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 كلمة األمانة العامة

 

 ..السادُة والسيداُت الفضالء 
العلماُء   زمالئَي  والباحثاُت،  الباحثوَن 

 وأساتذُة اجلامعاِت األجالء 
 أيها احلضوُر الكرماءُ 

 وبركاتُه، وبعد السالُم عليكم ورمحُة هللِا 
 

 

للمؤمتر   التنفيذية  واللجان  الراعية  واجلهات  اجلامعات  عن  ابلنيابة  ُيسعدان 
عشر   احلادي  الدَّويلُّ  اإلاملؤمتُر  الُعلوم  يف  احلديثة  نسانية  لالجتاهات 

النخبِة   هبذه  وأحرَّه  ترحيٍب  أمجَل  نُرحِ َب  أن  واألدبية  واللغوية  واالجتماعية 
ات املؤمتر يف نسخته احلادية عشر، الذي يعقد  املشاركني يف فعاليالراقية من 

احلاضرة   مصاحبة،  إيف  إلكرتونية  ونسخة    20-21من    للمدة سطنبول 
 .هـ 1444حمرم    23-24م ، املوافق  2022  أغسطس

، منصة "  حىت نكون ُمشاركني وُمنتجني، ُمبادرين وُمبدعني، ها هي منصتكم
من مؤمترات  ادية عشر من مؤمتر علمي هام  أريد" تبادر وتطلق النسخة احل

، حيث كان املؤمتر يعقد ضمن فعاليات احملفل العلمي  احملفل العلمي الدويل
وقد   عشر،  احلادية  بنسخته  منفصل  بشكل  عقد  املرة  وهذه  الدويل 
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من   خنبًة  السابقة  نسخه  يف  الدويل   العلمي   احملفِل  مؤمتراُت  استقطبت 
واخلب  واملفك رين،  الالعلماء،  واملثق فني  والباحثني،  من  اء،  ابلعربية،  ناطقني 

الدول حماوَر  خمتلف  مناقشَة  املؤمترات،  جلسات  امتداد  على  ليتول وا  ؛ 
احل تتعل ق ابالجتاهات  العلوم والتخصصاتأساسي ة  نسانية  : اإلديثة يف كافَّة 

واهلندسية والصحية،  والتطبيقية،  والواالجتماعية،  يتبادلون  تنموية،   ،
 .ات، ويقيمون عالقات حبثية متبادلة املنفعة اخلب 

ة  نساني لالجتاهات احلديثة يف الُعلوم اإلوسيعىن املؤمتُر الدَّويلُّ احلادي عشر  
واألدبية واللغوية  مبوضوعي ة    واالجتماعية  ومعاصرة  هامة  مواضيع  مبعاجلة 

، لتخُلص بعد ذلك إىل صوغ الرؤى، ورسم   ورصانة، معتمدة النهَج العلمي 
 .اخليارات، واقرتاح احللول اهلادفة إىل حتقيِق مصلحِة أوطاننا وخرِي شعوهبا

قيمتِه،   نفيٌس يف  مبحتواه،  غيٌن  نوعِه،  من  فريٌد  علمٌي  اليوَم حدٌث  جيمعنا 
ال حماوَر  كيَف  متوازيٍة،  جلساٍت  وعلى  واحٍد  آٍن  يف  ليناقَش  نُظِ َم  وقْد   

نسانية واالجتماعية واللغوية  جتاهاِت احلديثِة يف العلوم اإلأساسيٍة تتعلُق ابال
قف ضد الظواهر  ن ت أسنطلع على جتارب مؤسسات استطاعت  واألدبية و 

ب مؤسسات  ر سنطلع على جتاحلاد اليت انتشرت مؤخرا و السلبية كظاهرة اإل 
 .ىل املسؤولية اجملتمعية إهلا فوائد تتعدى الربح 

ِلقاؤان واجتماُعنا اليوَم يـَُعدُّ من أهِم وأرفِع االجتماعاِت، إنُه لقاُء الُنْخَبِة مَن  
العلمِي والتعليِم من   البحِث  العلماِء والباحثنَي واملفكريَن واملهنينَي يف جماِل 
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هذا اللقاء، تقُع ثقُل املسؤوليِة على عاتقنا  خمتلِف الدوِل، وعلى قدِر رِفعِة  
تفرُض    ، علميٍ  حدٍث  يف  جتتمُع  عندما  العلميِة  النخِب  فمسؤوليُة  مجيعا، 
املطروحِة،   القضااي  ومناقشِة  العمليِة،  واملنفعِة  اخلباِت  تتبادَل  عليهْم 
ملشكالٍت،   احللوَل  منهم  تنتظُر  اليت  جمتمعاهتُم  إىل  برسائَل  لُِيصيغوها 

