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 حقـــىق كلُــــت ال

    مقدمــــــــت: أواًل 

 

تقدد ًلميُددحلوى قددىملاًّأٍاددأيلًمأمََُددأيلََددْللميوددحلوىلنددأىىيَىَلتددٍلوى قددىملا دد ل و ُددأٌلوى أىدد لٍددألللللل

اأإلضدأتحلوىدًلللل–وََّللوىْظدأًلوىَ َدىهلادهلتدٍلوىنيُدحلىي أىد للللللل,لِأعحلٍ  َ ةلاْاأحلل132ٍاَىعهل

وهداولوىلًّدأٍ للل,لتلعَيُدحلتدٍلٍادأهلوىقدأّىُلووىق دأ للللللاَ أا حلت لُقأل–وى يوِأتلوألمأمََُحلوىْظًَحل

ٍ لعلًَ أيلاأىّْلحلىي يوِأتلوىَّدأيُحلوىَصصصدحلىيَدىن ُِلتدٍلوىق دأالوى دأًلووى دأٍيُِلتدٍلوىق دأالللللللللل

ووىه فلٍِلوى يوِأتلوىَّأيُحلٍّأع ةلوىَي  قُِلاهألعيًليتعلٍّ ىوهٌلوألمأمٍََلووى َيدٍلل.وىصأصل

حلتٍلت ًةلووٍُةلٍِلوىٍٍِلًُلتقىًللا  ىًَلٍن لحلقأّىُّحلهأٍحلت ٌلوق ل ِ  أعتلوىنيُ.لووىىنُ ٍل

ل.ًٍووعلاأىيغأتلوألوْلُحل

ل

 الطلبـــــــــت  :ثبنُــــًب 

 

طأىلدأيلل(للل86)للطأىلدأيلوطأىلدحلولوايدغلعد ملوىصدًَاُِلىي دأًلوىَأضدٍلللللللل(لل581)للايغلع ملطيلحلميُحلوى قىمل

ل.وطأىلحل

ل

ل

 ـــت التدرَــــــس أعضــــبء هُئـ :ثبلثــــًب 

 

ع دىلهُئدحلتد يَُلولاأإلضدأتحلوىدًلعد ملٍدِلللللللل(ل12)ايغلع ملًع أ لهُئحلوى  يَُلتٍلميُدحلوى قدىمللل

وَقىًلًع أ لهُئحل.للوىَ أضًَِلغًُلوىَ  ًغُِلى غ ُحلمأتحلٍاأالتلوىَ ًتحلوألِأُِحلتٍلوى قىمل

ٌلللللل ولومداىللاأىل دالوى يَدٍلور دىيللللللوى  يَُلتٍلوىنيُحلاإِد  َأهلوىىِدأيولوى  َ دحلتدٍلوى  يدٌُلووىد  ي

ل.وىَؤتًَوتلوى يَُحلوىَ صصصحلووىَشأيمحلتٍلوىْ ووتلوىَ يُحلووى أىَُحل

ل

 المؤتمـــراث والنــدواث والنشبطــبث الثقــبفُت   :رابعــــًب 

 

ل.ّأمَألاشْأملٍِلوت أملوىًًَةلوأليمُّحل/لٍ أضًةلرىهلوى ْفلوألًٌِلق ٍ هألوىُّ ةل

 .وىشًفلق ٍهألوى م ىيلعَأملياُعللٍ أضًةلرىهلوًويٌ

ل.ٍ أضًةلرىهلوىَ ويَلوىاْأيُحلق ٍهألوى م ىيلِي أُلوىشْأوٌ

لٍ أضًةلرىهلوإلش ًوكلوىاًٍٍلق ٍهألوى م ىيلخي وُلقْ ح

ل.ٍ أضًةلرىهلت لُقلوىقأّىُلٍِلرُالوىٍٍأُلق ٍهألوى م ىيليوٍٍلشقًُل

ل.ىوىلحلٍ أضًةلرىهلوًويٌلوى أِ لوِىٍلق ٍهألوى م ىيلعيٍلط

ل.ٍ أضًةلرىهلوى  ًُّلوىاْأيٍلق ٍهألوى م ىيلعل لوىىهأبلوىل ًووٌل

ل

 محبضرة حىل كُفُت كتببت الدعىي قدمهب الدكتىر عُسً أبى فضت 

 .ٍ أضًةلرىهلمُ ُحلم أاحلوى عىيلق ٍهألوىقأضٍلعٍوًلعلُ وتلللل-
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َللللللللللل-  دأٍٍلٍ َد لِديَُأُللللٍ أضًةلردىهلوى يُْدحلتدٍلقدأّىُلًادىهلوىَ أمَدأتلوىاٍويُدحلقد ٍهألوى

 .اشأاشحل

 .ٍ أضًةلرىهلٍل ًلوىَشًوعُحلق ٍهألوى م ىيلعيٍلخ أيلوىش ْأوٌلللل-

وى ًاُددحلقدد ََأيلوردد َ أيلقدد ٍهألوىدد م ىيلرُدد يلًغددأُِّللللللل/لّدد وةلرددىهلٍىضددىالوى لقددأتلوىًوِددُحلللللللل-

 .وىَّ شأيلتٍلوىّ أيةلوىًوُِحلتٍلوأليمُل

َأتلوىَ   ةلوألًٍَنُحلق ٍهألوىلًوتُّىيلمَأهلّ أالًِد أ للّ وةلرىهلوضعلوىاأىُحلوى ًاُحلتٍلوىىاللل-

