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 :البححمكدمة 

ع فر  كرم مخاحمرو , مرغ يأولت الططمكة العخبية السعػدية أىطية كبيرخة لتصرػيخ وتعديرد التعمر 
,  مصرراا الررجوم الطت جمررة والطي ررا  لررإ أجررم بظررال جيررم قررادر ومرر  الظيررػل بررالطجتط  السررعػدي

وضررعت ث افررات متعررجدة وميررارات متظػوررة فرر  اررت  مجرراتت ال,يرراة الط تم ررة , حيررث  وصرراح 
يع كي تكػن انصالقة ججيجة إل  التطيد والخقر  فر  تصرػيخ مظطػمرة التعمر ؛ (0202)ية ؤ الططمكة ر 

شرار ة والطرجاف  وظيرا فر  إسرالمية الػشظيران الصالح لػشظو الط,ر  ليػيترو النسمغ أجم بظال ال 
      ت,جيات العصخ. 

الػشظية وأبعادىا الط تم رة   الػراثيرة و والتاري يرة والف ا يرة  ليػيتووبإدراك ال خد السعػدي 
ا , واتجتطاعيرة , وال كخيرة , و وال,ضرارية  را وأبررج  والتعميطيررة يسرتصي  تصرػيخ ن سررو و ويسرع  دائط 

بريغ كرم اليػيرات و برم ,  ويعمرػ ار نل ؛وشظرو رقري والعطرم مرغ أجرم  لمط,افطة وم  تمظ اليػيرة و
والسررظة الظبػيررة , ت ررػع ومييررا و وكيررو ت إ وىرر  إرث مسررتطج مررغ الررػحييغ   ال ررخ ن الكررخيع يو 

 الطصيخة .
ولعم الطخدود ال,كي ي لميػية بالظسبة لم خد أنيا تطظ,و ذاتو ومعظاه , تطظ,و أصرمو وفخورو 

طرو ومعخفترو , تطظ,رو ث افترو فر  أبعادىرا سطو وجظسو وجغخافيترو وتاري رو , تطظ,رو ت,ضرخه ووماو 
ميا, تطظ,ررو كيظػنتررو وانتسررابو , تطظ,ررو وجررػده ومررغ ثررع ركيرردة بالفالثررة ماضررييا وحاضررخىا ومسررت 

 .(0) (0, 0202,  ةانتطائو ووتئو )م,طػد الظاق
 لر  ث افرة وت ي تردن فكرخ ايظتسر  إ إن أمة بال إبجاع أمة بال ىػية وت يػجج الطبجع الحي ت

راتبج أن يكػن الط إذ ؛ بإبرجاوات اخررخيغ فر  أمترو وايخىرا  بجع صاح  ث افة وخيضة وطي ة ممط 
 وأساليبيع وفظياتيع وفمس اتيع ورؤاىع.

وتشرريج السرراحة العالطيررة مظررح فتررخة م,رراوتت دوم كبررخع فررخل سرريصختيا ومرر  دوم وخبيررة 
, وث ا يررة ,  ودوم أرررخع صررغخع بػاسررصة مطارسررات ضررغػ  فرر  مجرراتت اقتصررادية , وسياسررية

ا واجتطاعية بم وتخوية تعميطية  (.02,  0202)دمحم الط تي ,  أيض 
ويرر تي ىظررا دور التخبيررة وأىررجافيا فرري الط,افطررة ومرر  وظاصررخ الف افررة العخبيررة , وتررجعيع 

, وت, ير   لتظشئة الظشئ وم  ح  ث افتو العخبية والسالمية والتطسظ بيطرا ؛اليػية واتوتداز بيا

                                                           
يشيز مابين القوسين إلى : اسم المؤلف , سنة النشز , رقم الصفحة بالمزجع , وقد اتبع فزيق البحث ـ  1

 المزاجع.هذه الطزيقة فى ثبت 
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, مغ رالم مؤسسرات التعمريع ومظاىجرو  سالميوادات وت اليج الطجتط  العخبي القيع ومطارسات و 

 سالمية.الػشظية ال أرصار وت,جيات اليػيةالط تم ة , ف  مػاجية 
رراة السررعػدية ومرر  فيررع الونصررت وثي ررة السياسررة التعميطيررة فرري الططمكررة العخبيرر  سررالم فيط 

ا سرالمية دويج الصال  بالكيع والتعراليع الونشخىا , وتسالمية , متكامال  , واخس الع يجة ال ص,ي, 
بظررالة , الطعررارا والطيررارات الط تم ررة , وتظطيررة اتتجاىررات السررمػكية ال وإكسررابوفررم العميررا , وبالط  

 وبرج  و يرمفري مجتطعرو ) ا نافع را, وتييئة ال خد ليكرػن وضرػ   ا ي اوث  وتصػيخ الطجتط  اقتصادي ا
,0222 ,62  .) 

الر  الطعرارا والكريع والسرمػكيات اتسرالمية , يرجرم ضرطغ مظطػمرة قريع اليػيرة وتعميع الص
 ألنرو مظرػ  بيرا , وذلظ مرغ ررالم كرم مؤسسرات التعمريع فر  الططمكرة ,  الػشظية وتظطيتيا وتعديدىا

   وتػعية الظرل.التخبية الجور الخئيذ في 
طررا ليررا مررغ أىطيررة تخبػيررة فرر  تظطيررة ل  ؛ سررات التعمرريع الطخحمررة اتبتجائيررةوفر  م جمررة مؤس

والكرريع الطخاػبررة , وإكسرراب التالميررح الطعررارا الطتظػوررة والطيررارات الطتعررجد واتتجاىررات الطظاسرربة 
أن يتطسظ بيػيترو الػشظيرة يستصي   لنتاج مػاشغ صالح لػشظو ومجتطعو ؛والسمػكيات الطصمػبة 

ا  ية العخبية اتسالميةا وغ أصػلو الف اقػي   ومجافع ا  ليحه الت,جيات. , ومػاجي 
تظطية معارا وميارات واتجاىرات  ل ائية بالططمكة العخبية السعػدية إوتيجا الطخحمة اتبتج

وتعيج الع يرجة اتسرالمية الصر,ي,ة فر  ن رذ الص رم , التالميح وىع ف  مستيم حياتيع العمطية , 
تظطيرة وعيرو ليرجرك مرا وميرو مرغ واجبرات , وارخس و  وتظطية مياراترو المغػيرة والعجديرة وال,خكيرة ,

 .الجػان  الطختبصة باليػية الػشظية تظط ِّي وكمياح  وشظو والرالص لػتة أمخه , 
فاليػيررة الػشظيررة لررجع تالميررح الطخحمررة اتبتجائيررة  تشرركم وجررجانيع الررػشظي مظررح الظشرر ة , 

راا صياتيع , مطرا يضر ي ومييرا وتض  مالمح واػاىج وأدلة وم   , يصرع  شطسرو  شابع را راص 
 .(Haggy,0202,00)م  مخور الدمغ

كبيرخ فر  كطا أن األنشصة التعميطية الت  يطارسريا تالميرح الطخحمرة اتبتجائيرة تسراىع بشركم 
مرغ ررالم تعرجد وتظرػع ىرحه األنشرصة فر  الطجراتت الف ا يرة و  سالمية ,تشكيم ىػيتيع الػشظية ال

وتعديررد أبعرراد  وطرريع األثررخ فرر  تظطيررة ايكررػن ليرروالجيظيررة واتجتطاعيررة والخياضررية واتقتصررادية , 
 سالمية ف  ن ػسيع .اليػية الػشظية ال
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فر  كبيرخ يرؤثخ بشركم م  تالميح الطخحمة اتبتجائيرة بم وأسمػب التجريذ الحي يتبعو الطعمع 

لطعمرع , وذلظ مغ رالم دور التمطيح ف  دائرخة الرتعمع , واسرت جام اسالمية تظطية اليػية الػشظية ال
والط,سػسررة  ةشررخع تررجريذ تعتطررج ومرر  األنشررصة الطمطػسرر وإتبرراعميررارات تجريسررية متعررجدة , 
وتجػيج ال رخان الكرخيع ب اركاليا الطتظػورة , تسراىع  قخالةشخع كطا أن والخسع والتمػيغ , وايخىا , 

   سالمية .وتظطية أبعاد اليػية الػشظية ال ف  تعديد
لمطجتطرر  بشرركم وررام سررالمية غ أىطيررة اليػيررة الػشظيررة اليومررغ رررالم العررخل السرراب  يتبرر

األبعرراد الطكػنررة مررغ رررالم ت,جيررج  بشرركم ررراص, وترردداد أىطيتيررالررجع تالميررح الطخحمررة اتبتجائيررة و 
الب,رررث  كطررغوىررحا مشررخع تكررػيغ وتظطيرررة وتعديررد ىررحه األبعرراد , و  سررالمية ,لميػيررة الػشظيررة ال

          ال,الي.
 حتديد مشكلة البحح :

ت,جيج قائطة معراييخ أبعراد اليػيرة الػشظيرة الالزمرة لتالميرح  تت,جد مشكمة الب,ث ال,ال  ف 
 في ضم الطتغيخات الطعاصرخة , والعػامرم الطرؤثخة فييرا السعػديةالطخحمة اتبتجائية بالططمكة العخبية 

كرري يكػنررػا مررػاشظيغ صررال,يغ نررافعيغ لررػشظيع ليررحه ال ئررة العطخيررة فرري إشررار بيئررة الررتعمع , وذلررظ 
, شرخع الترجريذ , الطظراى  ت صري  العخبيرة والسرالمي , وىرحه البيئرة تتطفرم فري وأمرتيع الشامخ 

 . الشارعو األص,اب , و األسخة , و والمية , البيئية ال, الطؤثخات ميارات الطعمع 
 ولمتصجع ل,م ىحه الطشكمة  حاوم الب,ث ال,ال  الجابة وغ التساؤم الخئيذ التال   

الطخحمرة اتبتجائيرة فر   لتالميرحسرالمية الالزمرة أبعراد اليػيرة الػشظيرة المعراييخ قائطة " ما 
 "طمكة العخبية السعػدية إ طضػل  رال معمطييع بال

 ت خع مغ ىحا التساؤم الخئيذ األسئمة ال خعية اختية  و 
 إ  ما أبعاد اليػية الػشظية السالمية مغ وجية نطخ معمطي الطخحمة اتبتجائية .0
الالزمررة ألش ررام الطخحمررة اتبتجائيررة  أبعرراد اليػيررة الػشظيررة اتسررالميةمعرراييخ قائطررة  مررا .0

 السعػدية إمكة العخبية طبالط
 ميطلكات البحح :

 يختكد الب,ث ال,ال  وم  الطظصم ات التالية  
 .نسان السعػدي والعخبيسالمية أساس بظال ا صية ال اليػية الػشظية ال .0
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صالبيرا ل أبعاد اليػيرة الػشظيرةال, اظ وم  غخس و التت,طم مسئػلية  الطخحمة اتبتجائية .0

 .السالميةب بعاد اليػية الػشظية والعطم وم  تػويتيع 
ومررر   التالميرررحىرررػ السررربيم إلررر  مسررراوجة السرررالمية ب بعررراد اليػيرررة الػشظيرررة الػفرررال  .0

 .الت,جيات الطعاصخةمػاجية 
 أٍداف البحح :

 ييجا الب,ث إل  ما يم   
 الكشف وغ  رال معمطي الطخحمة اتبتجائية ف  ت,جيج أبعاد اليػية الػشظية السالمية. .0
فررري لتالميرررح الطخحمرررة اتبتجائيرررة الالزمرررة السرررالمية  بعررراد اليػيرررة الػشظيرررة قائطرررة ب إورررجاد .0

 الططمكة العخبية السعػدية.
 أٍنية البحـح :

 تظب  أىطية الب,ث مطا يم   
 ف   السالمية  أبعاد اليػية الػشظية) أ ( ت يج قائطة 

الطخحمرة اتبتجائيرة فري فر  مظراى   أبعراد اليػيرة الػشظيرةإل ال الضػل وم  مجع ترػافخ  -0
فر  ت, ير  أىرجاا  الطظراى لمتعرخا ومر  مرجع إسريام ىرحه  الططمكة العخبية السرعػدية

 و وت,جيج جػان  الضعف وجػان  ال ػة ف  ىحا الشار. اليػية الػشظية
بطخاورررراة اتىتطررررام بط رررراليع ومعمػمررررات  الطخحمررررة اتبتجائيررررةتبصررريخ واضررررع  مظرررراى   -0

أىرجافيا ج ت صي  وتصػيخ ىحه الطظراى  وإورادة الظطرخ فر  وظ اليػية الػشظيةوإجخالات 
 .اليػية الػشظيةيطكغ ت, ي  أىجاا  ؛ كيم,تػاىا و 

والراررادات الترر  تك ررم والطيررارات برربعس الطعمػمررات  الطخحمررة اتبتجائيررةتدويررج معمطرر   -0
 .الطخحمةبطظاى   اليػية الػشظيةمغ أىجاا  الػشظيت, ي  الجان  

 حدود البحـح :

 الب,ث بال,جود التالية  التدم 
 ؛ لبظرال ا صرية تالميرح الطخحمرة اتبتجائيرةالالزمرة  اليػية الػشظيرة اتسرالميةبعس أبعاد  .0

 .رخع أنػاع اليػيات األ ةكي, دون ب ك  يكػنػا مػاشظيغ صال,يغ نافعيغ لػشظيع وأمتيع
طظص رة مكرة ب, الصرائف , م,افطة تخبة في  مجارس الطخحمة اتبتجائيةمعمطي مجطػوة مغ  .0

 ., مكان وطم فخي  الب,ث الططمكة العخبية السعػديةفي الطكخمة 
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 إدراءات البحـح :

 لإلجخالات التالية   اسار الب,ث وف   
اسرررتصالع  رال معمطررري الطخحمرررة اتبتجائيرررة بط,افطرررة تخبرررة , حرررػم أبعررراد اليػيرررة الػشظيرررة  .0

 رالم الطخحمة اتبتجائية , وذلظ مغ  لتالميحالالزمة اتسالمية 
اتشررالع ومرر  اسررتصالوات الررخأع السرراب ة وت,ميميررا  يطررا يررختب  مررغ ن ررا  مرر  أىررجاا  (0)

 الب,ث ال,ال .
الالزمرة سرالمية طريغ حرػم أبعراد اليػيرة الػشظيرة الت,جيج م,ترػي اسرتصالع رأع الطعم (0)

 الطخحمة اتبتجائية. لتالميح
الطظرراى  م,كطرريغ فرر  مجررام ربررخال و وررخل اسررتطارة اسررتصالع رأع الطعمطرريغ ومرر   (0)

 وشخع التجريذ.
 لط,كطيغ.ل بخال واتعجيم استصالع الخأع ف  ضػل ارال ا (6)
 ف  صػرتو الظيائية.بالططمكة العخبية السعػدية استصالع رأع معمط  مخاحم التعميع  (2)

 تصبي  استصالع رأع الطعمطيغ بطجارس م,افطة تخبة مغ رالم ال صػات التالية  .0
 .ط,افطة تخبةبتجائية باتطجارس الية مغ ارتيار مجطػوة وشػائ (2)
 تصبي  استصالع الخأع وم  مجطػوة الطعمطيغ. (2)
 رصج الظتائ  وت,ميميا وت سيخىا . (8)

 الطخحمررة اتبتجائيررة لتالميررحالالزمررة أبعرراد اليػيررة الػشظيررة اتسررالمية معرراييخ إوررجاد قائطررة  .0
 مغ رالم  بالططمكة العخبية السعػدية 

 . اتسالمية باليػية الػشظيةالب,ػث والجراسات الساب ة الت  اىتطت  (0)
 .وأىجافيا سالمية ال اليػية الػشظيةأدبيات  (0)
نتائ  تصبي  استصالع رأع معمطي الطخحمرة اتبتجائيرة حرػم أبعراد اليػيرة الػشظيرة  (0)

 اتسالمية.
سررالمية والالزمررة لتالميررح الطخحمررة معرراييخ أبعرراد اليػيررة الػشظيررة ال وررجاد قائطررةإ (6)

 .اتبتجائية
 ف  صػرتيا األولية وم  مجطػوة مغ ال بخال والط,كطيغ .وخل ال ائطة  (2)
 تعجيم ال ائطة ف  ضػل  رال ال بخال والط,كطيغ . (2)
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 ف  صػرتيا الظيائية .اتسالمية اليػية الػشظية قائطة أبعاد  (2)

 ت جيع التػصيات والط تخحات. .6
 مصطلحات البحـح :

    Identity     اهلوية .0
ب نيا   " الحساس باتنتطال والػتل الكامم اجخائيا  يتبظ  الب,ث ال,ال  تعخيو اليػية 

ال  أمة ووشغ لو مغ الص ات وال صائز والطؤاخات التاري ية والف ا ية والتخبػية التعميطية 
الظ سية واتجتطاعية واتقتصادية , الت  ت,جد مالمح ا صية ىحا الػشغ , وتعبخ وغ انجماج 

 "وحضارتو  يكػنػا مظسجطيغ معبخيغ وغ ىحا الػشغ كي ؛ف  بػت تو  هفخادأوانصيار كيان 
  National Identity     اهلوية الوطيية .0

   اأني اجخائيا   ف  الب,ث ال,ال اليػية الػشظية بي صج 
مظطػمة السمػكيات والعادات والكيع والت اليج الطظبف ة مغ تعاليع الشخيعة اتسالمية " 

وتشكم  واتقتصادية والتاري ية واتجتطاعية , الت  تػجوواألشخ الف ا ية والعمطية والتخبػية 
مؤاخات واض,ة في مجاتت ومعاييخ و وججان الطجتط  وتبظ  مالمح ا صيتو , وت,جد 

, وفي مخحمة التعميع اتبتجائي بالططمكة العخبية السعػدية مظاى  التعميع بط تمف مخاحمو وامة 
بجاية تعمطو الطعارا والطيارات ة الص م مظح ألنيا بجاية ت سيذ وتكػيغ ونطػ ا صي ؛راصة 

 " وال جرات واتتجاىات 
   Sources   امليابع .0

 أنيا   اجخائيا   ف  الب,ث ال,ال  بياي صج 
, وفي السعػدع سالمية ف  بظيان الطجتط  أبعاد اليػية الػشظية الومػارد مصادر "  

نططو التعميطية الط تم ة , والت  تكػن بطفابة األساس الخئيذ في تشكيم الطجتط  ورسع 
 هحاضخ في وبخ تاري و الطاضي و  واتجتطاعية واتقتصادية اقميطي ا ووالطي احضارتو الف ا ية 

 "  وومست بم
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 االطار اليظرى وأدبيات البحح:

    Identity     اهلوية
نسان ... أو , فيػية ال  يلبطعظ  أنيا جػىخ الش"ى َػ .....ى َػ " اليػية م رػذة مغ 

أنسانا  أو  مغ األايال خىا وحكي تيا , ولطا كان في كم ايلالف افة ... أو ال,ضارة ىي جػى
,  ى  ثػابتو , الت  تتججد ت تتغيخ فػابت والطتغيخات , فإن ىػية الشيلث افة أو حضارة , ال

مكانيا لظكيضيا , شالطا ب يت وم  قيج ال,ياة )دمحم  , دون أن ت مي تتجم  وت صح وغ ذاتيا
 (.2,  0111وطارة , 

الت  ت تتغيخ م  مخور العصػر  ومغ ىحا التعخيو فإن ثػابت الػشغ تعبخ وغ ىػيتو
, ف  كيان الػشغ  خات م  اتحت اظ بالفػابت الخئيسةواألزمظة , ولكظيا تتججد ف  اشار الطتغي

 األا اص والحوات , مغ رالم سمػكياتيع وث افتيع وحضارتيع.  سيطا ت
ػٌية ب نيا   حكي ة الشيلويعخا الطعجع ال أو الش ز الت  تطيده وغ ايخه ,  ػسي  الي 

ػٌية ب نيا   تعظي الحات )رضا السعيج ,   (.62, 0202أما الطعجع الػجيد  يعخا الي 
ػٌية تشطم ح ائ   األايال والحوات وال,ضارات والف افات ,  وىحه التعخي ات تبيغ أن الي 

ومغ ثع فإنيا تتظاوم مكظػنات األايال ومؤاخاتيا الجالة وم  ح ائ يا والطػصمة ال  
مػاص اتيا وأىجافيا ف  م تمف الطجاتت , ومغ ىظا نستصي  معخفة ىػية األايال والحوات 

 والطػاص ات. وال,ضارات والف افات مغ رالم معخفة وت,جيج ال, ائ  والطؤاخات
ػٌية سعيج اسطاويم كطا  ب نيا جطمة الطعالع الططيدة لمشيل  (12,0112 ) يعخا الي 

ت صئ ف  تطيده وغ ايخه مغ األايال , ولكم مظا كإنسان  تجعمو ىػ ىػ , ب,يث ت التي
ا صيتو الططيدة لو , فمو نس و الكيطي ومعت جاتو وواداتو السمػكية وميػلو واتجاىاتو 

 شعػب. لوىكحا الش ن بالظسبة لألمع واوث افتو 
ػٌية مجطػوة الص ات الت  تطيد إويبجو مغ رالم ىحا التعخيو أن ال نسان وغ  رخ , ي 

, ب,يث يستصي  الباحث أن يصف رصائز الػشغ السعػدع بص ات ومالمح وشغ وغ  رخ 
الش صية  مطيده وغ ايخة مغ األوشان مغ رالم اتشالع وم  ىػيتو الػشظية وت,جيج مالمح

 .السعػدية في مخاحميا ال,ضارية والف ا ية الط تم ة
" ب نيا    اجخائيا   ومغ ىحه التعخي ات الساب ة يتبظ  الب,ث ال,ال  تعخيو اليػية

ل  أمة ووشغ لو مغ الص ات وال صائز والطؤاخات حساس باتنتطال والػتل الكامم إال
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الظ سية واتجتطاعية واتقتصادية , الت  ت,جد مالمح التاري ية والف ا ية والتخبػية التعميطية 

 كي؛  فخاد ىحا الػشغ ف  بػت توعبخ وغ انجماج وانصيار كيان أا صية ىحا الػشغ , وت
 يكػنػا مظسجطيغ معبخيغ وغ حضارة ىحا الػشغ"

     National Identity      ديةيف املنلكة العربية السعو اهلوية الوطيية
 إل  أن ىػية أي أمة ىي ص اتيا التي (020, 0111 )جتػن تظيشيخ صامػيم ىان

مجطػع ثالثة وظاصخ   صيتيا ال,ضارية , واليػية دائط اتطيدىا وغ باقي األمع لتعبخ وغ ا
  الجيغ , والبيئة , والتاريخ ال,ضارع الطشتخك.

ا تػفخ  ية تعبخ وغ الجيغ أو الع يجة التين اليػية الػشظأ ومغ ىحه الاارة يطيخ جمي 
وبخ  التعبيخ بو , والتخاث الف افي ال,ضاري  جخي سان الحي ي, والمي رؤية لمػجػد النسان

التاريخ , والبيئة بطكػناتيا الطادية وايخ الطادية الت  ت,ػي ىحه الف افات متعجدة العظاصخ 
 .والخؤع 
الجيغ السالمي  مصجرىا وىظا ف  الططمكة العخبية السعػدية فإن اليػية الػشظية  
ل  يػم الجيغ , يعبخ وغ اامم اخائ  كم الخساتت الساب ة إىػ راتع األديان و الحي ال,ظيو 

الع يجة الخاس ة ف  ن ػس السعػدييغ , وأما المسان العخبي الطبيغ الحي يت,جث بو كم 
جعم األلسغ , وىحا ما  خاوتالوة وت سي    ط الن الكخيع ىػ مغ تعاليع ال خ  الطػاشظيغ السعػدييغ
 ن والمغة العخبية.جطام ال خ  تت,جث بو وتحوب في

وأما التاريخ ال,ضارع الصػيم فإن الططمكة حباىا   تعال  أن تكػن ميب  الػحي  
م ين تشكالبيئة السعػدية ميي ة لكم ىحا فإوالخساتت السطاوية واألنبيال والطخسميغ , وبطا أن 

اة الػشظية ف  الططماليػي ل,ضارة الططمكة أن  ال ارئ  , مطا ييسخ وم  كة أصبح مطيد ا واض, 
 يطيد ىػيتيا الػشظية وغ ايخىا.

أدع تػحيج الططمكة إل  تعديد اليػية الػشظية , ف ج تدامغ ذلظ م  وطمية تػشيغ قج و 
دمحم أسذ متكاممة ىي ) ةالبجو الت  تطت ف  بجايات تكػيغ الجولة السعػدية مستظجة وم  ثالث

 (  00,  0200حسغ ,
 تص,يح الع يجة مغ رالم األمخ بالطعخوا والظيي وغ الطظكخ. (0)
 اتنضبا  األمظي . (0)
 تػفيخ وسائم اتست خار.  (0)
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الشاممة والطتكاممة )الع يجة  جخالات الػشظية السعػدية , األسذوتبيغ ىحه ال

اتست خار( الت  وحجت الططمكة وم  اطػم اليػية الػشظية وتعديدىا  -األمغ  –سالمية ال
 لجع الػشغ السعػدي كمو , مطا أكج وم  استطخارية اليػية الػشظية السعػدية.

