
عجارملا ةباتكو سابتقالاو قيثوتلا يف دعاوق
 ةسداسلا ةرضاحملا– ثحب جهانم



ةرضاحملا رواحم
 نتملا يف قيثوتلا•
"يفرح " رشابملا سابتقالا•
 رشابم ريغلا سابتقالا•
 ؟ ةيلفسلا يشاوحلا مدختست ىتم•
 عجارملا ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق•
 عجارملا ةمئاق يف عجرملا قيثوت ةقيرط•
 ثحبلا ريرقت ةباتك يف ةماع تاداشرإ•



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث

  ةباتك نيب قرف كانه له
 ةطخ ةباتكو ثحبلا ريرقت

 ؟ ثحبلا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث

 : نينثالا نيب ةيساسأ قورف٤ كانهمعن : باوجلا
 ريرقت ربتعي امنيب ثحبلا نم ءزج ربتعت يهو ثحابلا اهيلع ريسي فوس يتلا ةيساسألا تاوطخلا ثحبلا ةطخ نمضتت1.

. ةطخلا نم لمشأ ثحبلا
.ةضيرعلا طوطخلا هذه ليصافتل ثحبلا ريرقت ضرعتي امنيب ، ثحابلا اهب دشرتسي ةضيرع طوطخ ثحبلا ةطخ لثمت2.
 ةساردلا نم ءاهتنالا دعب نوكيف ريرقتلا مأ ، ةلكشملا ددحيو أرقيو ثحابلا علطي نأ دعب يأ هئارجإ لبق ثحبلا ةطخ بتكت3.

 . ةلماك
 ةغلب ثدحتلا نم ةطخلا ةغايص ليوحت انه اهيعاري يتلا رومألا زربأ نمو ، ةطخلا ةباتك ثحابلا ديعي ثحبلا ريرقت ةباتك دنع4.
.يضاملا ةغلب ثدحتلا ىلإ لبقتسملا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

.كلذ ريغ ىلع تاميلعتلا صنت ملام ، ضيبأA4 قرو ىلع عوبطم ريرقتلا نوكي1.
 ةيئالمالاو ةيوغللا ءاطخألا نمً ايلاخ ةنجلل ملسيو ةيزيلجنا وأ ةيبرع ةميلس ةغلب ريرقتلا بتكي2.

.ةيعبطملاو
 ماقرألابتكت ةلاحلا كلت يفف ، زمر وأ راصتخا وأ مقرب أدبت نأ زوجي الو ةملكب ةلمجلا أدبت نأ بجي3.

.ةباتك تاراصتخالاو زومرلاو
 عم ةلماك ةرم لوأ اهدورو دنع بتكتو ةرورضلل الإ اهمادختسا مدعو ناكمإلا ردق تاراصتخالا ليلقت4.

 ةرورض عم ،ساوقأ نودب ةقحاللا تارملا يف طقف راصتخالا مدختسي مث ،نيسوق نيب راصتخالا عضو

. ريرقتلا ةمدقم يف ثحبلا يف ةمدختسملا تارصتخملاب ةمئاق عضو



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

. اهرخأ وأ ةحفصلا ةطسو يف أدبت نأ زوجي الو ةديدج تاحفص يف ةيسيئرلا ريرقتلا نيوانع أدبت .٥

 مدختسي امنيب ، ةيبرعلا ةغللاب كلذو ةيسيئرلا نيوانعلل۱٦ و نيتملا ةباتك يف۱٤ مجح فرحلا مدختسي .٦
. لوادجلا لخاد طخلا ريغصت زوجيو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف نيوانعلل۱٤ و نتملل۱۲ مجحلا

Times ( طخلا عون مدختسي .۷ NewRomans( طخلا عون و ، ةيزيلجنإلا ةغلل Arabic

Transparentكلذ ريغ لع ةعماجلا تاميلعت صنت ملام ، ةيبرعلا ةغلل .



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

.ةيبرعلا ةغلل صنو ةفاسمو ، ةيزيلجنإلا ةغلل نيتفاسم روطسلا نيب ةفاسملا نوكت.۸
، ةدحاو ةفاسم عجارملاو تاموسرلاو لوادجلا نيوانعو ةيسيئرلا نيوانعلا ةباتك دنع ةفاسملا نوكت .۹
 .ةيلي يذلا عجرملاو عجرملا نيب نيتفاسمو
. مس۲.٥ نوكتف شماوهلا ةيقب امأ  ،۳.٥ ديلجتلا ةهج نم شماهلا ةفاسم نوكت.۱۰
يف ناونعلا نوكي نأ بجيو ،لفسألا يف مسرلاو لكشلا ناونعو ىلعألا يف لوادجلا ناونع بتكي .۱۱
. هاوتحم نع اربعم نيتلاحلا



