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نلنة الياشس
بسم اهلل الرْحن الرحقم

مـ مؼتضقوت اًمعؿؾ اجلومعل آهتامم اًمشديدي سمؽقػقدي يمتوسمدي
اًمرؾموئؾ اجلومعقي واعمؼوٓت اًمعؾؿقدي طمراد ًو قمدغم قؼقدؼ قمدغم
مراشمددى اًمضددلط اًمعؾؿددل واًمػـ دل ًمؾرؾمددوئؾ واعمؼددوٓت اًمعؾؿقددي
واجلومعقي ويمون مـ طمسـ اًمتقومقؼ جلومعتـدو جضمومعدي ل اًملقدً
اًمعوعمقي) ن قظك سمنىمومي دورة قمؾؿقي ًمطؾلتفو إقمزاء ومدـ ِىم َلدؾ
طمي ؾموشمذهتو و قمضوء هقئتفو اًمعؾؿقدي ؾمدامطمي اًمشدقل اًمدييمتقر
ـمالل احلسـ جدام شمقومقؼف).
ومشؽَّؾً اًميورة اًمتعؾقؿقي ًمؽتوسمي اًمرؾموئؾ اجلومعقي اًمتل ىمومفو
مفؿي ذم اًمطردؼ اًمصحقح وىمي
ذم ضمومعتـو قموم ج2108م) ظمطقة َّ
اهتؿً ضمومعتـو سموًمتغطقي اإلقمالمقي اًمؽومؾي هلذه اًمديورة ولًمدؽ
َّ
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مـ ظمالل كنمهو ذم اعمقىمع اإلًمؽؽموين اًمرؾمدؿل هلدو مدـ طمقـفدو
وشمقزدعفو قمغم ؿمؽؾ ىمراص سمؽقػقي قموًمقي وإظمراج ُمتؼـ يمام هندو
ردومً لًمؽ سمتؽػؾ كنمهو قمغم هقئي يمتوب قؼقؼ ًو ًمؾػوئدية إيمدؼم
وإوؾمع.
متؿـلم جلؿقع ـمؾلتـو إقمزاء آؾمتػودة مـ هذه اًميورة ومدـ
هددذا اًمؽتددوب ذم قؼقددؼ إومضددؾ ذم يمتوسمددي رؾمددوئؾفؿ اجلومعقددي
ومؼوٓهتؿ اًمعؾؿقي.
عامدة البحث العؾؿي  /جامعة آل البقت العادقة
مديـة قم ادؼدسة
 4443هجري  2024 /مقالدي
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بسوه تعاىل0
ُألقيتتته تتتضر ت انتتتبت هتتتي الدتتتر تلشتتتطال تلت ت ط تل تتتي ت ت
تلعادلي ت ي ة ت اتتن

تحلستتي (دتم ت فيقتته يف جاهع ت

تلديتته

تدلق ّشت ت يف فت ت ث ثت ت أةتتتام تهطت ت

هتتتي  7 /8إىل /7/1٠

 ٠٠18م تدل تفق  ٠2شَ ّت  1249ت ثتن دوًّته وًُ وته للطرتبيف يف تضت
تلكطاب بطا ة  / 2مجاد

تلوىل  1224 /ت ٠٠٠1 /م.
أ اى تخلزعلي
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شهس وتكديس
اًمشؽر واًمتؼيدر اًمؽلدػمان جلومعدي ل اًملقدً^ اًمعوعمقدي قمدغم
رقمودتفو اًميائؿدي ًمطؾلتفدو و ؾمدوشمذهتو و قدع يمقادرهدو اًمتعؾقؿقدي
واإلداردي وقمغم قمؿؾفو اًميؤوب ًمالرشمؼوء سموًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي يمدام
ؿمؽر هقئتفو اًمعؾؿقي اعمق َّىمرة :حلرافو ومشدوريمتفو ذم هتقئدي سمـدقد
هذه اًمقرؿمي اًمعؾؿقدي اخلوادي سمطؾلتـدو إقمدزاء ذم قدع مراطمدؾ
اجلومعددي .يمددام ؿمددؽر قددع اًمطؾل دي اعمشددوريملم ذم هددذه اًمدديورة
اًمتعؾقؿقي ويمدذًمؽ قدع اإلدارددلم واًمػـقدلم اًمدذدـ ؾمدو قا ذم
ظمص سموًمشؽر إؾمتول اًمييمتقر اًمسقي كدذدر
إكجوح هذه اًميورة و ّ
احلسـل جرئقس جلـي اًمييمتقراه واًمسطح اًمراسمع ذم اجلومعي) قمدغم
دقمؿف اًمعؾؿدل واعمعـدقي إلىمومدي هدذه اًمقرؿمدي اًمعؾؿقدي ًمطؾلتـدو
إقمزاء يمام شمؼيَّ م سموًمشؽر ًمسامطمي اًمشقل اًمػووؾ ريمون اخلزقمكم
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قمغم سمذًمف اجلفقد اًمؽلػمة ذم كظؿ وشمرشمقى حمورضات هدذه اًمقرؿمدي
اًمعؾؿقي و َّومؼف اهلل ًمؾعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح.
و ظمر

