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 مفهوم التربية اإلسالمية: 1
 ياسر خلف رشيج علي الشجيري األستاذ الجكتور 

 
علررأ ّها رره االمتسررهي  تشسيررا الجؾاهرر  السختل ررا للسدررلؼ   هلجؾاهرر   الت بيررا االمرر  يا تعرر  

ال ك يرررا  عالعهط،يرررا  عالجدرررتما  عاالبتسهايرررا  تهظيرررهوا  لرررأ تشغررريؼ مرررلؾ    شررره   علرررأ الس ررره   
عالتعهليؼ اظم  يا ال حتا   ؽ ّبل تحقيق األمتا  التي عيرع ه اظمر ي وري  هورا بؾاهر   يرهة 

ّمسيرا  بير ة وري  شره  السجتسرس اظمر  ي القرؾي عالقره و علرأ  ؾاب را ّي  ظر   السدلؼ  عالذي لر  
 ررهوبي  ررت ّتعرر او لرر   عيوررؾع لرر   عو وعرره  ورري  عرر    لسررا ي تعررهلأ ع لسررا الحررق ورري بسيررس 

 تقهع األوو.
وهلت بيا اظم  يا مي هغهي ت بؾي شره ل معرتا  هدرهع  تكره     ّشيره  ع هيؾيره  اعتسره ا  علرأ الذر يعا 

م  يا عمؾ الق آع الك يؼ عالدشا الشبؾيا  عيعتب     ؾي الت بيا اظم  يا    ؾ ه  شه    لكلا  ه اظ
 ّلزي لت بيا اظهدهع علأ التّؽ اظم  ي. 

 مفهوم التربية: 
تررت   لسررا الت بيررا علررأ عسليررا  ورر ح ال رر   عتشذررإت  تظ يقررا ترري ي  لررأ االهتسرره  عالزيرره ة 

 عهبؼ اللغا  لأ مرعا  رتلؾ   لسرا تالت بيراع عتعرت   عههي ره  ير  تذرسل للكيهع اظهدههي  عتذي  
 ع.45 -4/44  3002تا ؽ  شغؾو   ه مأتي: 

 ّ بؾع –االز مه  عالشسؾ  ؽ توبه 
 بيع   ّ   –بي الشذؾ  عالت ع ع  ؽ تو  

 عب     ّ   – اظو ح عال عهما  ؽ توبا 
ع ررت امررتعسل القرر آع الكرر يؼ    ررؾي الت بيررا تسعشررأ التشذررإا ورري  ؾيررعيؽ ورري  ؾلرر  تعررهلأ 

رِغي ا ع بَّي هِهي و  س ه و  س   س ه    ِا ع   ل  و بِا او    س  ش هح  الذ  ِا ِ ؽ  ال َّ   ِ ض  ل   س ه ب  ع ؾلر   ع34تاظمر ا : تع ا  
ل بِ مررر حهه   ِليرررتا  ع  بِارررػ  ِويش ررره ع  عت  ررره   ّ ل رررؼ  ه    رررِ    ِمرررِشيؽ  ّ ررره األورررل  ع81تالذرررع ا : ث رررف  ِويش ررره ِ رررؽ  ع س 
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تمؾيلؼ  ليا الكه شا لتى اظهدهع ق مقهظ السقتوة الع عّج الؾعي    عؽ امتخ ا ه عسليا تعبا علأ ّها 
 ع.1  ص8992

 أما التربية في االصطالح، فقج عرفت بتعريفات كثيرة، ومن أبرزها:

الت بيررا مرري  جسؾعررا تكؾيشيررا  ررؽ التعليسرررهت عال عهليررهت اظهدررههيا   ترررلا الس ا ررل عع يقرررا "  -
خهوبيرررا  الظبي يرررا  ش ررره عاالبتسهايرررا  عتعرررت  ال تررر االوت رررهم تسوؾهرررهت ال ررر   التا ليرررا  ععؾا رررل  يإ