 ثحبلا ريرقت  ةباتك يف ةماع تاداشرإ :ًاثلاث
: ثحبلا ريرقت جارخإ يف اهتاعارم يغبني ةماع تاظحالم

 لوادجلا رهظت نأ بجيو ، ريرقتلا لخاد امهنم لكل لسلستم لكشب تاموسرلاو لوادجلا مقرت.۱۲
.)قحالملا عم (ريرقتلا ةياهن يف اهعضو زوجي الو ةشقانملاو جئاتنلاب اهركذ دعب ةرشابم موسرلاو

.)Boid ( متاق دخب لوصفلا نيوانعو ريرقتلا ناونع بتكي .۱۳



 تاحفصلا ميقرت

 ةغللا يف امأ ،)خلا......،i،ii لثم ( ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرتل ةينامورلا ماقرألا مدختست
)خلا.....د،ج،ب،أ لثم ( ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرتل ةيدجبألا ةيبرعلا فورحلا مدختسن ةيبرعلا

 ، ةحفصلا ىلعا طسو فرحلا وا زمرلا عضويو ديهمتلا وأ ةمدقملا ةحفص نم ةيديهمتلا تاحفصلا ميقرت أدبي
 .ناونعلا ةحفص ىلع ميقرتلا رهظي الو

 . لكشلا وا لودجلا ىلعا ميقرتلا عضوي ضرعتسم لكشب ةعوبطملا لاكشالاو لوادجلا ةلاح يف
. ميقرتلا مجح ريغصتلا لمشي نأ زوجي ال ةحفصلا ريغصت دنع



فالغلا ةحفص-  ةيديهمتلا تاحفصلا

 : ىلع يوتحت
 هرارقإ مت امك ريرقتلا ناونع1.
 الماك ثحابلا وأ بلاطلا مسا2.

 فرشملا مسا3.
 : ةيلاتلاهرابعلا مث4.

 ةجرد ىلع لوصحلل اًلامكتسا ةلاسرلا هذه تمدق
............ صصخت يف ...........



ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ءادهإلا ةحفص .ب

 ةلقتسم ةحفص ىلع عضويو راصتخالاو ةطاسبلا ءادهالا صن يف ىعاريو

 ركشلا  ةحفص .ج

 . ثحابلا ةمهم اولهس نيذلا صاخشألا ضعبو فرشملا ىلع ركشلا رصتقي



 تايوتحملا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 لوصفلاو ماسقألا نيوانع ىلع لمتشي
 تاحفصلا ماقرأ ركذ عم ثحبلاب ةصاخلا
 لضفيو ماسقألا كلت اهيف تدرو يتلا
 ثيحب ايليصفت سرهفلا نوكي نأ ضعبلا

  . ةيعرفلا ماسقألا ةفاك ىلع لمشي



لوادجللا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ةلقتسم ةمئاق يف لوادجلا بيترت متي
 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع حضوت



 لاكشألا سرهف-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

طئارخلاو ةينايبلا موسرلا بيترت متي
 ةلقتسم ةمئاق يف  ةيحيضوتلا لاكشالاو

 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع حضوت



 قحالملا ةمئاق-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 ثحابلا اهنمضي يتلا قحالملا بيترت متي
 حضوت ةلقتسم ةمئاق يف هتسارد يف

 اهتاحفص ماقرأو اهنيوانع



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات
 تانايبلا ليلحت ةيلمع ىتح هثحب ةلكشم ديدحت نم ءادتبا ثحابلا هب ماق ام مهأ نع ارصتخم اريرقت نمضتي

 . تاجاتنتسا ىلإ لصوتلاو

صخلم ةملك بتكت  مث دجو نإ كراشملا فرشملاو فرشملا مساةيلي ثحابلا مسا مث ثحبلا ناونعب صخلملا ةحفص أدبت

 نع هتاملك ديزت الو ديدج رطس ةيادب يف صخلملا  أدبي كلذ دعب ، ةحفصلا طسو يف نوكتو ، )Abstract ( وأ
. ةيوبرتلا ةسسؤملا هيلع صنت ام بسح ، ةملك٤۰۰

 ةيسيئرلا جئاتنلل صيخلتو تانايبلا ليلحت قرطو تاودألاو ةنيعلاو عمتجملاو ةساردلا فادهأ ىلع صخلملا لمتشي
. 

 . ةيحيضوت لاكشا وا موسر وا لوادج يأ لمشي الو

 . ةيزيلجنإلا و ةيبرعلانيتغللاب صخلملا بتكي نأ بجي



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات



 ثحبلا صخلم-ةيديهمتلا تاحفصلا عبات

 قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن


