞ, فإٕ ايػه٣ٛ َاشايت َطتُس٠ َٔ دزع ايٓشٛ     

ِ ( َٚا ٜعاْٝ٘ املتعًُٕٛ َٔ صعٛب١ يف تفِٗ قٛاعدٙ ٚإقا١َ أيطٓت11ٗ, 2009ايعسبٞ, )ايديُٝٞ ٚايٛا٥ًٞ, 

 ٚعدّ ايعسبٞ, ايٓشٛ يف ايطًب١ ضعف َٔ ايػه٣ٛ تستفع ّٜٛ بعد ٚأق٬َِٗ ٚفكّا يتًو ايكٛاعد, َّٜٚٛا

 عًٞ ايط٬ب بعض ٜكبٌ ٫ٚ نتاباتِٗ, ٚض١َ٬ سدٜجِٗ صش١ يف قٛاعدٙ َٔ ٚاإلفاد٠ عًٞ فُٗ٘ قدزتِٗ

فُٗٗا  ٚستا٫ٚتِٗ ٓش١ٜٛاي يًكٛاعد دزاضتِٗ يف ٚصعٛب١ عٓت َٔ فٝٗا ٬ٜقْٛ٘ ملا ايًػ١ ايعسب١ٝ َاد٠

 (. 169, 1996ٚتطبٝكٗا )أمحد, 

 ايٓش١ٜٛ فاملاد٠ تدزٜطٗا, ايٓش١ٜٛ ٚطسا٥ل املاد٠ ستت٣ٛ : بعدٜٔ ذات املػه١ً ٜٚس٣ بعض ايباسجني إٔ     

ع٢ً  تعتُد - أغًبٗا يف - املتبع١ ايتدزٜظ ٚطسا٥ل , ٚايطأّ ع٢ً ايطذس ٚتبعح ٚمم١ً داف١ املدزٚض١

 ٚا٫ستفاظ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد يف اضتٝعاب صعٛب١ جيدٕٚ ايطًب١ ٚإٔ ٚاإلدزاى, ايفِٗ دٕٚ تًكنيٚاي ا٫ضتعٗاز

 ايطابك١ ارتدلات ٫ تٌُٗ َس١ْٚ أنجس ٚاضايٝب طسا٥ل ٫تباع اذتاد١ ًَش١ مما جيعٌ املدزٚض١ باملفاِٖٝ

 (.8, 2009املعسيف )ادتٛزاْٞ,  حتصًِٝٗ يف ارتدلات تًو تٛظٝف يف يًطًب١ ٚتطِٗ

 ثاّْٝا / اإلسطاع باملػه١ً :

فكد ملظ ايباسجإ ضعف حتصٌٝ ايط٬ب يف اإلعساب بصٛز٠ ٚاضش١ يف نتاب١ ايط٬ب ٚيف إداباتِٗ         

عٓدَا ٜطًب َِٓٗ إعساب مج١ً أٚ تػهًٝٗا باذتسنات أٚ تػٝرل َا ًٜصّ فُٝا ٜتعًل بع٬َات اإلعساب ٚفل 

إعداد تصٛز يطسٜك١ َكذلس١ تعني املتعًِ ع٢ً إتكإ َٗازات َٛاقعٗا يف ادتٌُ, ٚقد ضع٢ ايباسجإ إىل 

 اإلعساب ٚتسنٝب ادتٌُ إٕ غا٤ اهلل تعاىل.

 ثايجّا / حتدٜد املػه١ً :

تتشدد َػه١ً ايبشح يف ايػه٣ٛ َٔ ايدزع ايٓشٟٛ يف دٛاْب عد٠ َٚٔ أُٖٗا داْب اإلعساب, ٖٚٛ يب     

ا٤ يف تفطرل ايكسإٓ ايهسِٜ: َٔ أعسب فكد فطس, يرا دا٤ت ٚدٖٛس ايدزع ايٓشٟٛ ٚايًػٟٛ, ٚقدميا قاٍ ايعًُ

اذتاد١ إىل ابتهاز طسٜك١ َكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب تعني املتعًُني ع٢ً إتكإ َٗازات اإلعساب, ٚميهٔ حتدٜد 

 املػه١ً َٔ خ٬ٍ ايط٪ايني اٯتٝني:

 كذلس١ يتدزٜظ َا ا٭ضظ اييت ٜٓبػٞ َساعاتٗا عٓد ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يًطسٜك١ امل -1

 اإلعساب يف ايٓشٛ ؟

 َا ٖٞ خطٛات ايطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ؟ -2     

 زابعّا / أٖداف ايبشح :
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ٜٗدف ٖرا ايبشح اىل اإلضٗاّ يف ايتػًب ع٢ً ضعف ايط٬ب يف اضتدداّ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا يف      

١ً أٚ تػهًٝٗا أٚ تػٝرل َا ًٜصّ يف تسنٝبٗا , ٚضعف اضتدداّ َٗازات اإلعساب عٓدَا ٜطًب َِٓٗ إعساب مج

تًو ايكٛاعد يف قسا٤تِٗ ٚنتابتِٗ ٚحتدثِٗ, ٚضٝتِ ايتػًب ع٢ً تًو املػه١ً َٔ خ٬ٍ طسٜك١ َكذلس١ 

يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ تعني املتعًِ ع٢ً إتكإ َٗازات٘ ٚاضتدداَٗا بصٛز٠ ض١ًُٝ يف اذتٝا٠ قسا٠ّ٤ ٚنتاب١ّ 

 ّا . ٚحتدث

 خاَطّا / سدٚد ايبشح:

ٜكتصس ٖرا ايبشح ع٢ً حتدٜد خطٛات طسٜك١ َكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب ايرٟ تػتل َٗازات٘ َٔ َٛضٛع      

 ضتٟٛ َكسز ضبكت دزاضت٘ دٕٚ ايدخٍٛ يف تدزٜظ املفَٗٛات ايٓش١ٜٛ أٚ غرلٖا.

 :ايبشح ٜفٝد إٔ ميهٔ :ايبشح ضادضّا / أ١ُٖٝ

 .خاص بٛد٘ ايٓشٛ تدزٜظ ٚيف ايٓشٛ مباد٠ ٜتعًل فُٝا ٚخاص١ سب١ٝايع ايًػ١ َٓاٖر َطٛزٟ -1ـ

 .اإلعساب تدزٜظ يف تعِٝٓٗ طسٜك١ َٔ شلِ ٜكدَ٘ مبا ايعسب١ٝ ايًػ١ َعًُٞ -2ـ

 .اإلعساب يف قدزاتِٗ ت١ُٝٓ يف املكذلس١ ايطسٜك١ َٔ اإلفاد٠ ميهِٓٗ سٝح املتعًُني -3ـ

ٚتعًُٝٗا ايعسب١ٝ ايًػ١ تعًِٝ زتاٍ يف أخس٣ تيدزاضا أَاَِٗ اجملاٍ تفتح فٗٞ ايباسجني ـ-4

 :ايبشح ضابعا / َٓٗر

 ايٛصفٞ املٓٗر اتباع ايبشح دزاضتٗا; يرا تتطًب طبٝع١ ٖرا َٓٗر ايبشح َػه١ً طبٝع١ تفسض َا عاد٠

 ظاٖس٠ عٔ َٚفص١ً دقٝك١ أٚصاف مجع إىل تعُد اييت املطش١ٝ ايتش١ًًٝٝ ايدزاضات ع٢ً ايكا٥ِ ايتشًًٝٞ

اإلعساب يف ايٓشٛ,  يتدزٜظ املكذلس١ ايطسٜك١ رتطٛات إدسا٥ٞ تصٛز بٓا٤ بػسض ايبشح; ساب َٛضٛعاإلع

ٜطبكٗا بعض ا٭ضظ ٜٓبػٞ َساعاتٗا عٓد ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يتشكٝل ايػسض َٔ تًو ايطسٜك١.

 ثآَّا / َصطًشات ايبشح :

 اييت ٜكّٛ بٗا ٚاإلدسا٤ات ا٭ْػط١, زتُٛع ٖٞ: ايذلب١ٝ عًّٛ َعذِ ٜعسفٗا نُا طسٜك١: ايطسٜك١ -1  

 ( 55,  2013ايت٬َٝر ) غشات ٚآخسٕٚ ,  ٜتعًُ٘ َا ع٢ً آثازٖا تبدٚ ٚاييت املدزع

ٜٚعسف سطٔ شٜتٕٛ طسٜك١ ايتدزٜظ بأْٗا: زتُٛع١ َٔ إدسا٤ات ايتدزٜظ املدتاز٠ ضًفا َٔ قبٌ املعًِ,     

ا حيكل ا٭ٖداف املسد٠ٛ, بأقص٢ فاع١ًٝ ممه١ٓ, ٚيف ض٤ٛ ٚاييت خيطط ٫ضتدداَٗا عٓد تٓفٝر ايتدزٜظ, مب

 ( .1999,11اإلَهاْات املتاس١ ) شٜتٕٛ, 

ٜٚعسفٗا داٌَ بأْٗا: اإلدسا٤ات اييت ٜتبعٗا املعًِ; ملطاعد٠ ت٬َٝرٙ ع٢ً حتكٝل ا٭ٖداف, ٚقد تهٕٛ تًو      

ػه١ً تدعٛ ايت٬َٝر يًتطا٩ٍ, أٚ ستاٚي١ٕ اإلدسا٤ات َٓاقػات, أٚ تٛدٝ٘ أض١ً٦, أٚ ختطٝط ملػسٚع, أٚ إثاز٠ مل

٫نتػإف, أٚ فسٔض فسٕٚض, أٚ غرل ذيو َٔ اإلدسا٤ات, ٚتتطُٔ نريو إعداد املٛاقف ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١, 

 ( . 15,  2011ٚدعًٗا غ١ٝٓ باملعًَٛات, ٚاملٗازات, ٚايعادات, ٚا٫جتاٖات, ٚايكِٝ املسغٛب فٝٗا ) داٌَ , 



 

767 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - الرابعة لسنة ا     جامعة الناصرمجلة 

 

 الحاوري   اهلل عبد محمد. د.أ -   خاقو حسين محمد. د.أ           النحو في اإلعراب لتدريس مقترحة طريقة

أْ٘ ٜدخٌ يف َفّٗٛ ايطسٜك١ نٌ َا تتطُٓ٘ ع١ًُٝ ايتدزٜظ, ٚإٔ ايتدزٜظ ٜتطُٔ  ٜٚس٣ ستُٛد ايٓاق١    

ث٬خ عًُٝات, ٖٞ: ع١ًُٝ ا٫ْتكا٤ ٚا٫ختٝاز, ٚفٝٗا ْٓتكٞ َا ٜػهٌ ايعُٛد ايفكسٟ يًدزع اييت إذا دزضٓاٖا 

عٝد صٝاغ١ َا ضاعدْا املتعًِ ع٢ً إٔ ٜدزع ايباقٞ َعتُدا ع٢ً ذات٘, ٚع١ًُٝ املطت٣ٛ ٚايتٓعِٝ, ٚفٝٗا ْ

اخذلْاٙ مبا ٜٓاضب املتعًُني, فٓصٓف٘ إىل َطتٜٛإت, َٚساسٌ تتصٌ بطابكتٗا ٚمتٗد ملا بعدٖا, أٟ: تٓعِٝ َا 

اخذلْاٙ يف ْعاّ ٜأتٞ بعط٘ قبٌ بعض, بايػهٌ ايرٟ ٜت٤٬ّ َع ضٝهٛيٛد١ٝ املتعًُني ٚقدزتِٗ ع٢ً املتابع١, 

ظٗست اذتاد١ إىل زتُٛع١ َٔ ا٭ضايٝب, ٚايٛضا٥ٌ,  ٚع١ًُٝ ايعسض, فإذا متت ايعًُٝتإ ايطابكتإ;

ٚاإلدسا٤ات, ٚايفٓٝات, ٚارتطط ٚايتدابرل, ٚاذتٌٝ, ٚايتفاع٬ت, ٚاذتٛازات, ٚا٭خر, ٚايعطا٤ متهٓٓا َٔ عسض 

املاد٠ ٚتعًُٝٗا, ٖٚرٙ ايع١ًُٝ تط٢ُ إدسا٤ات ايتدزٜظ ٚفٓٝات٘, ٚيف ض٤ٛ ٖرا ميهٔ إٔ ْصٌ مبفّٗٛ ايطسٜك١ 

َٔ ايبطاط١ ٚاإلدسا١ٝ٥, عٓدَا ْساٖا نٌ َا ٜتبع٘ املعًِ َٓر إٔ جيًظ إىل َاد٠ دزض٘ َٓفسدا ست٢ إىل دزد١ 

(, أٟ إٔ َفّٗٛ ايطسٜك١ ٜأخر يف اعتبازٙ ا٭ضًٛب ايرٟ ٜتبع٘  13خيسز َٔ سذس٠ ايدزاض١ ... ) ايٓاق١ , دت , 

 ايتدزٜظ, نُا ٜأخر يف اعتبازٙ ايٛضا٥ٌ املعًِ يف إعداد َادت٘, ٚتٓعِٝ دزض٘, ٚأٜطا ايفٓٝات اييت ٜطًهٗا يف

 بهٌ أغهاشلا.

ٚتعسف ايطسٜك١ إدسا٥ٝا يف ٖرا ايبشح بأْٗا: خطٛات ستدد٠ يف تدزٜظ اإلعساب تػتٌُ اإلعساب املٓكٍٛ      

ٚاإلعساب املٓعٛز ٚاإلعساب ا٫ختبازٟ, ٚتطبل تًو ارتطٛات أضظ جيب َساعاتٗا عٓد ايتدطٝط ٚايتٓفٝر 

 كٝل أٖداف ايطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب.ٚايتكِٜٛ, يتش

 ايٓشٛ:  -2

 أ ( تعسٜف ايٓشٛ يػ١ّ :

 ٚيريو. ضتٛٙ ٚضتٛت. قصد ع٢ً تدٍ ن١ًُ ٚايٛاٚ, ٚاذتا٤, ايٕٓٛ,( ضتٛ)قاٍ صاسب َكاٜٝظ ايًػ١:     

 قّٛ: ٛضت بين إٕ ٜٚكاٍ. ب٘ تتهًِ ايعسب نإ َا سطب ع٢ً فٝتهًِ ايه٬ّ أصٍٛ ٜكصد ٭ْ٘ ايه٬ّ, ضتٛ زلٞ

 .ي٘ ٚعسض قصدٙ: يف٬ٕ ف٬ٕ اْتش٢: ايباب َٚٔ .ا٭قازب غرل ايبعدا٤ ايكّٛ: قٌٝ فكد املٓشا٠ ٚأَا. ايعسب َٔ

 ( 5/304, 1979) ابٔ فازع, 

 ٚادتُع: ايصٛاب, قصد نأْ٘ ايه٬ّ; يف ايٓشٛ اغتكام َٚٓ٘ ايكصد. قاٍ ابٔ ضٝدٙ يف املدصص: ايٓشٛ:    

 (3/463, 1996اعتُدت٘. )ابٔ ضٝدٙ,  :ي٘ اْتشٝت قد ٚضتٛ أضتا٤.

 ضتاٙ ازلا, ٜٚهٕٛ ظسفا ٜهٕٛ ايكصد ٚايطسٜل. ٚايٓشٛ: ايعسبٞ. ايه٬ّ إعساب قاٍ ابٔ َٓعٛز: ايٓشٛ:    

 ٚغرلٙ إعساب َٔ تصسف٘, يف ايعسب ن٬ّ زلت اْتشا٤ ٖٛ إمنا َٓ٘, ايعسب١ٝ ٚضتٛ ٚاْتشاٙ, ضتٛا ٜٚٓشاٙ ٜٓشٛٙ

 ايعسب١ٝ ايًػ١ أٌٖ َٔ يٝظ َٔ يًٝشل ذيو; ٚغرل ٚايٓطب ٚاإلضاف١ ٚايتهبرل ٚايتشكرل ٚادتُع نايتج١ٝٓ

 َصدز ا٭صٌ يف ٖٚٛ إيٝٗا, ب٘ زد عٓٗا بعطِٗ غر إٕ أٚ َِٓٗ, ٜهٔ مل ٚإٕ بٗا, فٝٓطل ايفصاس١; يف بأًٖٗا

 يف ايفك٘ إٔ نُا ايعًِ, َٔ ايكبٌٝ ٖرا اْتشا٤ ب٘ خص ثِ قصدا, قصدت نكٛيو: ضتٛا, ضتٛت أٟ: غا٥ع;
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ٚايتشسِٜ. )ابٔ َٓعٛز, د.ت,  ايتشًٌٝ َٔ ايػسٜع١ عًِ ب٘ خص ثِ عسفت٘, أٟ: ايػ٤ٞ; فكٗت َصدز ا٭صٌ

15/309.)

 أٟ إيٝ٘, بصس٣ ٚضتٛت. قصدى قصدت أٟ ضتٛى, ضتٛت: ٜكاٍ. ٚايطسٜل ايكصد,: قاٍ ادتٖٛسٟ: ايٓشٛ    

 يف املٝت ٖرا صرلا أٟ*  ٚسازخ بسقإش يًشد ضتاٙ: * ايػاعس ٚقٍٛ. عديت٘ أٟ بصس٣, عٓ٘ ٚأضتٝت. صسفت

 ا٫ْتشا٤ صاز ثِ ا٫صٌ, ٖٛ ٖرا َجً٘, ٚا٫ْتشا٤. ا٫ٜطس ادتاْب ع٢ً اعتُد أٟ ضرلٙ, يف ٚأضت٢. ايكدل ْاس١ٝ

 ٚضتٝت٘. عسضت أٟ ايطهني, سًك٘ ع٢ً ٚأضتٝت. ي٘ عسضت أٟ يف٬ٕ, ٚاْتشٝت. ٚد٘ نٌ يف ٚاملٌٝ ا٫عتُاد

 أعسابٞ عٔ ٚسه٢ ايعسبٞ, ايه٬ّ إعساب: ٚايٓشٛ اجملًب. ايكتب نتٓش١ٝ: اٍٚق. فتٓش٢ تٓش١ٝ, َٛضع٘ عٔ

ٛٗ يف يتٓعسٕٚ إْهِ: " قاٍ أْ٘  (.6/2504, 1987قًٌٝ. )ادتٖٛسٟ,  ٖٚٛ بعتٛ, فػبٗٗا ," نجرل٠ ُْش

: َٚٓ٘ ٚازلا ظسفا ٜهٕٛ ٚايكصد ٚضتٛ, أضتا٤,:  ز ٚادت١ٗ ايطسٜل:  قاٍ صاسب ايكاَٛع احملٝط: ايٓشٛ   

 (4/312, 1996ناْتشاٙ. )ايفرلٚش آبادٟ,  قصدٙ: ٜٚٓشاٙ ٜٓشٛٙ نعتٌ, ضتاٙ ضتٛ: ٚمجع٘ ايعسب١ٝ ضتٛ

 إٔ ٚبًػٓا: قاٍ. قصدٙ قصدت أٟ ف٬ٕ ضتٛ ضتٛت ايػ٤ٞ, ضتٛ ايكصد ايٓشٛ: ايًٝح قاٍ: قاٍ ا٭شٖسٟ: ضتا     

 املٓرزٟ أضتا٤. ٚأخدلْٞ ايٓشٛ ُعٚجي ضتٛا, فطُٞ ضتٛٙ اضتٛا: يًٓاع ٚقاٍ ايعسب١ٝ, ٚدٛٙ ٚضع ا٭ضٛد أبا

 َٚٓ٘ سسف٘, إذا ٜٚٓشٛٙ ٜٓشاٙ ايػ٤ٞ ٚضتا , قصدٙ إذا ٜٓشٛٙ ضتٛٙ ضتا:  قاٍ ايطهٝت ابٔ عٔ اذتساْٞ عٔ

 (.5/163, 2001اإلعساب. )ا٭شٖسٟ,  ٚدٛٙ إىل ايه٬ّ حيسف ٭ْ٘ ايٓشٟٛ زلٞ

 ٚنرا قصدٙ ٚايػ٤ٞ ْاس١ٝ ٖٚٞ ْاح فٗٛ ٚقصدٙ إيٝ٘ َاٍ ضتٛا ايػ٤ٞ إىل (ضتا)دا٤ يف املعذِ ايٛضٝط:    

 قصدٙ قصدت ضتٛٙ ضتٛت ٜكاٍ ايكصد(  ايٓشٛ) ضتا٠. (  ز)  بايٓشٛ ايعامل(  ايٓاسٞ) ٚأشاي٘,  أبعدٙ عٓ٘

) ٚبٓا٤, ٚ إعسابا ايه٬ّ أٚاخس أسٛاٍ ب٘ ٜعسف ٚعًِ ٚضُتٛ. أضتا٤.(  ز)  ٚايٓٛع ٚاملكداز ٚاملجٌ ٚادت١ٗ ٚايطسٜل

ضتٜٕٛٛ. ٚعٔ أ١ُٖٝ ايٓشٛ قاٍ ابٔ فازع عٔ ايٓشٛ إْ٘ َٔ ايعًّٛ ادت١ًًٝ (  ز)  بايٓشٛ املايع(  ايٓشٟٛ

ايرٟ ٖٛ ايفازم بني املعاْٞ املتهاف١٦ يف ايًفغ, ٚب٘ ٜعسف ارتدل ايرٟ ٖٛ أصٌ ايه٬ّ, ٚي٫ٛٙ َا متٝص فاعٌ عٔ 

 (.2/908ت, َفعٛي٘, ٫ٚ َطاف عٔ َٓعٛت, ٫ٚ تعذب عٔ اضتفٗاّ". )َصطف٢ ٚآخسٕٚ, د.