 غ ررر ا   يهتيررره  ع سهومرررا مرررلؾ يا ألوكرررهو ع  رررههيؼ ل ررره  عرررهلؼ ععرررؾام  ّعمررر هب عهتررره    ّعورررؾ  
ع ت تكؾع غي  عايحا  عالت بيا عسليا  هدههيا مي وي األول طبيعا   ط ا ق  ت تكؾع عايحاع 

ف عذلررػ هررزعع طبيعرري  ررؽ ّمرره   ررؽ ط رره س الررش ر ال ذرر يا ّمهمرر ه  ه ليررا ال رر   ال ظ يررا للتكيارر
 ع.85  ص8910تش ذق عآ  عع   " التكؾيؽ ال   ي عاالبتسهعي لإلهدهع

ف ّع الت هعرل  ري  وي ره  ععسليرا التكيارمعل  يؽ ال    عبيإت  التري الت بيا عسليا تكيف ّع ت ه"  -
مذه تعشي تكيف  س البيإا الظبي يا  عالبيإا االبتسهايا ع غهم مه  عمي عسليا طؾيلا األ ت  عال 

 ع.9  ص8998تههو    " ه هما ل ه  ال تههت ه  الحيهة

حيظررا ترر   توررل  رره وي رره   ش رره عقه ررت الت بيررا عسليررا تكيررف  رريؽ ال رر   عالبيإررا االبتسهايررا الس"  -
ّعوكررهو ع عررهّي  ابتسهايررا   ب يررا  عغي مرره  ررؽ التررأ ي ات  عتدررت ت   شرره  الذخررريا اظهدررههيا  

 ع.34  ص3008تالخؾالتة ععيت   "  تؾازها اقيالستكه لا وي بؾاهب ه  ل ه  عبظ  

   رتو  بير   رؽ برل تتغيير  وري الدرلؾ ع فيرّ ره تعسليرا تكيرفع  رؽ تع يف الت بيا تأها   عا 
ا عالرررؾاب شرر يظا ّع م  ررؼ  ررؽ مررذه العسليررا  لقهت رره الررث ث: ت لقررا اظوا ة  ع لقررا ال كرر ة   اررالتاِ 

 ع.55  ص8991تالكي هي  ع لقا السسهوماع 

ّ ره ورري مررذه التوامررا وهلت بيرا تعشرري تاألمررر الشغ يررا  عالتظبيرق العسلرريع   ؾورر  ه هغه رره  
عالستغيررر ات ال ه ورررا  لرررأ  شررره  عتظرررؾي  الذخرررريا اظهدررررههيا  تكررره    لررر   جسؾعرررا  رررؽ الثؾا رررف 

 ؼَّ الستدسا تهألوهلا عالسعهو ة وي  يه ّؽ الحيهة السختل را  ت ر  الستكه لا  عإعتا مه ظهتهج السعهو 
رر تهلخررهلق   ؽ تؾعيررف مررذه السعررهو  ورري  يررهة األورر ا  عالجسهعررهت ورري يررؾ  ع  هترر عررتا مه لتحدا

 اآل  ة  عتحقيق غهمهت ه ع قهوتمه.عالكؾع عالسسهومهت عالحيهة 
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 مفهوم التربية اإلسالمية: 

 ع    ؾي الت بيا اظم  يا    ؾي  تّ    سه م  ظ  ؽ الشه يا االوظ  يا عالت ا يا "
ع ررررت امررررتعسهل  ورررري الترررر اث الت بررررؾي اظمرررر  ي  علررررؼ ّرررر   يررررسؽ  رررره ؾ  الررررؾال ة عالتكررررؾيؽ لررررؼ م  
اظم  يا  ال ّهر  هذرأ ع بر  عاشرتت عرؾ ه  ترأ غرتا الس  رؾي األ ثر  الع بيا السرظلحهت الت بؾيا 

 ع.33  ص3004تالج    "  امتعسهال  عاهتذهوا  للتاللا علأ  عهٍع ت بؾيا عتة

ّتزح  ؽ ط يق الشغ  وي امتعسهالت ع تلؾالت الس ك يؽ عالت بؾييؽ السعهو يؽ لس  ؾي 
 ررس  ؼتعوررر امتسررهي ّوررحه  ه عط يقررا ت ررهعل  الت بيررا اظمرر  يا  ّه رره تتخررذ عب ررهت هغرر   ختل ررا

