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 االحتفاليت والمضيت: 

ؤب ػهؤٗ الػؤلٌ انؼؤبنًٙ نساؤٕ  الَ ؤبٌ   ؤٙ  ٚأتٙ ْذا انًؤإتً  ثًُببؤجخ يؤ ٔت بؤعٍٛ ػبيل

تؤااػٛبد ت ؤعٕخت انعٕقؤ  يسبٔنخ نًابتثخ قضٛخ "زإ  الَ بٌ" ٔيؤب اتع ؤجعّ ٔيؤب جَعدعؤّ يؤٍ 

 نا اءح انٕثٛاخ ٔاناضٛخ ق اءح خاٚاح. ٔتأتٙ اػعجبتاد انِدّاح ُْب يٍ جتث  يٍ ياخم:

  

: ابعً ات االْعًبو ثاضٛخ انسٕاتاد انجُٛٛخ انعٙ تجُبْب ي تؤ  انسضؤبتح ٔث َؤبيح أولي هي ًاحيت

اناتاببد انسضبتٚخ ٔزٕات انثاب بد  ٚ عاػٙ انؼُبٚخ ثبنسٕاتاد انجُٛٛخ ثٍٛ انًدبالد انًؼ  ٛؤخ  

ٔيٍ ثى ٚعى ق اءح قضٛخ زإ  الَ بٌ  ٙ انُظ ٚخ ٔانعطجٛؤ  يؤٍ جتثؤ  يؤٍ يؤاخم  ٔيؤٍ يُطهؤ  

ائ ح ٔيدبل يؼ  ٙ يٍ يثم: يدبل اناتاببد انسضبتٚخ  ٔيدبل انابٌَٕ انأنٙ ثشكم جتث  يٍ د

جبببؤؤٙ  ٔيؤؤب ٚعجؼؤؤّ  نؤؤد يؤؤٍ ابؤؤعاػبء نًؤؤااخم انؼهؤؤٕو ان ٛببؤؤٛخ  ٔانُظ ٚؤؤخ االخعًبػٛؤؤخ  ٔان كؤؤ  

ان ٛببؤؤٙ  ٔانؼلقؤؤبد انأنٛؤؤخ ٔان ٛببؤؤخ انابتخٛؤؤخ ٔانعؤؤبتٚك ٔاناؤؤبٌَٕ  تؤؤم  نؤؤد ٚؤؤأتٙ نٛؼجؤؤ  ػؤؤٍ 

 ٍ ان ؤٖ انسضبتٚخ ٔانثاب ٛخ ٔالشكبالد انابََٕٛخ  ٗ يابتثخ ْذِ اناضٛخ. "انَدْال" ثٛ

"انا اءح انًابتَخ" تًاخم جبببٙ نًابتثخ انًٕضٕع ٔاناضٛخ  ْٔذِ انًابتَخ  :وهي ًاحيت أخرى

تُطجَّ  ػهؤٗ انً ؤعٕٚبد انًعؼؤادح نهًٕضؤٕع: يابتَؤخ انؤ ؤٖ انسضؤبتٚخ ٔاظبؤة انُظ ٚؤخ ٔتؤٖ 

نٕثؤؤبئ  انابََٕٛؤؤخ  ٔ يابتَؤؤخ خؤؤ ائظ انًًبتبؤؤخ ٔجخُؤؤااد اناضؤؤبٚب نهًإب ؤؤبد انؼؤؤبنى  ٔيابتَؤؤخ ا

 انًاعه خ  ٔيابتَخ االبعااايبد ٔانعٕظٛ . 

اػعجؤؤبتاد انِدؤؤاَّح انعؤؤٙ ٚ  ضؤؤٓب انؤؤ خى انؤؤذٖ اتع ؤؤجعّ اناضؤؤٛخ  ٔانع ٛ انؤؤذ٘ ٚطؤؤ ج ػهؤؤٗ  :وأخيررراً 

 ابعااايبتٓب  ٔجدٔاتٓب  ثم ٔي بًْٛٓب.