 (78ٚقد مجع َعاْٞ ن١ًُ ضتٛ اإلَاّ ايداٚدٟ يف بٝتني َٔ ايػعس فكاٍ: )ايكاضٞ, د.ت,    

 يًٓشٛ ضبع َعــإ قد أتت يػ١        مجعتـٗا ضــُٔ بٝت َفسد نـ٬ُ                        

فاسفغ املج٬قصد, َٚجٌ, َٚكداز, ْٚاسـ١ٝ       ْٛع, ٚبعض, ٚسسف,                         

 ب( تعسٜف ايٓشٛ يف ا٫صط٬ح:

 ٚغرلٙ; إعساب َٔ تصسف٘ يف ايعسب ن٬ّ زلت قاٍ ابٔ دين: ٜعسف ايٓشٛ يف ا٫صط٬ح بأْ٘ )اْتشا٤     

 أٌٖ َٔ يٝظ َٔ يًٝشل ذيو; ٚغرل ٚايذلنٝب ٚايٓطب ٚاإلضاف١ ٚايتهطرل ٚايتصػرل ٚادتُع نايتج١ٝٓ

 يف ٖٚٛ إيٝٗا, ب٘ زد عٓٗا بعطِٗ غر ٚإٕ َِٓٗ, ٜهٔ مل ٚإٕ بٗا, فٝٓطل ايفصاس١; يف بأًٖٗا ايعسب١ٝ ايًػ١

 نُا ايعًِ, َٔ ايكبٌٝ ٖرا اْتشا٤ ب٘ خص ثِ قصدا, قصدت نكٛيو ضتٛا ضتٛت أٟ: غا٥ع; َصدز ا٭صٌ
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ٚايتشسِٜ(. )ابٔ  ايتشًٌٝ َٔ ايػسٜع١ عًِ ب٘ خص ثِ عسفت٘, أٟ: ايػ٤ٞ; فكٗت َصدز ا٭صٌ يف ايفك٘ إ

 (.1/34.ت, دين, د

اضتدسد٘  عًِ ٖٚٛ ايعسب ن٬ّ تعًُ٘ إذا املتهًِ ٜٓشٛ إٔ ب٘ أزٜد إمنا قاٍ ابٔ ايطساز يف ا٭صٍٛ: ايٓشٛ    

ايًػ١. )ابٔ  بٗرٙ املبتد٥ٕٛ قصدٙ ايرٟ ايػسض ع٢ً َٓ٘ ٚقفٛا ست٢ ايعسب ن٬ّ اضتكسا٤ َٔ فٝ٘ املتكدَٕٛ

 (.1/35, 1988ايطساز, 

تٓشٛ َعسف١ نٝف١ٝ ايذلنٝب فُٝا بني ايهًِ; يتأد١ٜ أصٌ املع٢ٓ َطًكا,  قاٍ ايطهانٞ: ايٓشٛ إٔ    

مبكاٜٝظ َطتٓبط١ َٔ اضتكسا٤ ن٬ّ ايعسب, ٚقٛاْني َب١ٝٓ عًٝٗا; يٝشسش بٗا عٔ ارتطأ يف ايذلنٝب َٔ 

 (.75, 1983سٝح ايهٝف١ٝ. )ايطهانٞ, 

َٔ اضتكسا٤ ن٬ّ ايعسب, املٛص١ً إىل ٜٚعسف ابٔ عصفٛز ايٓشٛ بأْ٘: عًِ َطتدسز باملكاٜٝظ املطتٓبط١    

 (67ّ, 1998َعسف١ أسهاّ أدصا٥٘ اييت تأتًف َٓٗا. )ابٔ عصفٛز, 

 يف دقٝكّا حتدٜدّا ايكدا٢َ ايٓشا٠ سددٖا اييت ايٓش١ٜٛ املصطًشات زتُٛع١ بأْ٘:  إدسا٥ّٝا ايٓشٛ ٜٚعسف

ض٥ٛٗا ْتعًِ  يف اييت ايٓش١ٜٛ ٛاعدايك عًٝٗا ٜٚطًل , ايعسب ن٬ّ اضتكسا٤ خ٬ٍ َٔ ايٓش١ٜٛ ا٭بٛاب مجٝع

َٗازات اإلعساب عٓدَا ٜطًب َٓا إعساب مج١ً أٚ تػهًٝٗا أٚ تػٝرل َا ًٜصّ يف تسنٝبٗا, أٚ اضتدداّ تًو 

 ايكٛاعد يف ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايتشدخ بصٛز٠ صشٝش١ .

 إلعساب :  -3

ا١ْ ٚاإلفصاح عٔ ايػ٤ٞ, ٚاإلعساب إٔ ٫ دا٤ يف ايكاَٛع احملٝط: اإلعساب اإلب تعسٜف اإلعساب يػ١ّ :-أ        

ًٜشٔ يف ايه٬ّ. قاٍ يف يطإ ايعسب: اإلعساب ٖٛ اإلبا١ْ, ٜكاٍ: أعسب عٓ٘ يطاْ٘, ٚعسب أٟ أبإ ٚأفصح. ٚاإلعساب 

 (1985عساب ) ايفرلٚش آبادٟ , ايرٟ ٖٛ ايٓشٛ إمنا ٖٛ اإلبا١ْ عٔ املعاْٞ با٭يفاظ. ٚأعسب ن٬َ٘ إذا مل ًٜشٔ يف اإل

ٜعذلٟ ايهًُات املعسب١ بطبب ايعٛاٌَ  ايرٟ ا٭ثس ايعاٖس أٚ املكدز تعسٜف اإلعساب اصط٬سا:  ٖٛ-ب         

ايعاٖس٠ أٚ املكدز٠  ايداخ١ً عًٝٗا. قاٍ ابٔ عصفٛز: اإلعساب تػٝرل آخس ايه١ًُ يعاٌَ ٜدخٌ عًٝٗا يف ايه٬ّ. )ابٔ 

كدزا, قاٍ ايصشتػسٟ: اإلعساب اخت٬ف آخس ايه١ًُ ( ٖٚرا ايعاٌَ قد ٜهٕٛ ظاٖسا أٚ 1/47َ, 1971عصفٛز, 

 ا٭زلا٤ أٚاخس يف زأٚا ملا ٕیی(. قاٍ ايصدادٞ: إٕ ايٓش83ٛ, 1981باخت٬ف ايعٛاٌَ يفعا أٚ تكدٜسا. )ايصشتػسٟ, 

 زل٢ی نُا نٕٛیبٗا  إیايب ٚنإٔ اّْا,یب أٟ إعسابّا زلٖٛا عٓٗا ٚتبني املعاْٞ ع٢ً تدٍ ٚا٭فعاٍ سسنات

 ايػسض زلاعّا; ٭ٕ ضتّٛا ٚاإلعساب إعسابّا ايٓشٛ زٓل٢یٚ ي٘, زتاٚزّا أٚ غبٗ٘,ی نإ إذا ايػ٤ٞ ضِبا ايػ٤ٞ

ٜٚعسف اإلعساب إدسا٥ّٝا بأْ٘ ا٭ثس ايعاٖس أٚ املكدز ايرٟ جيًب٘ ايعاٌَ يف (93, 1979ٚاسد )ايصدادٞ,  عًِ طًب

 جيًب٘ َٛقع ايًفغ يف ايذلنٝب .أٚاخس ايهًُات يإلفصاح عٔ َعاْٝٗا, باإلضاف١ اىل املع٢ٓ ايرٟ 

 ٜطرل ايبشح ٚفل ارتطٛات اٯت١ٝ :تاضعّا / خطٛات ايبشح : 
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ا٫ط٬ع ع٢ً ايدزاضات ٚايبشٛخ ذات ايع٬ق١ مبٛضٛع ايبشح; يًتعسف ع٢ً ادتٗٛد اييت بريت يف تطٜٛس                    -

 تدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ ايدزع ايٓشٟٛ , ٚٚصًٗا باحملاٚي١ ادتدٜد٠ يًطسٜك١ املكذلس١ ي

 حتًٌٝ ايبشٛخ يًدزاضات ايطابك١ , ٚذيو َٔ أدٌ :  -2ـ

أ(اغتكام ا٭ضظ اييت جيب َساعاتٗا عٓد ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يًطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ     

 اإلعساب يف ايٓشٛ

 ب( بٓا٤ تصٛز يًطسٜك١ املكذلس١ يف تدزٜظ اإلعساب ٚحتدٜد خطٛاتٗا .    

 ايجاْٞ ايفصٌ

 ايدزاضات ايطابك١

دزاضات ٜتٓاٍٚ ٖرا ايفصٌ ايدزاضات ايطابك١ ذات ايع٬ق١ مبٛضٛع ايبشح ٚقدمت تٓاٚشلا يف ستٛزٜٔ أسدُٖا: 

 , ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ ذيو:اإلعساب تدزٜظ تٓاٚيت اتدزاضايٓشٛ, ٚاٯخس:  تٓاٚيت طسم تدزٜظ

 احملٛز ا٭ٍٚ/ دزاضات تٓاٚيت طسم تدزٜظ ايٓشٛ:

أثس أضًٛب سٌ املػه٬ت ع٢ً ايتشصٌٝ ايدزاضٞ يف َاد٠ ٚقد ٖدفت إىل َعسف١  (:2000ض١ ايصٜإ: )دزاـ  1

( طايبا 161ايٓشٛ يد٣ طًب١ ايصف اذتادٟ عػس يف ستافع١ غص٠ بفًططني, ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )

بني دزدات طًب١ ٚطايب١, ٚأظٗست ْتا٥ر تطبٝل ا٫ختباز ايكبًٞ ٚايبعدٟ ٚدٛد فسٚم ذات د٫ي١ إسصا١ٝ٥ 

اجملُٛعتني ايتذسٜب١ٝ ٚايطابط١ يصاحل اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ, ٚٚدٛد فسٚم داي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛضط دزدات 

ط٬ب اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚطايبات اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يصاحل ايطايبات, ٚأٚصت ايدزاض١ بطسٚز٠ َسادع١ 

 طسا٥ل ايتدزٜظ املطتدد١َ يف املدازع.

ٖدفت إىل تعسف أثس اضذلاتٝذ١ٝ َكد١َ يتدزٜظ َفاِٖٝ ايٓشٛ ٚا٫جتاٙ ضتٛٙ قد ٚ (:2002: )دزاض١ نًٛبـ  2

( تًُٝرا ٚتًُٝر٠, ٚاضتددَت 86يد٣ ت٬َٝر ايصف ارتاَظ َٔ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ, ٚتهْٛت عٝٓتٗا َٔ )

ضط دزدات ايدزاض١ اختبازا حتصًٝٝا َٚكٝاع اجتاٙ, ٚتٛصًت إىل عدّ ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛ

بإعاد٠ ايٓعس  ايدزاض١ اجملُٛعتني ايطابط١ ٚايتذسٜب١ٝ, ٚنرا عدّ ٚدٛد فسٚم يف ايتشصٌٝ نهٌ, ٚأٚصت

 يف طسا٥ل تدزٜظ املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ.

 يف ٚاملٓاقػ١ احملاضس٠ طسٜكيت فعاي١ٝ َٔ ايتشكل إىل ايدزاض١ ٖدفتٚقد  :(2002دزاض١ شقٛت ٚايػدػرل )ـ  3

 ٚاضتددّ بػص٠, اإلض١َٝ٬ ادتاَع١ يف ٚايذلب١ٝ اٯداب بهًٝيت ايعسب١ٝ طًب١ ايًػ١ يد٣ ايعسبٞ ايٓشٛ تدزٜظ

ّٝا ايػسض شلرا ايباسجإ  ( طايّبا80َٔ ) ايدزاض١ ع١ٓٝ ٚتهْٛت .َتعدد َٔ ا٫ختٝاز منط َٔ اختباّزا حتصًٝ

 بطسٜك١ يتدزٜطِٗ ٚطايب١ ( طايّبا40َٔ ) َه١ْٛ َُٓٗا نٌ زتُٛع١ زتُٛعتني إىل َكط١ُ ٚطايب١

عدّ ٚدٛد فسٚم ذات , ٚتٛصًت ايدزاض١ إىل  صفس١ٜ ث٬خ, فسضٝات ايدزاض١ ٚسلًت املٓاقػ١, أٚ احملاضس٠

د٫ي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛضط زتُٛع١ احملاضس٠ ٚزتُٛع١ املٓاقػ١, ٚٚدٛد فسٚم ذات د٫ي١ إسصا١ٝ٥ بني 
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٫ضتٝعاب, ٚايتطبٝل, ٚٚدٛد َتٛضط ع٬َات ايطًب١ ع٢ً ا٫ختباز ايتشصًٝٞ يف َطتٜٛات: ايترنس, ٚا

 تفاعٌ بني طسٜكيت احملاضس٠ ٚاملٓاقػ١ ٚبني َطتٜٛات املعسف١ ايج٬ث١ املرنٛز٠ يف تدزٜظ ايٓشٛ.

 ت١ُٝٓ يف املتػابٗات فاع١ًٝ اضذلاتٝذ١ٝ: ٚقد ٖدفت ايدزاض١ إىل تعسف (2005دزاض١ ْػأت بَٝٛٞ: )ـ  4

( 82ا٫بتدا٥ٞ, ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ) ايسابع ت٬َٝر يد٣ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف ايٓاقد ٚايتفهرل ايتشصٌٝ

تًُٝرا ٚتًُٝر٠, أعد ايباسح قا١ُ٥ ببعض َٗازات ايتفهرل ايٓاقد, ٚاختبازٜٔ حتصًٝني أسدُٖا يف ايكٛاعد 

 يف حتصٌٝ املتػابٗات اضذلاتٝذ١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚاٯخس يف َٗازات ايتفهرل ايٓاقد, ٚأظٗست ْتا٥ر ايبشح فاع١ًٝ

 اجملُٛع١ ت٬َٝر ع٢ً اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ت٬َٝر ٚتفٛم ايتذسٜب١ٝ, اجملُٛع١ ت٬َٝر يد٣ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد

 بإعاد٠ ايدزاض١ ٚأٚصت يٓش١ٜٛ, ا ايكٛاعد ايٓاقد يف ايتفهرل َٗازات ٫ختباز ايبعدٟ ايكٝاع يف ايطابط١

 َتػابٗات خ٬ٍ َٔ ايٓش١ٜٛ املفاِٖٝ عٝح تكدّ ايتٓع١ًُٝ املدتًف١, املساسٌ يف ايٓشٛ َٓاٖر صٝاغ١

 املفاِٖٝ. شلرٙ ٚأدم فِٗ أعُل ع٢ً تطاعدِٖ َكذلس١

 ٚزا٤ َٚا املعسف١ٝ ايتٓعًِ اضذلاتٝذٝات فعاي١ٝ ٚقد ٖدفت ايدزاض١ إىل تعسف :(2006دزاض١ ستُد ضامل )ـ  5

١ٜ ٚناْت ع١ٓٝ اإلعداد املسس١ً ت٬َٝر يد٣ ايًػٟٛ ٚا٭دا٤ ايٓش١ٜٛ اضتٝعاب ايكٛاعد ت١ُٝٓ يف املعسف١ٝ

 ٚاختباز ا٭دا٤ ايًػٟٛ اختباز ٚمت إعداد اإلعدادٟ; ايجاْٞ ايصف ت٬َٝر ( تًُٝرا ٚتًُٝر٠  140َٔايدزاض١ )

 ت٬َٝر دزدات َتٛضطٞ بني د٫ي١ إسصا١ٝ٥ ذات فسٚم ٚدٛد ايبشح ٚأظٗست ْتا٥ر)ايعك١ًٝ )ايرنا٤ ايكدز٠

 اجملُٛع١ ت٬َٝر يصاحل ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد ٫ختباز ايتطبٝل ايبعدٟ يف ٚايطابط١ ايتذسٜب١ٝ اجملُٛعتني

 ٚايطابط١ ايتذسٜب١ٝ اجملُٛعتني ت٬َٝر دزدات َتٛضطٞ بني إسصا١ٝ٥ ذات د٫ي١ فسٚم ٚٚدٛد ايتذسٜب١ٝ,

 بإعاد٠ ايٓعس ايدزاض١ ٚأٚصت ايتذسٜب١ٝ, اجملُٛع١ ت٬َٝر يصاحل ايًػٟٛ ا٭دا٤ ٫ختباز ايتطبٝل ايبعدٟ يف

 .ايًػ١ اضذلاتٝذٝات تعًِ بٗا تدَر عٝح خاص١, ٚايكٛاعد عا١َ ايعسب١ٝ ايًػ١ تعًِٝ َٓاٖر يف

 حتصٌٝ يف املػه٬ت سٌ طسٜك١ َٔ أثس : ٚقد ٖدفت ايدزاض١ إىل ايتشكل(2006دزاض١ َعتص ايعًٛاْٞ: )ـ  6

ر٠, ٚمت ( تًُٝرا ٚت80ًُٝاإلعدادٟ, ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ) ايصف ايجاْٞ ت٬َٝر يد٣ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد

ّٝا داي١ فسٚم ٚدٛد عٔ ايٓتا٥ر إعداد اختبازا ٚتطبٝك٘ قبًٝا ٚبعدٜا, ٚنػفت  دزدات َتٛضطٞ بني إسصا٥

 ايتشصًٝٞ نهٌ, ا٫ختباز َطت٣ٛ عٓد ايبعدٟ ايكٝاع يف ٚايطابط١ ايتذسٜب١ٝ :ت٬َٝر اجملُٛعتني

 ٚأٚصت ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ,اجمل يصاحل ٚايتكِٜٛ( ٚايذلنٝب, ٚايفِٗ, )ايترنس, :ت َطتٜٛا عٓد ٚنريو

  .ايدزاض١ٝ ايصفٛف ايٓش١ٜٛ ملدتًف ايكٛاعد تدزٜظ يف املػه٬ت سٌ طسٜك١ بٓاتباع ايدزاض١

 املتكد١َ ٚا٭يعاب املٓعُات اضتدداّ أثس تعسف ٖدفت ايدزاض١ إىلٚقد  :(2007دزاض١ صت٤٬ سٛاع )ـ  7