دقمقاكو(:ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ)[سوورة يووكس]

واغم اهلل قمغم ؾمقيكو حمؿي و ًمف اًمطقللم اًمطوهردـ اعمعصقملم.
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املكدِمة
سملمس احلوضمدي
ٓ ردى َّن اًملوطمٌ ذم مراطمؾ اًميراؾموت اًمعؾقو ّ
إمم اًملحٌ اًمعؾؿل واقًٓ سمف إمم:
 -0شمؼيّ م اعمعرومي مـ ضمؾ شمقومػم اًمظروف اًمتل ُُتؽدـ اإلكسدون
مـ اًمقاقل هليومف وهمودتف.
 -2اؾمتـلوط ـمرق ضميددية ذم معوجلدي اعمشدويمؾ اًمتدل شمعدؽمض
طمقوة اإلكسون قمؾؿق ًو و قمؿؾق ًو.
 -3إقمودة ىمراءة سمعض اعمقاوقع اًمؼيدؿي وقؼقؼفو قؼقؼ ًو قمؾؿقد ًو
دىمقؼ ًو ٓ شمشقسمف ؿموئلي.
 -4دراؾمي إمقر اعمستحيصمي سمشتك اعمجوٓت اًمعؾؿقي واًمتـظػم
هلو سموًمشؽؾ اعمقوققمل إمثؾ.
 -5ايمتشوف طمؼوئؼ مل دسلؼ إًمقفو ّي سموطمٌ مـ َىملؾ يمدام هدق
احلول ذم كتوج مـفٍ آؾمتـلوط.
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 -6ومفؿ ضميدي ًمؾاميض وسمحٌ ضميدي ًمؾحورض.
ال قمـ لًمؽ َّ
وومض ً
ومنن اًملحٌ اًمعؾؿل دعقد قمغم اًملوطمدٌ كػسدف
سمػقائي ؿمخصقي هومي وًمذًمؽ شمميمي اًمسقوؾموت اًمؽمسمقددي احليدثدي
ذم قع مستقدوت اًمتعؾقؿ قمدغم

قدي اًملحدٌ اًمعؾؿدل وومقائديه

سموًمـسلي ًمؾلوطمٌ ٓؾمقام ذم اعمجوٓت اعمعرومقي اًميدـقي إلظمراضمفدو
مـ اًمند واًمؽمايمؿ وآضمؽمار إمم اًمـظؿ واًمضلط واإلسمياع.
مـ هـو شملـًَّ اًمؾجـدي اًمعؾؿقدي ذم اجلومعدي قمؼدي ورؿمدي قمؾؿقدي
سم ُلعيهيو اًمـظري اًمعؾؿل واًمتطلقؼل اًمعؿكمً :مقؽقن قدع اًمطدالب
ىمددودردـ قمددغم اًمسددػم اًمعؾؿددل ذم سمحددقصمفؿ ورؾمددوئؾفؿ اًمعؾؿقددي
سموًمشؽؾ اًمذي دمؾمس مـ ظمالًمف اًمقاقل ًمـتدوئٍ ضميددية ُشمثدري
ختصصدوهتو اعمتشدعلي واعمتؽ ّثدرة
يمو َّومي ؿمؽول احلقوة اعمعرومقي سمؽؾ ّ
طمقٌ ؾمتؽقن اًمـؼوط اًملورزة ذم اًمقرؿمي وؿـ هذه اعمحوور اًمؽؾقي
كػي اًمذيمر ذم هياف هذه اًمقرؿمي اًمعؾؿقي.
مفؿتـو دموه اعمشوريملم ذم هذه اًمقرؿمي اًمعؾؿقدي كظرددي
وؾمتؽقن َّ
مفؿي اًمطؾلي اعمشوريملم ومقفو شمطلقؼقي قمؿؾقي.
قمؾؿقي و َّ
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الػفرس اإلمجايل لؾورشة العؾؿقة
 مؼدمة
 أهداف ومفام الورشة العؾؿقة
 ادحور إول :البحث العؾؿي (اهلوية ،اخلطوات ،اجلذور)