تاد ان ؤؤبثاخ ي ؤؤبتٛر نًؼُؤؤٗ قؤؤ اءح خاٚؤؤاح خبيؼؤؤخ نًاعهؤؤ  ي ؤؤعٕٚبد تهؤؤد االػعجؤؤب ٔيؤؤٍ ثؤؤى تًثؤؤم 

 اناضٛخ ٔيااخهٓب. ٔٚعى تُبٔل تهد انا اءح يٍ خلل انًسبٔت انعبنٛخ:

  

  :ٔٚعُبٔلالوحور األول :المراءة الجديدة للوثيمت األم،         ·

 ٔاظدثٛخ."الػلٌ" ٔئػبدح ق اءتّ يٍ ياخم قبََٕٙ  ٔقًٛعّ انابََٕٛخ  -أوالً 

 ػبنًٛخ الػلٌ ٔي خؼٛبتّ انسضبتٚخ. -ثاًيًا

ي اخؼؤؤخ التدبْؤؤبد تؤؤ اتى جخٛؤؤبل انساؤؤٕ   يؤؤٍ انساؤؤٕ  اظبببؤؤٛخ  ٔان ٛببؤؤٛخ ٔانًاَٛؤؤخ   -ثالثرراً   

ٔاالخعًبػٛخ ٔاالقعصبدٚخ  ئنٗ انسإ  اندًبػٛخ  ٔانجُٛٛخ  ثى انس   ٙ انًؼ  خ ٔانعًُٛخ  ٔاظيؤٍ 

 الَ بَٙ(.

 



 

 

  

 ور الثاًي: همارًت عالن األفكار:الوح        ·

ٔٚعُبٔل اناضبٚب انُظ ٚخ يثم: قضٛخ اناصٕصٛخ ٔانؼبنًٛخ  ؤٙ زاؤٕ  الَ ؤبٌ  ٔتٕظٛؤ  

اناضٛخ تأداح  تؤٚخ انؼلقبد انأنٛخ(  ٔان ؤٖ انسضبتٚخ انًابتَخ نهًٕضٕع  ٔانجسث  ٙ تؤٖ 

 انؼبنى ٔانع اث ان ٛببٙ البليٙ. 

  

 الومارًت: -الووارست–لوثائك الوحور الثالث: ا        ·

ٚعُبٔل ْؤذ انًسؤٕت يابتَؤخَ انٕثؤبئ  ٔانًًبتبؤخ نؼؤاد يؤٍ انًُظًؤبد القهًٛٛؤخ ان بؤًٛخ يؤٍ 

 ياخم خًبػٙ   ٛعى:

 اظٔتٔثٛخ  اظ  ٚاٛخ  انؼ ثٛخ  البليٛخ: يغ ئيكبَٛخ انعطؤ    يابتَخُ انٕثبئ  انابََٕٛخ القهًٛٛخ 

نًُبط  ئقهًٛٛخ جخ ٖ يثؤم جي ٚكؤب انلتُٛٛؤخ ٔخُؤٕة شؤ   ،بؤٛب(  ثؤى االَعاؤبل يؤٍ "انٕثٛاؤخ" ئنؤٗ 

بد القهًٛٛؤخ  يابتَخ "خ ائظ اناضبٚب ٔانًٕاق  يٍ خؤلل انًًبتبؤخ" انعؤٗ تؼك ؤٓب تهؤد انًإب ؤ

 نؤؤؤد نهٕصؤؤؤٕل ئنؤؤؤٗ تبؤؤؤى خ ٚطؤؤؤخ "انًًبتبؤؤؤخ" ثشؤؤؤكم ياؤؤؤبتٌ ال ٚٓؤؤؤا  ناؤؤؤٕ  انع بصؤؤؤٛم 

البعالص يااخم انعٕا   ٔاالخعل   ٔاناالالد انسضؤبتٚخ نعُؤٕع اناؤ ائظ  ٔانً ؤكٕد  ٔئًَب

 ػُّ  ٙ اناضبٚب يسم االْعًبو. 

  

  سويت :الوحور الرابع: الوٌظواث الوتخصصت الرسويت وغير الر        ·

ٚعُبٔل ئػبدح ق اءح انٕثبئ  ٔانعابتٚ  انصبدتح ػٍ انًُظًبد انًعاصصخ  ان بًٛخ ٔغٛؤ  

 ان بًٛخ  انؼبنًٛخ يُٓب  ٔػج  انإيٛخ  ٔانٕطُٛخ ٔ ند ػهٗ انُسٕ انعبنٙ:

انًؼُٛؤؤخ ثبنًٕضؤؤٕع   اظيؤى انًعسؤؤاحٚؤعى تُؤؤبٔل يُظًؤؤبد يعاصصؤخ تبؤؤًٛخ ثًابتثؤؤخ جخٓؤؤ ح  -أوالً 

خٓؤ ح انًعؼؤادح ثجؼضؤٓب انؤجؼت  ٔتسهٛؤم "تؤٖ الَ ؤبٌ" انكبيُؤخ  ؤٙ انعاؤبتٚ  ٔػلقبد تهد اظ