مررذا الس  ررؾي  رره  رريؽ  زرريق لتاللترر  ّع  ؾمررس ل رره  عمررذا ّ رر  طبيعرري ع شظقرري عشررت التعه ررل  ررس 
 ت   وي التحليل  ال عسقه  وي ال ييا  عمعا وي االمتتال  االالس ههيؼ الت بؾيا التي ال ّزيتمه  

 عاالمتش هم.

ا التعه ررل  ررس    ررؾي الت بيررا اظمرر  يا  و هرر  ّش غرري علتأمررير  هعررتة  ش جيررا تررشغؼ طبيعرر
ترررهلتع يف عالبيرررهع  رررس امرررتع او تعرررض   الؾ رررؾ  علرررأ ّ ررر ز االتجهمرررهت السعهوررر ة التررري تشهعلتررر

األ ثلا السؾيحا ل ه  عوي مرذا السجره  مسورؽ الشغر   لرأ    رؾي الت بيرا اظمر  يا  رؽ اتجهمرهت 
 ععلأ  ه مأتي:   ّوبعا

 مادة الجراسية المتخصصة في العلوم الشرعية اإلسالمية.االتجاه األول: ال -

ّشغررر  مرررذا االتجرررهه لس  رررؾي الت بيرررا اظمررر  يا تعرررتِا  عشرررهه الذررره س السحرررت  تسجسؾعرررا  رررؽ 
  3004تالجرررر    السقرررر وات التوامرررريا الترررري تعشرررري  تزعيررررت التاومرررريؽ تعلررررؾي الذرررر يعا اظمرررر  يا 

 ع.32ص

يهت   مذسل ه السش   الستومي عيظلرق علي ره  درسا ععلأ مذا و ي  ه ة  ؽ السؾا  التواميا
ة  ش رره: الت بيررا اظمرر  يا  ّع الت بيررا التّشيررا اظمرر  يا  ّع العلررؾي الذرر ايا.. الرر   عتذررتسل تا ِعرر

 عالشغؼ اظم  يا.  عالدي ة  عاأل  ق  عال ك   عال ق   عالعقيتة  علأ: الت دي   عالحتّ  الشبؾي 

ّغلرر  السعررهه ي تررؾاو ا  علررأ الررذمؽ عشررت غهلبيررا  ررؽ مدررتعسلؾع  رررظلح عمررذا السعشررأ مررؾ 
الت بيا اظم  يا عبخهوا  ؽ الستوميؽ عالظل ا  عمؾ السعشأ التي تذي   لي  عشهعيؽ العتّت  رؽ 



 
4 

السدرره هت الجه  يررا الت بؾيررا الخهوررا تظ ا ررق تررتوير الت بيررا اظمرر  يا  عبعررض عشررهعيؽ الكترر  
 العلسيا الستخررا وي مذا السجه . 

يشتقررت عررت   ررؽ ال رره ثيؽ امررتعسه  الت بيررا اظمرر  يا   ررذه التاللررا عيررر   تأهرر  امررتعسه  ع 
  محررر  الت بيررا اظمرر  يا ورري علررؾي القرر آع الكرر يؼ  عالحررتّ  الذرر يف  ععلرررؾي تأهارر يرريق  ّع "

عيررذم  غيرر مؼ  لررأ ّتعررت  ررؽ ذلررػ  يرر  ع. 38  ص8998تعبررت ي عآ رر اع  "  الذرر يعا األ رر ى 
ّ ى ّع العق ا األعلأ التي تعت و الت بيرا اظمر  يا مري  ره تعشير  عشرت تعرض الشره   ذ ّه ره ال 