 .وى يّ حلتٍلوأٍ حلوْىبلمأىُ ىيُّأل

ّدد وةلرددىهلوالت أقُددحلوى وىُددحلى قددىملوإلّّددأُلوٍىقددفلوأليمُلٍْهددألوٍىق هددألتددٍلوىْظددأًلوىقددأّىٍّلللللللل-

 .واليمٍّلق ٍهألوألِ أ لوى م ىيلٍ َ لعيىوُل

 .ُّحلوإلًِويُيُحلق ٍهألوألِ أ لوى م ىيليشأملوىُّ لّ وةلرىهلٍ أه ةلوىّلًلوأليملل-ل

ق ٍهألوى م ىيلقدُُلٍ أتظدحلللل1978ّ وةلرىهلٍّؤوىُحلوىْأقولوىل ًٌلوتقأيلالت أقُحلهأٍلىيغلى أًللل-ل

. 

 .لّ وةلرىهلاًو ةلوالخ ًوالق ٍهألوىُّ لٍَ وحلولىيلٍ ًَلٍ ًََحلوىَينُحلوىصْأعُحلووى اأيَحللل-

حلوىَّدأهَحلوىصأادحلتدٍلوىقدأّىُلوأليمّدٍلقد ٍهألٍد ًَلوىشدؤوُلوىقأّىُّدحلتدٍلللللللللللّ وةلرىهلوىشدًملللل-

 .ضًَلحلوى خولوىُّ لوهأملوىصصأوّحل

 .ٍ أضًةلرىهلوألويوملوى اأيَحلتٍلوى شًَعلوأليمٍّلق ٍ هألوىُّ ةلغ ًَلعل لوىهأمٌلللل-

 .ٍ أضًةلرىهلوىىمأىحلاأى َىىحلق ٍ هألوىَ أٍُحلشايلوىشلىهلللل-

 .رىهلطًملوإلثلأتلق ٍ هألوىَ أٍُحلًََأُلضًَةللٍ أضًةللل-

 .ّ وةلرىهلوى ََىقًوطُحلق ٍهألوألِ أ لوى م ىيلٍ َ لوى َىيٌلللل-

ل.ّ وةلرىهلٍهْحلوىَ أٍأةلق ٍهألّقُ لوىَ أٍُِلوىّأاقلوألِ أ لرُِّلٍايٍلللل-

ل

 التطلعــــــــبث المستقبلُــــــــــــت   :خبمســــًب 

 

ىيلًّددأٍ لوى ويِددٍلووىص ددحلوى يوِددُحلوتقددأيلىيَ ددأًَُلوى أىَُددحلتددٍلوى  يددٌُلللللللوىًَوو ددحلوىشددأٍيحل -1

 .ورأوأتلِىملوى َول

ل

 .وى َولعيًلت  َالًِأىُ لوى  يٌُلووى  يٌلو ِ ص وًلوى قُْحلوى  َ ح -2

ل

ت دد َالاًّددأٍ لتدد يَ لطيلددحلميُددحلوى قددىملاَددألَشددَولتدد يَ لوى يلددحلعيددًلمأتددحلوإلوددًو وتلل -3

 هألوى َيُددحلٍددِلخددلهل وددًو لوىَ أمَددأتلوىصددىيَحلموخددولقأعددحلللللوىقأّىُّددحلووىق ددأيُحلاصددُغل

وىَ نَحلتٍلوىنيُحلت ليلعِل وًو لوىٍَدأيوتلوىَُ وُّدحلىيَ دأمٌلووىَؤِّدأتلووىهُئدأتل وتلللللل

 .وى لقحلاأىلًّأٍ لوى يوٍِل

 

ت دد َالوىَصددأميلوى  يَُُددحلوت  ُددول ِدد ص وٍهألوتاهُددٍلوىَن لددحلامردد  لوىن دد لووىًَووددعللللللللل -4

 .َىوقعلوإلىن ًوُّحل وتلوى لقحلاأىلًّأٍ لوى يوٍِلووى ويَأتلووى

ل

 .ت  َالوىَن لحلوإلىن ًوُّحلوىقأّىُّحلومعٌل ِ ص وًلٍص لًلوى أِىبل -5
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 .معٌلوىل الوى يٍَلألع أ لهُئحلوى  يَُل -6

 

 .عق لّ ووتلوٍؤتًَوتلقأّىُّحلٍ يُحلول قيَُُحلوعأىَُحل -7

 

 .يمحلوى يلحلت  ُولمويلىاأُلوىنيُحلوىَص ي حلوت  ُولمويلٍشأ -8

ل

 .وى  أعولٍعلق أَألوىَا َعلوىَ يٍلوٍؤِّأتهل -9

 

تىتًُلمأتحلوى ّهُلتلى مٍُِلٍْأخلًمأمٍََلَ ل ًلوٍ  يلأتلوإلع َأملوىصأصلووىَ دأًَُلل -10

 .وى وىُحلىي  يٌُل

ل. ّشأ لٍلًْلخأصلانيُحلوى قىمل -11

ل

ل

ّددُحلىي ددأًلوىاددأٍ ٍلرّدد لوىًتدد لوألمأمََُددحلووىاْلكلُةةت الحقةةىقتىٌَددعلًع ددأ لهُئددحلوى دد يَُلتددٍلل

لل2003/2004

ل

ل

 الجنسُت 

 

 

 أردنٍ 

 

 مصرٌ 

ل

 المجمىع الكلٍ مدرسلًِ أ لٍّأع  أستبذ مشبرك أستبذ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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