انصؤؤبدتح ػُٓؤؤب يثؤؤم تاؤؤبتٚ  ث َؤؤبيح اظيؤؤى انًعسؤؤاح الًَؤؤبئٗ  تا ٚؤؤ  انعًُٛؤؤخ الَ ؤؤبَٛخ انؼ ثٛؤؤخ 

 انَٕٛ كًَٕٕ خبل(. ثبلضب خ ئنٗ تسهٍٛم نجؼت انعابتٚ  يثم: تا ٚ  "انعُٕع انالّ " انصبدت ػٍ 

 انشجٛٓخ. ٔانعابتٚ 

ٚعى تُبٔل يُظًبد غٛ  تبًٛخ بٕاء  اد طبثغ ٔطُؤٙ  جٔ ػجؤ  قؤٕيٙ  جٔ ػؤبنًٙ  ٔتبؤى  -ثاًياً 

 خ ائظ ػًم تهد انًُظًبد يثم:

 يُظًخ انؼ ٕ انأنٛخ  ْٕٔٛيٍ تاٚعة ٔٔتش. -

 انًدهؤؤة اناؤؤٕيٗ -ي تؤؤ  اناؤؤبْ ح نساؤؤٕ  الَ ؤؤبٌ  يصؤؤ ( -انًُظًؤؤخ انؼ ثٛؤؤخ نساؤؤٕ  الَ ؤؤبٌ -

انهدُؤخ  -انًؼٓا انؼ ثؤٙ نساؤٕ  الَ ؤبٌ  ؤٙ تؤَٕة  صؤلذ اندٕتشؤٙ( -نسإ  الَ بٌ  يص (

 انؼ ثٛخ نسإ  الَ بٌ  ْٛثى يُبع(.

  

 الوحور الخاهس: المضايا:        ·

o   زاؤؤٕ  الَ ؤؤبٌ ثؤؤٍٛ انأنؤؤخ ٔانًدعًؤؤغ انًؤؤاَٙ ٔتدٔد ان ؼؤؤم ئػؤؤبدح انُظؤؤ   ؤؤٗ ي ؤؤعٕٖ انعسهٛؤؤم :

خؤؤعل  ان ؤؤٛبقبد  االَعاؤؤبل يؤؤٍ ي ؤؤبزبد انأنؤؤخ انإيٛؤؤخ ئنؤؤٗ تؤٖ جخؤؤ ٖ انًٕازٚؤؤخ نالػؤؤلٌ ٔا

نهًدعًغ انًاَٙ انؼبنًٙ  ٔانس تبد االخعًبػٛخ  ٔزبالد يصبدتح انً بْٛى ٔئػؤبدح تٕخٛٓٓؤب ثؤٍٛ 

 انأل ٔانًدعًؼبد.



  

o        انإاػا انابََٕٛخ:ئػبدح تشكٛم 

 قبََٕٛخ ٔياخم تأبٛ ٙ. ئػبدح تشكٛم قٕاػا انابٌَٕ انأنٙ: تؤٚخ        §

 ئػبدح االػعجبت نس  انًابٔيخ        §

 تطٕت انُظ  نهؼلقخ يب ثٍٛ انااخم ٔانابتج: االخعصبص انااخهٙ.        §

 بٛببٙ(–انعاخم نلػعجبت الَ بَٙ  ياخم قبََٕٙ         §

االبؤعا ات( تطؤٕت انًؼُؤٗ  -انعًُٛخ–انجٛئخ –انسإ  انثاب ٛخ – اظقهٛبد  انسإ  اندًبػٛخ نالَ بٌ   §

 يٍ ز  تا ٚ  انًصٛ  ثى ت اخغ  ند  ٙ يابثم قٛى جخ ٖ.

 ،نٛبد انسًبٚخ: تٛ ٛخ زًبٚخ انسإ : انًابتَخ ثٍٛ اٜنٛبد انؼبنًٛخ ٔالقهًٛٛخ ٔانااخهٛخ.        §

o       ٙانًه  ان ٛبب : 

 َش  انإًٚق اطٛخ.         §

 قضبٚب انعاخم الَ بَٙ.        §

تؤؤ اتى اتدبْؤؤبد تس ؤؤع انؤؤأل البؤؤليٛخ ػهؤؤٗ يؤؤٕاد ٔثُؤؤٕد  ؤؤٙ يٕاثٛؤؤ  دٔنٛؤؤخ: انؤؤاالالد ان ٛببؤؤٛخ    §

 ٔانابََٕٛخ ٔانثاب ٛخ.

 زإ  الَ بٌ  ٗ ان ٛبببد انابتخٛخ نهأل انكج ٖ.        §

  

  

 