 ع.3/354  8999تعبؾ   تعشي عشتمؼ ّ ث   ؽ  ق و  وامي 

عيرر ى ال ه رر : ال  ررههس  ررؽ  طرر ق امررؼ الت بيررا اظمرر  يا علررأ السشررهم  التوامرريا الترري 
رر تررتوير العلررؾي اظمرر  يا للظل ررا ورري   ا ررل التررتوير السختل ررا  علررير السقرررؾ   ررؽ ص  تتخرا

امتعسه  الت بيا اظم  يا    ذه التاللا مؾ تزييق معت ه ّع  ر مه وي العلؾي الذ ايا  ّع ّع 
 مه   ل ّع تظؾو السشهم  الت بؾيا السعهو ة امتتعف ي عوة مذا االمتعسه .ومه عهسؾا معيق تظؾا 

 اه الثاني: التراث التربوي اإلسالمي: االتج -

عيرر ى ّوررحهب مررذا االتجررهه ّع    ررؾي الت بيررا اظمرر  يا ّرر ت م تهلتؾب ررهت العلسيررا الترري 
 توامرررا التررر اث الت برررؾي اظمررر  ي  وامرررا شررره لا  تسررره وررري ذلرررػ  ررره عو  وررري القررر آع الكررر يؼ   أعشرررت  

 ررؾ    كرر ي اظمرر ي  ررؽ آوا  عالحررتّ  الشبررؾي الذرر يف  ررؽ ّوررؾ  ت بؾيررا  عبسرره ّمرر  ت عشرر  ب
عترررؾوات ت بؾيررا  عتررهوي  التعلرريؼ عالسيمدررهت الت بؾيررا اظمرر  يا  ع ررؽ ّ ثرر  وررؾو مررذا االتجررهه 

هت للتوامهت العليه وي  ليهت الذ يعا  ع ؾوا   ه تظ    تعض الجه عهت الع بيا  ؽ   ا   ع ده
رر عيشتقررت تعررض ال رره ثيؽ   ت  ذلررػص ورري الت بيررا اظمرر  يا ّع الت بيررا ورري اظمرر ي  ع رره شررهتتخرا
ّ ى ّع الت بيرا اظمر  يا تدرتعسل   ا ورا لترهوي  التعلريؼ  ّع السيمدرهت التعليسيرا  ّع    ؽ    ذم 

ّع ي ال ك  الت بؾي وي العهلؼ اظم  ي   ع.30  ص8998تعبت ي عآ  اع  تهوي  

ش ره  رر  الت بيرا ل عب ا هغ  وحيحا   ذا  ررت  مذا االتجهه لؼ مسثا  عي ى ال ه   ّعا 
تقرررت تؾبيررر  الشغرر  لتوامرررا الترر اث الت برررؾي  فوقرررم  ّ رره ّع ّطلقررر هاظمرر  يا ورري  وامرررا تهويخ رر

ِه برررز ا   ررؽ الت بيرررا اظمررر  يا تس  ؾ  رره العرررهي وررر   شرروه  وررري ذلرررػ  ال  ذا  ررررت  اظمرر  ي  تعرررتِا
 ووض غي مه  ؽ التالالت. 
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ررع وامررا الترر اث الت بررؾي اظمرر  ي بههرر    ررؼ  عب   لرر   يررؾي  ررؽ  ظهلرر  ظ  ت ّمرره   ع   ع 
ت هويل العلؾي الت بؾيا اظم  يا  تعت ت في  التوامهت عال حؾث ّال ّهر  ّي رذ علرأ مرذا االتجرهه 
ت  يزه التهي علأ  واما الت بيا اظم  يا  واما تهويخيا تحترا   عع عشهمرا  هفيرا  تؾ يرق ور ت ه 

يرررا الترري تعرررههي  ش ررره األهغسرررا الت بؾيرررا الحتّثرررا  ؾاب رررا السذرررو ت الت بؾ ع  ررس الؾا رررس السعهوررر   
 ع.44  ص3000تالج    

 االتجاه الثالث: التنشئة اإلسالمية:  -
ّؾمررس ّوررحهب مررذا االتجررهه  ررؽ    ررؾي الت بيررا اظمرر  يا ليذررسل بؾاهرر  تشذررإا اظهدررهع 

تعرت ت التع ي رهت يسؽ األط  عالسعهّي  الذ ايا الستؾ هة  ؽ الق آع الكر يؼ عالدرشا الشبؾيرا  ع رت 
 السقت  ا ل ه وي مذا االتجهه  ي  ع و ه.