أن  ابإل هذا  حَمَْفِلنا  من  واملأموُل  هبم  تتقدُم  اليت  والرؤى  األفكاِر  إىل  ضافِة 
يـُْنِتَج َعالقاٍت علميٍة وحبثيٍة جديدٍة، وأن يَرِجَع كٌل ِمنا إىل جمتمعِه وقْد مَحََل  

 .رؤًى وأفكارًا إضافيًة وفتَح أبوااًب جديدًة للتعاوِن والبحِث العلمي  

ال واجلهاِت  للجامعاِت  فيلمز كراعي  راعيةِ شكًرا  جرين  مؤسسة  ومنها   
أُريد  إعالمي ومؤسسة  إ ِمنصَة  ميجة على االستضافة يف مقرها، كما نشكُر 

الـ   عددهم  ختطى  الذين  وأعضائها  وجلاهنا  وعامٍل    49إبدارهتا  ابحٍث  ألَف 
 .انطٍق بلغِة الضادِ 

يسيني،  ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم بوافر الشكر جلميع املتحدثني الرئ
والشكر   القيمة،  مشاركاهتم  على  اجللسات  ورؤساء  املشاركني،  والباحثني 
واإلعالمية   والعلمية،  والتنظيمية،  التحضريية،  اللجان:  ألعضاء  موصول 

 .على جهودهم املتواصلة، وحرصهم على إجناح املؤمتر وفعالياته 

املفعمِة أبجواِء العلِم والثقافِة  متنياتنا للجميِع بقضاِء أمجِل األوقاِت املمتعِة،  
واملعرفِة يف اسطنبول اليت تتميُز بسحِر أجوائِها.. ولينطلَق هذا املؤمتر على  

 بركِة هللِا وتوفيقِه. 
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 كلمة رئيس املؤتمر 

 
األنبياء      سي د  على  التسليم  وأمت  الصالة  وأفضل  العاملني،  ربِ   احلمُد هلل 

آله   نبي نا حممد وعلى  إىل  واملرسلني،  تبعهم إبحسان  وأصحابه أمجعني ومن 
 يوم الدين. 

الباحثون  الفضيلة  أصحاب   السَّاَدةُ  الفضالء،  والزميالت  الزمالء   ،
 والباحثات األكارم، احلضور الكرمي
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 أحييكم بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 

بكم   مرحبا  حمرم،  شهر  من  املباركة  األايم  هذه  يف  بكم  ألتقي  أن  يسعدين 
والعلمية  أمجل ترحيب أصالة عن نفسي، ونيابة عن مجيع اللجان التنظيمية  

الُعلوم  فعاليات    يف  يف  احلديثة  لالجتاهات  عشر  احلادي  الدَّويلُّ  املؤمتُر 
يُعق،  االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية  للمرة األوىل بشكل    د والذي 

املنعقد   الدويل  العلمي  احملفل  فعاليات  عن  خ  إبستنبولمستقل  الل  برتكيا 
، حفظها هللا من كل سوء وسائر بالد  م منارة العلم 2022/ 8  / -20-21

 املسلمني...  

واملفكرين   العلمية  القامات  أبرز  من  خنبة  املؤمتر  هذا  يف  اجتمعت  فقد 
والعلماء   اخلبات  والباحثني  يتبادلون  الذين  الدول  خمتلف  من  األعالم 

واضحة   برؤية  الالحقة  لألجيال  وينقلوهنا  اجملتمعات،  ينفع  فيما  ويوظفوهنا 
واالقتصادية   واالجتماعية  والتعليمية  والبحثية  العلمية  املشكالت  أهم  عن 
املسؤولية   حتم ل  منهم  وتتطلب  جمتمعاهتم،  تتحدى  اليت  والثقافية  واألدبية 

 سامهة يف البحث عن أسباهبا وطرائق معاجلتها. ابمل

املؤمتر و وبلغ  املقدمة هلذا  البحوث  اللجنة  ت  قبل  من  املوافقة عليها  متت 
للنشر)  هذه    32العلمية وإجازهتا  من  وبعض  علميا،  وثالثني  حبثا  اثنني   )

