
 

ل����ا� 	���ل إ����ورة 
	و��ت �ن د�  

 ل	������روع (�  )ال�در

 �!ال	� ا�ل����  د�مل�رض ������� ���� ال�واد الدرا�   

  

   أو���ء ا�
ور، ��أ�زا

ً �ر� �� ��دم�أأن ���
�م  �ود � ��� ً ���ل���� ال	� ا� د�مل ��
�ذا���  ��دم .�� 
در��
�ذ�� و!�� "
���ون ��#


�و��%$� ��
�و��%و � &
� �رض. إ�* ��(& ا��
���& ��(& )���&#� إ����&درو��ً  ا�������� ��ط�" ,�

�/�دة 
�* إ,�
�ذ�دد ���ر 
ن  ا0!�  :�ط�$ت �	�# ال�روط ال!�ل�إإن  ،#��ك 
�3مإ#�ك أو إ، و1د ��ون ا�

ا��
���& وا�ر�����ت  ا��(& ة
�در8#& وا��7$&: ��د و$ود ��ف #���(& ا��
���& (�� ا� �و�ر��د  �
�/�دة 
ن �رض إ����.ر8#& #�0ا� �و�رو )و�8رھ� وا���وم ا��ط#���&� 


�ء: ا�$���& وا0 ���1 . &��#� و���م إ�1
& و��7د ا�ور��س $زءاً 
ن ا0، )��ث#�د إن ��ن �7
ل $�


�ء إ�B . ا20 ).1#�ودا�
ً& �� أ�
���� (و�ق �وا�@ وأ�ظ
& ا0��7د ا�ور�
�3$رة.� &����  

   ؟��ل	� ال�را�$ لدورة��ھ� ال��زة ال&�%


�" ا�
واد ���(& ا��، ا��(& ا,�
���& ��(& )���&""�* �رض �� 
$�ل إ$� &
3
 &���
دورة �� ��م ��&. اا�در�
���دة ا ا��0��&ا���و�& 
�3م ا��(& و��  ���&�
ا� ا��(& ���م �� ���
���& ��(& أم#��ن ��طا�(�ر ط/�ل وا������ن �

�� &
�د��
�B ) إا�%...، وا�$(را��� ا���وم ا��ط#���&و�رى (
)ل ا�ر�����ت وا���ر�% ا�وط�� ا�
واد ا� ا�
7��نا ھذ��7ول 
ن �!ل  ����د�&.�& ا0ا$��ب 
واد ا�در�
ر� ال	� � 
�ذ ا�ل����!�
�ذات ��  �دى ا���وا�

  .ا�
واد ا�درا��&�ل 

�ر�ن #دورة ا���و� ر�#ط�����لأ���ب 
" & ا��0��& و$ود 
ا��در�ب ��B ا���
�ت ا�$د�دة، �3م ، �)�رة، 7ل ��

�م ���ول و�
ل و��د�م 
وا��" 
ن ا��7ص  ا���وص و�و��" أ�ق ا�
�ر�& ا��(و�& �ط/��م #�Gل ��م.�
7�و��ت $د�دة. 

رن و���م �7�و��ت $د�دة. 
ن ��Gرك #3ذا ��* إ
����& ا�
أ�)ر 
ن �� ھ $د�وا�درا��& و

 .&�����م �� دروس �(& �&���
�����& #�7ث ����م ا�ط��ب  ����ا0 درس ا��(& ا���7�و��ت إ
���ول 
واد و
7�وى ا��ص أو ا�وظ�/& 
�����& و�3م ��وى ا��(وي ��ط��ب وا�ط��#& ��* ���#�رإ�
7�ن ا���طوة وھ�ذا �

�طوة#  @#�� B�
����ً  أ�)رط/��م 7��� ���
  &.ا��(& ا��
   

��ر+�ف � �؟ درس ال	� ا�ل���� ا,����� ال�در�  
  
 ا��(& ا��
���& ا��0���طB درس ��� ال�در� ا ط�	�� الدرا��
و��ت �(�رةا� ،ل$
 �G� 3ركو $داً  