 شرره  اظهدررهع  شرره    تكرره     تؾازهرره   تظررؾوا   ررؽ بسيررس الؾبررؾه بدررسيه    رره: "ع تأها 8951الدرريت ت -
 ع.39  ص8951تالديت  "  ععهط،يه  عابتسهايه  ع لقيه  عبسهليه  عإهدههيه  

اهررررر  الذخرررررريا اظمررررر  يا ال ك يرررررا عالعهط،يرررررا  تشسيرررررا بسيرررررس بؾ   ررررره: "ع تأها 8912  ررررر اهيؼ ت -
عالجدتما عاالبتسهايا  عتشغيؼ ملؾ  ه  علأ ّمه   ؽ   ه   اظم ي عتعهليس   لغ و تحقيرق 

 ع.9  ص8912ت   اهيؼ  "  ّمتا  اظم ي وي شتأ  جهالت الحيهة

 لررأ تشذررإا  شررؾو الذرر يعا ت ررت   زرري عسليررا  قرررؾ ة تدت " : ررهع تأها 8998عبرت ي عآ رر اع ت -
الجؾاهرر  الذخررريا اظهدررههيا بسيع رره لتحقيررق العبؾ مررا ا مرر حهه  عتعررهلأ  عيقررؾي وي رره ّورر ا  ذع 

ؼ ّو ا  آ ر يؽ علرأ عورق ط ا رق  درتعسليؽ  حترؾى تعليسري  حرت  عط ا رق لا ع  ه ة عهليا  تؾبي  ت
 ع.89  ص8998تعبت ي عآ  اع  "  تقؾيؼ    سا

السشغؾ ررا الستكه لررا ورري الس ررههيؼ عالسسهومررهت عالشذررهطهت اظمرر  يا   رره: "ع تأها 8991و ررزي ت -
عوررق اظمرر ي  عورري ت بيررا األورر ا  عالجسهعررهت ليعتشقررؾا علررأ ؾع   رره  ررالترري ّتبشهمرره السدررلسؾع عيقؾ 

ومررررهلا  لحسررررلاظمسررررهع اظمرررر  ي  عيسهومررررؾه ليتبشررررؾا ط يقررررا الحيررررهة اظمرررر  يا عليعيررررتعا ّه درررر ؼ 
 ع.322  ص8991تو زي  "  عاظم ي
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ررر  ررره تتزرررسؽ: اعتشرررهق ه م  رررظ علرررأ تع ي رررهت الت بيرررا اظمررر  يا وررري مرررذا االتجرررهه ّها ع سا
اظمررررر ي ع سهومرررررت   عاظ هطرررررا تهلس رررررههيؼ اظمررررر  يا عتبشي ررررره عتظبيق ررررره  عتبشررررري ط يقرررررا الحيرررررهة 

 الت بيا.اظم  يا ع سهومت ه  عاظعتا  عالتأميل لحسل ومهلا اظم ي عالتعؾة  لي   ؽ ط يق 

 االتجاه الرابع: النظام التربوي اإلسالمي:  -

اظطررهو ال كرر ي الررذي ّتشرررهع  " ل مررذا االتجررهه ترررهلشغ   لررأ الت بيررا اظمرر  يا تعرررتمه ّتسثارر
  ررههيؼ الت بيررا ورري ّمدرر ه الشغ يررا  عورري عمرره ل ه العسليررا  سرره هجررته ورري ع لتعلرريؼ ا ختلررق  زررهمه 

األ  ى التري االمتعهها تهلج ؾ  ال ك يا  ة تر ا و يدا ّعال    ؼ سظ ا ا الشبؾيا الشَّ الق آع الك يؼ عالد  
تعلررري   "  رررهي   ررره ال عيرررل الكبيررر   رررؽ ال ق ررره  عالسحرررت يؽ عال  مررر ا عغيررر مؼ  رررؽ   كررر ي اظمررر ي