املؤمتر، ونعتذر ابمسكم عن   البحوث  البحوث اختري للعرض يف هذا  بعض 
 ؛ ألهنا خارج حماور املؤمتر. رفضها  األخرى اليت مت
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وقد مت عرض تلكم املوضوعات واملشكالت ومعاجلتها يف هذا املؤمتر على  
،  مية والندوات واجللسات البحثية واملتوازيةمدار يومني، عب احملاضرات العل

السبت   يوم  األول  اليوم  احلديث  20/8/2022فتناول  االفتتاحية  بعد  م 
تفع يف  أريد  منصة  دور  ودور  عن  ابلعربية،  للناطقني  العلمية  احلركة  يل 

عن   علمية  حماضرة  مث  السلبية،  الظواهر  معاجلة  يف  اهلادفة  املؤسسات 
ضوء   يف  االفرتاضي  العامل  مع  والتعامل  امليتافريس،  واقتصاد  امليتافريس، 
يوم   الثاين  اليوم  فعاليات  جاءت  اإلسالمية...بينما  الشريعة 

و 21/8/2022األحد مبحاضراته  املتوازية  م  البحثية  وجلساته  ندواته 
اهلادفة،   للمؤسسات  اجملتمعية  واملسؤولية  التنموي،  التمكني  عن  ابحلديث 
اجلامعي،   الشباب  لدى  الناقد  الفكر  تطوير  يف  الرقمي  اإلعالم  ودور 
األدبني   يف  السالم  عليه  يوسف  قصة  توظيف  يف  دراسات  إىل  ابإلضافة 

ا  اللغة  واستخدام  والعريب،  من  الفارسي  اهلوية  إبشكالية  وعالقتها  لعربية 
الستخدام   التحليلية  القراءات  إىل  ابإلضافة  االلكرتوين،  التواصل  خالل 
الرتمجة   على  والتدريب  االجتماعي،  التواصل  فضاء  اجلامعيني  الطلبة 
العريب   التلقي  وإشكاالت  بعد،  عن  التعلم  منظومة  خالل  من  الشفوية 

اإل السلوك  وأثر  اللساين،  جائحة كوروان  للمصطلح  ظل  يف  املعريف  دراكي 
على تنمية مهارات التعلم عن بعد يف مادة اللغة العربية، وسبل االستجابة  
واملنتوج   اجلامع،  التعليم  إطار  يف  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  الفردية  للحاجات 

 الغذائي، واالجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعلم وغريها من املوضوعات.
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ألفا    94عدد أعضائها    وصلأن هذه املنصة املباركة اليت  ومما جيدر ذكره    
الباحثني واخلباء واملستشارين والعلماء، و أخذت املنصة على عاتقها   من 
انقشت   لذلك  اخلدمات،  أفضل  وتقدمي  فعاليتها  وزايدة  بتطويرها  يقوم  ما 
خدمة   تركيا  يف  وقفية  أريد كمنصة  منصة  تسجيل  مشكورة  املنصة  إدارة 

 اجملتمعات. لألفراد و 

أريد   جملة  على  الضوء  ألسلط  الفرصة  هذه  أنتهز  الكرمي  احلضور  سعادة 
منها   صدر  اليت  واالجتماعية  اإلنسانية  ترأسها    8للدراسات  وقد  أعداد، 

بداية سعادة األستاذ الدكتور عبد الرازق خمتار حممود من جامعة أسيوط، مث  
بغ  جامعة  من  الطائي  سعاد  الدكتورة  األستاذة  إيل   سعادة  آلت  مث  داد، 

املنصة   أريد، وهذه اجمللة من أهم جمالت  العامة ملنصة  رائستها من األمانة 
الزمالء   مجيع  وندعو  واالجتماعي،  اإلنساين  جماهلا  ابعتبار  حبواثً  وأكثرها 

 الباحثني للنشر فيها. 

 

 وأخريا 

العام،   األمني  يعقوب جيولك  أ.د.  الشكر واالمتنان لسعادة  بعظيم  أتوجه 
يع املشاركني؛ من املتحدثني والباحثني واحلاضرين، ورؤساء اجللسات،   وجلم

وجلاهنا؛   أريد،  منصة  وإدارة  والراعية،  والداعمة  املنظمة  واملؤسسات 
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الفخرية، والتَّْحِضريِيَِّة، والتنسيقية، والفنية، والتنظيميَِّة، َوالِعْلِميَِّة واإلعالميَّة  
وَ  املُتَـَواِصَلِة،  ُجهودُهم  الِعْلِميِ   َعَلى  املؤمتر  هذا  إجْنَاِح  َعَلى  ِحْرِصِهْم 

 وفـََعالِيَّاتِه. 