وقج ربصت الكيادة الخايجة وطمية تػشيغ البجو بالبخام  التظطػية الطتعجدة الطتعم ة 
تطال نمغ اعػر األفخاد والكبائم بال  جتطاعية مطا ودزوالص,ة والتعميع والشئػن اتبالدراوة 

الط,يطيج , دمحم يعيشػن فييا , وزادت مغ انتطائيع الػشظي وتعديد ىػيتيع ) لألقاليع التي
0112 ,00.) 

ساىع بشكم وفيخ ف  تظطية وتعديد اليػية الػشظية لجع  الططمكةوىحا الخب  مغ قيادة 
أبظال الػشغ السعػدي , بم واخس قيع الطػاشظو واتنتطال لجييع , راصة انجماج الطجتط  
ال بمي السعػدع م  قيع اليػية الػشظية السعػدية ف  التعميع والص,ة والدراوة والطجتط  

 . الطجاتت األرخع وباقي 
سالمية باليػية لططمكة امتداج اليػية الجيظية الالػشظية ف  اومطا يطيد اليػية 

ن الجيغ مغ أىع أوم  لمجولة السعػدية , وف  ىحا الش ن يؤكج ومطال اتجتطاع السياسية 
  (Neubeek,0111 00,تبخز اليػية الطشتخكة لطغ يظتطػن لجيغ واحج ) العػامم التي

سالمية لجع وججان اليػية الػشظية ال  تشكيم سالمي فوىظا تبخز أىطية الجيغ ال
 ,لكم األديان والخساتت السطاوية سالم ىػ الجيغ ال اتعاشظيغ السعػدييغ كافة , إذ أن الالطػ 

, وفييا بيت  ياومغارب األرل مشارع غ الشخي يغ ىي قبمة الطسمطيغ ف  كطا أن بالد ال,خمي
, وكم ىحا جعم مغ اليػية    ال,خام , ميب  الػحي , وم ام سيجنا الخسػم ال اتع دمحم 

ا   وركيدة رئيسة لميػية الػشظية السعػدية. السالمية اساس 
 سالمية :أبعاد اهلوية الوطيية اإل

ي يطكغ ألو وت يطكغ فصم ب ْعج وغ اخرخ و وت  وجةلميػية الػشظية السعػدية أبعاد 
اتست الم وغ اخرخو في  حم ات متصمة م  بعضيا البعس و ومغ تمظ األبعاد ما مظيا  ب ْعج 

 يمي    
 البعد الديين :-1

وبعجىا الجيظي  إتكطغ قػة اليػية الػشظية السعػدية بتطسكيا ببعجىا الجيظيو وكيو ت 
إل  أن  مظح بعفة الظبي دمحممختب  ب وطع الخساتت السطاوية و وى  رسالة السالم ال الجة 
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السعػدية بتطسكيا بتصبي  ما جال الػشظية اليػية , كطا تطتاز يخث   األرل ومغ ومييا 
  .ك صم متيغ ووثي  لحلظ البعج الجيظي, في الػحييغ الكتاب والسظة 

ا واباب او بجطي  أفخاد الطجتط  رجات  ونسال  و ايػر  ة العخبية السعػدية ططمكالفظجج 
إقامة وم  الط,افطة وم  فيع حخيصػن كم ال,خص , فييا ذلظ البعج  كبار ا وصغار ا مت صأل

ا لمظجاة مغ الضالم في الجنيا والظار في اخرخة وال ػز بالجظة. وك حلظ اعائخ ديظيع قمب ا وقالب 
ْع   "قام حيث  . تطسكيع بكتاب   وسظة رسػلظا ُمػا َبْعَجه  إِّْن َوَقْج َتَخْكت   ِّيك  َما َلْغ َتضِّ

َتاب  ّللَاِّ  َظةِّ   "وقام ( 062, 0220 , مسمع )ص,يح  "اْوَتَصْطت ْع بِّوِّ كِّ َظتِّي َوس  َوَمْيك ْع بِّس 
حِّ  ػا بَِّيا َوَوُضػا َوَمْيَيا بِّالَظَػاجِّ يَغ َتَطَسك  جِّ ي ِّيَغ الَخااِّ َمَ الِّ اْلَطْيجِّ ,  0112ود , دا أبػ  سظغ)"اْل  

وم  أساس اتنتطال لإلسالم وأمتو مصجر ف خ واوتداز الػشظية فتكػيغ اليػية , (022
ووأصم أصيم قخره الشخع ال,ظيو و وكيو ت إ وأمة السالم أمة العجوم ااىجة وم  مغ 

وتشتج اليػية الػشظية السعػدية لجي ال خد والطجتط  وت ػع بتطسكيع ,سب يا مغ األمع
 .بجيظيع

كبيخ ف  تكػيغ أن البعج الجيظي يساىع بشكم  (062-060, 0202)ويخع ي,  ف ييي 
سالم وم  شم  العمع العخبية السعػدية , ألن تشجي  السالمية ف  الططمكة اليػية الػشظية ال

والت كخ واتستكشاا , وأنيا بالد ال,خميغ الشخي يغ , وأن اتستشياد باخيات ال خ نية 
, مغ رالم أىجاا  سالمي ف  تشكيم ىحه اليػيةكبعج ديظي إ , كميا تساىعواألحاديث الظبػية 

  وم,تػي مظاى  التعميع بالططمكة.
وىحه الخؤية تػضح لظا أن مظاى  التعميع ىي الطظب  والطصجر األوم الطػجو لتشكيم 

لم,ياة  الطػجةأبعاد اليػية الػشظية اتسالمية مغ ناحية البعج الجيظي , ألن الطظاى  ىي 
تالميح الطخحمة اتبتجائية ف  أن راصة و متسارع ومتصارع ,  ولمتعميع , ف  ضم والع متغيخ و

مستيم حياتيع التعميطية , ومغ السيم تشكيم وتظطية الػججان ال كخع واتنتطال والػتل لجييع 
 ن,ػ وشظيع الحي يعيشػن  يو ويعير فييع.

 البعد األخالقي:-0

عخا أرالع مجتط  ما بطعخفة مغ ثػابتيا حت  تتكػن ىػيتيا و وتتست   األمع أرالقيا 
فػجػد األرالع السالمية في أفخاد الطجتط  وامم ميع في بظال اليػية الػشظية , ثػابتو 

 إل  اخن. استطخاريتياالسعػدية وسخ 
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ظجج في أفخاد الطجتط  السعػدي   الصجع والحسان وال,يال والبخ وال,مع والتخاحع ف

ولطا كانت الططمكة تسع  لتصبي  ,  وايخىا مغ األرالع عاشف والكخم والجػد والعجالة ووالت
)سيو  العجالة بيغ أفخاد الطجتط  ووجم الط,اباة ساوج ذلظ في تخسيخ اليػية الػشظية لجييع

 .(08, 0206الطعطخع , 
وأصبح يشار ألفخاد  الػشظية السعػدية واليػية كم ذلظ نتاج لمبعج األرالقي الحي اكم 

 الطجتط  السعػدي بالبظان .
مغ ( 010, 0202)الػىاب العخب, وأماني وبج ويؤكج وم  ىحه الطعظ  م,طػد ود

والت كيج وم   الطظاى  التعميطية ودورىا ف  بظال البعج األرالقي لمطتعمطيغ ,ت صي  رالم 
وحجخ  أن الطظاى  ضخورة مغ ضخورات ال,ياة سالمية والعخبية , حيثاليػية الػشظية ال

 مع , ون صة اتنصالع ف  إوجاد األجيام ال ادمة.الداوية األساس ف  نيضة األ
سالمية طيتطيغ ب ضايا اليػية الػشظية الوىحا الطعظ  يفيخ ف  أذىان الطت صصيغ وال

حمة اتبتجائية ميح الطخ أن البعج األرالقي ركيدة أساس مغ ركائد اليػية الػشظية اتسالمية لتال
الطظاى  , وأرالقيات العمع , وأرالقيات تصطيع وبظال ب رالقيات  , مغ رالم ما يسط 

قادرة وم   ا لتكػن مغ أجم ت ىيم األجيام ال ادمة أرالقي  كم ىحا الصخي ة العمطية , وايخىا , 
 . والتكيو م  الطست,جثاتالعطم والنتاج , 

 البعد الجكايف :-3

كم  الف افة أصم لتخقيف , يخه بطا بمغو في مستػاه الف افيمجتط  في نطخ ا يعمػ أي
والتاريخ ولطا كانت ث افة الطجتط  السعػدي مستطجة مغ الكتاب والسظة و وال  و  مجتط 

و  الطجتط  السعػدي في الطصاا األول  لجوم العالع تعمج, و والمغة العخبية السالمي 
 . لظا كػادر وشظية في كافة الت صصات قادرة وم  ت,طم الطسئػلية بكم ك الة توأرخج

ألن  ؛ ف ج بظ  ال خ ن الكخيع والسظة الظبػية ث افة الطجتط  السعػدي بظال  حكيكي ا
وبالب,ث الجقي  وججنا أصم لكم مجاتت الف افة في , مصجرىطا ال ال  سب,انو وتعال  
نسان ث ا ي ا , تيجا إل  رقي ال  باحث وغ ث افة حكيكية الػحييغ و فيطا مالذ ومآب لكم

 .زمظة والعصػروبخ األ  وحضاري ا وإنساني ا
وصخ ال  يال األربعة و وما  يو مغ اترتالا في فخوع الطحاى  حس  اجتياد كم إن 

وتاريخ الططمكة وبخ ,  إمام في فيطو لظصػص الكتاب والسظة ريخ ااىج وم  التظػع الف افي
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ولغتظا العخبية ,  يا مغ وصخ إل  وصخيم الط تم ة والعصػر يػضح تجرج الف افة ورقالطخاح

في سػع تشيج كم وام  فالططمكةليا الظصي  األكبخ في تػى  ث افة الطجتط  السعػدي و 
ا ث ا ي ا وكاظ   تستضيو  يو الشعخال مغ كم أن,ال العالع.ث ا يا  وخس 

مغ ث افة  وكمتال بجان  الف افة السالمية اامتالكو ومطا يطيد ث افة الطجتط  السعػدي 
الغخب ما يتظاس  م  ىػيتو السالمية والػشظية و وت يظ خ  في حضارة الغخب كمية و حت  ت 

 (.02, 0202)وبجالطمظ مختال,  تحاب ىػيتيع الػشظية
في الطجتط  السعػدي وظجما يجرك كم ما سب  يت ثخ بو وي  خ ويعتد بيػيتو  فال خد

  .الػشظية
 البعد التارخيي واحلضاري:-4

اظية ب,ضارتيا وبخ  ةططمكاليعخا أي مجتط  ب,ضارتو وبخ وصػره الط تم ة و و 
م و ومييطا السال,كانت مالذ ا لمسيجة ىاجخ ورضيعيا إسطاويم  ج وصػر التاريخ الط تم ة و ف

ا و وجعميا  قبمة لإلسالم و  أكخميا   ود وجم بخسالة السالم ال الجة مطا زادىا رون  
تع  بديارة العالع السالمي ليا مغ رالم ال,خميغ الشخي يغ في كم وام كطا أنيا  والطسمطيغ و

 .و العطخة ال, 
بالكيع ال,ضارية السالمية واخداب السمػكية تديج مغ  نسان السعػدعال تطسظ إن 

, كطا أن تاريخ الططمكة اتىتطام بيػيتو الػشظية وروايتيا والشعػر بيا والط,افطة ومييا 
وة وبخ أزمظة التاريخ , يعج مغ م ػمات اليػية الػشظية ػ ال,افم بالبصػتت وال,ضارات الطتظ

 .(22, 0201)حسيغ عباس, سالميةال
الكيع التاري ية وال,ضارية مغ رالم أبعاد ( وم  000, 0202)وتخكد رفيجه األنصاري 
سالمية أساس مغ أبعاد اليػية الػشظية المظاى  التعميع, كبعج أىجاا وم,تػع وأنشصة 

 ف  ن ػس الظرل. التي يظبغي اخسياوقيطيا ال,ضارية والتاري ية , 
ن أسالمية , يجج أبعاد اليػية الػشظية الوالظاضخ لمبعج التاري ي وال,ضارع مغ ضطغ 

سالم مغ أب   ال,ضارات حت  قيام ي اظي بالطجج والشخا , وحضارة السالمالتاريخ ال
العجيجة , السالمية الساوة , إذ أنيا ت,ػي الكيع ال,ضارية الطتظػوة , والكيع التاري ية 

 وكالىطا يشكم البعج ال,ضارع التاري ي.
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 السياسي :البعد -5

, وبتصبي يا لمشخيعة السالمية , مكانة سياسية وطي ة بيغ دوم العالع مغمططمكة للطا 
حم الظداوات الجولية وم  الصعيجيغ العخبي  وكػنيا حصظا  حصيظا  لمجيغ, ف ج ساىع ذلظ في

 . , ومايصخأ مغ أحجاث وم  الساحة السياسية الجوليةوالعالطي
ا باوتبارىا و  تامة معخفة وشظو ت ز التي األحجاثأن يعخا  ووم  كم فخد  مغ جدل 

)السيج س,مػم , مغ رالم ربخاتو الػشظية الطتظػوة بإيجابية فييا يشارك حت  و الطجتط 
,0201  ,02 )  . 