 ع٢ً ٚأدستٗا يدِٜٗ, ايتعًِ املاد٠, ٚبكا٤ ضتٛ ٌٝٚامل ايتشصٌٝ, ع٢ً ٚأثسُٖا ايًػ١ قٛاعد تدزٜظ يف ايتع١ًُٝٝ

 احملت٣ٛ حتًٌٝ أدا٠ بٓا٤ مت سٝح ٚتًُٝر٠; تًُّٝرا( 146ا )قٛاَٗ ايطادع ا٫بتدا٥ٞ ايصف ت٬َٝر َٔ ع١ٓٝ

 ايًػ١ٜٛ, ايكٛاعد َاد٠ ضتٛ املٌٝ َٚكٝاع املكسز٠, ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد ايتشصٌٝ يف ٚاختباز ايٓش١ٜٛ, يًُفاِٖٝ
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ّٝا داي١ فسٚم ٚدٛد دزاض١اي ا٥رْتٚأٚضشت  دزضت  اييت ايتذسٜب١ٝ اجملُٛع١ دزدات َتٛضطٞ بني إسصا٥

 اجملُٛع١ ايتشصٌٝ يصاحل ٫ختباز ايبعدٟ ايتطبٝل يف ايطابط١ ٚاجملُٛع١ املتكد١َ املٓعُات باضتدداّ

ّٝا داي١ فسٚم ٚٚدٛد ايتذسٜب١ٝ,  باضتدداّ تدزض اييت اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ دزدات َتٛضطٞ بني إسصا٥

 ايتذسٜب١ٝ, اجملُٛع١ يصاحل ايتشصٌٝ ايبعدٟ ٫ختباز ايتطبٝل يف ايطابط١ ٚاجملُٛع١ ايتع١ًُٝٝ ا٭يعاب

 ع٢ً تدزٜبِٗ بٗدف املدتًف١; ايتعًِٝ مبساسٌ ايعسب١ٝ ايًػ١ تدزٜب١ٝ ملعًُٞ دٚزات بعكد ايدزاض١ ٚأٚصت

 ايتع١ًُٝٝ ا٭يعاب ٚإْتاز املٓعُات املتكد١َ اضتدداّ

 تدزٜظ يف املفاِٖٝ خسا٥ط اضتدداّ فعاي١ٝ إىل ايتشكل َٔ ايدزاض١ ٖدفت :(2007إبساِٖٝ ) دزاض١ زسابـ  8

 ايصف طًب١ َٔ ع١ٓٝ ع٢ً ايجاْٟٛ, ٚأدستٗا ا٭ٍٚ ايصف ط٬ب يد٣ أثس ايتعًِ ٚبكا٤ ايتشصٌٝ ع٢ً ايٓشٛ

ّٝ اختباّزا ٚاضتددَت ٚطايب١; ( طايّبا92ٚقٛاَٗا ) ايجاْٟٛ ا٭ٍٚ  يًُعًِ, ٚدي٬ٝ يًُفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ, احتصًٝ

 يد٣ ايتعًِ أثس ٚاضتبكا٤ ايتشصٌٝ زفع َطت٣ٛ يف املفاِٖٝ خسا٥ط فعاي١ٝ ايٓتا٥ر ٚأٚضشت يًطايب, ٚدي٬ٝ

 ع٢ً ايكا٥ِ بايتٓعًِ تٗتِ اييت ايتدزٜظ أضايٝب ع٢ً ايدزاض١ بايذلنٝص ٚأٚصت ايتذسٜب١ٝ, اجملُٛع١ ط٬ب

 .املفاِٖٝ خسا٥ط َٚٓٗا املع٢ٓ

ايدزاَا  أضًٛب باضتدداّ ايتدزٜظ أثس َعسف١ إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدفتٚقد  :(2009دزاض١ ايهدٔ ١ٖٝٓٚ )ـ  9

ايعسب١ٝ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ  ايًػ١ قٛاعد يف ا٭ضاضٞ ايعاغس ايصف طايبات حتصٌٝ يف ايتع١ًُٝٝ

 زتُٛعتني إىل ايطايبات كطِٝت ٚمت . غعب أزبع ع٢ً ا٭ضاضٞ َٛشعات ايعاغس ايصف طايبات ( طايب120١)

 ايعسب١ٝ ايًػ١ قٛاعد َاد٠ تدزٜظ مت ذيو ( طايب١, ٚبعد60جتسٜب١ٝ ٚضابط١ قٛاّ نٌ زتُٛع١ ) زتُٛع١ :

 بأضًٛب دزضت فكد ايطابط١ اجملُٛع١ أَا ايتع١ًُٝٝ, ايدزاَا باضتدداّ أضًٛب ايتذسٜب١ٝ يًُذُٛع١

 نتاب َٔ أعدٖا ايباسجإ اييت ايدزا١َٝ ايٓصٛص َٔ ٛع١مبذُ ايتع١ًُٝٝ املاد٠ متجًت .ايتدزٜظ ايتكًٝدٟ

 ع٢ً ايتشصًٝٞ ا٫ختباز إدسا٤ مت َٔ ايتذسب١ ا٫ْتٗا٤ ٚبعد . ا٭ضاضٞ ايعاغس يًصف يعسب١ٝ ا ايًػ١ قٛاعد

 ٚاضتدساز ايبٝاْات ٚيتشًٌٝ , بُٝٓٗا ايطسٜك١ َتػرل أثس يكٝاع ٚاجملُٛع١ ايطابط١ ايتذسٜب١ٝ اجملُٛع١

 يع٬َات ايتػاٜس ايبعد١ٜ حتًٌٝ أضًٛب اضتدداّ (ANCOVA) اذتطاب١ٝ املتٛضطات بني ملكاز١ْ تمت ايٓتا٥ر

 ايكب١ًٝ ايع٬َات تأثرل اضتبعاد ايطابط١, ٚبعد اجملُٛع١ طايبات ٚع٬َات ايتذسٜب١ٝ اجملُٛع١ طايبات

 اجملُٛع١ طايبات يصاحل ايتدزٜظ طسٜك١ إىل عص٣تد٫ي١ إسصا١ٝ٥  ذٟ فسم ٚدٛد عٔ ايدزاض١ ْتا٥ر نػفت

 بأضًٛب ايدزاَا. تعًُت اييت ايتذسٜب١ٝ

 احملٛز ايجاْٞ / دزاضات تٓاٚيت اإلعساب:

 ايٓشٛ قٛاعد تٛظٝف ع٢ً املجاٍ مج١ً أضًٛب أثس َعسف١ إىل ايدزاض١ ٖدفتٚقد  (:1996دزاض١ ض٬ّ )ـ  1

 َٔ ا٭َج١ً َٔ ٛع١زتُ بإعداد ايباسح قاّ ذيو أدٌ ايجاْٟٛ َٚٔ ا٭ٍٚ ايصف يد٣ ط٬ب ٚايصسف

 ايباسح أعد نُا ٖٞ, نُا ايهتاب أَج١ً ٚبكٝت ايػعس١ٜ ا٭َج١ً أخس٣ َٔ ٚزتُٛع١ ايكسآ١ْٝ ايٓصٛص
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 ٚقد ٚايتطبٝل. ايترنس َطتٜٛٞ يف املدتاز٠ ايدزاض١ٝ ايٛسد٠ تطُٓتٗا اييت يف املٛضٛعات حتصًٝٝا اختبازا

 يه١ًٝ ايدزد١ َتٛضطٞ بني إسصا٥ٝا داي١ مفسٚ أُٖٗا: ٚدٛد َٔ نإ ْتا٥ر عد٠ إىل ايدزاض١ صًتتٛ

 زتُٛع١ يصاحل ٚذيو املدزضٞ ايهتاب أَج١ً ايكسآ١ْٝ, ٚزتُٛع١ زتُٛعيت ا٭َج١ً َٔ يهٌ ي٬ختباز

 يدزد١ا َتٛضطٞ بني إسصا٥ٝا داي١ فسٚم َطتٜٛٞ )ايترنس ٚايتطبٝل( ٚٚدٛد يف ٭َج١ً ايكسآ١ْٝ, ٚذيوا

 ا٭َج١ً زتُٛع١ يصاحل ٚذيو ,املدزضٞ ايهتاب ٚأَج١ً ايػعس١ٜ, ج١ًزتُٛعيت ا٭َ َٔ يهٌ ي٬ختباز ايه١ًٝ

 ايترنس دزدات تٛضطٞ بني إسصا٥ٝا داي١ فسٚم ٚدٛد ٚعدّ ,َطتٜٛٞ )ايترنس ٚايتطبٝل(عٓد  ايػعس١ٜ

 ايػعس١ٜ. ٚا٭َج١ً ايكسآ١ْٝ ا٭َج١ً َٔ زتُٛعيت يهٌ ٚايتطبٝل

 تعًِ صعٛبات بعض يع٬ز َكذلح بسْاَر بٓا٤ إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدفتٚقد  :(2001دا٤ ايطٝكًٞ: )ـ ز2

 ايػسض شلرا ايباسج١ اضتددَت ٚقد. غص٠ يف اإلض١َٝ٬ بادتاَع١ ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ يد٣ طايبات اإلعساب

 املطت٣ٛ َٔ ٚطايب١ ( طايبا64ايدزاض١ ) ٚناْت ع١ٓٝ تػدٝصٞ اختباز تطبٝل ثِ , اضتط٬ع١ٝ ,اضتبا١ْ

 ْتا٥ر أبسشت اإلسصا١ٝ٥ املعادتات إدسا٤ ٚبعد. يف غص٠ اإلض١َٝ٬ بادتاَع١ ١ٝايعسب ايًػ١ قطِ يف ايسابع

 , ادتٌُ إعساب , ا٫ضتجٓا٤ , ايبدٍ : ٖٞ َباسح ضبع١ يف اإلعساب متجًت يف ايصعٛبات َٔ عددا ايدزاض١

 عٔ ػدٝصٞايت ا٫ختباز ْتا٥ر نػفت, َٚتفاٚت١ بٓطب ذيو , اذتاٍ , فٝ٘ املفعٍٛ , َع٘ , املفعٍٛ اإلضاف١

 اإلضاف١ :ٖٞ ايج٬ث١ ٚاملباسح ايرنس ضابك١ ايطبع١ بني املباسح صعٛب١ ا٭نجس ٖٞ ناْت َباسح ث٬ث١

 املفعٍٛ َع٘,ٚ, اإلضاف١ :ايج٬ث١ املباسح ضِ َكذلح ع٬دٞ بسْاَر تصُِٝ مت ٚقد ,َع٘ ٚا٫ضتجٓا٤ ٚاملفعٍٛ

 ا٫قتصاز ع٢ً ٚعدّ بايصعٛب١ اتطُت اييت اسحاملب تدزٜظ يف ايٓعس بإعاد٠ ايدزاض١ أٚصت ا٫ضتجٓا٤ ٚقدٚ

 أض١ً٦ يف بإعاد٠ ايٓعس ٚأٚصت , ٚاإلعساب ايٓشٛ ٚدزاض١ , ايهسِٜ ايكسإٓ بني ٚايسبط , ايتكًٝد١ٜ ايهتب

 ايكبٍٛ ضٝاض١ يف ايٓعس , ٚإعاد٠ ايٓشٛ يف املتدصص ادتاَعٞ املدزع ٚإعداد ٚايٓٗا١ٝ٥ ايٓصف١ٝ ا٫ختبازات

 ست٢ ٚظٝف١ أ١ٜ يف يًكبٍٛ غسطا–دثا حتٚ نتاب١– ايعسب١ٝ ايًػ١ إتكإ ٜهٕٛ ٚإٔ , ١ٝايعسب ايًػ١ قطِ يف

 . بٗا ا٫ٖتُاّ ٜعِ

 ٚجتص١٥ ض, ايعس أَج١ً إعساب أضًٛبٞ أثس َعسف١ إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدفتٚقد  (:2006دزاض١: ستُد )ـ 3

ٚمت تكطِٝ ايع١ٓٝ ث٬خ  , ١ٝعسباي ايًػ١ قٛاعد يف ا٭ضاضٞ ايتاضع ايصف ط٬ب حتصٌٝ يف ايكاعد٠ ايٓش١ٜٛ

زتُٛعات دزضت اجملُٛع١ ايطابط١ بايطسٜك١ ايطا٥د٠ ٚٚشعت اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ف٦تني إسداُٖا تدزع 

بأضًٛب عسض املجاٍ ٚا٭خس٣ تدزع بأضًٛب جتص١٥ ايكاعد٠, َٚٔ خ٬ٍ تطبٝل ا٫ختباز ايبعدٟ تٛصًت 

 أَج١ً إعساب ٚأضًٛب)ا٫ضتكسا١ٝ٥(  ايطسٜك١ ايطا٥د٠ بني إسصا١ٝ٥ د٫ي١ ذات فسٚم ٚدٛد إىلايدزاض١ 

 ايطسٜك١ بني إسصا١ٝ٥ د٫ي١ ذات فسٚم ٚدٛد إىل ٚتٛصًت أّٜطا,  ض ايعس أَج١ً إعساب ملصًش١ ٚ ايعسض,

 نريو ايٓتا٥ر ٚأظٗست,   ايٓش١ٜٛ ايكاعد٠ جتص١٥ ايٓش١ٜٛ, ٚملصًش١ ايكاعد٠ جتص١٥ ٚأضًٛب ايطا٥د٠,

  .ايٓش١ٜٛ ايكاعد٠ جتص١٥ أضًٛب ع٢ً إسصا١ٝ٥, ايعسض, بد٫ي١ ج١ًأَ إعساب أضًٛب تفٛم
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ايتعًٝل ع٢ً ايدزاضات ايطابك١: اتفكت ايدزاضات ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ بطسم تدزٜظ ايٓشٛ ٚاإلعساب, ٚضسٚز٠ 

ا٫ٖتُاّ بطسم ايتدزٜظ, ٚقدّ ايباسجٕٛ طسقا تع٢ٓ بطسم تدزٜظ ايٓشٛ ٚاإلعساب, ٚأندت ا٫ٖتُاّ بتذدٜد 

م ايتدزٜظ ٚابتهاز طسم تدزٜظ ددٜد٠, ٖٚرا َا ٜتفل َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ, ٜٚ٪ند أ١ُٖٝ ايكٝاّ بٗا, فٗٞ طس

 تعد َت١ُُ َٚه١ًُ يتًو ايدزاضات َٔ سٝح تٓاٚشلا يطسٜك١ ددٜد٠ َكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ.

ْٗا تطُٓت اضطّا يػ١ٜٛ ْٚفط١ٝ إضاف١ إىل ذيو فكد ٚفست تًو ايدزاضات دعُا ْعسٜا يًدزاض١ اذتاي١ٝ, ٭    

ٚتسب١ٜٛ يتدزٜظ ايٓشٛ أفادت َٓٗا ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف ايتٛصٌ إىل ا٭ضظ اييت ٜٓبػٞ َساعاتٗا عٓد 

 ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يًطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ.

 ايفصٌ ايجايح

 اإلطاز ايٓعسٟ

, ٚأ١ُٖٝ اإلعساب ٚع٬قت٘ باملع٢ٓ, ْٚعس١ٜ ايعاٌَ, ٚايع٬ق١ بني ٜتٓاٍٚ ٖرا ايفصٌ عسضّا ٭١ُٖٝ ايٓشٛ

ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚايًػ١, ٚايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ, ٚأٖداف تدزٜظ ايٓشٛ, َٚباد٨ تدزٜظ ايٓشٛ, ٚنٝف 

ْتكٔ اإلعساب, ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ ذيو:

 أ٫ّٚ / أ١ُٖٝ ايٓشٛ :

ّّ نبرلّا,      ٭ْٗا ت٪دٟ ٚظا٥ف َتعدد٠ ١َُٗٚ يٮفساد ٚادتُاعات ع٢ً سد ضٛا٤, إٕ ا٭َِ تٗتِ بًػاتٗا اٖتُا

ٚيػتٓا ايعسب١ٝ قد سعٝت بدزد١ نبرل٠ َٔ ايسعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ, ٫ٚ ضُٝا يف ايعصٛز ا٭ٚىل يًشطاز٠ ايعسب١ٝ 

 (; سٝح أف٢ٓ عًُا٤ نجرلٕٚ أعُازِٖ يف سفغ َفسداتٗا ٚاضتٓباط قٛاعد ضتٖٛا5, 2000اإلض١َٝ٬ )ايُٝاْٞ, 

ٚصسفٗا ٚتدٜٚٔ َآثسٖا ٚآثازٖا, يرا ميجٌ ايٓشٛ ايعسبٞ أ١ُٖٝ نبرل٠ ـ قدميّا ٚسدٜجّا ـ يًػ١ ايعسب١ٝ ٚأًٖٗا; 

سٝح ازتبطت ْػأت٘ باذتاد١ إيٝ٘, ٖٚٞ خد١َ ايٓص ايكسآْٞ, سفاظّا عًٝ٘ ٚضعّٝا يفُٗ٘, ٚنريو اذتفاظ 

ع١َٛ ايًػ١, فً٘ اتباع ايطٌٜٛ يف فِٗ ع٢ً َفسدات ايًػ١ صشٝش١ ٚض١ًُٝ, نُا ميجٌ أ١ُٖٝ ندل٣ داخٌ َٓ

(, ٚي٘ دٚز يف 105, 2003املكس٤ٚ ٚيف ا٫ضتُاع ٚ ايتعبرل ايطًِٝ, غفّٝٗا نإ اٚ نتابّٝا. )عاغٛز ٚاذتٛاَدٙ, 

غشر ايعكٌ, ٚصكٌ ايرٚم ا٭دبٞ, ٚتكِٜٛ ايًطإ, ٚإبساش املع٢ٓ, فايٓشٛ ٚض١ًٝ إىل ضبط ايه٬ّ, ٚتصشٝح 

ٓ٘ بايكدز ايرٟ ٜعني ع٢ً حتكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ اييت ٖٞ تكِٜٛ يًطإ عٓد ايٓطل ا٭ضايٝب; يريو ٜدزع َ

 (205-204, 2003ٚايتدًص َٔ ايًشٔ عٓد ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ, َٚٔ ارتطأ عٓد ايهتاب١. )غشات١, 

سع١, إٕ يًٓشٛ أ١ُٖٝ نبرل٠ بني فسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚي٘ أثس نبرل يف فِٗ املكس٤ٚ, ٚيف ت١ُٝٓ ايكدز٠ عٌ امل٬    

 املٗتُني بعض عهف ( , يرا فكد23, 1996ٚايسبط, ٚفِٗ ايع٬قات املدتًف١ بني ايذلانٝب املتػاب١ٗ )زض٬ٕ, 

 خًدٕٚ ابٔ عٓد يًطإ ا٭خس٣, ٚصتد إٔ عًِ ايعسب١ٝ ايًػ١ بفسٚع ايٓشٛ ع٬ق١ دزاض١ ع٢ً ايعسب١ٝ بايًػ١

 (323 ,1993 غشات١,. )ايٓشٛ ٜتصدزٖا أزنإ أزبع١ ع٢ً ٜستهص
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 َا ٖٚٛ ببعض, بعطٗا ايهًُات بع٬ق١ ٜتعًل فٗٛ ادت١ًُ بذلنٝب ٜع٢ٓ ٚتتطح أ١ُٖٝ ايٓشٛ يف أْ٘ عًِ    

ّْ: اإلعذاش د٥٫ٌ يف ايكاٖس عبد ٜكٍٛ بايٓعِ, ادتسداْٞ ايكاٖس عبد ايهبرل ايعسبٞ ايع١َ٬ أزلاٙ ِٕ َعًٛ  أ

ُِ يَٝظ ِٔ َتعًٝٔل ٔض٣ٛ ايٓع ًٔ ٌٔ ببعٕض بعٔطٗا ايَه ُِ بعٕض, َٔٔ بطبٕب ٗابعٔط ٚدع ِْ,: ث٬ْخ ٚايهً ٌْ, اض  ٚسسْف, ٚفع