   

والنجاُح طريَقكم، وحيفظكم وحيقق  أنس حليَفكم،  التوفيُق  يكون  أن  ل هللا 
 مقاصدكم، ويبارك يف رسالتكم 

 وآخر دعواان أن احلمدهلل رب العاملني
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 كلمة املشرف العام 

 
 والسالم على رسول هللا وبعد: احلمد هلل والصالة  

و   بضيوف  فمرحبا يف  الشرف  العلمية  أُريد  منصة  وابحثي  وخباء  بعلماء 
نسانية  لالجتاهات احلديثة يف الُعلوم اإلفعاليات املؤمتُر الدَّويلُّ احلادي عشر  

بُعد  إواألدبية، الذي يعقد حضوراي يف    واالجتماعية واللغوية  سطنبول وعن 
 املؤسسات اهلادفة لتطوير اجملتمعات اإلنسانية" . حتت شعار" 

املؤسسات  أن حجم  املعاصرة على  والتطوير  التنمية  تتفق أغلب دراسات 
والبامج املعنية ابلتنمية يُقاس اليوم حبجم ما تُقدمه للُمجتمع اإلنساين من  

  وإذا اعتمدان هذا املبدأ وجدان   افع لالرتقاء ابإلنسان واجملتمع،إجنازات ومن
اإلنسانية   العلوم  من  واخلُباء  الُعلماء  جيمع  أنه  املؤمتر  هذا  يف  املميز  أن 
واملؤسسات  العلمية  النخب  دور  ملُناقشة  اهلادفة  املؤسسات  مع  والعلمية 

املسؤولية   استشعار  طريق  عن  سواء  اإلنسانية  اجملتمعات  اجملتمعية  لتطوير 
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اإل تنمية  أجل  من  املعرفة  وتطوير  وإدارة  فيه  نسان  نعيش  الذي  اجملتمع 
ابلدرجة األساس، وهذا ما سيتم مناقشته يف جلسات هذا املؤمتر بنسخته  

 احلادية عشر. 

 ها احلضور الكرام  أي

جمتمع   ولكل  لإلنسان  والعقلي  املعريف  النمو  يف  تؤثر كثريا  اجملتمع  ثقافة 
 ثقافته اليت متيزه ومعتقداته وتقاليده اليت يعتز هبا؛  

اإلنسا حيب  ثقافة  فقد  من  اكتسبه  لكنه  مفيدا،  يكون  ال  قد  طعاما  ن 
اجملتمع، فللثقافة أتثري يف الناحية املعرفية والفكرية ووفق ما جاء أعاله فإننا  

وامتدادا ملؤمترات منصة  هندف يف هذا   تعزيز دور  أاملؤمتر  إىل  السابقة  ريد 
 ريف .  الباحثني يف التعامل مع االحتياجات اجملتمعية يف ظل اإلمناء املع

كاهل الكثري  ، حىت أرهقت  االحتياجات اليت ارتفعت وتريهتا، وتعمقت   تلك
الدول واجملتمعات السلبية    من  الظواهر  انتشار  مع  يف جمتماعتنا  وخصوصا 

اجلن كالإل والشذوذ  هذه  واالنتحار  سيحلاد  مع  نتعامل  إال  يسعنا  فال   ،
ال للدراسة  وقتا  هلا  وخنصص  عالية  جبرأة  واملالظواهر  وإجياد  بحث  ناقشة 

، ونعزز من دور اإلمناء املعريف، وتوظيف اإلدارة املبتكرة لطيف  حلول انجعة
والفنية  واملالية  البشرية  املوارد  من  املوارد،  والطبيعية  واسع  من  والعديد   ،

. هذه النتائج وهذه الرغبة  هذه املوارد يف دولنا وجمتمعاتنا وذلك لعظم أثر  
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علم جهد  دون  تتحقق،  أن  ميكن  ابحثون  ال  عليه  يقوم  رصني،  وحبثي  ي 
 متخصصون أمثالكم. 