ة الػشظية وقيطتيا و ويسع  تيجعم ال خد الحي يظتطي إلييا يشعخ ب ىطية ىػي وىحا ما
ن بظال اليػية الػشظية وم  أسذ البعج السياسي فإ, اقميطي ا ووالطي االططمكة  تخت يبظ سو ألن 

 .(028,  0202)فارس لػنيذ, يساىع في أمغ واست خار الجولة
 تظطياألنشصة التعميطية إل  أن ( 062, 0202)مخفت رااد , وسظال يػسف  وتػصمت

ال,ذ الػشظي والسياسي لجع األش ام مغ رالم بخنام  م تخح , قائع وم  اتنتطال , والػتل 
لطػاجية ؛ أش الظا  ضخورة قصػع لجع ن اتنتطال الػشظي والسياسيحيث إ, وح  الػشغ , 

 سالمية.شكالت ال اصة باليػية الػشظية الالط
وم  السالمية وىحا يػضح أن تظطية وتعديد البعج السياسي مغ أبعاد اليػية الػشظية 

 مخور اقجر كبيخ مغ األىطية , ف  تكػيغ ا صية الظرل بجاية مغ مخحمة الص ػلة , و 
مغ رالم وذلظ  أمة , بشخ ىع م,ػر الت جم واتزدىار أليالطخحمة اتبتجائية , باوتبار أن الب

يجابي ن,ػ إال جرة وم  تكػيغ اتجاه و , لجع األش ام اتحساس باتنتطال والػشظية  تظطية
ليو, وقيام ال خد بػاجباتو ن,ػ وشظو , عية , وح  الػشغ والػتل إالطسئػلية اتجتطا
 . المغة األم والط,افطة وم 

 البعد االدتناعي :-6

وت ي,  العير وحجه و وي,  اتستئظاس بغيخه كان لمبعج  لطا كان ال خد مجني بصبعو و
 اتجتطاوي أىطية كبخي في تكػيغ ا صيتو وت ثيخ كبيخ وم  ىػيتو .

لحا نجج الطجتط  السعػدي بكافة أفخاده متآري ا متػاصال  متخابص ا وم  الصعيج األسخي 
ْع َتَخع اْلط     "والعائمي والطجتطعي فيع كطا قام الخسػم الكخيع  ىِّ ْع َوَتَػاد ِّ طِّيِّ ظِّيَغ فِّي َتَخاح  ْؤمِّ
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َط  هِّ بِّالَسَيخِّ َواْل,  ْع َكَطَفمِّ اْلَجَسجِّ إَِّذا اْاَتَك  و ْضػ ا َتَجاَو  َلو  َسائِّخ  َجَسجِّ ص,يح "  َوَتَعاش  ِّيِّ

  .( 80 , 0182الب اري )
األسخة  كم ذلظ ااىج عيان وم  تكػيغ اليػية الػشظية لمطجتط  السعػدي و فظخع أفخاد

ول ال العائمة , والػفاة , والطصال,ة  , كالدواج, الػاحجة متخابصيغ في كافة الطظاسبات 
صمة  و ويجعم ذوي السعػدية ف ج اكم ذلظ بظال  ميط ا لميػية الػشظية , الطجط  لكم أفخادىا

 .وامة  عراصة وبجولتي عوثي ة ب سخى
بظائظا التالميح أ, نستصي  دوع  سالميةلميػية الػشظية الومغ رالم التخاث اتجتطاوي 

وتجريذ مػضػوات مختبصة بالطخحمة اتبتجائية , ف  إشار أىجاا وم,تػع مظاى  التعميع , 
بالتخاث العمطي اتجتطاوي لمػشغ , تظط  مغ راللو مكػنات البعج اتجتطاوي لميػية الػشظية 

 .(008,  0202)أمم صطيجة , اتسالمية
, ج اتجتطاويالتخاث اتجتطاوي لألمة اتسالمية واس  ووطي  , لجوع البعن أوىحا يبيغ 

مغ رالم الشعػر بالتجانذ وبخ العادات والف افات اتجتطاعية لمطجتط  السعػدع , وتعميع 
التالميح ىحه العادات والكيع والف افات اتجتطاعية والمغة اتجتطاعية , كميا تشكم وججان البعج 

لجع أبظائظا , وأبعادىا وقيطيا الطتعجدة السالمية كي  اليػية الػشظية اتجتطاوي ف  تخ 
  .( 81, 0201)حسيغ عباس,التالميح 

 البعد الفكري : -7

كان لمبعج ال كخي ا ن كبيخ في تكػيغ اليػية الػشظية لجع الطػاشغ في الططمكة مغ 
اترتخاوات في كافة رالم نجاح الطبتعفيغ وحصػليع وم  أوم  الشيادات بم وبخالة 

ا االطجاتت العمطية والتكظػلػجية و كم ذلظ م  ح  ضيع وم  نش تيع في دولتيع وت ثخىع بيا قمب 
مغ ومع وت جم  و والخجػع إل  الططمكة  لجييعطا م يظيمػاو ف ج سافخوا إل  بالد الغخب ل وَقاَلب ا

 لفادتيا بكم ما تعمطػه وتػصمػا إليو .
الغظي بص ,ات ال  خ  يا في بث أفكارىع العطي ة وتخاثيعالتكظػلػجكحا اتست ادة مغ 

واتوتداز وم  الصعيج الط,مي والجولي مغ رالم كافة الػسائم الطتاحة التي جعمت العالع قخية 
ف ج أبيخوا العالع بطا لجييع مغ إرث فكخي ججيخ باتىتطام والت جيخ و كم ذلظ لو األثخ  ,صغيخة 

 يػية الػشظية السعػدية .البالغ في تكػيغ ال
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ظجج مػاشغ الططمكة ي,افظ وم  ىػيتو و ويعمع قجرىا و ويضعيا في نصابيا الص,يح و ف

ا لم, اظ ومييا م,مي ا ودولي ا و اعارىع ويستغميا في كم ما ىػ ناف  وم يج و ويسع  دائط ا وأبج  
 في ذلظ " وشغ ن,طيو بالخوح ن جيو" . 

( ال  أن مظاى  المغة العخبية 020, 0202)ويحى  معاشي نصخ, وم,طػد سميطان 
سالمية , مغ رالم ميػية الػشظية اللتساىع بشكم مؤثخ ف  تكػيغ وتظطية البعج ال كخع 

دراسة مظاى  المغة العخبية ف  مخاحم التعميع العام , بطا ت,ػيو مغ معاني المغة , واتستشياد 
سالمية , وت, ي  وال, اظ وم  تخاث األمة الواألحاديث الظبػية الشخي ة ,   ال خ نيةباخيات 

 التكامم والتػازن ال كخي .
مغ تكػن ليو ىحه الجراسة يتجم  لو أن متصمبات البظال ال كخع إوال احز لطا ذىبت 

 والشالعتدويج التالميح بعمػم العصخ, و رالم مظاى  المغة العخبية لتالميح الطخحمة اتبتجائية , 
وتظطية وتظطية الت كيخ الظاقج لجييع ,  وم   رخ مظجدات ال كخ اتنساني ف  المغة العخبية ,

 ت كيخ التالميح بصخع متعجدة , وذلظ مغ رالم مظاى  المغة العخبية بعمػميا الط تم ة .
 البعد التعليني :-8

مغ رالم اخس ح  الػشغ في ن ػس الصالب في مخاحم التعميع الط تم ة حت  وذلظ 
ا بعج يػم ومخحمة بعج مخحمة و ف,  الػشغ  يظش  وم  ح  وشظو و ويدداد ىحا ال,  يػم 

 كشجخة يتعيجىا صاحبيا بالخواية حت  تؤتي ثطارىا . 
يت ثخون بو في  ولمطعمع دور ميع في ذلظ الغخس الصي  و فالطعمع قجوة شيبة لتالمحتو

, وميارات الطعمع ىي الخكغ ال,صيغ ف  تعميطيع , حيث اىتطت الططمكة  كم كبيخة وصغيخة
يستصي  ت خي  أجيات  قادرة وم    , حت ظي اوت  الطعمع تعميطي ا وفظي ا ومياري ا وميظي ا بتجري 

 . ت,طم مسؤولية وشظيع وحياتيع وت, ي  شطػحاتيع
يطة اليػية الػشظية أن مجارس الططمكة بطظاىجيا الط تم ة ومطا يجعم الصال  يشعخ بك

و بم تخمي إل  ميارات أرخي يطكغ لمصال   ت ت,صخ الػشغ في الشار الجغخافي والتاري ي
ت,ػم الجان  الظطخي لػاق  وطمي  تجعمو يشعخ ب ىطية ىػيتو مغ أىطيا اكتسابيا 
 (.22, 0206)سيو الطعطخع , الػشظية

ذا رسػخ تام ومجرك إدراك ا تام ا ليػيتو  الصال  مغ مخاحم التعميع الط تم ةيت خج كطا 
, وبطا  يو مغ ت,جيات  الػشظية حت  يستصي  مػاجية ت,جيات ال خن ال,ادي والعشخيغ
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وجيجة ت,تاج مغ الطتعمع التسمح بالعجيج مغ الطيارات ال,ياتية والػشظية  ومػاجيات
 .(00,  0208)وايجة عباس أبػ اخي  , الط تم ة

الطتظػوة حس  تصمعات  وإن تخكيد ومطال مظاى  التخبية وم  مظاى  التعميع وشخق
, وميارات الطعمطيغ , واست جام الطعاييخ الخقطية لطظاىجظا التعميطة , كم ىحا  الطتعمطيغ

أبعاد اليػية أىع مغ وىػ وتكػيغ البعج التعميطي السالمية وت صيم اليػية الػشظية تظطية ل
 .(21, 0202)حسام مازن , م,طػد الظاقة , رضا السعيج , سالمية الػشظية ال

بظائظا التالميح , وتظطية أوىحا يشيخ ال  أن التعميع ىػ الخكيدة األساس لبظال و ػم 
, مغ رالم مظطػمة التعميع ال ائطة وم  ركائد   الطظي  السالمية ية الػشظية ػ وتعديد الي

بعاد البيئة التعميطية , أالتجريذ , ميارات وقجرات الطعمطيغ ,  التعميطي , استخاتيجيات
تبظي البعج وكميا ,  مام وتصمعات الطتعمطيغ , وايخىا , الطظيجية  استخاتيجيات الخقطظة

  التعميطيي في أركان اليػية الػشظية لتالميح الطخحمة اتبتجائية . 
 البعد الوراثي : -9

أن الطخل يخث ح  وشظو مغ والجيو و فالػراثة وامم ميع في تكػيغ اليػية الشك 
 غ مظح نعػمة أض اره ا  وم  ذلظشفإذا نش  الص م وتحظ ح  والجيو لمػ , الػشظية لجع ال خد 

سيطا ت و وحاوم اتزدياد في ذلظ ال,  حت  تتشكم ىػيتو الػشظية وم  الػجو الطالئع و 
يطا سافخ إل  بمجان كفيخة طو ف وكمي ا بالطكان الحي ولج وتخب  ونش   يوال خد يختب  ارتباش ا 

ا إل  مس   رأسو . فإنو   ي,غ دائط ا وأبج 
ووراثة ح  الػشغ ف  الدمان والطكان تػرث لجع األفخاد نطػ اليػية الػشظية ف  
ن ػسيع وتصخفاتيع ومعت جاتيع , ومغ ثع فإن ح  الػشغ ىػ أساس ف  البعج الػراثي 

 اليػية الػشظية لجع األفخاد.  وقيعلػشظي , وازدىار م اليع وميارات ا
وىظاك العجيج مغ الجراسات الت  كش ت وغ بعس مخجعيات اليػية الػشظية مظيا   

ل  ت,جيج مخجعيات وت,جيات اليػية ىجفت إ ( التي00, 0202 ) دراسة دمحم األميغ وصمي
سالمية , الطخجعية الف ا ية , الطخجعية الالطخجعية , ومظيا   الجدائخف  الػشظية 
 .اتجتطاعية
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( وغ ت ثيخ البعج التاري ي ف   2, 0202 ) دراسة مدىخ حسغ ال  اجيوكش ت 

, مغ رالم مؤثخات التاريخ ال,ضارع لألمع بطعصياتو اليػية الػشظية واليػية الف ا ية 
 . ومكػناتو 

 العربية السعودية:ميابع اهلوية الوطيية اإلسالمية باملنلكة 
اليػية الػشظية لمططمكة العخبية السعػدية لع تكغ وليجة الصجفة و وإنطا كان ىظاك 

 مجطػوة مغ العػامم التي بمػرت ىحه اليػية و أىطيا  
تتطيد الططمكة دون ايخىا مغ الجوم أن مػاشظييا كميع مسمطػن و ولطا  الديً اإلسالمي :  -0

واحجة وىي الجيغ السالمي ف ج أدع ىحا إل  تخسيخ وظصخ  كانػا يجتطعػن جطيع ا ت,ت راية
اتنتطال واليػية الػشظية في ن ػس أبظائيا ؛ ألن اتنتطال الحي ي ػم وم  الع يجة ت يستصي  

 ال صػم أن يظالػا مظو بسيػلة ب الا اتنتطال الحي ي ػم وم  الجظذ والظػع.
تسرالم بالػشظيرة وحر  الرػشغ والقرة قػيرة و يرجلظا ومر  ىرحا أن   وت اظ أن والقرة ا

ْع َأنِّ اْقت م رػْا ــ    تعال  قخن ح  الػشغ ب,  الظ ذ و ف ام ر جرم ار نو  َوَلرْػ َأَنرا َكَتْبَظرا َوَمرْييِّ
عْ  ْظي  ع َما َفَعم ػه  إَِّت َقمِّيٌم م ِّ َيارِّك  ػْا مِّغ دِّ ج  ْع َأوِّ اْرخ   (66 ةيآساء , سورة الن .)َأن  َسك 

تضع الططمكة اثظيغ مغ أىع األماكغ الط جسرة وظرج الطسرمطيغ أت وىطرا    األماكً املكدسة  -2
الطسررجج ال,ررخام والطسررجج الظبررػي و ووجػدىطررا يظطرري ويعطرر  اليػيررة الػشظيررة لررجع أبظائيررا و 

 والطظاسبات.ويشعخىع ب ىطية وشظيع وضخورة الجفاع وظو وبظائو وازدىاره ورفعتو في الط,افم 
ا وكتابرة و وأصرب,ت  اللغة العربية :   -3 نضجت المغة العخبية في جظبات الجديخة العخبية نص  

ىري المغررة الطشررتخكة السررائجة برريغ أبظائيررا و وح طيررا   ر وررد وجررم ر بظرردوم ال ررخ ن الكررخيع . 
فري أذىران  والمغة الطشتخكة مغ أىع العػامم التري ت رػم ومييرا اليػيرة الػشظيرة وتخسرخ مبادئيرا

   الظاس و ومغ رالليا يكػن التػاصم والتخاب  بيغ أبظال الطجتط .
ــاريو واحلضــار  :   -4 الترراريخ وال,ضررارة ألي بمررج مررغ البمررجان يخسررخ فرري أبظائيررا ىررػيتيع  الت

الػشظيررة و والططمكررة العخبيررة السررعػدية يتطترر  أبظاؤىررا بترراريخ حافررم وحضررارة وطيطررة و وبررخ 
 .األزمظة والعصػر

وىػ ما يتعم  بالف افة والطعارا التم ائيرة و وىرحا الطرػروث الشرعبي لرجع  لشعيب :الرتاخ ا -2
أي أمة مغ األمع  يطفم ىػيتيا وجسخ التػاصم وحم ة الخب  بيغ ماضييا وحاضرخىا و وىرحا مرا 
جعم األمع تظ   الكفيخ في سربيم ال, راظ ومر  ىرحا الطرػروث لب ائرو واتسرت ادة مظرو جريال  بعرج 



  ...............................قائمة معايري مقرتحة لتشكيل اهلوية الوطنية لتالميذ املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية
 (.0,  , د.ت ػىخي جيم )دمحم الج

وت ي  رر  مررا تتطترر  بررو الططمكررة العخبيررة السررعػدية مررغ تررخاث اررعبي تظاقمتررو األجيررام 
روث الشررعبي وو ررج ػ وحافطررت وميررو ب ارركالو وألػانررو الط تم ررة و لررحا يظبغرري دراسررة ىررحا الطرر

اتحت رراتت الترري تررحكخ بررو ح اض ررا ومرر  ىػيررة الططمكررة وح ط ررا لمعررادات والت اليررج واخسرريا فرري 
 .ػس األبظال وو ػليعن 
 بعج أن كران لكرم قبيمرة أبظاؤىرا الرحيغ يرجافعػن وظيرا ويكرػن وتؤىرع    املؤسسة العسكرية  -6

ليا أصبح لمطمكة جرير واحرج يضرع ريرخة أبظائيرا الرحيغ يرجيظػن برالػتل لرػشظيع وي  رػن حرائ  
 صج في وجو كم معتٍج  ثع ي,اوم الظيم مغ الػشغ.

ومررا بجايررة مررغ ريررال األش ررام ,  التعمرريع بطخاحمررو الط تم ررةوتعررج مظرراى   ميــاٍا التعلــيه : -7
, كميررا بطفابررة حجررخ األسرراس فرري بظررال وتظطيررة اليػيررة الػشظيررة  يتمػىررا مررغ مخاحررم تعميطيررة

ألن مظرراى  التعمرريع ىرري الترر  تعمررع وتػجررو ال بررخات واألنشررصة والطيررارات  ؛تم ررة  ب بعادىررا الط
تظطيررة اليػيررة الػشظيررة وفرر  مضرراميغ مظرراى  مرريع و عوالطعمػمررات ن,ررػ اتتجرراه الصرر,يح فرر  ت

 التعميع.
 أٍداف املرحلة االبتدائية باملنلكة العربية السعودية:

, أىرجاا الطخحمرة اتبتجائيرة حجدت وثي ة سياسة التعميع فري الططمكرة العخبيرة السرعػدية 
 066,  0202ونرػر الرجيغ وبرجالجػاد ,  حطجان الغامجي – 22, 0222ع يم ,الف  )وبج  

 ( 22, 0208وبجالعديد وبج  و رخون , -
تعيررج الع يررجة اتسررالمية الصرر,ي,ة فرر  ن ررذ الص ررم وروايتررو بتخبيررة متكاممررة فرر   (0)

 سالم.ل  أمة الإرم و , وجسطو , وو مو , ولغتو , وانتطائو 
 تجريبو وم  إقامة الصالة , وأرحه بآداب السمػك وال ضائم. (0)
تظطيررة الطيررارات األساسررية الط تم ررة وراصررة الطيررارة المغػيررة , والطيررارة العجديررة ,  (0)

 والطيارات ال,خكية.
 تدويجه بال جر الطظاس  مغ الطعمػمات في م تمف الطػضػوات. (6)
لي,سررغ  ؛تعخي ررو بررظعع   وميررو فرري ن سررو , وفرري بيئتررو اتجتطاعيررة والجغخا يررة  (2)

 است جام الظعع ويظ   ن سو وبيئتو.
 تخبية ذوقو البجيعي , وتعيج نشاشو اتبتكاري , وتظطية ت جيخ العطم اليجوي لجيو. (2)
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ي حرجود سرظو , فر, رػع , التظطية وعيو ليجرك ما ومية مغ الػاجبات , وما لو مرغ  (2)

 يطخ بيا , واخس ح  وشظو والرالص لػتة أمخه. ورصائز الطخحمة التي
ف   والعطررم الصررالح , وتجريبررو ومرر  تػليررج الخةبررة لجيررو فرري اتزديرراد مررغ العمررع الظررا (8)

 اتست ادة مغ أوقات فخااو.
 إوجاد الصال  لطا يمي ىحه الطخحمة مغ مخاحم حياتو.  (1)

 وىحه األىجاا تبيغ مجع حخص الططمكة العخبية السعػدية وم  اخس دوائع وجػان 
ل  أمة إسالمية ف  ن ذ الص م مظح صغخه , فاليجا األوم يبيغ اتنتطال اليػية الػشظية ال

ليع المغة العخبية , سالمي مغ رالم تعاإسالمية وقيع اتنتطال الاتسالم , مطا  يو مغ وشظية 
 .سالميةوالشخيعة ال

كطا أن أىجاا الطخحمة تظاولت تعميع الص م بيجا ن   ن سو ومجتطعو وبيئتو 
بتعميع أش ام الططمكة  اىتطتل  أي مجع والجغخا ية , وىحه األىجاا تبيغ إاتجتطاعية 

,  وشظيع السعػديبيئتيع و الطخحمة اتبتجائية الطعمػمات والطػضػوات الت  تعػد بالظ   وم  
 .مغ رالم تعميطو الطعمػمات الظافعة

وتيتع أىجاا الطخحمة اتبتجائية بظػاحي ح  الػشغ وقيع الطػاشظو , والرالص لػتة 
خس ىحه األىجاا اليامة ف  ن ػس األش ام أمخ الػشغ , مغ رالم قيام الطخحمة اتبتجائية بغ

, وتعخي يع  مػضػوات وأىجاا م,تػع الطظاى  الجراسية وم  مجار ص ػا الطخحمة في إشار
 . بػاجباتيع ن,ػ الػشغ السعػدع

 الوطيية االسالمية: أٍنية اهلوية

مغ رالم اتشالع وم  الجراسات والب,ػث الساب ة , وأدبيات اليػية الػشظية , وأىجاا 
تتجم  أىطية اليػية الػشظية لجع الطجتط  , الطخحمة اتبتجائية بالططمكة العخبية السعػدية 

 السعػدي في    
ال,   اعػر ال خد بيػيتو الػشظية يػلج لجيو ح  وشظو واتوتداز بوو ويسع  لديادة ذلظ-0

 بطا ي يج وشظو ويصػره . 
 اخس اتنتطال في ن ػس الصغار يعدز مغ رابتيع الطستطخة في اترت ال بيع . -0
 وغ ايخة . السعػديإضيار الكيع والسمػكيات التي تطيد بيا الطجتط  -0
 مػاجية الطشكالت والت,جيات التي تػاجيو األفخاد , ووض  حمػم وم تخحات ليا .-6
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 ولع ما تشتت مظيع . اخس روح التعاون بيغ أفخاد الطجتط  و-2
ت, ي  العجالة اتجتطاعية بيغ األفخاد والطساواة بيظيع في كافة ال, ػع و والتعبيخ وغ -2

 احتياجاتيع و وتمبية رةباتيع الطشخووة. 
 إعداد أدوات البحح وتطبيكَا:

عرراد اليػيررة الػشظيررة اتسررالمية الالزمررة التعمرريع اتبتررجائي حررػم أبإوررجاد اسررتصالع رأي معمطرري 
 مغ رالم ال صػات التالية    لتالميح الطخحمة اتبتجائية

ت,جيرج أبعرراد   ىررجا اسرتصالع رأع معمطرري الطخحمرة اتبتجائيررة  ياليرجا مرغ اسررتصالع الرخأ -0
 سالمية الالزمة لتالميح الطخحمة اتبتجائية.اليػية الػشظية ال

ت,جدت عبرارات اسرتصالع الرخأي مرغ ررالم أدبيرات  الخأي   عبارات استصالعم,تػع ت,جيج  -0
شبيعرة التالميرح و ,  متصمبات البيئة السعػدية ف  الترجريذو ونتائ  الجراسات والب,ػث الساب ة , 

صر ات وميرارات الطعمطريغ فر  و رصرائز ومعراييخ الطظراى  , و ,  السعػديةالتعميطية ة ئفي البي
 حيث تضطغ استصالع رأع الطعمطيغ الظ ا  التالية  ؛ التجريذ

مكػنررات اليػيررة الػشظيررة اتسررالمية الالزمررة لتالميررح الطخحمررة اتبتجائيررة بالططمكررة العخبيررة  (0)
 السعػدية.