�)فو#�Gل �ردي  �Jط/�ل د�ما���د�م  �
�ن 3ذا#��م و ،�� ا�درس أط�0ل 7ال. .  @
�
رن�أن  �ل ط/ل��� 
�واه ا��(وي #�Gل  ��&ادر ��&�ط/��م  �داومن �$ب أ .#
$�ل وا�"و ا����& #7ر�& �طرحوأن �

�& ��طور ��


وس.�
���ر#ا�
3م  �M:   
  

-  Bط�� .و #�د ا�ظ3ر)أ(1#ل  ��ً ��و�ل. �ر!�ن أ�رة إ &ا��(& ا��
���& ا��0���7& 

 .�ل 
رةد$�3  90ا��7&  
دة -

-  B��$�ل 7���فا��
�ر أ��و#ر �7د أ1آأو  B�  د�م�� "

�رة ا�
وا��& إ��و$واز ا��/ر  (
ن ا�ھل)
 وا�3و�& ا��0�رو��& إن و$دت.

  ا���& ا�درا��&. ط��&ا�دوام:  -
  

                                                           
1
�م ��د�
�3 ھذه ا�دورة #ر���& ا���دوق ا�ور#� ��Pد
�ج ا ��ظم   � .���
���ص�J �7راً $0G  ن

 ����

�ن إ�1
& دا�
& �� أ���
ا�


�,  #�د )��ث
ن �7
�ون $����ت �  إ�B دول ا0��7د ا�ور#�. ��



 

  ؟درس ال	� ا�ل���� ا,���� د�ر��ن 
  
�Bدرس �ط ��ا��0 &���
��#ل أن ��#7وا 
در��ن أو 
در��ت �ر�دون ط�#&
ن 1#ل  ا��(& ا���
و��م  .�� ا�
���رھم 
إ�
�&و
ن )م �در�#3م ��B إ�$�ز ھذه ا�
�Gر�& #��
Gروع  �تا�$3ن 1#ل ����
ل � .ا�دورة ا��� �



در�� �7ص� ����
�ظ
3م إ�B �وا�ل 
�3$رة � .ھؤ,ء ا�ط�#& �� ط�1م 
در �
�. ن $ددوا�د�أو ھم �
��
"ھؤ,ء ا�ط�#&  
ل�� B�� وى �ل ط/ل��
ً و����و�ون  ه7د  ��
  ا��(و�& و�3�7.ا�
��G&  )(رات�
�ر�&  

  
  ؟ال!���ل !م� +�ف

  
 ا��
���$واز ا��/ر  , �7
�ونأو #� و��7د ا�ورا0 ��رجدول ��ط!ب وا�ط��#�ت ا�ذ�ن 1د
وا 
ن  أ
��ن�د��� 


ون إ�B ���!ت 
�3$رة وا�ط��#�ت ��ط!ب �د��� أ
��ن و ،�د�3م إ�1
& دا�
& �� أ�
����و�ا ذ��د ھ. ا�ذ�ن ��
���ت 
ن  وا�ط��#�ت ب��ط!��ً ��� ا��رض�$ ��

ند�م ا� ����ق ھذا #Gروط .#��
��م ا�ول )��ث#�د �7 

�$�ل ط/��1رر�م إن . #�و��7د ا�ورا0�
�رة ا�
وا��& و$واز ا��/ر إ�ر$وا 
��م ا��7ور ���د�� 
" ، �م��
�$�ل، ��دھ� وا�#ط�1��ط�
� Gرح �وراً ��& ا��0�رو��& �!ل أ��م ا��درس ��  " أن ��Gركإذا ��ن ط/��م �

  .ا��(& ا��
���& ا��0��
  

���دو�� ھم                                                ةا���د/ ا���د 
�� ا�درس  �ل!���ل��� ا��7& و��و
ون 

�رة ا�
وا��&.إو��   
  
  

  درس ال	� ا�ل���� ا,�����ن ھو ال��ؤول �ن �  ؟�� ال�در
  

��� ر���& ا�#_________________________: ا���دةا���د / ��وم �درس  وا�ظ
�وط!ب �� 
در
���& وا0 ما��و$* إ���3
���م  ا��(& ا��
���& ا��0��.��#.&�
������رات �ن ا�دورة ا�/��  

  
  
  

&�  ا�
در
  