َٓٗا فُٝا ٚيًٖتعًٝٔل ِٝ ّٕ ث٬ث١َ َِٜعدٚ ٫ ٖٚٛ َع١ًَْٛ, طسْم َب ِٕ تعًل: أقطا ِٕ ٚتعًٗل باضِ, اض ٌٕ, اض  سسٕف ٚتعًٗل بفع

 (.14-13 ,1995 ادتسداْٞ,. )بُٗا

 َٚٔ ايًػ١, ٖٛ تطبٝك٘ ٚسكٌ تطبل, سان١ُ اْنيقٛ فٗٛ اشلٓدض١, عًِ نبرل سد إىل ٜػب٘ ايٓشٛ عًِ إٕ    

 نإ قاز٥ا املتًكٞ إىل َسادٙ بٓكٌ خ٬ي٘ َٔ ٜتُهٔ تستٝب ٚفل ايهًُات ٜسنب يهٞ بايٓشٛ ٜفهس فاملتهًِ ٖٓا

 تستٝب ض٣ٛ ْفط٘ ٜهًف ٫ٚ بايعا١َٝ ايتعبرل يف اإلْطإ خيط٧ ٫ ٚيريو زضايت٘, ٜبًػ٘ يهٞ ناتبا أٚ

 تتِ ايع١ًُٝ ٖٚرٙ َسادٙ, عٔ يٝعدل ايهًُات يف ايب١ٝٓٝ ٚايع٬ق١ ٚايتأخرل ايتكدِٜ َٔ ْعاّ ٚفل ايهًُات

 عًُٝا ٜٚتشدخ يػ١ ٜدزع املتعًِ إٔ يف تتًدص ْٜٛظ فتشٞ ٜكٍٛ نُا ايعسبٞ ايٓشٛ َػه١ً يهٔ تًكا٥ٝا,

 . أخس٣ بًػ١

 اإلعساب, صٓاع١ ضس ايععِٝ ٘نتاب ادتين ابٔ ايهبرل ايًػٟٛ ايع١َ٬ أيف ٚقد صٓاع١, ايٓشٛ فإٕ ٖٓا َٚٔ    

ٌٖ: قٌٝ ست٢ ٜكٍٛ, ملا َدلزا جيد إٔ ايٓشٟٛ ٜٚطتطٝع  ٜتصسف إٔ ٜطتطٝع أْ٘ ٚذيو ضتّٜٛا, خيط٧ َٔ َق

 ٚايفِٗ ايٓشٛ يف اتطاع فٝٗا اإلعساب١ٝ ا٭ٚد٘ إٔ ذيو إىل ٜطاف ايٓش١ٜٛ, اذتٌٝ َٔ ٚغرلٙ ٚايتكدٜس باذترف

 .املتهًِ ٚب٬غ١

 ساب:ثاّْٝا / أ١ُٖٝ اإلع

 ايٛاسد٠ يًه١ًُ ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ ٚيهٔ ا٭صٍٛ, سسٚفٗا عًٝٗا تدٍ َعذ١ُٝ َعاْٞ ايعسب١ٝ يًهًُات إٕ   

 ايطاَع بٗا ٜٗتدٟ إغازات ٚضع َٔ يًُتهًِ بد ف٬ تسنٝب, إىل تسنٝب َٚٔ مج١ً, إىل مج١ً َٔ ختتًف

 إٜطاح َٓاط ٖٛ بٌ فشطب; يفع١ٝ َاتع٬ يٝظ اإلعساب إٔ ٜعين ٖٚرا ,(7 ,2014 بٛزْإ,) ايٛظا٥ف تًو إىل

(16 ,2009 عط١ٝ,. )ٚإظٗازٙ املع٢ٓ

 يٝظ اإلعساب فإٕ ٖٓا َٚٔ ايفِٗ, إىل املطتُع ٚتكٛد اإلفٗاّ إىل املتهًِ تكٛد ع١َ٬ إ٫ يٝظ اإلعساب إٕ    

 ايٓشٛ, يٝظ اإلعساب إٕ: "املتدصصني بعض ٜكٍٛ يرا املع٢ٓ, يتٛصٌٝ ع١َ٬ ٖٛ ٚإمنا ذات٘, سد يف ٖدفا

 َساسٌ يف ايًػ١ َعًُٞ َٔ ٚنجرل املتدصصني, ٚبعض ايعا١َ ٜفُٗ٘ َا عهظ ع٢ً اإلعساب, ايٓشٛ ٚيٝظ

 ع٬َات بدٕٚ فُٗ٘ ميهٔ ـ ٚارتازدٞ ايداخًٞ ضٝاق٘ يف ـ ايه٬ّ إٔ ذيو يف ٜ٪ٜدْا ٚزمبا املدتًف١, ايتعًِٝ

 ارتطأ أٚ ايصش١ إىل ٚاملسغد املٓب٘, شاٍ َا ْ٘٭ عٓ٘; ا٫ضتػٓا٤ أٚ إُٖاي٘, صتٝص ٫ ذيو َع ٚيهٓٓا اإلعساب,

 (20 ,2010 بػس,. )ْهتب أٚ ْكٍٛ فُٝا

 املفسدات َعاْٞ بني يًع٬ق١ ايه٬ّ َٓػ٧ تكسٜس عٔ تعدل َهتٛب١ أٚ َٓطٛق١ اإلعساب١ٝ إغاز٠ ايع١َ٬ إٕ    

. ايه٬ّ َٓػ٧ ٜسٜد َا ع٢ً ٚايكاز٨ ايطاَع تدٍ ْفط٘ ايٛقت يف ٖٞ ايع٬َات تًو إٕ ثِ ٜسٜد, َا سطب
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 املعاْٞ, عامل إىل املطتُع بٗا ًٜر اييت املفاتٝح مبجاب١ ٖٞ اإلعساب١ٝ اذتسنات ٭ٕ ,(139 ,2000 دبٌ,)

 (24 ,2006 بٛغٓب,. )املتهًِ ذٖٔ ختتًر اييت ٚايد٫٫ت

صط٬ح ٚتتطح أ١ُٖٝ اإلعساب َٔ خ٬ٍ تعسٜف٘ يػ١ ٚاصط٬سّا, فٗٛ يػ١ اإلبا١ْ ٚاإلفصاح ٖٚٛ يف اإل    

(, ٖٚرا املع٢ٓ أندٙ ادتسداْٞ سُٝٓا 80, 1998ايٓشٟٛ ٜعين إبا١ْ َٛقع ايًفغ َٔ ايذلنٝب ) ابٔ عصفٛز, 

قاٍ: ) ا٭يفاظ َػًك١ ع٢ً َعاْٝٗا ست٢ ٜهٕٛ اإلعساب ٖٛ ايرٟ ٜفتشٗا, ٚإٔ ا٭غساض نامن١ فٝٗا ست٢ 

ّ ٚزدشاْ٘ ست٢ ٜعسض عًٝ٘, ٚايكٝاع ايرٟ ٫ ٜهٕٛ ٖٛ املطتدسز شلا, ٚأْ٘ املعٝاز ايرٟ ٫ ٜتبني ْكصإ ايه٬

 ( 28, 1995ٜعسف صشٝح َٔ ضكِٝ ست٢ ٜسدع إيٝ٘. ) ادتسداْٞ ,

يرا فكد أمجع املٗتُٕٛ بايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ اإلعساب زل١ بازش٠ َٔ زلات ايًػ١ ايعسب١ٝ, ٚإٔ إيػا٤ٙ ٜ٪دٟ إىل     

ا; ٭ْ٘ عٓصس أضاضٞ يف إب٬غ املع٢ٓ, ٚيف ضٝاع٘ ايًبظ يف ايه٬ّ, ٜٚفطٞ إىل مجٛد ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتسانٝبٗ

( ٖٚرا ٜعين إٔ ايًػ١ املعسب١ 12, 1984ضٝاع يفسٚم يف ايتعابرل اييت خيتًف َعٓاٖا باخت٬ف اإلعساب )َطًٛب, 

ٕٕ مبطابك١ ذيو بع٬َات  تٓب٧ عٔ ْطذٗا ْٚطر املتهًِ بٗا, ٚمتهٓ٘ َٔ َطابك١ َا تهٓ٘ ْفط٘ َٔ َعا

(, ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ 6-5, 2006املتًكٞ يفِٗ ايسضاي١ ٚسطٔ ايتفاعٌ َعٗا. )ستُد,  اإلعساب اييت تكٛد

ابٔ فازع:) فأَا اإلعساب فب٘ متٝص املعاْٞ, ٜٚٛقف ع٢ً أغساض املتهًُني, ٚذيو إٔ قا٬٥ يٛ قاٍ: َا أسطٔ 

(, ٖٚرا َا أندٙ ابٔ 310, 1975شٜد, غرل َعسب, أٚ ضسب عُس شٜد غرل َعسب مل ٜٛقف ع٢ً َسادٙ(. )ابٔ فازع, 

قتٝب١ يف تأٌٜٚ َػهٌ ايكسإٓ سني قاٍ:) ٚشلا أٟ ايًػ١ ايعسب١ٝ اإلعساب ايرٟ دعً٘ اهلل ٚغٝا يه٬َٗا, ٚس١ًٝ 

 ٜفٓسم ٫ ٚاملفعٍٛ, نايفاعٌ املدتًفني ٚاملعٓٝني املتهاف٦ني, ايه٬َني يٓعاَٗا, ٚفازقا يف بعض ا٭سٛاٍ بني

ٌٓ ٜهٕٛ إٔ ايفعٌ هإإَ يف سا٫ُٖا تطاٚت بُٝٓٗا إذا  ٖرا: قاٍ قا٬٥ إٔ ٚيٛ .باإلعساب إ٫ - َُٓٗا ٚاسد يه

ٍٓ ٜكتً٘, مل أْ٘ ع٢ً ايتٜٓٛٔ يٓدٍ - باإلضاف١ أخٞ قاتٌ ٖرا:  آخس ٚقاٍ , بايتٜٓٛٔ أخٞ قاتٌ  سرف ٚد

(.18, 1973)ابٔ قتٝب١,  .قتً٘ قد أْ٘ ع٢ً ايتٜٓٛٔ

 ٖرا تٓػد نٝف: ي٘ فكاٍ إضشل; أبٞ ابٔ زتًظ سطس ٚقد ذنس ابٔ دين يف ارتصا٥ص إٔ ايفسشدم    

 : ايبٝت

 ارتُس تفعٌ َا با٭يباب فع٫ٕٛ...  فهاْتا نْٛا اهلل قاٍ ٚعٝٓإ

 إٔ غ٦ت يٛ: ايفسشدم فكاٍ! فعٛيني: قًت يٛ عًٝو نإ َا: إضشل أبٞ ابٔ فكاٍ.  أْػد نرا:  ايفسشدم فكاٍ 

 ٭خدل ْصب يٛ أٟ: يطبشت. تطبح إٔ غ٦ت يٛ: بكٛي٘ أزاد َا اجملًظ يف أسد ٜعسف فًِ ْٚٗض. يطبشت تطبح

ارتُس. )ابٔ دين, د.ت,  تفعٌ َا با٭يباب تفع٬ٕ أُْٗا: أزاد ٚإمنا ذيو, تفع٬ إٔ ٚأَسُٖا خًكُٗا اهلل إٔ

3/320.) 

ٜهٕٛ  ٖٚرا ٜعين إٔ املتعًِ يهٞ ٜتكٔ فٕٓٛ ايًػ١ ا٭زبع١ َٔ اضتُاع, ٚحتدخ, ٚقسا٠٤, ٚنتاب١, فعًٝ٘ إٔ    

(, فُٓصي١ ايٓشٛ َٔ ايعًّٛ ايًػ١ٜٛ َٓصي١ 72, 2011َدزبا تدزٜبا نافٝا ع٢ً تطبٝل قٛاعد ايٓشٛ )ادتٛدٛ, 
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ايدضتٛز َٔ ايكٛاْني اذتدٜج١; فٗٛ دعاَتٗا, ٚدضتٛزٖا ا٭ع٢ً, ٖٚٛ أصًٗا ايرٟ تطتُد عْٛ٘ ٚتطتًِٗ زٚس٘, 

ُا َٔ تًو ايعًّٛ ٜطتكٌ بٓفط٘ عٔ ايٓشٛ اٚ ٚتسدع إيٝ٘ يف دًٌٝ َطا٥ًٗا, ٚفسٚع تػسٜعٗا, ٚئ جتد عً

(. إذ تعتدل ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ املهٕٛ ا٭ضاضٞ 60, 1966ٜطتػين عٔ َعْٛت٘, ٜٚطذلغد بػرل ْٛزٙ ٖٚداٙ. )سطٔ, 

( Mohammed, 1997, 176يًػ١, ٚبك١ٝ ا٭مناط ٚايذلانٝب ٚا٫ضتعُا٫ت ٖٞ داخ١ً ضُٔ ٖرا املهٕٛ. )

ٛد ايفكسٟ شلا, ٭ْٗا ٫ تطتكِٝ إ٫ ب٘, ٚبدْٚ٘ ٜبك٢ ايه٬ّ زتسد زناّ َٔ ايهًِ, ٜٚعد ايٓشٛ يف أٟ يػ١ ايعُ

 (.114, ٫2001 حيصٌ ب٘ فِٗ أٚ إفٗاّ. )بعٝطٝؼ, 

ٚض١ًٝ املطتعسب, ٚض٬ح ايًػٟٛ, ٚعُاد ايب٬غٞ , ٚأدا٠ املػسع اجملتٗد, نُا  ٜطاف إىل ذيو إٔ ايٓشٛ    

(. ف٬ 1/201, 1966)سطٔ,  عسب١ٝ ايرٟ حيهِ يف نٌ صٛز٠ َٓ٘ صٛزٖاٚصف٘ ا٭ع٬ّ ايطابكٕٛ أْ٘ َٝصإ اي

 (.3, 2011ميهٔ إٔ ْتصٛز يػ١ دٕٚ قٛاعد ٚقٛاْني ٜطرل عًٝٗا املتعًِ )ْط١ُٝ, 

 :باملع٢ٓ ثايجّا / ع٬ق١ اإلعساب

 ٚتًكٝا املًكٞ, َٔ دا٤ٚأ إزاد٠ ٜكٍٛ عًُا٤ ايًػ١ ٚايٓشٛ: إٕ اإلعساب فسع املع٢ٓ أٟ أْ٘ ٜتبع املع٢ٓ, ٭ٕ املع٢ٓ    

 فٗٓا صاسُب٘, اذتٖل ْصس: قٛيٓا فُج٬ إذا املع٢ٓ, ٖرا ع٢ً ع١َ٬ ٚاإلعساب املع٢ٓ, ع٢ً َبين املتًكٞ, َٔ ٚفُٗا

 ٚيهٔ َطايب, ٚزا٤ٙ سل ضاع َا: املجٌ قٍٛ عٓ٘ ٜعدل َا ٖٚٛ ٜٓصسٙ, ايرٟ ٖٛ اذتل صاسب إٔ إىل املع٢ٓ ٜتذ٘

 قاٍ َٔ: ايكا٥ٌ باملجٌ عٓ٘ ٜعدل َا ٖٚٛ صاسب٘ ٜٓصس ايرٟ ٖٛ اذتل إٔ ْكصد صاسَب٘, اذتٗل ْصس: ْكٍٛ سني

 . اإلعساب١ٝ ايع١َ٬ تػرل ٚفل املع٢ٓ تػرل ًْشغ ٚبٗرا غًب, سكٞ

 ْٚكٍٛ تسٜد؟, َا فِٗ إىل تكٛدْا اييت ايع٬َات اإلعساب١ٝ َٚا قٛي٘؟, تسٜد ايرٟ َا: املتهًِ ْطأٍ ٚعًٝ٘    

 إخفام إٕ: َ٪مل١ سكٝك١ ْدزى ٖٓا َٚٔ. فُٗت نٝف ْدزى ست٢ اإلعساب١ٝ ١َ٬ايع تًكٝت نٝف يًُتًكٞ

 تصًِٗ مل أٚ َػٛٙ يًُع٢ٓ إدزانِٗ إٔ أٟ ايفِٗ, يف بأخس٣ أٚ بصٛز٠ إخفاقِٗ ٜعين اإلعساب يف ايت٬َٝر

 :ٜكٍٛ ايرٟ ايػعسٟ ايبٝت ٖرا ٚتأٌَ ايسضاي١,

 ذٖبا إذا غ٤ٞ ٢ًع آض٢ فهٝف    ذاٖب١ْ      ا٭غٝا٤ متًو اييت ْفطٞ

 إمنا ٖٓا, يًٓصب َع٢ٓ ٫ إذ ضًِٝ; بػهٌ املع٢ٓ إدزاى ٜطتطٝع ٫ سٝٓٗا ٖٚٛ ذاٖب١, بٓصب ٜكسأٙ بعطِٗ جتد

 متًو اييت ْفطٞ ناْت إذا املع٢ٓ فٝصرل )ْفطٞ(, يًُبتدأ خدلّا باعتبازٖا ايه١ًُ ْسفع سني املع٢ٓ ٜتطح

 . ٚاضش١ بصٛز٠ املع٢ٓ ٜتطح ٖٚهرا" ذٖبا إذا غ٤ٞ ع٢ً آض٢ فهٝف" ٚترٖب ٚمتٛت ضتف٢ٓ ا٭غٝا٤ ٖرٙ

يف إعسابٗا, ٚزبط اإلعساب  ايػسٚع قبٌ املع٢ٓ يف ا٭َج١ً انتػاف إىل ت٬َٝرٙ ٜدزب إٔ املدزع ع٢ً إٕ     

جتعٌ دزع اإلعساب غٝكّا  َتع١ تٛزخ فإْٗا ايبد٤ يف َػكتٗا زغِ امل١ُٗ ٖرٙ إٔ إىل اإلغاز٠ جتدز ٖٚٓا باملع٢ٓ,

 َعٗا ٜٚهتػف املتعًِ اعح ع٢ً ايطأّ ٚاملًٌ ٫ٚ ضِٝ سني ٜستبط اإلعساب باملع٢ٓ يف ايٓصٛص ايًػ١ٜٛ,ٚغرل ب

 يف يًُع٢ٓ فُٗ٘ ٜصٓع نٝف ٚاملعًِ املتعًِ ٜدزى ٖٚهرا املع٢ٓ, يف زأٜ٘ ٜكًب سني اإلعساب١ٝ ا٭ٚد٘ فعاي١ٝ

اإلعسابٞ يف ايٓص ايًػٟٛ. ايٛد٘ ع٢ً ايتأثرل
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 اإلعساب١ٝ, ايعبازات سفغ ع٢ً ٚيٝظ املع٢ٓ, ع٢ً تٓصب إٔ جيب املعًِ ٚاملتعًِ دٗٛد َٚٔ ٖٓا ْدزى إٔ    

 إعسابٝا, ايه١ًُ َٛقع بتشدٜد ذيو بعد يٝكّٛ املع٢ٓ; ٫نتػاف ـ املعًِ بتٛدٝ٘ ـ ْفط٘ ٜكٛد املتعًِ إٔ مبع٢ٓ

 إىل ايٓش١ٜٛ كٛاعداي تًو يتشٛيت املع٢ٓانتػف ٚيٛ ايٓش١ٜٛ, ايكٛاعد سفغ ع٢ً ْفط٘ إنساٙ عٔ بد٫

ايطسٜل إىل ترٚم ا٭ضايٝب ٚتٓٛع ايد٫٫ت ٚفكا ٫خت٬ف ع٬َات اإلعساب ٚتسانٝب  تٓرل َطاعد٠ عٓاصس

ادتٌُ.

خ٬ٍ  َٚٔ املع٢ٓ يف ايٓص ايًػٟٛ, تصٛز ٖٞ ايٓشٟٛ ايدزع يف املعًِ َساعاتٗا ع٢ً جيب اييت اذتكٝك١ إٕ    

 ٜصبح ٖٚهرا إيٝ٘, ٚايتٛصٌ املع٢ٓ, حتدٜد يف اإلعساب١ٝ ايع١َ٬ ١أُٖٝ املتعًِ ٖرا ايتصٛز يًُع٢ٓ ضٝدزى

يٝظ زتسد قٛاعد صُا٤ داف١ ٜصاغ ٚفكّا شلا عبازات َفسغ١ َٔ ايد٫ي١, ٖٚرا َاأندٙ  ايٓشٟٛ ايدزع

 اإلعساب إٔ ع٢ً َبين ٖٚرا فطسٙ, فكد ايهسِٜ ايكسإٓ أعسب َٔ أٟ فطس, فكد أعسب عًُا٩ْا ا٭ٚا٥ٌ بكٛشلِ: َٔ

 اذتكٝك١ ٖٚرا َا دعٌ ايع١َ٬ تفطرل يف ٖٛ إعسابٝا, َٛقعا ايهًُات إعطا٤ فإٕ ٚبايتايٞ يًُع٢ٓ, عتاب

 َػين ٚضعت قد: فأداب ايهسِٜ, ايكسإٓ تفطرل يف نتابا ٜطع إٔ َٓ٘ طًب سني ٖػاّ ابٔ ايػٗرل ايٓشٟٛ

 ايهسِٜ ايكسإٓ يفِٗ املفطس ٜٛد٘ ٭ْ٘ ايتفطرل; يف نتابا فعدٙ. ايًبٝب

:ايعاٌَ ّا / ع٬ق١ اإلعساب بٓعس١ٜزابع

 أٚ زفعا ايًػ١ٜٛ املفسد٠ يف عٌُ ايرٟ ٖٛ فايعاٌَ ايعاٌَ, ْعس١ٜ ٖٞ أضاض١ٝ ْكط١ ع٢ً ايعسبٞ ايٓشٛ ٜكّٛ   

 فًٝطت بايفتش١, َٓصٛب أٚ بايط١ُ, َسفٛع بعطِٗ قٍٛ خطأ ع٢ً ٜطًعٓا ٖٚرا. دصَا أٚ خفطا أٚ ْصبا

 . فكط ع١َ٬ ٖٞ إمنا ْصب أٚ زفع أدا٠ ايفتش١ أٚ ايط١ُ

ٚيهٔ اذتكٝك١ اييت ٫ غو  عاٌَ, ٖٚرا ايعدد َٔ ايعٛاٌَ قد ِٜٖٛ بصعٛب١ تدزٜظ اإلعساب, َا١٥ ٖٓاى إٕ    

ايعٛاٌَ َتداٚي١ يف ايٛاقع ايًػٟٛ َٚععُٗا ٜدٚز  ٖرٙ أغًب فٝٗا ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ ٜدزنٗا املعًِ ٚاملتعًِ إٔ

 حيفغ املتعًِ صتد ٖٚهرا ادتصّ, ٚسسٚف ادتس, ٚسسٚف ٚأخٛاتٗا, ٚإٕ ٚأخٛاتٗا, ٚظٔ ٚأخٛاتٗا, سٍٛ نإ

 . دًٗا حتفغ تهٔ مل إٕ َٓٗا, ايهجرل

 َٔ اجملسد فكايٛا املبتدأ, عدا َا ظاٖس٠, عٛاٌَ نًٗا فهاْت املا١٥, ايعٛاٌَ ٖرٙ عًُا٩ْا ا٭ٚا٥ٌ أسص٢ ٚقد    

 دسد شلا دس٣ ايعٛاٌَ قد فٗرٙ داشّ, ٫ٚ ْاصب ٜطبك٘ مل: فكايٛا املسفٛع املطازع ٚايفعٌ ايًفع١ٝ, ايعٛاٌَ

 ايعٛاٌَ ٖرٙ نٌ فشددٚا ٚاضع١ اضتكسا٤ ع١ًُٝ جيسٕٚ ِٖٚ أعُازِٖ أفٓٛا نباز, عًُا٤ فٝ٘ تعب طٌٜٛ

 ذيو إىل ْعست فإذا سسٚفا; ٚأًُٖٛا سسٚفا, أعًُٛا ٚستدد٠, فٓذدِٖ َج٬ دقٝك١ بصٛز٠ َٛاقعٗا ٚٚضشٛا

 ايفعٌ أٚ ا٫ضِ ع٢ً بايدخٍٛ اختص فُا املػذلن١, ا٭سسف ٚأًُٖٛا دتص١,امل ا٭سسف أعًُٛا أِْٗ أدزنت

 يٝظ, مبع٢ٓ اييت َا إعُاٍ تٌُٗ متِٝ بٓٛ جتد ٖٓا َٚٔ أًُٖٛٙ, عًُٝٗا ايدخٍٛ يف اغذلى َٚا أعًُٛٙ,

 . ايكٝاع ع٢ً أْٗا أقٝظ َٚع٢ٓ أفصح, اذتذاشٜني ٚيػ١ أقٝظ, متِٝ بين يػ١ فكٌٝ اذتذاش, أٌٖ ٜٚعًُٗا

 خاَطّا / ايع٬ق١ بني ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚايًػ١: 
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 ايطٛابل,)  Morphemes ٚاملٛزفُٝات ا٭صٛات, َٔ تتهٕٛ بٓٝتٗا عطب ايًػ١ إٕ: ْٜٛظ فتشٞ ٜكٍٛ    

 ٖٚٞ ادتٛاْب, ٖرٙ تتٓاٍٚ عًّٛ عد٠ ٖٚٓاى ٚايد٫٫ت, ٚايهًُات( اجملسد٠ ٚاملفسدات ٚاذتٛاغٞ, ٚايًٛاسل,

 عًِ ٜٚتهٕٛ. ايٓفظ عًِ ع٢ً ع٠ٚ٬ ايد٫ي١, ٚعًِ ايٓشٛ, ٚعًِ ايصسف, ٚعًِ ت,ا٭صٛا عًِ بايذلتٝب,

 باملباد٨ تتعًل ٖٚرٙ ايكٛاعد ,Syntax ايٓشٛ ٚعًِ ,Morphology ايصسف عًِ ُٖا عًُني َٔ ايكٛاعد

 ع٢ً املباد٨ ٖرٙ ٚتطاعد. ٚفكسات َٛضٛعات يف ْٚعُٗا ادتٌُ, ٚبٓا٤ ٚاغتكاقٗا, املفسدات يصٝاغ١ ا٭ضاض١ٝ

 (.504-503 ,2000 ْٜٛظ,. )ايهتاب١ يف ادتٝد ا٭دا٤ ٚع٢ً املع٢ٓ, أدا٤ يف دق١ ٚع٢ً ايصشٝح, ايٓطل

إٕ تعًِ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٜطٌٗ ع٢ً ايػدص تهًِ ايًػ١, ٭ْ٘ بريو ٜعسف صشٝح ايه٬ّ َٔ خاط٦٘ يف     

املتعًِ ع٢ً ايتفهرل ٚإدزاى َٛاطٔ أثٓا٤ ا٭دا٤, فٗٞ تعٌُ ع٢ً تٓك١ٝ ن٬ّ ايفسد َٔ ا٭خطا٤; بإٔ حتٌُ 

ا٭خطا٤ فٝذتٓبٗا, ٖٚٞ آي١ َٓع١ُ يًػ١ ايفسد; بإٔ جتعً٘ خيتاز ايذلانٝب املٓاضب١ ٚايصشٝش١ اييت ت٪دٟ 

املع٢ٓ, ٚحتطٔ أضًٛب املتهًِ, ٚجتًُ٘ َٔ خ٬ٍ ايعٛازض املدتًف١ اييت تعٗس يف ايه٬ّ َٔ سرف ٚإضُاز 

 (.1, 2010ٚتكدِٜ ٚتأخرل. )طبين, 

ٖٚرا ٜعين إٔ أ١ُٖٝ ايٓشٛ يًػ١ نأ١ُٖٝ ايكًب يإلْطإ, فبدٕٚ ايٓشٛ تصبح ايًػ١ سػدّا َٔ ا٭يفاظ ٫     

ٜسبط بُٝٓٗا زابط, ٚدٚزٙ يف سٝا٠ ايت٬َٝر, يت١ُٝٓ ايكدز٠ ع٢ً احملانا٠ ايصشٝش١, ٚانتطاب ايت٬َٝر 

, 2003تِٗ ايفصش٢ ْطكّا ٚنتاب١. )غشات١, ايعادات ايًػ١ٜٛ ايط١ًُٝ, ٚإثسا٤ َفسداتِٗ ايًػ١ٜٛ متهِٓٗ َٔ يػ

(. ٚتعد ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ َٔ أِٖ فسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ; ٭ْٗا تكّٛ ايًطإ ٚايكًِ, ٚجتعٌ املتعًِ قادزا ع٢ً 202

, 2011ا٫ضتُاع ٚايكسا٠٤ بطسٜك١ صشٝش١, ٚتُٓٞ ايػدص١ٝ ايًػ١ٜٛ ظُٝع دٛاْبٗا. )ايٓاصس ٚمحدٟ, 

يف انتطاب ايًػ١ فإٕ دزع ايكٛاعد ٜسبٞ يف املتعًُني ايكدز٠ ع٢ً ايتعًٌٝ,  (. ٚإىل داْب فا٥دتٗا207

ٚا٫ضتٓباط, ٚدق١ امل٬سع١, ٚاملٛاش١ْ, ٚدق١ ايتفهرل, ٚايكٝاع املٓطكٞ, ٚنًٗا أَٛز حيتادٗا املتعًُٕٛ. )زدب, 

, ٜٚبعح ايجك١ يف (. َٚٔ فك٘ ايٓشٛ أسب٘, ٚاضتُتع ب٘, فٗٛ عًِ ممتع, ٜأخر ايعكٌ, ٜٚطشس ايًب190, 1998

 ( 7, 1997ايدازع ٚاملدزع َعا. )َػايط١, 

 :ايٛظٝف١ٝ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد ضادضّا /

ايكٛاعد  َٔ زتُٛع١ فٗٓاى يػ١, نٌ يف أضاض١ٝ قط١ٝ ٖٚرٙ ايعسب١ٝ, يًػ١ سان١ُّ قٛاعَد ٖٓايو إٕ   

 ٚيٝظ زتسد ًُٝاع َعٗا ٚايتعاٜؼ بهجس٠, ٚاضتدداَٗا قًب, ظٗس عٔ سفعٗا جيب ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ 

 ايصف١ ع٢ً املٛصٛف تكدّ صتد يف ايعسب١ٝ فُج٬ فكط, ٫ٚضُٝا ايكٛاعد اييت تٗتِ بذلنٝب ادت١ًُ, اذتفغ

 إيٝ٘ َطافّا ايعسٚف ٜعسب بعد ٚصتد إٔ َا املٛصٛف, ع٢ً ايصف١ اإلصتًٝص١ٜ تكدّ سني يف طٌٜٛ, زدٌ تكٍٛ

 ٚتًكٝا, فإذا قًٓا َج٬ّ: إٕ ٖٓايو زد٬ّ, أدا٤ ٚتطبٝكٗا ٛاعدايك ٖرٙ فِٗ ٚاملتعًِ املعًِ ع٢ً ٖٚهرا فإٕ دا٥ُّا,

 ٫ ٚبايتايٞ أبدّا, َبتدأ تهٕٛ إٔ ٜصح ٫ ادت١ًُ غب٘ ٖٓايو عباز٠ ٭ٕ إٕ, اضِ نْٛ٘ ادت١ًُ يف زد٬ ْصبٓا

ا شلا َٔ يــ )إٕ(, ٖٚهرا صتد إٔ اإلملاّ بايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ ٜعد غ٦ّٝا ضسٚزّٜا, مل ازلّا تهٕٛ إٔ تصح
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أ١ُٖٝ يف إتكإ َٗازات اإلعساب ٚتسانٝب ا٭ضايٝب ٚادتٌُ, باإلضاف١ إىل إتكإ املٗازات ايًػ١ٜٛ قسا٠٤ 

 ٚنتابتا ٚحتدثا. 

 ضابعّا / أٖداف تدزٜظ ايٓشٛ:

إٕ يتدزٜظ ايٓشٛ أٖدافا ٜٓبػٞ َساعاتٗا إلتكإ َٗازات اإلعساب ميهٔ إداشٖا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: )غشات١,     

(201; عاَس, د.ت, 333, 2000; َدنٛز, 140, 2004; ايٓعُٝٞ, 192, 2005; إزلاعٌٝ, 240, 2003

 صٕٛ ايًطإ ٚايكًِ َٔ ارتطأ, فايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚض١ًٝ ١َُٗ يتذٓب ا٭خطا٤ يف أثٓا٤ اذتدٜح ٚايهتاب١

 ادت١ًُ يف ٚظٝف١ ايه١ًُ إدزاى َٔ املتعًِ متٓهٔ ايٓش١ٜٛ ايفِٗ ادتٝد ملا ٜكسأٙ اإلْطإ أٚ ٜطُع٘ فايكٛاعد

 ادت١ًُ َع٢ٓ حتدٜد يف ايطٝام َٔ َٛقعٗا ٚأثس

 ثس٠ٚ شٜاد٠ ايكدز٠ ع٢ً ْطر ن٬ّ فصٝح َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ, ٚانتػاف ا٭خطا٤ ٚتصٜٛبٗا

 املعادِ ٚاضتدداّ ع٢ً ا٫غتكام ٚايتدزٜب املعطا٠ ا٭َج١ً باضتدداّ ٚذيو ٚايًػ١ٜٛ, ايًفع١ٝ ايتًُٝر

 .املطًٛب١ ايهًُات ٫ضتدساز

 ٚايكٝاع املٓطكٞ. ٚا٫ضتٓباط ٚايتعًٌٝ ايتفهرل ع٢ً ايت٬َٝر قدزات ت١ُٝٓ

ادت١ًُ,  َع٢ٓ حتدٜد يف ايطٝام َٔ َٛقعٗا ٚأثس ادت١ًُ يف ٚظٝف١ ايه١ًُ إدزاى ع٢ً املتعًِ ت١ُٝٓ قدز٠ 

 ٚإدزاى ايفٛازم ايدقٝك١ بني ايفكسات ٚايذلانٝب ٚادتٌُ ٚا٭يفاظ.

 يف َع٢ٓ ايطبط ٚأثس عًٝٗا ايداخ١ً ايعٛاٌَ أثس َٚعسف١ ايهًُات أٚاخس ضبط ع٢ً املتعًِ تطٜٛس قدز٠

 ٚٚظٝفتٗا. ايه١ًُ

 شٜاد٠ قدز٠ ايت٬َٝر ع٢ً ْكد ا٭ضايٝب اييت ٜطتُعْٛٗا أٚ ٜكس٩ْٚٗا.

 ثآَّا / َباد٨ عا١َ يف تدزٜظ ايٓشٛ:

 (223-220, 2000ساع٢ عٓد تدزٜظ ايٓشٛ: )ضتٝت٘ ٚش٬َٝٙ, إٕ ٖٓايو زتُٛع١ َٔ املباد٨ ايعا١َ اييت ت     

. املُازض١: ٖٚٛ ٜٓبجل َٔ َبدأ أضاضٞ يف تعًِ أ١ٜ يػ١ ٚاذتفاظ عًٝٗا, ٖٚٛ إٔ ايًػ١ ممازض١ يف اذتٝا٠ 1

 ٚنتابتا ٚحتدثا . ايٛاقع١ٝ قسا٠٤

١ ـ ميهٓٓا َٔ إٔ ْ٪يف . ايهػف عٔ ا٭مناط ايًػ١ٜٛ, ٚذيو إٔ َعسفتٓا بُٓط ادت١ًُ ـ ضس تسنٝب ادتًُ

مج٬ ٫ سصس شلا يف ايُٓط ايٛاسد, ٚعًٝ٘ ٫ ٜصبح ايٓشٛ قاصسا ع٢ً ايٓعس يف تكًٝب سسنات اإلعساب 

 يًه١ًُ ايٛاسد٠, َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ د٫٫ت.

١٦ٝ . اضتجاز٠ ايدافع١ٝ يًتعبرل بايًػ١ ايعسب١ٝ: فـ ايًػ١ = )تعبرل + قٛاعد يػ١ٜٛ(, يرا فإٕ ع٢ً املدزع ٚايب3

ايتع١ًُٝٝ إٔ تجرل دافع١ٝ ايت٬َٝر يًتشدخ بايعسب١ٝ ايفصش٢, ٖٚرا جيعًِٗ ٜطتددَٕٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف 

بٓا٤ ادتٌُ ْٚطكٗا ٚاضتُاعٗا ٚفُٗٗا ٚايتفاعٌ َعٗا, ٖٚهرا تصبح ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ خاد١َ يًػ١ ايت٬َٝر 

 ٚيٝطت عب٦ا يًشفغ دٚمنا تطبٝل.
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طٞ ٖرا املبدأ إٔ فسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ خيدّ بعطٗا بعطا َٔ د١ٗ, ٚبك١ٝ املٛاد . ايتهاٌَ يف ايتعًِٝ: ٜٚكت4

ختدّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتطتفٝد َٓٗا يف دزضٗا ٚتدزٜطٗا, ٜٚعين ذيو عدّ إُٖاٍ ا٭خطا٤ ايٓش١ٜٛ َٔ قبٌ أٟ 

 َدزع يف أٟ ختصص ٖٚرا حيٝٞ ايتفهرل بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاضتعُاشلا يف سٝاتِٗ ايع١ًُٝ.

از ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ: ٜٓبػٞ ايذلنٝص ع٢ً ايكٛاعد اييت ٜطتددَٗا ايت٬َٝر أنجس َٔ . اخت5ٝ

غرلٖا يف سدٜجِٗ ٚنتابتِٗ, ٖٚرا ٜعين إٔ تهٕٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ذات أثس يف سٝا٠ ايتًُٝر ايًػ١ٜٛ ست٢ 

 تهٕٛ داذب١ ي٘.

يًػ١ ايعسب١ٝ يف أٚز قٛتٗا ٚب٬غ١ أضًٛبٗا يف . دزاض١ ايكٛاعد ايًػ١ٜٛ عٔ طسٜل ايٓصٛص ايسفٝع١ اييت متجٌ ا6

 يػ١ س١ٝ ٚيٝظ أَج١ً َصطٓع١.

 تاضعّا / نٝف ْتكٔ اإلعساب ؟

ضٓشاٍٚ اإلداب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ بػ٤ٞ َٔ اإلجياش تكتطٝٗا طبٝع١ ٖرا ايبشح َٔ خ٬ٍ ْكاط أضاض١ٝ     

ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ, ٚذيو ع٢ً  ميهٔ َساعاتٗا إلتكإ َٗازات اإلعساب ٚتسانٝب ادتٌُ يف ض٤ٛ ايكٛاعد

 ايٓشٛ اٯتٞ:

 َساعا٠ أ١ُٖٝ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف ضبط ايه٬ّ ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١. -1

 َساعا٠ أ١ُٖٝ اإلعساب يف فِٗ املكس٤ٚ ٚاملهتٛب. -2

 زبط ع٬َات اإلعساب ٚتسنٝب ادت١ًُ باملع٢ٓ. -3

 زبط ع٬َات اإلعساب بٓعس١ٜ ايعاٌَ. -4

 ني فسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايٓشٛ.َساعا٠ ايتهاٌَ ب -5

 سفغ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ايٛظٝف١ٝ ٫ضتدداَٗا يف اإلعساب ايصشٝح ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايتشدخ. -6

 َساعا٠ أٖداف تدزٜظ ايٓشٛ. -7

 َساعا٠ املباد٨ ايعا١َ يتدزٜظ ايٓشٛ. -8

ارتطٛات ع٢ً َطت٣ٛ َساعا٠ خطٛات ايطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب, ٚا٭ضظ اييت تطبل تًو  -9

 ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ, ٖٚرا َا ضٓتشدخ عٓ٘ يف ايفصٌ ايسابع.
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 ايفصٌ ايسابع

 إدسا٤ات ايبشح

ضٝتِ يف ٖرا ايفصٌ إدسا٤ات ايبشح َٔ خ٬ٍ اإلداب١ عٔ أض١ً٦ ايبشح ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 بريت اييت ادتٗٛد ع٢ً يًتعسف ايبشح; مبٛضٛع ايع٬ق١ ذات ٚايبشٛخ ٚا٭دبٝات ايدزاضات ع٢ً ا٫ط٬ع -1

ايٓشٛ, ٚقد ضبل  يف اإلعساب يتدزٜظ املكذلس١ يًطسٜك١ ادتدٜد٠ باحملاٚي١ ٚٚصًٗا , ايٓشٟٛ ايدزع تطٜٛس يف

 عسض تًو ايدزاضات ٚا٭دبٝات يف ايفصًني ايجاْٞ ٚايجايح.

 :  أدٌ َٔ ٚذيو ايبشح,ايطابك١ ٚا٭دبٝات املتعًك١ مبٛضٛع  ٚايدزاضات ايبشٛخ حتًٌٝ -2

 يتدزٜظ املكذلس١ يًطسٜك١ ٚايتكِٜٛ ٚايتٓفٝر ايتدطٝط عٓد َساعاتٗا جيب اييت ا٭ضظ اغتكام -أ    

 ايٓشٛ يف اإلعساب

 . خطٛاتٗا ٚحتدٜد اإلعساب تدزٜظ يف املكذلس١ يًطسٜك١ تصٛز بٓا٤ -ب    

 ٢ ايٓشٛ اٯتٞ: ٚٚفكّا يتًو اإلدسا٤ات متت اإلداب١ عٔ ض٪ايٞ ايبشح عً      

 ٚايتكِٜٛ ٚايتٓفٝر ايتدطٝط عٓد َساعاتٗا جيب اييت ا٭ضظ َا: ْٚص٘ ا٭ٍٚ ايط٪اٍ عٔ اإلداب١ -أ

   يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ؟ املكذلس١ يًطسٜك١

ٚقد تٛصٌ ايبشح إىل زتُٛع١ َٔ ا٭ضظ اييت جيب َساعاتٗا عٓد ايتدطٝط ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يتًو 

 :     ناٯتٞ ٖٚٞ ايٓشٛ, يف اإلعساب يتدزٜظ ايطسٜك١ املكذلس١ 

 اإلعساب: يتدزع ايتدطٝط أضظ/  أ٫ّٚ

 : ناٯتٞ ٖٚٞ ايٓشٛ يف اإلعساب تدزٜظ يف ايػسٚع قبٌ َساعاتٗا ٜٓبػٞ يًتدطٝط أضظ ٖٓاى   

 . خ٬ي٘ َٔ اإلعساب َٗازات يتدزٜظ ايط٬ب دزض٘ إٔ ضبل ايرٟ ايٓشٟٛ املٛضٛع حتدٜد -1

 ٖرا يف املتط١ُٓ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد ايتشًٌٝ يف٦ات تهٕٛ احملاٚز عٝح , املٛضٛع ٖرا سعٓاص حتًٌٝ -2

 ٚتػهًٝٗا ادت١ًُ إعساب: سٝح َٔ ايكٛاعد بتًو املتعًك١ اإلعساب َٗازات ايتشًٌٝ ٚسدات ٚتهٕٛ املٛضٛع,

 . ٚحتدثّا ٚنتاب١ قسا٠٤ ٚاضتدداَٗا , تسنٝبٗا يف ًٜصّ َا ٚتػٝرل

 . ايدزع عٓاصس َٔ عٓصس بهٌ املتعًك١ ايٓش١ٜٛ املٗازات حتدٜد -3

 . ٚايتكِٜٛ ٚايذلنٝب ٚايتشًٌٝ ايتطبٝل َطت٣ٛ ع٢ً َٗاز٠ يهٌ ايطًٛن١ٝ ا٭ٖداف حتدٜد -4

 : ممازاضتٗا خ٬ٍ َٔ يٝتِ ا٭ٖداف تًو تعهظ اييت ايًػ١ٜٛ ا٭ْػط١ حتدٜد -5

 ايدزع بعٓاصس املتعًك١ ايٓش١ٜٛ املٗازات يف ب١ٝايهتا ٚ ٚايكسا١ٝ٥ ٚايذلنٝب١ٝ اإلعساب١ٝ ا٭خطا٤ حتدٜد -أ   

 ايدزع تٓفٝر أثٓا٤ َعادتتٗا تتِ إٔ أدٌ َٔ ,
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 ايرنس سٝح َٔ عًِٝٗ املًتبط١ ايهًُات بعض إعساب يف ايطًب١ تٛاد٘ اييت ايصعٛبات حتدٜد -ب   

 يٝتِ , باملطاف ايػبٝ٘ٚ ٚاملطاف ايفاعٌ, ْٚا٥ب ايفاعٌ َٚجٌ ٚايبٓا٤, ٚايتأخرل ٚاإلعساب ٚايتكدِٜ  ٚاذترف

 . ايدزع تٓفٝر أثٓا٤ َعادتتٗا

 . ا٭ٖداف حتكل َٔ يًتأند ايدزع ْٗا١ٜ ٚيف ايدزع أثٓا٤ اإلعساب َٗازات إتكإ -ز    

 .يًُتعًُني ايعك١ًٝ ٚيًكدزات, ايدزع ملٛضٛع املٓاضب١ ايتطبٝك١ٝ اإلعساب مناذز حتدٜد -6

 حتكٝل يف تتهاٌَ اييت ايتكِٜٛ ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚٚضا٥ٌ املٓاضب١ ٚأضايٝب٘ ايتدزٜظ طسا٥ل حتدٜد -7

 .ايدزع أٖداف

 حتكل َٔ ايتأند أدٌ َٔ ٚذيو ايدزع, ْٗا١ٜ يف ايطًب١ ميازضٗا اييت ٚايٛادبات ايتهايٝف حتدٜد -8

 .ا٭ٖداف

 .صشٝش١ بصٛز٠ ادتٌُ ٚتسانٝب اإلعساب َٗازات ٚتُٓٞ ايدزع تجسٟ اييت ٚاملسادع املصادز حتدٜد -9

 :ٚتكٛمي٘ اإلعساب يدزع ايتٓفٝر أضظ: ثاّْٝا

 :ناٯتٞ ٖٚٞ اإلعساب, تدزٜظ أثٓا٤ َساعاتٗا ٜٓبػٞ يًتٓفٝر أضظ ٖٓاى      

 :فٝٗا ٜساع٢ إٔ جيب اييت يًدزع املكد١َ -أ

 .ايًػ١ٜٛ ايٓصٛص يف املع٢ٓ بإبساش ٚع٬قت٘ اإلعساب أ١ُٖٝ إىل ايطًب١ دافع١ٝ اضتجاز٠ -1

 .دزضٖٛا اييت ايٓش١ٜٛ بايكٛاعد ادتدٜد ايدزع يف ساباإلع َٗازات زبط -2

 ا٭ْػط١ بعض خ٬ٍ َٔ ادتدٜد بايدزع املتعًك١ ٚايهتاب١ٝ ٚايكسا١ٝ٥ اإلعساب١ٝ ا٭خطا٤ ع٢ً ايتعسف -3

 .ايدزع أثٓا٤ َعادتتٗا يٝتِ املبد٥ٞ ٚايتكِٜٛ ايًػ١ٜٛ

 :فٝ٘ ٜساع٢ إٔ جيب ايرٟ ايدزع عسض -ب

 ْٛاضذ باب يف اإلعساب ٚارتدل املبتدأ باب يف اإلعساب ٜطبل عٝح اإلعساب زعد يف املٓطكٞ ايتطًطٌ -1

 .ٚارتدل املبتدأ

 عٔ ٜٓٛب مبا اإلعساب باذتسنات اإلعساب ٜطبل عٝح ايصعب إىل ايطٌٗ َٔ اإلعساب دزع يف ايتدزز -2

 ايهًُات تطبل عسب١امل ٚايهًُات, املكدز٠ باذتسنات اإلعساب ٜطبل ايعاٖس٠ باذتسنات ٚاإلعساب اذتسنات,

 .املب١ٝٓ

 فٝٗا تهجس أٚ اإلعساب, يف ٚد٘ َٔ أنجس فٝٗا أٚ ٚتكدٜس, سرف فٝٗا اييت ايعبازات َٔ اإلنجاز عدّ -3

 .اإلعساب َٔ شلا ستٌ ٫ مجٌ أٚ اعذلاض١ٝ, مجٌ فٝٗا اييت ايعبازات أٚ ايٓش١ٜٛ, ارت٬فات

 ٚنتاب١ قسا٠٤ اي١َٝٛٝ اذتٝا٠ يف املطتدد١َ ٝفٞايٛظ ايٓشٛ قٛاعد تعهظ اييت ايعبازات ع٢ً ايذلنٝص -4

 .ٚحتدثّا

 .تسب١ٜٛ قُّٝا ٚتعهظ , ايدزع عٓاصس تػٌُ ٚٚاضش١, ٚض١ًٗ زاق١ٝ ٚمناذز أَج١ً َٔ اإلعساب دزع عسض -5
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 .إعسابٗا يف ايػسٚع قبٌ فٝٗا ايتعبرل ٚمجاٍ َعاْٝٗا ٚإدزاى ايتطبٝك١ٝ ايُٓاذز غسح -6

 إعساب ع٢ً قٝاضّا ٚإعسابٗا ايط٬ب قبٌ َٔ شلا َػاب١ٗ أخس٣ أَج١ً ٬ٍخ َٔ ايُٓاذز تًو ستانا٠ -7

 .املعًِ

 اخل,....  ٚنٝفُا ٚسٝجُا, ٖٚرا, َاذا,: نًُات َجٌ املسنب١, ايٓش١ٜٛ ا٭دٚات بعض إعساب جتص١٥ عدّ -8

 .            ادت١ًُ أزنإ إسد٣ متجٌ ٚاسد٠ ن١ًُ يف اإلعساب اعتبازٖا ٜطتشطٔ

 ٜٚتشدد ايه١ًُ, يف ايع١َ٬ اإلعساب١ٝ تتشدد شلا ٚفكّا اييت ايٓش١ٜٛ ا٭دا٠ أٚ بايعاٌَ اباإلعس زبط -9

 .صشٝش١ بصٛز٠ ادت١ًُ تسنٝب

 ادت١ًُ, يف ٚتسنٝبٗا ايه١ًُ إلعساب ايصشٝح ا٫ضتدداّ تٛد٘ اييت ايٓش١ٜٛ بايكاعد٠ اإلعساب زبط -10

 .صشٝح بػهٌ ٚايتشدخ ٚايهتاب١ ايكسا٠٤ ٚتٛد٘

 اخت٬ف ٭ٕ,  ايًػ١ٜٛ ٚايٓصٛص ا٭َج١ً يف ايطٝام ٜتطًب٘ ايرٟ باملع٢ٓ ادت١ًُ ٚتسنٝب اإلعساب زبط -11

 يف ايه١ًُ ٚضع ٚاخت٬ف املع٢ٓ, يف شٜاد٠ إىل ت٪دٟ املب٢ٓ يف ٚايصٜاد٠, املع٢ٓ اخت٬ف ٜ٪دٟ إىل اإلعساب

 .املع٢ٓ إىل اخت٬ف ٜ٪دٟ ايذلنٝب

 ايكاعد٠ ض٤ٛ يف ٚايتشدخ ٚايهتاب١ ايكسا٠٤ ٚيف ادتٌُ, ٚتسانٝب باإلعسا يف ايػا٥ع١ ا٭خطا٤ َعادت١ -12

 .ايٓش١ٜٛ

 ٚاملطاف ايفاعٌ, ْٚا٥ب نايفاعٌ املتػاب١ٗ, ايهًُات إعساب يف ايطًب١ جيدٖا اييت ايصعٛبات َعادت١ -13

: سٝح َٔ بٝٓٗا فُٝا ٚاملكاز١ْ تٛضٝش١ٝ, دداٍٚ يف َتٓٛع١ أَج١ً خ٬ٍ َٔ باملطاف ٚايػبٝ٘ إيٝ٘ ٚاملطاف

 . ٚاملع٢ٓ ٚايذلنٝب اإلعساب ع١َ٬

 ايفسٚم َع ٜتٓاضب مبا ايتٛضٝش١ٝ ٚايٛضا٥ٌ ايًػ١ٜٛ ٚا٭ْػط١ ٚأضايٝب٘ ايتدزٜظ طسم يف ايتٓٛع -14

 .ايدزع أٖداف ٚحتكٝل اإلعساب َٗازات إلتكإ يًطًب١, ايفسد١ٜ

 أدٌ َٔ ايدزع ْٗا١ٜ ٚيف ايدزع أثٓا٤ ٚيف ايدزع بدا١ٜ يف اإلعساب١ٝ ٚايُٓاذز ايتكِٜٛ ٚضا٥ٌ يف ايتٓٛع -15

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚحتطني ايسادع١ ايتػر١ٜ حتكٝل

 ايطًب١ تطاعد اييت ا٫يهذل١ْٝٚ ٚاملٛاقع ٚاملسادع املصادز خ٬ٍ َٔ ٚايٛادبات ايتهايٝف تٓفٝر يف ايػسٚع -16

 دزع إىل ا٫ْتكاٍ قبٌ عايدز أٖداف حتكٝل َٔ يًتأند َٚتابعتٗا ٚايٛادبات, تًو ايتهايٝف تٓفٝر ع٢ً

 . ددٜد

 ب( اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجاْٞ ْٚص٘: َا خطٛات ايطسٜك١ املكذلس١ يتدزٜظ اإلعساب يف ايٓشٛ؟ 

 ٚقد متت اإلداب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ َٔ خ٬ٍ حتدٜد أزبع خطٛات يًطسٜك١ املكذلس١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ارتط٠ٛ ا٭ٚىل / اإلعساب املٓكٍٛ:

 ملٓكٍٛ :أ( تعسٜف اإلعساب ا
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ٜكصد باإلعساب املٓكٍٛ: إٔ تكدّ مناذز َٔ اإلعساب يًُٛضٛعات اييت ٜدزضٗا ايط٬ب, ٜٚتِ غسسٗا     

يًط٬ب, ثِ ٜٚهًف ايط٬ب بٓكًٗا يف دفاتسِٖ, ٖٚٛ ٜطتددّ غايبّا يف بدا١ٜ عٗد املتعًُني عٓد ممازضتِٗ 

 ملٗازات اإلعساب.

 ب( اشلدف َٔ تدزٜظ اإلعساب املٓكٍٛ:

 ٗدف تدزٜظ اإلعساب املٓكٍٛ إىل اٯتٞ:ٜ    

ت١ُٝٓ ق٠ٛ امل٬سع١ يف ايُٓاذز اإلعساب١ٝ يد٣ املتعًُني ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ٬َسع١ ع٬َات اإلعساب يف أٚاخس  -1

 ايهًُات, ٚتستٝب تًو ايهًُات يف تسنٝب ادت١ًُ ٬َٚسع١ ايعٛاٌَ اييت ضببت تًو ايع٬َات.

 ذز اإلعساب١ٝ بػهًٗا ايرٟ عسضت ب٘ َٔ قبٌ املعًِ.ت١ُٝٓ ايكدز٠ ع٢ً احملانا٠ يًُٓا -2

 تدزٜب ايرانس٠ يد٣ املتعًُني ع٢ً سفغ صٛز٠ تًو ايُٓاذز يف ايرٖٔ. -3

 تدزٜب املتعًُني ع٢ً تستٝب ايهًُات يف تسانٝب ادتٌُ بصٛز٠ صشٝش١. -4

 تدزٜب املتعًُني ع٢ً قسا٠٤ َا ٜٓطدْٛ٘ َٔ مناذز إعساب١ٝ قسا٠٤ ض١ًُٝ. -5

دسا٤ات يطسٜك١ تدزٜظ اإلعساب املٓكٍٛ:ز( اإل

 متس ٖرٙ ايطسٜك١ ٚفل اإلدسا٤ات اٯت١ٝ:       

 ايتُٗٝد ٚت١٦ٝٗ أذٖإ املتعًُني يًتعاٌَ َع ايُٓاذز اإلعساب١ٝ املتعًك١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ. -1

املصطًشات ٚاملفاِٖٝ  ترنرل املتعًُني باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ, ٚغسس٘ غسسّا ٚافّٝا َتطُّٓا -2

 ايٓش١ٜٛ, ٚاملٗازات ايٓش١ٜٛ املتعًك١ بتًو املفاِٖٝ.

 إثسا٤ املٛضٛع ايٓشٟٛ باملٓاقػ١ ٚاذتٛاز يًتأند َٔ فِٗ املتعًُني ي٘. -3

عسض ايُٓاذز اإلعساب١ٝ ٚقسا٤تٗا قسا٠٤ منٛذد١ٝ, ٚغسسٗا, عٝح تػٌُ تًو ايُٓاذز مجٝع املٗازات  -4

 ٛضٛع ايٓشٟٛ.بامل ايٓش١ٜٛ املتعًك١

تهًٝف ايطًب١ بكسا٠٤ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ قسا٠٤ دٗس١ٜ ض١ًُٝ, ٖٚٓا تتطافس اذتٛاع َٔ بصٕس ٚزلٕع يف  -5

 تعسٜف املتعًُني باملصطًشات ايٓش١ٜٛ, ٚتدزٜبِٗ ع٢ً اضتدداَٗا َٔ خ٬ٍ ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ.

 اتٗا.بكا٤ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ َعسٚض١ أَاّ ايطًب١, يٝتدزبٛا ع٢ً ستان -6

ٜهًف ايطًب١ بٓطذ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ نا١ًَّ يف دفاتسِٖ ٚتػذٝعِٗ ع٢ً ا٫ضتُساز ع٢ً ستاناتٗا  -7

 أنجس َٔ َس٠ ست٢ تذلضذ تًو ايُٓاذز يف أذٖاِْٗ.

تٛدٝ٘ ايطًب١ ٚتٓبِٝٗٗ ع٢ً َاٖٛ َطًٛب َِٓٗ يف ع١ًُٝ ْطذ تًو ايُٓاذز اإلعساب١ٝ, َٚٔ أِٖ تًو  -8

 ايتٛدٝٗات:

 ١ ع٬َات اإلعساب ْٚكًٗا فٛم أٚاخس ايهًُات نُا ٖٞ َهتٛب١ يف ايُٓاذز.أ( ٬َسع

 ب( ٬َسع١ تستٝب تًو ايهًُات يف ادتٌُ.
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 ز( ايتأنٝد ع٢ً ستانا٠ صٛز تًو ايهًُات َٔ سٝح: إعسابٗا, ٚتػهًٝٗا, ٚتستٝبٗا يف ادتٌُ.

 ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ / اإلعساب املٓعٛز:

 أ( تعسٜف اإلعساب املٓعٛز:

صد باإلعساب املٓعٛز إٔ ٜكدّ املعًِ يط٬ب٘ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ, ٜٚكّٛ بكسا٤تٗا قسا٠٤ دٗس١ٜ بطسٜك١ ٜك    

ض١ًُٝ, ٜٚهًف ط٬ب٘ بكسا٤تٗا قسا٠٤ دٗس١ٜ, نُا يف اإلعساب املٓكٍٛ, ثِ ٜهًفٕٛ بإعساب تًو ايُٓاذز 

 َعتُدٜٔ ع٢ً أْفطِٗ.

 ب( اشلدف َٔ تدزٜظ اإلعساب املٓعٛز:

 زٜظ اإلعساب املٓعٛز إىل اٯتٞ:ٜٗدف تد     

 تدزٜب املتعًُني ع٢ً دق١ امل٬سع١ يع٬َات اإلعساب ٚتستٝب ايهًُات يف ايُٓاذز اإلعساب١ٝ. -1

ت١ُٝٓ قدز٠ املتعًُني ع٢ً ايتُٝٝص بني ع٬َات اإلعساب ا٭ص١ًٝ َٚا ٜٓٛب عٓٗا َٔ خ٬ٍ ايُٓاذز  -2

 اإلعساب١ٝ.

 ًو ايُٓاذز بػهًٗا ايرٟ عسضت ب٘.تدزٜب املتعًُني ع٢ً سفغ صٛز ت -3

ا٫ْتكاٍ باملتعًُني َٔ ا٫عتُاد ع٢ً ْطذ َا ٖٛ َعسٚض أَاَِٗ َٔ مناذز إعساب١ٝ إىل ا٫عتُاد ع٢ً  -4

 أْفطِٗ يف إعساب تًو ايُٓاذز َٔ خ٬ٍ ذانستِٗ.

 ز( إدسا٤ات طسٜك١ اإلعساب املٓعٛز:  

ٚفل  غسسٗا, بعد اإلعساب١ٝ ايُٓاذز إخفا٤ يف عٓٗا تًفٚخت املٓكٍٛ ْفطٗا, اإلعساب طسٜك١ إدسا٤ات ٖٞ   

 اإلدسا٤ات اٯت١ٝ:

ميٗد املعًِ يًدزع ٧ٜٝٗٚ أذٖإ ايطًب١ يًتعاٌَ َع ايُٓاذز اإلعساب١ٝ املتعًك١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ  -1

 ضبكت دزاضت٘.

املصطًشات ٚاملفاِٖٝ ٜرنس املعًِ ايطًب١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ, ٜٚػسس٘ غسسا ٚافٝا َتطُٓا  -2

 ايٓش١ٜٛ, َٚٗازات اإلعساب املتعًك١ بتًو املفاِٖٝ.

 ٜجسٟ املعًِ املٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ باملٓاقػ١ ست٢ ٜتأند َٔ فِٗ ايطًب١ يًُٛضٛع. -3

ٜعسض املعًِ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ ٜٚكسأٖا قسا٠٤ منٛذد١ٝ, ٜٚػسسٗا, ٚإٔ تهٕٛ مناذز نجرل٠, عٝح تػٌُ  -4

 ات ايٓش١ٜٛ اييت تدٚز سٍٛ املٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ مت غسس٘, ٚتػٌُ مجٝع عٓاصسٙ.املٗاز

ٜهًف ايط٬ب بكسا٠٤ ايُٓاذز قسا٠٤ دٗس١ٜ, ٚبػهٌ صشٝح, فتتطافس اذتٛاع َٔ بصس ٚزلع يف  -5

 تعسٜفِٗ باملصطًشات, ٚتدزبِٗ ع٢ً املٗازات ايٓش١ٜٛ املتص١ً بٗا.

 ايط٬ب.إخفا٤ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ عٔ أْعاز  -6

 ٜػسع ايط٬ب ٜعسبٕٛ ٖرٙ ايُٓاذز َٔ خ٬ٍ ذانستِٗ ٚفُِٗٗ. -7
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 ٜصشح ايط٬ب يبعطِٗ ايبعض.  -8

 ٜدلش املعًِ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ َس٠ أخس٣ يٝصٛب ايط٬ب َا نتبٛٙ يف ض٤ٛ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ. -9

 ٜٓاقؼ املعًِ َع ايط٬ب أخطا٤ِٖ ٚأضباب ٚقٛعِٗ فٝٗا. -10

بٓكٌ ٖرٙ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ نا١ًَ يف دفاتسِٖ, ٜٚػذعٕٛ ع٢ً ا٫ضتُساز يف ْطدٗا  ٜهًف ايط٬ب -11

 أنجس َٔ َس٠, ست٢ تذلضذ تًو ايُٓاذز يف أذٖاِْٗ. 

إٕ املعًِ ٚاملتعًُني َطايبٕٛ بإٔ ٜدزنٛا أ١ُٖٝ ممازض١ اإلعساب املٓكٍٛ ٚاملٓعٛز ٚإٔ ٜصدلٚا أْفطِٗ ع٢ً     

َا صٓع سني ٜتكٔ َٗازات اإلعساب ٫سكا, ٚعٓدٖا حيُد اهلل ع٢ً تٛفٝك٘ ي٘,  ذيو; فإٕ املتعًِ ضٝدزى ق١ُٝ

 ٚبايتايٞ فهٌ دٗد يف ٖرا ايصدد دٗد ستُٛد, ٖٚٛ ٜجُس ٚيهٔ بعد سني. 

 ارتط٠ٛ ايجايج١ / اإلعساب ا٫ختبازٟ:

 أ( ايتعسٜف باإلعساب ا٫ختبازٟ: 

ايتدزٜب, نُا ْصٓع يف تعًِ اإل٤٬َ ٚاشلذا٤ تكّٛ فهس٠ اإلعساب ا٫ختبازٟ ع٢ً َبدأ اْتكاٍ أثس     

ٚايسٜاضٝات, سٝح ْتدزب ع٢ً عدد ستدٚد َٔ ايُٓاذز ٚا٭َج١ً, يهٞ ْتكٔ عددا غرل ستدٚد َٔ املطا٥ٌ, 

ٖٚرا ٜعين إٔ ٜػسع ايطًب١ يف إعساب ايُٓاذز يف ض٤ٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ املتعًك١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ, 

َٔ دٕٚ إٔ ٜطبل شلِ ز١ٜ٩ إعساب تًو ايُٓاذز, ٚذيو بػسض اختباز قدزات ايطًب١ َعتُدٜٔ ع٢ً أْفطِٗ 

 ع٢ً َد٣ اضتٝعابِٗ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا, ٚتطبٝكٗا إعسابّا ٚقسا٠٤ ٚنتاب١ ٚحتدثّا.

 ب( اشلدف َٔ تدزٜظ اإلعساب ا٫ختبازٟ:

ٜٗدف تدزٜظ اإلعساب ا٫ختبازٟ إىل اٯتٞ:

َٔ ا٫عتُاد ع٢ً أْفطِٗ يف تطبٝل ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا إعسابا ٚقسا٠٤ ٚنتاب١ متهني ايطًب١  -1

 ٚحتدثا.

اختباز َد٣ قدزتِٗ ع٢ً ممازض١ َٗازات اإلعساب ٚتسانٝب ادتٌُ ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايتشدخ بػهٌ  -2

 صشٝح يف ض٤ٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت تسضدت يف أذٖاِْٗ.

 يُٓاذز اإلعساب١ٝ ايصشٝش١ َٔ ايرانس٠ دٕٚ إٔ ٜطبل شلِ إٔ زأٖٚا.ايتدزٜب ع٢ً اضتدعا٤ ا -3

ايتدزٜب ع٢ً ٚضع ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا ٚتسضدت يف أذٖاِْٗ َٛضع ايتطبٝل إعسابا ٚتسنٝبا,  -4

 ٚممازضتٗا يف اذتٝا٠ قسا٠٤ ٚنتاب١ ٚحتدثا.  

 ز( إدسا٤ات تدزٜظ اإلعساب ا٫ختبازٟ:

 فل اإلدسا٤ات اٯت١ٝ:متس ٖرٙ ايطسٜك١ ٚ    

 ايتُٗٝد ٚت١٦ٝٗ أذٖإ ايطًب١ يًتعاٌَ َع ايُٓاذز اإلعساب١ٝ املتعًك١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ. -1
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ترنرل ايطًب١ بايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا, ٚاإلملاّ باملٗازات ايٓش١ٜٛ املستبط١ بٗا املتط١ُٓ يف  -

 املٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ.

 إعسابٞ ٜػٌُ دص٥ٝات املٛضٛع ايٓشٟٛ ظُٝع عٓاصسٙ, ٚغسس٘ ٚقسا٤ت٘ قسا٠٤ منٛذد١ٝ.عسض منٛذز  -3

 تهًٝف ايطًب١ باٯتٞ: -4

 أ( حتدٜد ايهًُات املتعًك١ بهٌ عٓصس َٔ عٓاصس املٛضٛع ايٓشٟٛ.

طًب ب( حتدٜد ع٬َات اإلعساب ا٭ص١ًٝ ٚايفسع١ٝ املٓاضب١ يف أٚاخس ايهًُات ٚفكّا يٮدا٠ ايٓش١ٜٛ اييت تت

 تًو ايع٬َات.

 ز( اإلتٝإ بأَج١ً إثسا١ٝ٥ َٚتٓٛع١ تػٌُ مجٝع املٗازات اإلعساب١ٝ يف نٌ عٓصس َٔ عٓاصس املٛضٛع ايٓشٟٛ.

د( تهًٝف ايطًب١ بإعساب تًو ا٭َج١ً يف ض٤ٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ املتعًك١ باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ, 

 َعتُدٜٔ ع٢ً أْفطِٗ. 

 اب ايهًُات املتط١ُٓ يف تًو ا٭َج١ً ٖٚٞ ٫ تتعًل باملٛضٛع ايٓشٟٛ ايرٟ دزضٛٙ.ٙ( َطاعد٠ ايطًب١ يف إعس

 */ َٛدٗات اإلعساب ا٫ختبازٟ:

ٖٓاى بعض املٛدٗات يإلعساب ا٫ختبازٟ تتعًل بايُٓاذز اإلعساب١ٝ ٚا٫ختبازات, عٝح تهٕٛ تًو      

 ا٫ختبازات:

 ايٓذاح, ٚاإلصتاش ٜكٛد إىل إصتاش. َتدزد١ َٔ ايطٌٗ إىل ايصعب, ٭ٕ ايٓذاح ٜ٪دٟ إىل .1

َطتُس٠ ٚبصٛز٠ َكصٛد٠, فًٝطت دٗدا َهجفا ملس٠ ٚاسد٠, بٌ دٗد َٓعِ َٚكصٛد ست٢ تذلضذ  .2

 ًَه١ ايكدز٠ ع٢ً َٗازات اإلعساب يد٣ ايطًب١.

تٛفرل مناذز َتٓٛع١ شلرٙ ا٫ختبازات ميهٔ ايعٛد٠ إيٝٗا يف ا٭ْػط١ اييت تطبل ايدزع, ٚا٭ْػط١  .3

 ع يف أثٓا٤ ايدزع ْٚٗا١ٜ ايدزع, ٚبٗرا صتعٌ ايتكِٜٛ املطتُس َدخ٬ يًتعًِٝ.اييت متاز

تػذٝع ايط٬ب ع٢ً إٔ ٜصٓعٛا مناذز إعساب١ٝ َتٓٛع١ ٚفكا يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا,  .4

 ٜٚسادعٗا املعًِ َع ايط٬ب يٝتأند َٔ صشتٗا, ٖٚرا َٝدإ تٓافظ يصٓاع١ ايُٓاذز اإلعساب١ٝ.

ميتشٔ ايط٬ب بعطِٗ بعطا يف اإلعساب, ٖٚٞ خط٠ٛ َتكد١َ, عٝح ٜػٌُ ٚأخرلا ميهٔ إٔ  .5

ا٫َتشإ اإلعساب ايصشٝح يًه١ًُ, ٚتسنٝبٗا ايصشٝح يف ادت١ًُ ٚفكّا يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا, 

 ٚتطبٝل تًو ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايتشدخ.

 ارتط٠ٛ ايسابع١ / ايتصشٝح: 

ساب ميهٔ إٔ ٜتِ َٔ خ٬ٍ اٯتٞ:إٕ تصشٝح اإلع
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ايتصشٝح بصٛز٠ َباغس٠ َٔ قبٌ املعًِ يف اذتص١ داخٌ ايفصٌ, عٝح ٜعسف نٌ طايب بأخطا٥٘,  -

ٜٚٓاقؼ ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ َع ايط٬ب بصٛز٠ مجاع١ٝ, ٜٚعادتٗا يف ض٤ٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ اييت دزضٖٛا, ٖٚرا 

ٖٛ ا٭سطٔ.

 يف ايبٝت.أخر ايهسازٜظ ٜٚصششٗا املعًِ  -2

 تسى ايط٬ب ٜصششٕٛ ٭ْفطِٗ ٚفل ايُٓٛذز.  -3

 تبادٍ ايدفاتس فُٝا بني ايط٬ب ٚايتصشٝح يبعطِٗ ايبعض. -4

ممتاش(, ٚذيو َٔ  -دٝد ددّا -دٝد -ٚضع دزد١ َٓاضب١ يًتصشٝح مبٛدب َعٝاز ستدد)َكبٍٛ -5

 ٚتطٜٛسٖا. أدٌ اضتجاز٠ دافع١ٝ املتعًُني إىل ا٭فطٌ, ٚحتطني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

َتابع١ تصشٝح ا٭خطا٤ اإلعساب١ٝ ٚايكسا١ٝ٥ ٚايهتاب١ٝ, َٚعادتتٗا يف ض٤ٛ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف دزٚع  -6

 ٫سك١. 

 ايتٛصٝات: خسز ايبشح مبذُٛع١ َٔ ايتٛصٝات, أُٖٗا:

 ا٫ضتفاد٠ َٔ ايطسٜك١ املكذلس١ يف تدزٜظ اإلعساب يف َساسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ٚايتعًِٝ ادتاَعٞ. -1

ايذلنٝص ع٢ً دٗد املتعًِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ أثٓا٤ تطبٝل ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚممازضتٗا إعسابا ٚقسا٠٤  -2

 ٚنتاب١ ٚحتدثا, عٝح ٜهٕٛ دٚز املعًِ َسغدا َٚٛدٗا.

تهجٝف ايُٓاذز اإلعساب١ٝ ايساق١ٝ ٫ٚضُٝا ايُٓاذز اييت َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ, ٚا٭سادٜح ايصشٝش١, ٚايػعس  -3

 ادف, ٚاذتهِ املأثٛز٠. ادتٝد اشل

 خسز ايبشح ببعض املكذلسات يبشٛخ َطتكب١ًٝ أُٖٗا : عٛخ َكذلس١:

أثس تطبٝل ٖرٙ ايطسٜك١ املكذلس١ ع٢ً ايط٬ب يف ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ يإلعساب ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ ٖرٙ  -1

 ايطسٜك١.

ايًػ١ ايعسب١ٝ نايب٬غ١ جتسٜب ٖرٙ ايطسٜك١ يف َكسزات أخس٣ يت١ُٝٓ َٗازات ايًػ١ ايعسب١ٝ يف فسٚع  -2

 ايعسب١ٝ, ٚايكٛاعد اإل١ٝ٥٬َ.

تصُِٝ بساَر إلعداد َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًتدزٜب ع٢ً ممازض١ ٖرٙ ايطسٜك١ يف ت١ُٝٓ َٗازات اإلعساب  -4

 َٚٗازات ايًػ١ قسا٠٤ ٚنتاب١ ٚحتدثا, ٚاملٗازات ايب٬غ١ٝ ٚاإل١ٝ٥٬َ.
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 :املصادز ٚاملسادع

يهسِٜايكسإٓ ا  -         

إبساِٖٝ ستُد دٛاٍ ادتٛزاْٞ: تدزٜظ املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ ع٢ً ٚفل اضذلاتٝذ١ٝ خسا٥ط املفاِٖٝ,  .1

 ّ.2009, متٛش 7ايعدد 

 إبساِٖٝ َصطف٢ ٚآخسٕٚ: املعذِ ايٛضٝط, د.ت, َصس, داز ايدع٠ٛ.  .2

إسطإ عبد ايسسِٝ فُٗٞ: فاع١ًٝ اضتدداّ يعب ايدٚز ع٢ً حتصٌٝ ت٬َٝر ايصف ايجايح  .3

ادٟ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا, مجع١ٝ ايكسا٠٤ ٚاملعسف١ املصس١ٜ, زت١ً ايكسا٠٤ اإلعد

 .2001, ٜٛي8ٛٝٚاملعسف١, ايعدد

أمحد بٔ عبد اهلل ايكاضٞ: اإلغساب يف تٝطرل اإلعساب يًشطٔ بٔ أمحد ادت٬ٍ دزاض١ ٚحتكٝل, د.ت,  .4

 اإلضهٓدز١ٜ, داز اإلميإ.

بابٔ فازع: َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١, حتكٝل: عبد ايط٬ّ ستُد  أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا املعسٚف .5

 ّ, برلٚت, داز ايفهس1979ٖازٕٚ, 

أمحد صاحل ستُد: أثس أضًٛبٞ إعساب أَج١ً ايعسض ٚجتص١٥ ايكاعد٠ ايٓش١ٜٛ يف حتصٌٝ ط٬ب  .6

ايصف ايتاضع ا٭ضاضٞ يف قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ )زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠( ا٭زدٕ, ادتاَع١ 

 ّ.2006اسل١ٝ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, اشل

أمحد َٗدٟ ايُٝاْٞ: تكِٜٛ بسْاَر إعداد َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ به١ًٝ ايذلب١ٝ  .7

 ّ. 2000داَع١ عدٕ )زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠( ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ صٓعا٤, 

ّ, 1987, 4عطاز, طإزلاعٌٝ بٔ محاد ادتٖٛسٟ: ايصشاح ٚتاز ايعسب١ٝ, حتكٝل: أمحد عبد ايػفٛز  .8

 برلٚت, داز ايعًِ ي٬ًُٜني.

إيفت ستُد ادتٛدٛ: فاع١ًٝ تدزٜظ ايٓشٛ يف ض٤ٛ ْعس١ٜ ايرنا٤ات املتعدد٠ يف ت١ُٝٓ بعض  .9

املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ يد٣ طايبات ايصف ايطابع ا٭ضاضٞ ضعٝفات ايتشصٌٝ, زت١ً داَع١ ا٭شٖس 

 . 1Bدد, ايع13, اجملًد2011بػص٠, ضًط١ً ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ, 

أَني ايهدٔ ٚيٝٓا ١ٖٝٓ: أثس اضتدداّ ايدزاَا ايتع١ًُٝٝ يف تدزٜظ قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ يف حتصٌٝ  .10

 ّ. 2009, 3, عدد5طايبات ايصف ايعاغس ا٭ضاضٞ, اجمل١ً ا٭زد١ْٝ يف ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ, زتًد

ا٫ضتعُاٍ ا٭َني ٬َٟٚ: ددٍ ايٓص ٚايكاعد٠ قسا٠٤ يف ْعس١ٜ ايٓشٛ ايعسبٞ بني ايُٓٛذز ٚ .11

)زضاي١ دنتٛزاٙ غرل َٓػٛزٙ( مجٗٛز١ٜ ادتصا٥س, داَع١ بات١ٓ, ن١ًٝ اٯداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ, 

2009.ّ 
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, 2000بٓهس ضتٝفٔ: ايػسٜص٠ ايًػ١ٜٛ نٝف ٜبدع ايعكٌ ايًػ١, تسمج١ د. محص٠ بٔ قب٬ٕ املصٜين,  .12

 ايسٜاض, داز املسٜذ.

حتكٝل: ف٪اد عًٞ , ملصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗاا: ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞ د٬ٍ ايدٜٔ عبد .13

 ّ, برلٚت, داز ايهتب ايع1998.١ًُٝ, 1ط ,َٓصٛز

 , َطبع١ اذتًيب.1975اذتطٔ أمحد بٔ فازع: ايصاسيب يف فك٘ ايًػ١, حتكٝل: ايطٝد أمحد صكس,  .14

اي١ سطٔ بٛ غٓب: ايٓشٛ ايعسبٞ ايكدِٜ ٚايٓكد ايًطاْٞ ايٛصفٞ ارتازدٞ ٚصف ٚحتًٌٝ ْٚكد )زض .15

َادطترل غرل َٓػٛز٠( مجٗٛز١ٜ ادتصا٥س, املدزض١ ايعًٝا يٮضاتر٠ يف اٯداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ 

 ّ. 2006)بٛشزٜع١( 

ّ, 1999سطٔ سطني شٜتٕٛ: تصُِٝ ايتدزٜظ ز١ٜ٩ َٓع١َٝٛ, ايهتاب ايجاْٞ, اجملًد ا٭ٍٚ,  .16

 ايكاٖس٠, عامل ايهتب.

, ايداز 2003, 5تطبٝل, ايداز املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ, طسطٔ غشات١: تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ بني ايٓعس١ٜ اي .17

 املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ.

, َٓػٛزات 2011محاز ْط١ُٝ: إغهاي١ٝ تعًِٝ َاد٠ ايٓشٛ ايعسبٞ يف ادتاَع١ داَع١ ظا١ٜ منٛذدا,  .18

 شتدل املُازضات ايًػ١ٜٛ يف ادتصا٥س.

ني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل, زاتب قاضِ عاغٛز, ستُد ف٪اد اذتٛاَدٙ: أضايٝب تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ ب .19

 ّ.2003ا٭زدٕ, داز املٝطس٠, 

 ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ طايبات اإلعساب يد٣ تعًِ صعٛبات بعض يع٬ز َكذلح زدا٤ ايطٝكًٞ :بسْاَر .20

 اإلض١َٝ٬, ادتاَع١ ايذلب١ٝ, ن١ًٝ)غرل َٓػٛز٠, َادطترل غص٠ )زضاي١ يف اإلض١َٝ٬ ادتاَع١ يف

 ّ. 2001 غص٠,

 أثس ايتٓعًِ ٚبكا٤ ايتشصٌٝ ع٢ً ايٓشٛ تدزٜظ يف املفاِٖٝ خسا٥ط اضتدداّ إبساِٖٝ: فعاي١ٝ زساب .21

 قٓا٠ داَع١ ايذلب١ٝ, ن١ًٝ َادطترل غرل َٓػٛز٠( )زضاي١ ايجاْٟٛ ا٭ٍٚ ايصف ط٬ب يد٣

 ّ. 2008ايطٜٛظ, 

, ايسباط, 1989زغدٟ أمحد طع١ُٝ: تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػرل ايٓاطكني بٗا َٓاٖذ٘ ٚأضايٝب٘, .22

 .اٜطٝطهٛ

 ادتاَع١ٝ. املعسف١ داز ّ, 2005ايعسب١ٝ,  ايًػ١ تدزٜظ طسم إزلاعٌٝ: شنسٜا .23

 ّ, برلٚت, َ٪ضط١ ايسضاي2002.١ضاّ عُاز: اجتاٖات سدٜج١ يف تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ,  .24

 ّ.1997زلٝح أبٛ َػًٞ: ا٭ضايٝب اذتدٜج١ يتدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ, عُإ, داز زتد٫ٟٚ,  .25
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اذتٛزٟ ٚمحدإ عًٞ ْصس: َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚطسم تدزٜطٗا,  زلرل غٝف ضتٝت١ٝ ٚأ١َ ايسشام .26

 ّ, ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ, بادتُٗٛز١ٜ اي2000.١ُٝٓٝ, 1ط

غعبإ عبد ايكادز غصاي١: فاع١ًٝ ايتعًِ ايتعاْٚٞ يف ت١ُٝٓ قدز٠ ط٬ب ايصف ايجايح اإلعدادٟ  .27

تعبرل ايهتابٞ, ادتُع١ٝ املصس١ٜ ا٭شٖسٟ ع٢ً تطبٝل ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف ايكسا٠٤ ادتٗس١ٜ ٚاي

 ّ.2007َاٜٛ  66يًكسا٠٤ ٚاملعسف١, ايعدد

صف١ٝ طبين: ا٭بعاد ايتع١ًُٝٝ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ, زت١ً املددل, أعاخ يف ايًػ١ ٚا٭دب ادتصا٥سٟ,  .28

 ّ. 2011بطهس٠ ادتصا٥س, –داَع١ ستُد بٔ خطرل 

ُاض١ٝ يتدزٜظ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ص٬ح عبد ايطُٝع ستُد أمحد: أثس اضتدداّ دٚز٠ ايتعًِ ارت .29

ع٢ً ايتشصٌٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهرل ا٫ضتد٫يٞ يد٣ ت٬َٝر املسس١ً اإلعداد١ٜ, ادتُع١ٝ املصس١ٜ 

 ّ.2010, ادتص٤ ايجاْٞ, دٜطُدل 110يًكسا٠٤ ٚاملعسف١, زت١ً ايكسا٠٤ ٚاملعسف١, ايعدد 

تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ,  ط٘ سطني عًٞ ايديُٝٞ ٚضعاد عبد ايهسِٜ ايٛا٥ًٞ: اجتاٖات سدٜج١ يف .30

 , عامل ايهتب اذتدٜج2009.١, 1ط

 ّ,2002 ,اذتدٜج١ ا٫جتاٖات ض٤ٛ يف ايعسبٞ ايٓشٛ تدزٜظ : ايطًٝطٞ صاحل فسز ضعٝد ظب١ٝ .31

 ايًبٓا١ْٝ. املصس١ٜ,  ايداز ايكاٖس٠

 , ايكاٖس٠, داز املعازف.1966عباع سطٔ: ايًػ١ ٚايٓشٛ بني ايكدِٜ ٚاذتدٜح,  .32

 ّ, ايكاٖس٠ , داز املعازف.1966, 5يٛايف, ادتص٤ ا٭ٍٚ, طعباع سطٔ: ايٓشٛ ا .33

ّ, داز 1979, 3عبد ايسمحٔ بٔ إضشام ايصدادٞ: اإلٜطاح يف عًٌ ايٓشٛ, حتكٝل: د. َاشٕ َبازى, ط .34

 ايٓفا٥ظ.

عبد ايسمحٔ عبد ايط٬ّ داٌَ: طسم ايتدزٜظ ايعا١َ َٚٗازات ختطٝط ٚتٓفٝر ٚتكِٜٛ ع١ًُٝ  .35

 ٤, َهتب١ املتفٛم يًطباع١ ٚايتصٜٛس., صٓعا2001, 5ايتدزٜظ, ط 

ّ, برلٚت, 1995عبد ايكاٖس بٔ عبد ايسمحٔ  ادتسداْٞ: د٥٫ٌ اإلعذاش, حتكٝل: ستُد ايتٓذٞ,  .36

 داز ايهتاب ايعسبٞ.

, 1: د٥٫ٌ اإلعذاش, حتكٝل: ستُد ايتٓذٞ, طايسمحٔ بٔ ستُد ادتسداْٞ ايكاٖس بٔ عبد عبد .37

 ّ, برلٚت, داز ايهاتب ايعسبٞ.1995

 ُإ ابٔ دين: ارتصا٥ص, حتكٝل: ستُد عًٞ ايٓذاز, د.ت, برلٚت, عامل ايهتب. عج .38

 ايفهس ايعسبٞ. , ايكاٖس٠, داز2000, 3ط ايعسب١ٝ, ايًػ١ فٕٓٛ تدزٜظ َدنٛز: أمحد عًٞ .39

 يًٓػس أضا١َ داز , ا٭زدٕ, عُإ,2004, 1 ط ايعسب١ٝ, ايًػ١ تدزٜظ يف ايػاٌَ ايٓعُٝٞ: عًٞ .40

 ٚايتٛشٜع.
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املعسٚف بابٔ عصفٛز: املكسب, حتكٝل: أمحد عبد ايطتاز ادتٛازٟ ٚعبد اهلل ادتبٛزٟ,  عًٞ بٔ أمحد .41

 ّ, بػداد, َطبع١ ايعاْٞ.1971

عًٞ بٔ إزلاعٌٝ ايٓشٟٛ ايًػٟٛ ا٭ْديطٞ املعسٚف بابٔ ضٝدٙ: املدصص, حتكٝل: خًٌٝ  .42

 ّ, برلٚت, داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ.1996, 1إبساِٖٝ دفاٍ, ط

 ا٭ٍٚ ايصف يد٣ ط٬ب ٚايصسف ايٓشٛ قٛاعد تٛظٝف ع٢ً املجاٍ مج١ً ضًٛبأ عًٞ ض٬ّ: أثس .43

 ّ. 1996دٜطُدل  ايجأَ, ايعدد ايجاْٞ, اجملًد ايعسب١ٝ, ايذلب١ٝ ايجاْٟٛ, َطتكبٌ

ُس بٛزْإ: ٚظا٥ف ع٬َات اإلعساب )زضاي١ دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠( مجٗٛز١ٜ ادتصا٥س, داَع١ َٛيٛد ع .44

 ّ.2014ٯداب ٚايًػات, تٝصٟ ٚشٚ, ن١ًٝ ا –َعُسٟ 

 , يبٓإ, برلٚت, داز ادتٌٝ. 1996عُسٚ بٔ عس ادتاسغ: اذتٝٛإ, حتكٝل: عبد ايط٬ّ  ستُد ٖازٕٚ,  .45

ف٪اد عبد اهلل عبد اذتافغ: فاع١ًٝ منٛذز ايتعًِٝ ايبٓا٥ٞ يف إنطاب ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ  .46

, ١ً49 ايكسا٠٤ ٚاملعسف١, ايعدديبعض املفاِٖٝ ايٓش١ٜٛ, مجع١ٝ ايكسا٠٤ ٚاملعسف١ املصس١ٜ, زت

 ّ.2005ْٛفُدل 

فتشٞ سطٓني ستُد عًٞ , َٚادد٠ عبد ايتٛاب ساَد شٜإ " أثس َطسس١ املٓاٖر يف فِٗ ت٬َٝر  .47

املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ ٚحتصًِٝٗ يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ , ادتُع١ٝ املصس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ . 

,  49, ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ عني سلظ , ايعدد  زت١ً دزاضات يف املٓٗر ٚطسم تدزٜظ . ايكاٖس٠

1998. 

ّ, ايكاٖس٠ , ن١ًٝ 2001فتشٞ ع٢ً ْٜٛظ : اضذلاتٝذٝات تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ,  .48

 ايذلب١ٝ , داَع١ عني سلظ.

فتشٞ نًٛب: أثس اضذلاتٝذ١ٝ َكد١َ يتدزٜظ َفاِٖٝ ايٓشٛ ٚت١ُٝٓ ا٫جتاٙ ضتٛٙ يد٣ ت٬َٝر  .49

رتاَظ َٔ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ )زضاي١ دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠( ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ ا٭شٖس, ايصف ا

 ّ.2002غص٠, 

, )د.ت( ايكاٖس٠, 2فدس ايدٜٔ عاَس: طسم ايتدزٜظ ارتاص١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايذلب١ٝ اإلض١َٝ٬, ط .50

 عامل ايهتب.

ع٢ٓ بايذلاخ ٚقطاٜاٙ, نُاٍ بػس: ددي١ٝ ايفهس ايعسبٞ يف تٓاٍٚ ايٓشٛ, درٚز, زت١ً فص١ًٝ ت .51

 ّ.2010ٜٓاٜس  -ٖـ1431, ستسّ 12, اجملًد 30ايٓادٟ ا٭دبٞ ايجكايف ظد٠,  ز

َادد ستُد َصطف٢ ايصٜإ: أثس أضًٛب سٌ املػه٬ت ع٢ً ايتشصٌٝ ايدزاضٞ يف َاد٠ ايٓشٛ يد٣  .52

٠, طايبات ايصف اذتادٟ عػس يف ستافع١ غص٠ )زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠( داَع١ ا٭شٖس, غص

 ّ.2000فًططني, 
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ستُد ايٓاصس ْٚسدظ محدٟ: أثس ايتدزٜظ باضتدداّ ايدزاَا ٚفل َٓش٢ َطسس١ املٓاٖر ملاد٠  .53

قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايتشصٌٝ ايدزاضٞ ٚت١ُٝٓ َٗازتٞ ا٫ضتُاع ٚايتشدخ يد٣ ت٬َٝر ايصف 

ا٭زد١ْٝ, دزاضات, ايعًّٛ ايطادع ا٫بتدا٥ٞ يف َد١ٜٓ ايكطٝف يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ, ادتاَع١ 

 ّ.2011, 1, ايعدد38ايذلب١ٜٛ, اجملًد 

ّ, برلٚت, داز إسٝا٤ 2001, 1ستُد بٔ أمحد ا٭شٖسٟ: تٗرٜب ايًػ١, حتكٝل: ستُد عٛض َسعب, ط .54

 ايذلاخ ايعسبٞ.

ّ, برلٚت, 1988, 3ستُد بٔ ضٌٗ بٔ ايطساز: ا٭صٍٛ يف ايٓشٛ, حتكٝل: د. عبد اذتطني ايفتًٞ, ط .55

 سضاي١.َ٪ضط١ اي

 , د.ت, برلٚت, داز صادز.1ستُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز ا٭فسٜكٞ املصسٟ: يطإ ايعسب, ط .56

 , دَػل, داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ.1996, 1ستُد بٔ ٜعكٛب ايفرلٚش آبادٟ, ايكاَٛع احملٝط, ط .57

ستُد سطٔ سطٔ دبٌ: دفاع عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ أصاي١ اإلعساب ٚد٫يت٘ ع٢ً املعاْٞ يف ايكسإٓ  .58

 ّ, َصس, ايدلبسٟ يًطباع١ اذتدٜج2000.١, 2هسِٜ ٚايًػ١ ايعسب١ٝ, طاي

 اضتٝعاب ايكٛاعد ت١ُٝٓ يف املعسف١ٝ ٚزا٤ َٚا املعسف١ٝ ايتٓعًِ اضذلاتٝذٝات ضامل: فعاي١ٝ ستُد .59

 ايبٓات ن١ًٝ دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠( اإلعداد١ٜ )زضاي١ املسس١ً ت٬َٝر يد٣ ايًػٟٛ ٚا٭دا٤ ايٓش١ٜٛ

 ّ.2006سلظ,  عني داَع١ :ٚايذلب١ٝ اب,يًعًّٛ, ٚاٯد

ستُد غشاد٠ شقٛت ٚستُٛد ايػدػرل: تدزٜظ ايٓشٛ ايعسبٞ بني طسٜكيت احملاضس٠ ٚاملٓاقػ١ يد٣  .60

طًب١ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝ ٚاٯداب بادتاَع١ اإلض١َٝ٬ يف غص٠, زت١ً داَع١ ايٓذاح 

 . 2002ّ( 2) 16يٮعاخ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ, اجملًد 

 ستُد صاحل زلو: طسم تدزٜظ ايذلب١ٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, َهتب١ ا٭صتًٛ. .61

 ايٓٗط١ املصس١ٜ َهتب١ ايكاٖس٠, ,1996, 6ط ايعسب١ٝ, ايًػ١ تعًِٝ ايكادز أمحد: طسم عبد ستُد .62

 ّ, صٓعا٤, َسنص املتفٛم.2012, 2ستُد عبد اهلل اذتاٚزٟ: طسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ, ط .63

, 1973, 2بٔ َطًِ بٔ قتٝب١: تأٌٜٚ َػهٌ ايكسإٓ, حتكٝل: ايطٝد أمحد صكس, طستُد عبد اهلل  .64

 ايكاٖس٠, داز ايذلاخ. 

 , ايكاٖس٠, داز ايفهس ايعسبٞ.1989, 1ستُد فتٝح: يف ايفهس ايًػٟٛ, ط .65

ّ, ايكاٖس٠, عامل 1998ستُد فطٌ اهلل زدب, ا٫جتاٖات ايذلب١ٜٛ املعاصس٠ يف تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ,  .66

 ايهتب. 

ستُٛد أمحد ايطٝد: تطٜٛس َٓاٖر تعًِٝ ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚأضايٝب ايتعبرل يف َساسٌ ايتعًِٝ  .67

 ّ, تْٛظ, املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ.1987ايعاّ, 
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ّ, 1981, 1ستُٛد بٔ عُس ايصشتػسٟ: ا٭منٛذز يف ايٓشٛ, حتكٝل: دت١ٓ إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ, ط .68

 برلٚت, داز اٯفام.

 , برلٚت, َ٪ضط١ ايسضاي١. 1997, 3ٛد سطني َػايط١: ايٓشٛ ايػايف, طستُ .69

, ايكاٖس٠, 1983, 2ستُٛد زغدٟ خاطس ٚآخسٕٚ: طسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايذلب١ٝ ايد١ٜٝٓ, ط .70

 داز املعسف١.

ستُٛد ناٌَ ايٓاق١: اضذلاتٝذٝات ايتدزٜظ, د.ت, قطِ املٓاٖر, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ عني  .71

 سلظ.

 ّ. ٬1996ٕ: تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايذلب١ٝ ايد١ٜٝٓ, ايكاٖس٠, داز اضا١َ يًٓػس ٚايطبع , َصطف٢ زض .72

 ّ, ايكاٖس٠, داز املعازف.1993, 1سطٔ غشات١: أضاضٝات ايتدزٜظ يف ايٛطٔ ايعسبٞ ايكاٖس٠, ط

 ايصف ايجاْٞ ت٬َٝر يد٣ ايٓش١ٜٛ ايكٛاعد حتصٌٝ يف املػه٬ت سٌ طسٜك١ ايعًٛاْٞ: أثس َعتص .73

 ّ. 2006ايكاٖس٠,  داَع١ :ايذلب١ٜٛ ٚايبشٛخ ايدزاضات َعٗد َادطترل غرل َٓػٛز٠( إلعدادٟ )زضاي١ا

َٝاد٠ ْٜٛظ ا٭يفٞ: فاع١ًٝ اضذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ املدلَر يًكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف حتطني ا٭دا٤  .74

املعسف١, ايًػٟٛ يط٬ب ايصف ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ, ادتُع١ٝ املصس١ٜ يًكسا٠٤ ٚاملعسف١, زت١ً ايكسا٠٤ ٚ

 ّ.2011, ادتص٤ ايجاْٞ, ٜٛيٝٛ, 117ايعدد

 ايًػ١, ٚأثسُٖا قٛاعد تدزٜظ يف ايتع١ًُٝٝ ٚا٭يعاب املتكد١َ املٓعُات سٛاع: اضتدداّ صت٤٬ .75

ا٫بتدا٥ٞ )زضاي١  ايطادع ايصف ت٬َٝر يد٣ ايتٓعًِ ٚبكا٤ املاد٠, ضتٛ ٚاملٌٝ ايتشصٌٝ, ع٢ً

 ّ. 2007َع١ عني سلظ, دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠( ن١ًٝ ايذلب١ٝ, دا

ايكٛاعد  يف ايٓاقد ٚايتفهرل ايتشصٌٝ ت١ُٝٓ يف املتػابٗات اضذلاتٝذ١ٝ ْػأت بَٝٛٞ: فعاي١ٝ .76

 :ايذلب١ٜٛ ايدزاضات َعٗد َادطترل غرل َٓػٛز٠( زضاي١ (ا٫بتدا٥ٞ ايسابع ت٬َٝر يد٣ ايٓش١ٜٛ

 ّ. 2005ايكاٖس٠,  داَع١

طرل ايكسإٓ دزاض١ تطبٝك١ٝ ع٢ً يف ضٛز٠ ايفاحت١ ٖدٌٜ ستُد عط١ٝ: أثس اخت٬ف اإلعساب يف تف .77

 ّ.2009ٚايبكس٠ ٚآٍ عُسإ ٚايٓطا٤ )زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠( داَع١ غص٠, ن١ًٝ أصٍٛ ايدٜٔ, 

حي٢ٝ بعٝطٝؼ: ايٓشٛ ايعسبٞ بني ايتعصرل ٚايتٝطرل, ادتصا٥س, اجملًظ ا٭ع٢ً يًػ١ ايعسب١ٝ, ْد٠ٚ  .78

 ّ.2001تٝطرل ايٓشٛ, 

 ّ, برلٚت, داز ايهتب ايع1983.١ًُٝايطهانٞ: َفتاح ايعًّٛ, ٜٛضف بٔ ستُد  

Mohammed, A. M. (1996) Informal pedagogical grammar. IRAL 

(Heidelberg Germany) 34, 4, 283-291 In Language Teaching Vol. 30, No. 2 

April 1997, p. 176. 
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