العلمي   واحملفل  الدويل"  العلمي   "احملفل  فعاليات  ضمن  يعقد  املؤمتر  هذا 
العام   يف  انطالقته  فمنذ  نوعها  من  فريدة  وفلسفته  م كان  2017فكرته 

أن  الذي يستوعُب  العلمي   ،  شطًة وفعالياٍت علميًة، وثقافيًة، وفكريةً الوعاء 
للمنصِة  وتواصل الفائدَة  حُتقِ ُق  من  يًة،  واسعة  شرحية  لتخاطب  وأعضائها 

األخ أ واحملفل  واحد  وزمان  وقت  يف  هلا  واملتابعني  املنصة  العاشر  عضاء  ري 
بعد وسيعلن عنها يف املوقع    ،عقد يف دولة املغرب  والقادم مل حتدد وجهته 

 الرمسي للمنصة. 

وحماضرا متنوعة،  حبثية  جلساٍت  املؤمتر  نقاشية  سيضمُّ  وندوات  علمية،  ت 
يتم فيها استضافة خباء كما موضح يف برانمج املؤمتر، وسيتم على هامشه  

 توقيع اتفاقيات مع بعض املؤسسات اجملتمعية اهلادفة. 

ا  أتقدم ابلشكر  للرعاة؛ على ما قدموها إلوختاما  الفعالية  ن جلزيل  اج هذه 
ربن فيلمز الراعي  ميجة الراعي اللوجسيت وشركة جإخص ابلذكر مؤسسة  أو 

 اإلعالمي واجلامعات الراعية. 

وأتقدم ابلشكر إىل اللجان والفرق اليت تعمل وراء الكواليس، وكنت أمتىن  
ومنهم األمانة العامة ملنصة أريد، وجملس  ذكرهم أبمسائهم جلهودهم القيمة،  
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التنسيقية،   واللجنة  أريد،  ملنصة  االستشارية  واللجنة  اريد،  منصة  إدارة 
. التقين ، واللجنة االعالمية  والقسم   ، وفريق التطوع العلمي 

عليكم   والسالم  القيمة،  ومشاركاتكم  بوجودكم  الفعالية  هذه  جناح  أمتىن 
 ورمحة هللا وبركاته. 

 د.سيف السويدي 

 املشرف العام على فعاليات املؤمتر

saif@arid.my 

0001-arid.my/0001 

 

 

 

 

 

 

mailto:saif@arid.my
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 البيان الختامي 

ِّ الحادي عشر لالتجاهات الحديثة 
ولي   للمؤتمرِّ الدَّ

 في الُعلوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية

حبكمته العلماء، وجعل منهم    وأكرماحلمد هلل الذي اصطفى من عباده االنبياء،  
خنبة للحق ادالء وعلى العلم أمناء، والصالة والسالم على رسولنا املصطفى خامت  

 الرسل وإمام االولياء، وعلى آله وصحبه االتقياء االنقياء، وبعد:  

ابلعربية   الناطقني  والباحثني  واخلباء  للعلماء  الدولية  أريد  منصة  عقدت  فقد 
الدَّ  العلمي  االنسانية  مؤمترها  الُعلوم  يف  احلديثة  لالجتاهات  عشر  احلادي  ويل  

تطوير   يف  اهلادفة  املؤسسات  "دور  شعار  حتت  واألدبية  واللغوية  واالجتماعية 
للفرتة   السلبية"  الظواهر  وحماربة  االنسانية  اغسطس    21-20اجملتمعات 

املوافق  2022 هـ  بنسختني حضورية احتضنتها مدينة  1444حمرم    23-22م 
)اسطن ومبشاركة  االفرتاضي،  الفضاء  عب  الكرتونية  ونسخة  جامعات  7بول   )

( ابحث وخبري واكادميي انطق  200ومراكز حبثية ومجعيات علمية، وحبضور نو )
 ابلعربية على امتداد العامل أبسره. 

وتضمن املؤمتر العديد من الفعاليات العلمية، ويف مقدمتها جلسات حبثية علمية  
(  32متنوعة يف جمال الُعلوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية، إذ مت قبول )

( على  توزعت  وقد  لإللقاء،  علميا  حضورية  3حبثا  حبثية  جلسات  وافرتاضية،  ( 
 تني علميتني. ( حماضرات علمية، وندو 4عن عقد ) فضال
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ضم   بني    املؤمتر كما  توزعوا  متعددة  دول  من  الشرف،  ضيوف  من  واسعا  طيفا 
العلمية   الشخصيات  من  وعدد  وعمداء كليات  ومساعديهم  جامعات  رؤساء 

 املرموقة ورؤساء عدد من املؤسسات العلمية واإلعالمية. 