 سالمية الالزمة لتالميح الطخحمة اتبتجائية.الػشظية الم ػمات اليػية  (0)
 لتالميح الطخحمة اتبتجائية.سالمية وػامم تظطية وتعديد اليػية الػشظية ال (0)
حيررام مكػنررات اليػيررة الػشظيررة اتسررالمية التجريسرري ن ررا  ال ررػة والضررعف فرر  أدال الطعمررع  (6)

 لمتالميح.
ة حيرام مكػنرات اليػيرة مظراى  الطخحمرة اتبتجائير  ا  ال ػة والضعف ف  أىجاا وم,تػع ن  (2)

 سالمية لمتالميح.الػشظية ال
 اليػية الػشظية اتسالمية لتالميح الطخحمة اتبتجائية. تظطية وتعديد م تخحات مختبصة ب (2)
الصررػرة األوليررة تسررتصالع الررخأي , ووخضرريا  وررخل  تررع تسررتصالع الررخأي ضررب  اسررتطارة  -0

لطعخفرة مرجع مظاسربة  ؛ يغ فر  مجرام الطظراى  وشرخع الترجريذطرط,كال برخال و الورجد مرغ وم  
اتستصالع لت, ي  أىجافو , ومرجع سرالمة وصر,ة عبرارات اتسرتصالع , ومرجع انتطرال ال  رخات 
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تررع تعررجيم مررا أارراروا إليررو مررغ تعررجيالت , وأرررحت اسررتطارة الط ابمررة  وقررج,  لطػضررػع اتسررتصالع

 .(0)الش صية صػرتيا الظيائية لمتصبي 
ترع إجرخال اسرتصالع رأع مجطػورة وشرػائية مررغ تصبير  اسرتطارة اسرتصالع رأي الطعمطريغ    -6

وذلرظ فر  التعميع اتبتجائي بط,افطة تخبة , الصائف ,  مظص رة مكرة الطكخمرة ,  ةحمالطعمطيغ بطخ 
م , 0202-0201ه الطػافر  0660-0662بجاية ال صم الجراسي األوم مرغ العرام الجراسري 

وحتررر  يرررػم ال طررريذ  م 8/0201/ 00ىرررر  الطػافررر  0/0/0660فررر  ال ترررخة مرررغ يرررػم األحرررج 
 ( معمع و كطا بالججوم التال   86بمغ وجدىع )م , و 02/1/0201ىر الطػاف  02/0/0660

يعهًٍ يزاحم انتعهُى االثتدائٍ وانًتىسظ وانثبَىٌ ( يجًىعخ عشىائُخ يٍ 0جدول )

 , يكخ انًكزيخانطبئف  تزثخ ثًحبفظخ

انًزحهخ  و

 انتعهًُُخ

عدد  انًدرسخ

 انًعهًٍُ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 %53,11 00 يدرسخ انًُصىرَخ االثتدائُخ  االثتدائُخ  0

 %03,21 01 االثتدائُخ يدرسخ تحفُظ انقزآٌ

 %13,11 . زَخ االثتدائُخبئيدرسخ انح

 %11,.0 2 يدرسخ عصًبء االثتدائُخ

 ---- .2 انًجًىع

 %011,11 ---- انُسجخ انًئىَخ

اسررتصالع الررخأع ومرر  الطعمطرريغ مررغ رررالم م ررابالت قررام فخيرر  الب,ررث بتػزيرر  اسررتطارات  -2
 ا صية معيع , واخح ليع ىجا الب,ث وإجخالاتو العمطية.

وطميررات تصبيرر  اسررتطارات اسررتصالع الررخأع الترر    أسرر خت  نتررائ  تصبيرر  اسررتصالع الررخأي -2
ليررا  والعػامررم الطعرردزة السررالميةبعررس أبعرراد اليػيررة الػشظيررة وررغ ت,جيررج أجخاىررا فخيرر  الب,ررث 

مررغ رررالم البيئررة التعميطيررة , لتالميررح الطخحمررة اتبتجائيررة , وتشرركيميا والطسرراوجة ومرر  ت,كي يررا 
 .السالميةوم ػمات ىحه اليػية الػشظية والعػامم الطجوطة ليا, 
ة لتالميررح الطخحمررة اتبتجائيررة فرري مررالالز  سررالميةة الػشظيررة الأبعرراد اليػيررإوررجاد قائطررة معرراييخ 

 مغ رالم ال صػات التالية     السعػديةالططمكة العخبية 
اليػيررة الػشظيررة أبعرراد  ت,جيررج إلرر ال ائطررة  تىررجف   الطعرراييخ  قائطررةت,جيررج اليررجا مررغ  -0

 الالزمة لتالميح الطخحمة اتبتجائية ف  الططمكة العخبية السعػدية . السالمية

                                                           
 (1ملحق ) - 1
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 يفرر السررالميةاليػيررة الػشظيررة تررع ااررت اع قائطررة أبعرراد   الطعرراييخ  مصررادر ااررت اع قائطررة -0

 ضػل وجة مصادر   
 .ف  مجام اليػية الػشظية وأنػاع اليػياتالجراسات والب,ػث الساب ة نتائ   (0)
 الساب  ت,جيجىا.  التعميع اتبتجائي معمطنتائ  استصالع رأي  (0)
 .باليػية الػشظية اتسالميةتػصيات الطؤتطخات والظجوات العمطية ذات الصمة   (0)
مجرراتت تررجريذ حررػم الرال بعررس ال بررخال والطت صصرريغ فرر  مجررام الطظرراى  وشررخع    (6)

 .السالميةاليػية الػشظية 
 أبعاد اليػية الػشظية اتسالمية   معاييخ ل ائطةالصػرة األولية  -0

تررع وقررج و  السررالميةأبعرراد اليػيررة الػشظيررة مررغ  اوررجد   الطعرراييخ اررطمت الصررػرة األوليررة ل ائطررة
ارئيسة تضع  ا  أبعادتصظي يا إل   كطرا , ( أبعراد 2حيث كران ورجد األبعراد الخئيسرة ) ؛فخعية  بظػد 

 يم   
  ومع الططمكة العخبية السعػديةالبعج األوم    (0)

تكرػن والرحي ي ي را ووالطي رابالخمرد الططيرد لمططمكرة العخبيرة السرعػدية وخ   " أنو  اوي صج بو إجخائي  
ي,ترػي  كطرا  دمحم رسرػم   ,   إتلرو التػحيرج ت إخ الط,ترػي ومر  اريادة المػن األرضر مغ 

" وارطم الططمكرة   ألبظالالعمع سي يغ مت اشعيغ ون مة دتئم الصطػد والطجج والشخا واألصالة 
 ( . اد فخعي  ػ ظب 2 ىحا البعج )

  أىطية ال,خميغ الشخي يغ لتالميح الطخحمة اتبتجائيةالبعج الفان     (0)
مكانة ال,خم الطكي بطكرة الطكخمرة وال,رخم الظبرػي الشرخيو بالطجيظرة الطظرػرة    اوي صج بو إجخائي  

أىطيررة ىررحه الب رراع , و سررالمي ومررييع اتبتجائيررة , والترر ثيخ الررجيظي الفرر  ن ررػس تالميررح الطخحمررة 
 (.افخعي   ػدظب 2" واطم ىحا البعج ) الط جسة وتشكيم وججانيع ومغ ثع وم  سمػكياتيع الخايجة

    أىطية بالدع وشظي ميب  الػحي السطاوي لتالميح الطخحمة اتبتجائيةالبعج الفالث    (0)
 ومعصيات ومكظػنات مجرالت تطتمكو الططمكة العخبية السعػدية مغ  ما" كم  اوي صج بو إجخائي  

, والحي  كطيب  لمػحي السطاوي ال اتع لكم الخساتت السطاوية الساب ة وحت  قيام الساوة
د ػ ظب 8" واطم ىحا البعج )   رئيذ مغ بظال ا صية تالميح الطخحمة اتبتجائيةيشكم جان

 (.افخعي  
  المغة العخبية ىػية الطسمطيغ والػشغ العخبيمظاى  تعميع البعج الخاب     (6)
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وبعرج ميرام ترجريذ مظراى  المغرة أثظرال قبرم و وي صج بو إجخائيا  " تمظ الطتصمبات والجخالات الالزمرة 

سرالمية مرغ ررالم تشركيم ىػيرة التالميرح الػشظيرة ال بالطخحمة اتبتجائية , والت  تسراىع فر العخبية 
 (.افخعي   ػدظب 8" واطم ىحا البعج ) الجروس والطػضػوات واألنشصة الت  تظ ح أثظال التجريذ 

الكرخيع الطصرجر الرخئيذ لميػيرة  سرالمية وال رخ نمظاى  الجراسرات التعميع البعج ال امذ    (2)
   مية بالطخحمة اتبتجائيةسالال

عررج ميررام تررجريذ مظرراى  وبأثظررال قبررم و الالزمررة " تمررظ الطتصمبررات والجررخالات  اوي صررج بررو إجخائي رر
تشرركيم ىػيرررة التالميرررح الػشظيرررة  سرررالمية بالطخحمرررة اتبتجائيررة , والتررر  تسررراىع فررر الجراسررات ال

سرررالمي الطجيرررج , مرررغ ررررالم الرررجروس والطػضرررػوات والتعرررخا ومررر  تررراري يع السرررالمية ال
 (.اد فخعي  ػ ظب 2" واطم ىحا البعج ) واألنشصة الت  تظ ح أثظال التجريذ 

تعمرريع مظرراى  العمررػم بالطخحمررة اتبتجائيررة ومعخفررة ترراريخ العمررع والعمطررال البعررج السررادس    (2)
   ف  ت جم البشخية العخب الطسمطيغ
وبعررج ميررام تررجريذ مظرراى  أثظررال قبررم و الالزمررة " تمررظ الطتصمبررات والجررخالات  اوي صررج بررو إجخائي رر

سرالمية والتعرخا تشركيم ىػيرة التالميرح الػشظيرة ال العمػم بالطخحمة اتبتجائية , والت  تساىع ف 
ضرافت لمعرالع التر  أوم  تاري يع العمطي الطجيج ف  اتكتشافات واترتخاوات العمطية الطتظػوة و 

تظ رح  لطػضرػوات واألنشرصة التريفر  كرم الطجراتت , مرغ ررالم الرجروس وا حضاري ا كبيرخ ات جم ا 
 (.اا فخعي  ج  ظب 02 " واطم ىحا البعج )أثظال التجريذ 

تعمرريع مظرراى  الجراسررات اتجتطاعيررة بالطخحمررة اتبتجائيررة مصررجر حضررارع البعررج السرراب     (2)
    لمتاريخ السعػدي
رر وبعررج ميررام تررجريذ مظرراى  أثظررال قبررم و الالزمررة " تمررظ الطتصمبررات والجررخالات  اوي صررج بررو إجخائي 

الجراسررات اتجتطاعيررة بالطخحمررة اتبتجائيررة , والترر  تسرراىع فرر  تشرركيم ىػيررة التالميررح الػشظيررة 
اتسررالمية والتعررخا ومرر  ترراري يع الطشررخع والطجيررج فرر  اخثررار والطترراحف السررعػدية الطتظػوررة 

ا حضاري ار والت  اضافت لمعالع  ا وتاري    وات واألنشرصة التري, مغ ررالم الرجروس والطػضرػ  صيج 
 (.اد فخعي  ػ ظب 1" واطم ىحا البعج ) تظ ح أثظال التجريذ

 م ائطرة   العمطي ل ضبر ال -6

؛ لط,تررػع األداة  داة باتوتطرراد ومرر  الصررجع البظررائي  قررجر صررجع األ Validityالصررجع  (0)
حيررث وخضررت األداة فرر  صررػرتيا األوليررة ومرر  مجطػوررة مررغ ال بررخال والط,كطرريغ فرر  التخبيررة 
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وأسر خت ىرحه  ,لمت كج مغ أىرجاا ال ائطرة ومخاجعرة بظػدىرا  ؛سالمية والمغة العخبية الشخيعة الو 

 بظررجيغ فررخوييغ وإضررافة رطسررة بظررػد أرررخع وتررع التعررجيم فرر  صرريااة بظررجيغ حررحاال صررػة وررغ 
 (.0)ججوم , وإضافة بعجان رئيسان يتضطظان ست وشخ بظجا  فخعيا   وأربعة أبعاد رئيسة

ت ترع حسراب الفبرات بصخي رة معرامال    بعج الت كج مرغ صرجع األداة   Reliabilityالفبات  (0)
تبريغ أن معامرم و  (028و  0182شعيطرة و  )راجي Holsti الفبات باست جام معادلة ىػلستي

 قيطة مخت عة وتشيخ إل  ثبات األداة.( وى  2.82الفبات )
 الصػرة الظيائية لم ائطة    -2

( أبعراد رئيسررة و 1أارار إلييررا الط,كطرػن أصرب,ت ال ائطررة تشرتطم ) يبعرج إجرخال التعررجيالت التر
رررج  ظرررب (0)(20) بعرررج حسررراب ثباتيطرررا )نان التاليررران الخئيسرررايرررا البعرررجيلإحيرررث أضررريو  ؛ا ا فخعي 

   (وتبيغ أن معامم ثباتيطا مخت  Holstiىػلستي  باست جام معادلة
تعميع فظرػن الخسرع والتمرػيغ بالطخحمرة اتبتجائيرة يظطر  مػلبرة التعبيرخ ال ظري    الفامغالبعج  (8)

    لمتالميح
رر وبعررج ميررام تررجريذ مظرراى  أثظررال قبررم و " تمررظ الطتصمبررات والجررخالات الالزمررة  اوي صررج بررو إجخائي 

سرالمية والتر  تسراىع فر  تشركيم ىػيرة التالميرح الػشظيرة الالتخبية ال ظية بالطخحمرة اتبتجائيرة , 
 وكيفية فيع المػحرات ال ظيرة وقخالتيرا ,وأسالي  التمػيغ والتعبيخ ال ظي , مغ رالم شخع الخسع 

 8" وارطم ىرحا البعرج ) تظ رح أثظرال الترجريذ الرجروس والطػضرػوات واألنشرصة التري , مغ رالم
 (.اد فخعي  ػ ظب
تجري  التالميح وم  ومػم الخياضة ومطارستيا يساىع فر  بظرال جسرع سرميع    التاس البعج  (1)

   وو م سميع  
وبعررج ميررام تررجريذ مظرراى  أثظررال قبررم و " تمررظ الطتصمبررات والجررخالات الالزمررة  اوي صررج بررو إجخائي رر

 سرالميةتشكيم ىػية التالميح الػشظية ال التخبية الخياضية بالطخحمة اتبتجائية , والت  تساىع ف 
مغ رالم , التطاريغ واألنشصة الت  يطارسيا تالميح الطخحمة , وبظال أجساميع في بجايرة نطرػىع 
"  الجسررطي والع مرري , مررغ رررالم الررجروس والطػضررػوات واألنشررصة الترر  تظ ررح أثظررال التررجريذ

 (.اد فخعي  ػ ظب 8واطم ىحا البعج )

                                                           

فى  الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية فى المملكة العربية السعوديةالهوية الوطنية االسالمية ( قائمة أبعاد 3ملحق ) (1)
 صورتها النهائية .
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الالزمة  سالميةاليػية الػشظية الأبعاد الصػرة الظيائية ل ائطة  انيبيظ ناالتالي نوالججوت 

   التالميح الطخحمة اتبتجائية
 

نتاليُذ انًزحهخ يخ انالسو ساليُخانهىَخ انىطُُخ اإلانُهبئُخ نقبئًخ أثعبد األونُخ وانتعدَالد انصىرح  (1جدول )

 ثبنًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ االثتدائُخ

 و

ثعبد انزئُسخ نههىَخ األ

ساليُخ فً انىطُُخ اإل

 صىرتهب األونُخ

انجُىد 

 انفزعُخ
 و انتعدَالد

ثعبد انزئُسخ نههىَخ األ

ساليُخ فً انىطُُخ اإل

 صىرتهب انُهبئُخ

انجُىد 

انفزع

 َخ

0 
انًًهكخ انعزثُخ َعهَى 

 انسعىدَخ
 0 ضبفخ ثُد فزعٍإ 4

انًًهكخ انعزثُخ  َعهَى

 انسعىدَخ
5 

 5 أهًُخ انحزيٍُ انشزَفٍُ 1

انجعد  تعدَم

 انزئُسٍ وإضبفخ

 ثُد فزعٍ

1 
أهًُخ انحزيٍُ انشزَفٍُ 

 نتاليُذ انًزحهخ االثتدائُخ
1 

 2 أهًُخ ثالدي وطٍُ 2

تعدَم انجعد 

 انزئُس

 وحذف ثُد فزعٍ

2 

أهًُخ ثالدي وطٍُ يهجظ 

انىحٍ انسًبوٌ نتاليُذ 

 انًزحهخ االثتدائُخ

. 

3 
تدرَس يُبهج انهغخ انعزثُخ 

 ثبنًزحهخ االثتدائُخ
. 

تعدَم انجعد 

وتعدَم  انزئُس

 ثُد فزعٍ

3 

انهغخ انعزثُخ هىَخ تعهُى 

انًسهًٍُ وانىطٍ 

 انعزثٍ

. 

4 
تدرَس يُبهج اندراسبد 

 ساليُخاإل
1 

تعدَم انجعد 

 وإضبفخ انزئُس

فزعُخ  ثالث ثُىد

وتعدَم صُبغخ 

 ثُد فزعٍ آخز

4 

يُبهج اندراسبد  تعهُى

ساليُخ وانقزآٌ انكزَى اإل

نههىَخ انًصدر انزئُس 

ثبنًزحهخ ساليُخ اإل

 االثتدائُخ

01 

5 
تدرَس يُبهج انعهىو 

 ثبنًزحهخ االثتدائُخ
 5 حذف ثُد فزعٍ 01

يُبهج انعهىو  تعهُى

 ثبنًزحهخ االثتدائُخ

ويعزفخ تبرَخ انعهى 

وانعهًبء انعزة 

فً تقدو  انًسهًٍُ

 انجشزَخ

2 

1 

تدرَس يُبهج اندراسبد 

االجتًبعُخ ثبنًزحهخ 

 االثتدائُخ

2 ---- 1 

يُبهج اندراسبد  تعهُى

االجتًبعُخ ثبنًزحهخ 

يصدر حضبري  االثتدائُخ

 نهتبرَخ انسعىدٌ

2 

 ----- -- 
 ضبفخ ثعد رئُسإ

 ثُىد فزعُخ .و
. 

فُىٌ انزسى  تعهُى

ثبنًزحهخ  وانتهىٍَ

ٍ  االثتدائُخ ًّ يىهجخ َُ

 انتعجُز انفٍُ نهتاليُذ

. 

 ----- -- 
 ضبفخ ثعد رئُسإ

 ثُىد فزعُخ .و
2 

تدرَت انتاليُذ عهً 

عهىو انزَبضخ 

ويًبرستهب َسبهى فً 

ثُبء جسى سهُى وعقم 

. 
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 سهُى

 12 انًجًىع  43 انًجًىع

 
 

ساليُخ وَسجتهب انًئىَخ وانالسيخ نتاليُذ انهىَخ انىطُُخ اإلأثعبد يعبَُز انصىرح انُهبئُخ نقبئًخ  (2جدول )

 انًزحهخ االثتدائُخ ثبنًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ

 

( التي تظاولت اليػية الػشظية 0200دمحم حسغ ,)وات  ت ىحه الظتائ  م  نتائ  دراسة 
( حيث اىتطت 0202ي,ي  ف ييي ,ونتائ  دراسة )   ياتووػامم ضيػرىا وقػ  السعػدية ,

بجور أىجاا وم,تػع مظي  العمػم لمطخحمة الطتػسصة بالططمكة العخبية السعػدية في تعديد 
مغ رالم بظال بخنام  ( 0202)مخفت رااد , وسظال يػسف , اليػية الػشظية , ونتائ  دراسة 

ال بالططمكة العخبية بطجيظة الخي قائع وم  األنشصة لتظطية ال,ذ الػشظي لجع أش ام الخوضة
  . السعػدية

قائطة ت,جيج بأسئمة الب,ث وال اص  مغ الفانيوغ السؤام  تع الجابةوبحلظ يكػن قج 
طمكة العخبية طبالالطخحمة اتبتجائية  لتالميحسالمية الالزمة أبعاد اليػية الػشظية ال معاييخ

 .السعػدية

انًزحهخ االثتدائُخ  اإلساليُخ انالسيخ نتاليُذههىَخ انىطُُخ ن انزئُسخ ثعبداأل و

 ثبنًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ

انجُىد 

انفزع

 َخ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 %10,. 5 عهى انًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ 0

 %2,.2 1 أهًُخ انحزيٍُ انشزَفٍُ نتاليُذ انًزحهخ االثتدائُخ 1

 %24,01 . يهجظ انىحٍ انسًبوٌ نتاليُذ انًزحهخ االثتدائُخأهًُخ ثالدي وطٍُ  2

 %24,01 . تعهُى يُبهج انهغخ انعزثُخ هىَخ انًسهًٍُ وانىطٍ انعزثٍ 3

تعهُى يُبهج اندراسبد اإلساليُخ وانقزآٌ انكزَى انًصدر انزئُس نههىَخ  4

 اإلساليُخ ثبنًزحهخ االثتدائُخ 

01 02,30% 

ثبنًزحهخ االثتدائُخ ويعزفخ تبرَخ انعهى وانعهًبء انعزة تعهُى يُبهج انعهىو  5

 انًسهًٍُ فً تقدو انجشزَخ

2 21,01% 

تعهُى يُبهج اندراسبد االجتًبعُخ ثبنًزحهخ االثتدائُخ يصدر حضبري  1

 نهتبرَخ انسعىدٌ

2 21,01% 

ٍ  تعهُى فُىٌ انزسى وانتهىٍَ ثبنًزحهخ االثتدائُخ  . ًّ يىهجخ انتعجُز انفٍُ َُ

 نهتاليُذ

. 24,01% 

تدرَت انتاليُذ عهً عهىو انزَبضخ ويًبرستهب َسبهى فً ثُبء جسى سهُى  2

 وعقم سهُى  

. 24,01% 

 %11,011 12 انًجًىع
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   التوصيات

و يطكغ ت رجيع مجطػورة مرغ التػصريات  يالب,ث ال,الائ  الت  تػصم إلييا ف  ضػل الظت
ومرغ أىرع ىرحه اليػية الػشظية بالططمكة العخبيرة السرعػدية و الت  قج تساوج وم  ت, ي  أىجاا 

 التػصيات ما يم    
ف   الطخحمة اتبتجائية بالططمكة العخبية السعػديةمخاجعة الطعاييخ ال اصة بت ليو كت   -0

متصمبات  ياتضطيظب سالمية , واتىتطاماليػية الػشظية الومتصمبات ضػل م اليع 
 سالمية .اليػية الػشظية الوإجخالات 

في الطخحمة اتبتجائية , وإبخاز أىطية اليػية ضخورة التخكيد وم  األنشصة والطيارات  -0
 . يطةطا صية التمطيح في ىحه الطخحمة التعميطية ال تشكيمالػشظية اتسالمية ف  

وظج إوجاد ىحه األدلة تػجيو  يو وم  أن يخاو يأدلة الطعمع بال جر الكاف ضخورة تػفيخ -0
وم يػميا و وإضيار أسالي  سالمية قيع اليػية الػشظية الت كيج  يالطعمع ومساوجتو ف

الطتظػوة الت  تكس  التالميح قيع اتنتطال والػتل  وشخائ  التجريذ مغ رالم األنشصة
 .جػان  تعمع م تم ة  يعتسيع ف  إكساب و لمػشغ

الط تم ة بالعجيج مغ  ف  إدارات التعميعومصادر التعمع م التعميطية تدويج أقسام الػسائ -6
, حس  اليػية الػشظية بالطخحمة اتبتجائية  الػسائم ومصادر التعمع الت  ت جم تجريذ

 .متصمبات الطظاى 

 املكتــرحات :

 األب,اث التالية  وتستكطام ما بجأه الب,ث ال,ال  ي تخح إجخال 
 والطجسطات األلعاب التعميطيةوتجريسيا ب سمػب مظاى  العمػم فعالية وحجة م تخحة ف   -0

 سالمية لجع تالميح الطخحمة اتبتجائية . م اليع اليػية الػشظية الوم  اكتساب 

فعالية تجريذ وحجة ف  مظاى  المغة العخبية لتظطية بعس م اليع المغة العخبية الطختبصة  -0
 سالمية .اليػية الػشظية الب

فعالية اوادة تظطيع أىجاا وم,تػع وحجة دراسية ف  مظاى  التخبية اتسالمية لتظطية   -0
   .الط اليع والكيع الطختبصة باليػية الػشظية اتسالمية

شالب مخاحم  الػشظي لجع يتستيجا تظطية الػو تظطية اليػية الػشظية اقتخاح بخام  ف   -6
 التعميع اتبتجائي والطتػس  والفانػي.
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سالمي. الػوي السالمية وم  تظطية حجة دراسية ف  مظاى  الجراسات الة تجريذ و يفعال -2

 الػشظي

الطخحمة  يمعمطبخنام  م تخح قائع وم  رخائ  الط اليع الػشظية لتظطية معارا وميارات  -2
 .اتنتطال والػتل الػشظيف   اتبتجائية 

 يفررالررػوي الررػشظي العررام تيررتع بطجررام السررالمية أبعرراد اليػيررة الػشظيررة اقتررخاح بررخام  فرر   -2
 .تالميح الطخحمة الطتػسصة والػشظية لجعالسالمية التخبية أىجاا ضػل 
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 مرادع البحح :

مكػنرات اليػيرة الػشظيرة لمصمبرة الجرامعييغ " دراسرة ميجانيرة   (0201) إسالم أحطج سميع العياصرخة -0
العرجد  , 0الطجمرج ,مجمة الجراسات في العمػم النسانية واتجتطاعيرة , وم  شمبة الجامعة األردنية 

00. 
الطررؤتطخ  مررجرم شخائررف التررخاث العمطرري فرري تررجريذ العمررػم لررجوع اليػيررة, (  0202أمررم صررطيجة ,)  -0

, السادس والعشخون لمجطعية الطصخية لمطظراى  وشرخع الترجريذ, مظراى  العمطي الجولي ال امذ 
   أاسصذ. 0-0التعميع ف  العالع العخبي وت,جيات اليػية , جامعة ويغ اطذ , دار الضيافة , 

العخاقيرة  الػشظيرة اليػيرة . ت,رجياتوت,رجياتيااليػيرة الػشظيرة  (   ماليرة0202دمحم شير  ) أيرػب -0
ا  .00و وجد  2ال انػن لمعمػم ال انػنية والسياسية , العخاعو مجمجو مجمة كمية نطػذج 

 .سبتطبخ 00 -ىر  0602ذو ال,جة  02ال طيذ  (  0202)جخيجة الخيال -6
(   الت صرري  والتصررػيخ اتسررتخاتيجي ال ررائع ومرر  الطعرراييخ لخقطظررة 0202حسررام الررجيغ دمحم مررازن ) -2

, الطؤتطخ العمطي الجولي ال رامذ , السرادس  مظاىجظا التعميطية ف  ضػل ت,جيات اليػية العخبية ,
والعشخون لمجطعية الطصخية لمطظاى  وشرخع الترجريذ, مظراى  التعمريع فر  العرالع العخبري وت,رجيات 

 أاسصذ. 0-0اليػية , جامعة ويغ اطذ , دار الضيافة , 
فرري المغررة العخبيررة(  –ت ررػيع مظرراى  التعمرريع) العمررػم  ( 0208حسرريغ عبرراس حسرريغ ومرر  الص,رران ) -2

, الطررؤتطخ الررجولي ال ررامذ لجامعررة قظرراة السررػيذ )ال,ضررارة  ضررػل األصررػم التخبػيررة السررالمية
نسرررررانية  ارررررتخاك مررررر  كميرررررة اخداب والعمرررررػم ال والترررررخاث العخبررررري والسرررررالمي إبرررررجاع وأصرررررالة( بات

 أبخيم . 00 – 02بالسطاويمية , ومخكد الب,ػث والجراسات النجونيسية وجامعة إنجونيسيا , 
(   األنشررصة التعميطيررة فرري مظطػمررة الطظرراى  وشررخع 0201حسرريغ عبرراس حسرريغ ومرر  الص,رران ) -2

 .ISBN( )(128-202-0-02122-0التجريذ , الطانيا , بخليغ , دار نػر لمظشخ , )
(   األنشرصة التعميطيررة لألش رام وتعديررد الكريع واليػيررة 0201حسريغ عبراس حسرريغ ومر  الص,رران ) -8

 .ISBN(  )(1-6081-1-200-128بخليغ , دار نػر لمظشخ , ), الطانيا ,  الػشظية لجييع
(   األنشررصة التعميطيررة مررجرم لتظطيررة وتعديررد ميررارات 0201حسرريغ عبرراس حسرريغ ومرر  الص,رران ) -1

 .الػفال لجنيا الصباوة والظشخسكظجرية , دار مصخ , الوقيع وىػية األش ام , 
(  تصػر نطام التعميع في الططمكة العخبيرة 0202)حطج الغامجي , نػر الجيغ دمحم وبجالجػاد حطجان أ -02

 السعػدية , الخيال , مكتبة الخاج نااخون.
الطؤتطخ  ,كتاب العػلطة واليػية  ,الف افة العخبية بيغ العػلطة وال صػصية   (0111) حظ ي حسغ -00

  .الصبعة األول .األردن ,مظشػرات جامعة  يالدلفيا  , العمطي الخاب  لكمية اخداب وال ظػن 
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الف افررة الط,ميررة برريغ واقرر  الغرردو العػلطرراني وإسررعافات    (0208)دليطرري زيظرر  و ورحطرراني نعيطررة -00

جامعرة قاصرجي مخبراح  ,الطمت   الػشظي الفالث حػم اليػية والعػلطة ,مجارمة بعظػان  , الطػاجية 
 ر ورقمة بالجدائخ.

(  ت,ميرررم الط,ترررػع فررر  العمرررػم النسرررانية . م يػمرررو . أسسرررو . 0182) رارررجع أحطرررج شعيطرررة -00
 است جاماتو و ال اىخة و والع الكت .

(  التخبيررة السررالمية وت,ررجيات ال ررخن ال,ررادع والعشررخيغ , الطررؤتطخ 0112) إسررطاويم ومرريسررعيج  -06
لتخبيرة وت,رجيات التخبػع األوم لكمية التخبية والعمػم اتسالمية بجامعرة السرمصان قرابػس "اتجاىرات ا

 ديسطبخ. 02-2الطست بم" , 
ومِّ الُسرَظة ( 0112) أبػ داود سظغ -02 , بيرخوت , دار ال كرخ , الجردل الفالرث ,  كتاب السظة َباب فِّري ل رد 

  .  7064حديث رقم  , 022ص 
 د. . , (   اتنتطال في ضػل سظة راتع األنبيال 0201السيج أحطج س,مػم ) -02
 التعاون  دوم مجمذ في الطػاشظة أجم مغ التخبية  (0206بغ ناصخ بغ ومي الطعطخي) سيو -02

والت,جيات . رؤع استخاتيجية و مخكد األىخام لمب,ػث والجراسات  العخبية. الػاق  ال مي  لجوم
 .2وجد  0اتستخاتيجية و مجمج 

, ال راىخة , اتنجمرػ  (  صجام ال,ضارات . إورادة صرظ  الظطرام العرالطي0111صامػيم ىانتظجتػن ) -08
 الطصخية , تخجطة شمعت الشاي  , ت جيع صالح قظصػة , الصبعة الخابعة 

براب ترخاحع الطرؤمظيغ وتعراش يع (  في الص,يح كتاب البرخ والصرمة واخداب  0220)مسمع  ص,يح  -01
, حرررجيث رقرررع   028بيرررخوت ,  الجرردل السرررادس وشرررخ, ص  رررر الججيرررجة األفررراع دار , , وتعاضررجىع

 { .22و  22(}0282)
َترراب اْلَ,رر  ِّ َبرراب َحَجررةِّ الَظبِّرري ِّ (   0220)مسررمع  صرر,يح  -02  ررر الججيررجة األفرراع دار , فرري الصرر,يح كِّ

 .  062-08بيخوت , الجدل الفامغ , ص ص 
 80(  كتاب األدب باب رحطة الظاس بالبيائع الجدل الخاب  ص 0182ص,يح الب اري ) -00

 .م0182 -ىر 0622 سظة  الفالفة بيخوت والصبعة – اليطامة و كفيخ ابغ (   دار2200ح)
(  نطام التعميع ف  الططمكة العخبية السعػدية , الخيال 0208وبجالعديد وبج  السيم و رخون) -00

 , دار الدوايا التعميطية لمظشخ والتػزي .
, (   سياسة التعميع ونطامو في الططمكة العخبية السعػدية 0222وبج  و يم دمحم الع يم) -00

 الخيال , مكتبة الخاج نااخون.
تصػيخ مظاى  التعميع لتظطيرة الطػاشظرة فري األلفيرة الفالفرة لرجع     (0208)وايجة عباس أبػ اخي  -06

الطررؤتطخ العمطرري األوم )تخبيررة الطػاشظررة ومظرراى  الجراسررات ال رراىخة ,الصررالب بالطخحمررة الفانػيررة , 
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 .(0اتجتطاعية , الطؤتطخ العمطي األوم , م  ), الجطعية الطصخية لمجراسات  اتجتطاعية(

 ,لمب,رػث والجراسرات مؤسسرة بػنرة  ,العػلطرة وترجميخ اليػيرة الػشظيرة   (0202الطمظ مختال)وبج -02
 . الفالث وشخالعجد 

(    الف افرررة السررالمية الطسرررتػع األوم , السررعػدية , دار حرررافظ  ,  0222ومرري وطرررخ بادحررجح ) -02
 الجدل األوم . 

, مخكررد جيررم الب,ررث  (  سياسررات اليػيررة وأثخىررا ومرر  اتسررت خار والطػاشظررة0202)فررارس لررػنيذ  -02
 العمطي بصخابمذ.

الييئرة الطصرخية العامرة  ,دراسرات فري تجميرات الترخاث الشرعبي الطصرخي )د.ت(   كطام الجيغ حسريغ -08
 ل صػر الف افة.

,  مجمرة  األبعراد و الت,رجيات(   اليػية الػشظية الجدائخيرة   الطخجعيرات و 0202دمحم األميغ وصمي) -01
 و   مؤسسة كظػز ال,كطة لمظشخ والتػزي  و الجدائخ . ال,كطة لمجراسات التاري ية

الييئررة الطصررخية العامررة ل صررػر , ال رراىخة ,مػسررػوة التررخاث الشررعبي العخبرري  )د.ت( دمحم الجررػىخي  -02
 الف افة.

, الطررؤتطخ العمطرري  م رراشخ تيررجدىا ومظرراى  تررجوطيا (  اليػيررة العخبيررة .0202دمحم أمرريغ الط ترري ) -00
الجولي ال امذ , السادس والعشخون لمجطعية الطصخية لمطظراى  وشرخع الترجريذ, مظراى  التعمريع 

 أاسصذ. 0-0ف  العالع العخبي وت,جيات اليػية , جامعة ويغ اطذ , دار الضيافة , 
تيا , مجمة الطمظ سرعػد ضيػرىا وقػ  (  اليػية الػشظية السعػدية . وػامم0200دمحم حسغ حسغ ) -00

 (.0(, ع )06داب , م  ), كمية اخ
( ت,ميررم وت ررػيع رررجمات الطجتطعررات ال خويررة بطظص ررة 0112بررخاليع الط,يطيررج  )دمحم وبررج الكررخيع إ -00

ال صرريع , دراسررة فرري جغخا يررة الخيررو , سمسررمة الخسررائم العمطيررة , مخكررد ب,ررػث كميررة اخداب , 
 الخيال .جامعة الطمظ سعػد , 

(   م اشخ العػلطة ومر  اليػيرة الف ا يرة , ال راىخة , دار نيضرة مصرخ لمصباورة 0111دمحم وطارة ) -06
 والظشخ, الصبعة األول .

ت ررجيع مظراى  التعمريع فر  العررالع العخبري وت,رجيات اليػيرة , الطررؤتطخ  ( 0202م,طرػد كامرم الظاقرة ) -02
طصخية لمطظراى  وشرخع الترجريذ, جامعرة العمطي الجولي ال امذ , السادس والعشخون لمجطعية ال

 أاسصذ. 0-0ويغ اطذ , دار الضيافة , 
طيررة نشرصة لتظقررائع ومر  األ  (   بخنرام 0202مخفرت راراد احطررج دمحم , وسرظال ومر  أحطررج يػسرف ) -02

, الطررؤتطخ العمطرري الررجولي ال ررامذ , السررادس والعشرررخون  ال,ررذ الررػشظي لررجع أش ررام الخوضررة
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ع الترجريذ, مظرراى  التعمرريع فرر  العرالع العخبرري وت,ررجيات اليػيررة , لمجطعيرة الطصررخية لمطظرراى  وشررخ

 أاسصذ. 0-0جامعة ويغ اطذ , دار الضيافة , 
التاريخ ال جيع بيغ اليػية الف ا ية واليػية الػشظية و مجمرة ال ظرػن (   0202مدىخ حسغ ال  اجي) -02

 والعجد الفاني.واألدب وومػم النسانيات واتجتطاع و كمية المارات لمعمػم التخبػية 
(   مظراى  المغرة العخبيرة وتعديرد 0202بخاليع نصرخ , وم,طرػد جرالم الرجيغ سرميطان )معاشي دمحم إ -08

البظررال ال كررخع والظ سرري فرر  مخاحررم التعمرريع العررام , الطررؤتطخ العمطرري الررجولي ال ررامذ , السررادس 
العرالع العخبري وت,رجيات  والعشخون لمجطعية الطصخية لمطظاى  وشرخع الترجريذ, مظراى  التعمريع فر 

 أاسصذ. 0-0اليػية , جامعة ويغ اطذ , دار الضيافة , 
وررالع الكترر  ر , الوررالم والسياسررة وسررائم اتتصررام والطشرراركة السياسررية   ( 0222مكرري ثررخوت ) -01

  .الصبعة األول  ,ال اىخة 
مخكررد جيررم  , العػلطررة الف ا يررة وأثخىررا ومرر  ىػيررة الشررعػب العخبيررة  (0202نسرريطة  مررام جي ررخي ) -62

 .شخابمذ ,الب,ث العمطي 
(  دور مظي  العمػم لمطخحمة الطتػسصة بالططمكة العخبية السرعػدية 0202وم  أحطج ف ييي ) ي,ي  -60

فررري تعديرررد اليػيرررة الػشظيرررة , الطرررؤتطخ العمطررري الرررجولي ال رررامذ , السرررادس والعشرررخون لمجطعيرررة 
العخبرري وت,ررجيات اليػيررة , جامعررة , مظرراى  التعمرريع فرر  العررالع  الطصررخية لمطظرراى  وشررخع التررجريذ

 أاسصذ. 0-0ويغ اطذ , دار الضيافة , 
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