أوًٓ :هقدي اًملحٌ اًمعؾؿل
ثاكق ًا :اخلطقات اًمػـّقي ًمؾلحٌ اًمعؾؿل
ثالث ًا :اجلذور اعمـطؼقي ًمؾؿـفٍ اًمعؾؿل و قي اًملحٌ ومقف
 ادحووور الثوواي :كقػقووة اكاخوواب العـوواوين إاووؾقة والػرعقووة
الرسائل اجلامعقة

أوًٓ :ملودئ قمو َّمي ذم اظمتقور قمـقان اًمرؾموًمي اجلومعقي
ثاكق ًا :اًمضقاسمط اًمعؾؿقي واًمػـّقي اعمطؾقسمي ذم اًمعـقان اعمـتخى
ثالث ًا :مقر دـلغل مراقموهتو قمـي اكتخوب اًمعـقان اعمـوؾمى
رابع ًا :اًمػرق سملم اًمػؽرة واعمشؽؾي واإلؿمؽوًمقي اًمعؾؿقي
خامس ًا :اًمػرق سملم اًمعـقان واعمقوقع واعمسلًمي
 ادحور الثالث :كقػقة كاابة اخل َّطة اإلمجالقة لؾرسالة اجلامعقة

أوًٓ :يمقػقي اؿمتؼوق إؾمئؾي مـ قمـقان اًمرؾموًمي اجلومعقي
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ثاكق ًا :معؾقمدوت طمدقل اًمطدرح جاإل دوزم) مدـ ىملقدؾ جرضورة
اًملحٌ ومروقوت اًملحٌ ر ي إؾمتول اعمنمف)
 ادحور الرابع :كقػقة كاابة اخل َّطة الاػصقؾقة لؾرسالة اجلامعقة

أوًٓ :قيدي اعمـفٍ و اعمـوهٍ اًمعؾؿقي ذم اًملحٌ
ثاكق ًا :سمقون ومروقوت اًملحٌ
ثالث ًا :ومصقل اًمرؾموًمي جظم َّطي اًملحٌ)
رابع ًا :شمقوقح سمعض اعمطوًمى اًمػرقمقي ذم اًمطرح جاًمتػصقكم) مدـ
ىملقؾ سمقون كققمقي اًملحٌ شمعردػ اعمسلًمي وسمقون اًمتسوؤل اًمرئقسدل
ًمؾرؾموًمي اًميراؾموت اًمسوسمؼي هياف اًمرؾموًمي ضموكى اإلسمدياع ذم
اًمرؾموًمي ومفرس اعمصودر واعمراضمع.
 ادحور اخلامس :كقػقة اكاخاب ادصادر وادراجع العؾؿقة وكقػقوة
آساػادة مـفا

أوًٓ :اًمػرق سملم اعمصودر واعمراضمع
ثاكق ًا :يمقػقي اكتخوب اعمصودر واعمراضمع اًمعؾؿقي
ثالث ًا :يمقػقي آؾمتػودة مـ اعمصودر واعمراضمع اًمعؾؿقي
 ادحووور السووادس :مـوواهج البحووث العؾؿووي اد َّابعووة الرسووائل

ادلقذّمة 09 .............................................................
اجلامعقة

أوًٓ :ادـاهج العؾؿقة البسقطة ادعاؿدة الدراسات الديـقة
اًمـقع إول :اعمـفٍ اًمعؾؿل آؾمتؼرائل
اًمـقع اًمثوين :اعمـفٍ اًمعؾؿل اًمقاػل جاًمتقاقػل)
اًمـقع اًمثوًمٌ :اعمـفٍ اًمعؾؿل اًمتحؾقكم
اًمـقع اًمراسمع :اعمـفٍ اًمعؾؿل آؾمتـلوـمل
اًمـقع اخلومس :اعمـفٍ اًمعؾؿل اًمـؼيي
ثاكق ًا :ادـاهج العؾؿقة ادر ّكبة ادعاؿدة الدراسات الديـقة
اًمـقع إول :اعمـفٍ اًمعؾؿل آؾمتؼرائل اًمتحؾقكم
اًمـقع اًمثوين :اعمـفٍ اًمعؾؿل آؾمتؼرائل اًمقاػل
اًمـقع اًمثوًمٌ :اعمـفٍ اًمعؾؿل آؾمتؼرائل آؾمتـلوـمل
اًمـقع اًمراسمع :اعمـفٍ اًمعؾؿل اًمتحؾقكم آؾمتـلوـمل
اًمـقع اخلومس :اعمـفٍ اًمعؾؿل اًمتحؾقكم اًمـؼيي
الاعورف عوذ كقػقوة كاابوة البحوث ادؼوارن
 ادحور السابع:
ّ
الرسائل اجلامعقة

أوًٓ :اخلطقات اًمعؿؾقي ًمؽتوسمي اًملحٌ اًمعؾؿل اعمؼورن جاًملحٌ
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اًمؼر ين اعمؼورن ُكؿقلضم ًو)
اعمرطمؾي إومم :قؼقؼ مؼيموت اًملحٌ اعمؼورن
اعمرطمؾي اًمثوكقي :قؼقؼ اعمؼوركي
اعمرطمؾي اًمثوًمثي :سمقون اًمقضمف اعمختور مع اًميًمقؾ
ثاكق ًا :شمطلقؼ قمؿكم
ثالث ًا :مالطمظوت قمو َّمي
الاعرف عذ كقػقة الاحؾقل العؾؿوي الرسوائل
 ادحور الثامنّ :
اجلامعقة

أوًٓ :اخلطقات اًمعؿؾقي ًمؾتحؾقؾ اًمعؾؿدل ذم اًملحدٌ اًمعؾؿدل
اعمؼورن
اعمرطمؾي إومم :قيدي اعمـوهٍ اًمعؾؿقي اًمتدل د ّتلعفدو ادحوب
اًمـصقص اعمراد إضمراء اعمؼوركي سمقـفو
اعمرطمؾي اًمثوكقي :قيدي إدوات اًمعؾؿقي اعمقاومؼي ًمطلقعي اًملحٌ
اًمعؾؿل اعمؼورن
اعمرطمؾي اًمثوًمثي :حمووًمي اًمؽشػ قمـ ضمذور اًمـصقص اعملحقث
ومقفو
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صمؿ ملـوئق ًو
اعمرطمؾي اًمراسمعي :حمويمؿي اًمـصقص اًمتػسػمدي سمـوئق ًو َّ
ثاكق ًا :شمطلقؼ قمؿكم
ثالث ًا :مالطمظوت قمو َّمي
 ادحور الااسع :ا ُدؾخَّ ص ،كؾقوات البحوث (ادؼدموة اجلامعوة)،
اخلامتة

اعمؼيمي

قي مقوقع اًملحدٌ إهدياف ؾمدئؾي اًملحدٌ

مشؽؾي اًملحٌ ومروقوت اًملحٌ طمديود اًملحدٌ اًميراؾمدوت
اًمسوسمؼي اعمـفٍ اًمعؾؿل اعم َّتلع ذم اًملحٌ ىمـقات ع اعمعؾقمدوت
هقؽؾقي اًملحٌ
مفؿة
 ادحور العاذ :مالحق َّ

أوًٓ :اعمرؿمي اًمعؾؿل ووفمقػتف اًمعؾؿقي
ثاكق ًا :اعمنمف ووفمقػتف اًمعؾؿقي
ثالث ًا :اعمنمف اعمسوقمي ووفمقػتف اًمعؾؿقي
رابع ًا :ظمالىمقوت اًملحٌ اًمعؾؿل ذم اًمرؾموئؾ اجلومعقي
خامس ًا :اػوت وذائط اعمـوىمشلم
سادس ًا :إهياف اًمرئقسقي اعملتغوة مـ اعمـوىمشي
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سابع ًا :وًمقدي اًمعؾـقي ًمؾؿـوىمشي
ثامـ ًا :كظوم ؾمػم اعمـوىمشي
تاسع ًا :كؿط اعمـوىمشي
عاذ ًا :إقمالن ىمرار وطمؽؿ جلـي اعمـوىمشي
الاعورف عوذ الضووابط ادعاؿودة كاابوة
ادحور احلادي عشور:
ّ
ادؼآت العؾؿقة

أوًٓ :مرطمؾي اعموضمستػم جاًمضقاسمط اًمعؾؿقي واًمػـّقي)
ثاكق ًا :مرطمؾي اًمييمتقراه جاًمضقاسمط اًمعؾؿقي واًمػـّقي)
ثالث ًا :كصوئح قمو َّمي
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أٍداف ومَاو الوزشة العلنية
مـ هؿ هياف اًمقرؿمي اًمعؾؿقي مو دكم:
اًمتعرف قمغم يمقػقي اكتخوب اًمعـوودـ إاؾقي واًمػرقمقي ذم
-0
ّ
اًمرؾموئؾ اجلومعقي.
 -2اًمتعد ّدرف قمددغم يمقػقددي يمتوسمددي اخل َّط دي اإل وًمقددي ًمؾرؾمددوئؾ
واًملحقث اجلومعقي.
 -3اًمتعد ّدرف قمددغم يمقػقددي يمتوسمددي اخل َّط دي اًمتػصددقؾقي ًمؾرؾمددوئؾ
واًملحقث اجلومعقي.
اًمتعرف قمغم اكتخوب اعمصودر واعمراضمدع اًمعؾؿقدي ويمقػقدي
-4
ّ
آؾمتػودة مـفو.
اًمتعرف قمغم مـوهٍ اًملحٌ اًمعؾؿدل اعم َّتلعدي ذم اًمرؾمدوئؾ
-5
ّ
واًملحقث اجلومعقي جذم طميود اًميراؾموت اًميدـقي).
 -6اًمتعد ّدرف قمددغم يمقػقددي يمتوسمددي اًملحددٌ اًمعؾؿددل اعمؼددورن ذم
اًمرؾموئؾ واًملحقث اجلومعقي.
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اًمتعرف قمغم يمقػقي اًمتحؾقؾ اًمعؾؿدل اعمؼدورن ذم اًمرؾمدوئؾ
-7
ّ
واًملحقث اجلومعقي.
اًمتعرف قمدغم يمقػقدي يمتوسمدي يمؾ ّقدوت اًملحدٌ ذم اًمرؾمدوئؾ
-8
ّ
واًملحقث جاعمؼيمي اجلومعي).
ال قمـ لًمؽ َّ
وومض ً
ومنن مـ مفوم اًمقرؿمي اًمعؾؿقي:
 -0شمؼيدؿ إقمامل اًملحثقي جلؿقع ـمالب اجلومعديٓ :ـمالقمفدؿ
قمددغم خمتؾددػ اعمراطمددؾ واًمشدددروط اعمطؾقسمددي ًمتحضددػم ؿمددفودة
اًملؽدوًمقردقس واعموضمسددتػم واًمددييمتقراه ومسددوقميهتؿ ذم شمطددقدر
سمحقصمفؿ وختردٍ سمدوطمثلم ىمدودردـ قمدغم سورؾمدي وإدارة اًملحدٌ
اًمعؾؿل.
 -2شمـؿقي اعمفورات اًمعؾؿقي اعمتقومرة ًمديى اًمطدالب وآرشمؼدوء
هبو وحمووًمي إووومي مفورات ضميدية شمتط ّؾلفو اًملحدقث اًمعؾؿقدي ذم
اًمرؾموئؾ اجلومعقي يمؿفورة اًمتحؾقؾ.
 -3شمطقدر ىموسمؾقوت إؾموشمذة ذم قمؿؾفؿ اًمعؾؿل واًمؽمسمقي دمدوه
ـمؾلتفؿ.
 -4شمزودي اًملـؽ اعمعؾقمويت ًمؾجومعي سميورات قمؾؿقي متؽومؾدي
قمغم اعمستقى اًمصقيت واعمرئل واعمستقى اًمؽتلل واًمتيودـل.