ختام يف  العليا  االستشارية  وهيئتها  العامة  أبمانتها  املنصة  يسع  املؤمتر    وال  هذا 
أن تثين ابحرتام وتقدير عاليني للجهود الطيبة اليت بذلتها اجلامعات    العلمي؛ إال

اجللسات   ورؤساء  الراعية  واجلهات  اجلامعات  هذه  رؤساء  سيما  وال  الراعية 
والتنسيقية   االستشارية  واهليئات  واحملاضرات  الندوات  يف  واحملاضرين  والباحثني 

الفين   العلمية  والتنفيذية والكادر  التظاهرة  والتقين، واليت اسهمت يف اجناح هذه 
 الكرتونيا. الكبرية اليت نفذت حضوراي وابلتواصل عن بعد 

هذا   يف  املشاركون  خرج  العلمية  الفعاليات  هذه  ضوء  ابلنتائج    املؤمتروعلى 
 والتوصيات اآلتية: 

 إصدار كتاب تعريفي يضم وقائع املؤمتر بنسختني مطبوعة والكرتونية.  .1
 نشر البحوُث املميزُة يف جمالت منصة أريد الدولية احملكمة.   .2
منها   .3 لإلفادة  املؤمتر  العربية مبخرجات  ابللغة  الناطقة  اجلامعات  خماطبة 

 يف رعاية النخب العلمية واالرتقاء املعريف لتطوير اجملتمعات املعاصرة. 
يف .4 واالسالمية  العربية  اجملتمعات  بقضااي  االهتمام  خمرجات  ضرورة   

 اجلامعات والفعاليات العلمية الدولية.  
والبحث   -5 التعليم  عملية  يف  احلديثة  ابالجتاهات  االهتمام  إىل  الدعوة 

 العلمي للناطقني ابللغة العربية. 
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حرص منصة أريد الدولية على مواصلة العمل البحثي التطوعي وتقدمي  -6
 خدماهتا إىل الباحثني. 

عامل   -7 ولوج  ومنها  العصر  وتطورات  احلديثة  العلوم  مواكبة  إىل  الدعوة 
امليتافريس واقتصاده، وتدشني أول كتاب مؤلف ابللغة العربية بعنوان )عامل ما وراء  

سيف    امليتافريس(   -التقليدي والدكتور  زيدان،  حممد  ِأشرف  الدكتور  لألستاذين 
 السويدي. 

جما -8 يف  واملختصني  اخلباء  آراء استضافة  وبيان  امليتافريس،  عامل  ل 
 املختصني يف علوم الشريعة فيما يتعلق بضوابط التعامل معه. 

تفعيل دور املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات اهلادفة، والتصدي للظواهر  -9
واإلحلاد   االفرتاضي كاملخدرات،  الواقع  ومظاهر  السلبية  اجملتمعية  واالنرافات 

األفالم العلمية املتميزة على خمتلف التجارب    والشذوذ واالنتحار، مدعمة بعرض 
 اإلنسانية. 

بيان أسس التمكني التنموي وتقدمي النموذج الدويل االقتصادي البديل   -10
 لألزمات املعاصرة. 

 الرقمي. مواجهة تسويق الفكر املنحرف عب اإلعالم   -11
ظ على  التأكيد على دور املسؤولية األخالقية لوسائل اإلعالم يف احلفا -12
 السلبية. يف سبيل مواجهة الظواهر املنحرفة  اجملتمع وأخالقياتهقيم 
وبراءات   -13 والطبية،  والعلمية،  اإلنسانية،  اإلبداعية  اخلبات  عرض 

 االخرتاع. 
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الدعوة إىل دعم اخلبات العلمية واإلمكاانت العلمية املتميزة واملشاريع  -14
 اجلديد. العامل االفرتاضي الراصدة ملشاكل اجملتمع وحاجة أفراده يف 

ويف اخلتام يسران أن نتوجه ابلشكر اجلزيل للجهات الراعية على حسن االستقبال  
 وكرم الضيافة. 