 ع.51  ص8918

ع  لأ عرتِا الت بيرا اظمر  يا هغه ره  ع ش جره  ت بؾيره  شره    لر  ّمدر  3000عذم  الج   ت
عالسع فيررا  عالش درريا  عاالبتسهايررا  علرر  هغ يهترر  الخهوررا عإب ا اترر  السيتاهيررا  الترري ّررتؼ العقتمررا  

 ع.84  ص3000تالج    اعتسه مه  ش جه  لت بيا ال    عبشه  السجتسس 

عالت بيررا اظمرر  يا علررأ عوررق مررذا االتجررهه تتدررس لتسثررل  ش جرره  ت بؾيرره  عهغه رره  شرره    لرر  
لرر  غهمررهت عّمررتا  ت بؾيررا تدررعأ ورري    عميهمررت  الت بؾيررا   سرره ّعا عتشغيسهترر   ولدرر ت   عطبيعترر 

ل الت بيرا اظمر  يا س جسل ه لتحقيق العبؾ ما ا  عللقيهي تسديعليا االمتخ   عاظعسهو  سه تذر
ّتعرره  العسليررا الت بؾيرررا  هوررا   يرر  تعشررري  ت بيررا اظهدرررهع ت بيررا  تؾازهررا  يرررسؽ عمرره ل عط ا رررق 

 ديعليا الت بيا اظم  يا علأ السيمدهت الت بؾيا السختل ا  ي  تذرت    ت بؾيا  شهم ا  عتتؾزع
ّمررتاو ه تشؾا تسيمدررهت  الس عالسجتسررس األمرر ة  عالستومررا عالسدررجت   3004تالجرر    عررا ورري تحقيررق 

  ع.35ص

ّمررررؼ الستظل ررررهت الت بؾيررررا  عيرررر ى ال ه رررر  ّع تبشرررري الشغررررهي الت بررررؾي اظمرررر  ي معررررت  ررررؽ 
سعهور ة عبخهورا وري مرذا الؾ رف الحر ج الرذي ّرتوس تذرتة لتبشري  شغؾ را للسجتسعهت اظم  يا ال

ت بؾيرررا  مررر  يا  ررره وة علرررأ الت هعرررل  رررس األل،يرررا الثهلثرررا تسررره تحسرررل  رررؽ مرررسهت العؾلسرررا  ع رررؾوة 
السعلؾ ررررهت  عاالترررررهالت  عالتكشؾلؾبيرررره  عتؾاتع رررره علررررأ االه تررررهح ال كرررر ي عالحزررررهوي  عت رررره   

ومررؼ ميهمررا ت بؾيررا ع بيررا  مرر  يا تعشرري  تأ يررت ال ؾيررا التّشيررا الثقهوررهت  األ رر  الررذي مدررتتعي 
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عالؾطشيا للسجتسعهت اظم  يا السعهو ة  عتزع مه تهألط  الثقهفيا القه وة علأ الت هعل اظمجه ي 
  س االتجهمهت عالشغ يهت الت بؾيا السعهو ة. 

 مفهوم التربية الجينية: 
   رررؾي ت برررؾي ع ررر  هتيجرررا تسرررهزح  (Religious Education)   رررؾي الت بيرررا التّشيرررا 

 ب  عيقرررؾي مررذا الس  رررؾي ورري تأميدررر  الشغرر ي علرررأ غررالثقهوررهت  عتررتا ل شرررعؾب ه عبخهوررا وررري ال
 ي الثقهوهت عالس ب يهت. تعتا   اتتوير  مهههت  ختل ا لظل 

تتعرت  وي ره السعتقرتات  (Multi- Cultural Societies)وهلسجتسعرهت  تعرت ة الثقهورهت 
ا لتوبررا مرررع  علررأ  ررش   الت بيررا التّشيررا تبشرري  ّررؽ عا ررت لجسيررس الظل ررا الررذّؽ معتقررتعع التّشيرر

ظل ررررا ذعي  عتقررررتات  ختل ررررا  ررررش ؼ: السدررررلؼ عالسدرررريحي ت يرررر  مستررررزج الرررررق    مههررررهت  تعررررت ة
مررذه اظشرروهليا وقررت تبشاررف تعررض السجتسعررهت الغ بيررا وكرر ة    علحررلا عالي ررؾ ي عال شتعمرري عالبررؾذيا 

ّؽ الرتاِ  ياع  التري تقرؾي ولدر ت ه علرأ ترتوير الرتمهههت  هورا علرأ عورق  شغرؾو ّر ى ّعا تالت بيا التّش
مررسهت ه  ع  ه   رره  عشرر ا ع ه  ع غهم مرره    ررؽ تع يررف الظل ررا تررأمؼا  ل عررهم ة ابتسهايررا ال  ررتا مذرروا 

تظ يقررا  ؾيررؾايا تج يتمررا  ررؽ غيرر   رررت لت عيررل  عومرره ورري  يررهة اظهدررهع ّع االلتررزاي  عتهويخ رره
 ع.28  ص3004تالج    و  ه مدسأ تسش   الغهم ة التّشيا عور مذا الترؾا عي   ه 

ع ررؽ مشرره مغ رر  ّع    ررؾي الت بيررا التّشيررا علررأ عوررق ال لدرر ا الغ بيررا  مختلررق ورري ّمدرر  
عشرأ  توامرا اظمر ي الثقهفيا عال لد،يا  ع  تدهت  التهويخيا علأ    رؾي الت بيرا اظمر  يا الرذي م  

ع يرررف الظل رررا تذررر ا س اظمررر ي ع  ه  ررر  الدررره يا  ؾوررر  ه ّورررؾال  ترررشغؼ شررريعع  ش جررره  للحيرررهة  عبت
 الحيهة تأتعه مه السختل ا  ؽ وك يا عميهما عا تره ما عابتسهايا.

   ررؾي الت بيررا التّشيررا  ررؽ السشغررؾو اظمرر  ي مخررهلق    ؾ  رره ورري  عَّ أعبشرره  علررأ مررذا  ورر
تّؽ وي الحيرهة عتؾبي ر  ل ره  وزر   عرؽ  قيقرا ال ك  الغ بي  أله ه ت بيا مقرت   ه ت عيل  عو ال

ررررال ييررررا اظمرررر  يا للت بيررررا التّشيررررا  ذ ت   مرررري الت بيررررا اظمرررر  يا عيش رررره   ذ ال ورررر ق  رررريؽ الررررتّؽ  ت  ع 
رررر ي  عاظمرررر ي  ررررؽ  يرررر   عشهمرررره الؾامررررس عالعررررهي م  ِ األ ِ ررررت  سَّ ّؽ  ِعش  تآ  عسرررر اع:  ررررؽ …ع تِ عَّ الررررتِا

 ع.89اآلما
 
 
 



 
8 

 والمراجع:المصادر 
مررر  لدررهع العرر ب   او 588ا ررؽ  شغررؾو  ّ ررؾ ال زررل بسرره  الررتّؽ    ررؽ  ورر ي ت  -

 .ي3002الحتّ   القهم ة 
األمررر الشغ يررا عاألمررهلي  العسليررا   –الجرر     هبررت ز رري  تررتوير الت بيررا اظمرر  يا  -

 ي.3004 -مر 8434األو ع   -   او السدي ة للشذ  عالتؾزيس عالظ هعا  عسهع8م
   او القلررؼ  الكؾيررف  8 حسررؾ  عبررت الرر زاق  عآ رر عع  الت بيررا السعهورر ة  م ش ذررق  -

 ي.8910
 وامرررهت وررري ولدررر ا الت بيرررا  عرررهلؼ  -علررري  مرررعيت  مرررسهعيل  ولدررر ا الت بيرررا اظمررر  يا -

 ي.8918الكت   القهم ة  
 ي.8999األو ع   -   او عسهو  عساهع 8ههو      اهيؼ   قت ا وي الت بيا  م -