والشكر موصول للباحثني واملتحدثني الذين قدموا أحباثهم وألقوا كلماهتم واخلباء  
وك  الفين  الفريق  واىل  املؤمتر،  فعاليات  حضر  ومن  اجللسات،  ترأسوا  ادر  الذين 

 اجللسات واألمور اإلدارية والتقنية. أتمني قاعاتاملنصة الذي عمل على 
كما نتوجه خبالص الدعاء اىل الباري عز وجل أن ينعم على امتنا وشعوبنا وخنبنا  

 ابألمن واألمان واالستقرار واالزدهار، إنه ويل ذلك والقادر عليه.  
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 

 

 

  املؤمتر املشاركون يف 

 م  2022اغسطس  21االحد 

 هـ 1444حمرم   23املوافق  
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وليُّ الحادي عشر  لالتجاهات برنامج فعاليات املؤتمُر الدَّ

 نسانية واالجتماعية واللغوية واألدبيةالحديثة في الُعلوم اإل

 تركيا –سطنبول إم   20-21/08/2022

 م  2022اغسطس  20ول / السبت اليوم األ

الوقت )حسب توقيت   الفعالية 
 اسطنبول( 

 صباحا  10.00 – 9.00 التسجيل 
 صباحا  10.45 - 10:00 االفتتاحية 

 صباحا  11.00 – 10.45 استراحة قصيرة 
ُأريد في تفعيل   رئيسة / دور منصة  محاضرة 

  الحركة العلمية للناطقين بالعربية
 د.سيف السويدي 

 صباحا  1.00 – 11.00

 ظهرا   2.30 – 1.00 طويلة استراحة  
الهادفة في  المؤسسات  / دور  ندوة علمية 

 (1ملحق معالجة الظواهر السلبية ) 
 مساء  4.30 – 2.30

التقليدي   وراء  ما  العالم  كتاب  تدشين 
 ميتافيرس 

 محاضرة علمية عن الميتافيرس 
 اقتصاد الميتافيرس 

 استضافة خبراء في عالم الميتافيرس 
 مداخالت وتجارب 

  أسئلة وأجوبة 

 مساء  6.00 – 4.30
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 م 2022اغسطس  21حد اليوم الثاني / األ

الوقت )حسب توقيت   الفعالية 
 اسطنبول( 

: النموذج  التنمويمحاضرة علمية / التمكين  
 البديل لألزمات المعاصرة  االقتصادي

 أنس الحسناوي  .أالخبير االقتصادي 

 صباحا   10.45 - 9:00

 صباحا  11.00 – 10.45 استراحة قصيرة 
)القاعة   المتوازية  البحثية    –  (1،2الجلسات 

 2ملحق
 صباحا  1.00 – 11.00

 ظهرا   2.30 – 1.00 استراحة طويلة 
/ علمية  المجتمعية   ندوة  المسؤولية 

 (3ملحق  للمؤسسات الهادفة )
 مساء  4.30 – 2.30

ضوء   في  االفتراضي  العالم  مع  التعامل 
 الشريعة 

 د.طه الزيدي 

 مساء  5.30 – 4.30

 مساء  5.45 – 5.30 استراحة قصيرة 
 مساء   6.00 – 5.45 حفل الختام: التوصيات وتوزيع الشهادات 
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ندوة دور المؤسسات الهادفة في معالجة : برنامج  1-ملحق 
 الظواهر السلبية  

تتناول الندوة دور المؤسسات للتصدي للظواهر واالنحرافات المجتمعية  
من  وغيرها  واالنتحار  واإللحاد  الجنسي  والشذوذ  كالمخدرات  السلبية 

 . الظواهر المنحرفة والمخالفة لألعراف والتقاليد 

 ول: األالمحور 
 إيهاب السويدي،   -تقديم للفلم من كاتب الفلم   -
 عرض فلم السقيم.   -
 سئلة الحضور ومشاركاتهم عن الفلم. أتلقي  -
 

 المحور الثاني:
لمس   - الشرعية  والشذوذ  األبعاد  الديني  االنحراف  ببات 

 خالقي. األ
 د. سعد الكبيسي 

 
 المحور الثالث: 

عبر   والشاذ  المنحرف  الفكر  تسويق  مواجهة  يمكن  كيف 
 اإلعالم؟ 

 د. محمد ابو غوش 
 

 المحور الرابع:
خالقه في أالم في الحفاظ على قيم المجتمع و مسؤولية اإلع

 أشكاله. زمن تدفق المحتوى بكل  
 د. جمال عبد ناموس 
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 : الجلسات البحثية  2-ملحق 

 

 ظهرا(   1  –صباحا    11م /  2022  أغسطس 21)   1القاعة  الجلسة البحثية األولى /  

الم    120  الجلسة:مدة   )الوقت  تقديمي  دقيقة  عرض  لكل  تخصص    20خصص   ، دقيقة 

 خيرة لمناقشة جميع المشاركات( دقيقة األ 15

 / الجامعة العراقية   أ.د هناء محمود الجنابي رئيس الجلسة /  

في   1 السالم  عليه  يوسف  قصة  توظيف  في  دراسة 

 األدبين الفارسي والعربي باالعتماد على المنهجين 

)حكاية   المقارن  األدب  في  واإلسالمي  األمريكي 

وقّصة     ،یگنجو  یالطفل الجريح للشاعر اإليراني نظام

 "يوسف للقاص السوري زكريا تامر أنموذجا( 

علي  أ.د   الكريم  عبد 

 جرادات 

بإشكالية   2 وعالقتها  العربية  اللغة  استخدام  في  قراءة 

 الهوية من خالل التواصل اإللكتروني

موقع  - مستخدمي  من  عينة  على  ميدانية  دراسة 

 التواصل االجتماعي فايسبوك

 د. أسماء بلعالية دومة

لدى  دور   3 الناقد  الفكر  تطوير  في  الرقمي  اإلعالم 

 الشباب الجامعي.. طلبة الجامعة العراقية انموذجا.. 

عبد   جمال  د  م.  أ. 

 ناموس 

فضاء   4 الجامعيين  الطلبة  الستخدام  تحليلية  قراءة 

بالثقافة   وعالقته  االفتراضي  االجتماعي  التواصل 

 المتداولة 

بلعالية   محمد  األستاذ 

 دومة 

 د. أسماء بلعالية دومة

عرض   5  / الِلّسانيِّ  ْصَطلح  للم  العربّي  الّتلقّي  إشكاالِت 

  لنماذج مختارة 

 أ.د هناء محمود الجنابي 

التعلم   6 منظومة  خالل  الشفوية  الترجمة  على  التدريب 

  عن بعد 

Assoc. Prof. Dr 

Osman DÜZGÜN  

7 The Importance of Al-Quds in Islam against 

Historical Zionist Politic 

عزالدين حاووطا.  
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 ظهرا(   1  –صباحا    11م /  2022  أغسطس 21)   2القاعة  /    الثانية الجلسة البحثية  

الم    120  الجلسة:مدة   )الوقت  تقديمي  دقيقة  عرض  لكل  تخصص    20خصص   ، دقيقة 

 خيرة لمناقشة جميع المشاركات( دقيقة األ 15

 أسيوط جامعة    / عبدالرازق مختار محمود .د.  ارئيس الجلسة /  

اإلعاقة   1 للطلبة ذوي  الفردية  للحاجات  االستجابة  سبل 

 في إطار التعليم الجامع

 شاهر يوسف ياغي  د.

جائحة   2 ظل  في  المعرفي  اإلدراكي  السلوك  كورونا  أثر 

اللغة   مادة  في  بعد  عن  التعلم  مهارات  تنمية  على 

المتوسطة   المرحلة  طالب  من  عينة  لدى  العربية 

 . لطالب موهبة 

عباس  أ. سامي  محمد 

 علي 

 مباركة جباري أ.  المنهج األثنوغرافي: دراسة منهجية بحثية  3

وأديب   4 المعاصرين  األدباء  شاعر  أحمد  محمد  الله  عبد 

 شعراء عصره 

 سعاد محجوب أ.د.  

تحليل أسلوبي لقصيدة الكيذاوي في مدح أبي العرب   5

 بن سلطان 

راشد بن حمد  أ. بن  حاتم 

 الحسيني

 ظهرا(  2  –1م /  2022  أغسطس 21)   2القاعة  /    الثالثة الجلسة البحثية  

الم    120  الجلسة:مدة   )الوقت  تقديمي  دقيقة  عرض  لكل  تخصص    20خصص   ، دقيقة 

 دقيقة االخيرة لمناقشة جميع المشاركات(  15

   الجامعة العراقية   –سحر الجبوري  رئيس الجلسة / ا.د.  

بين   1 الغذائي  شروط  إالمنتوج  وتعدد  المراقبة  كراهات 

 العرض في السوق 

 المنيعي محمد أ.

ادريس    ا.د. الجويدي 

 اسية البويسفي

 كريمة الصبار أ. تكنولوجيا التعليماالتجاهات الحديثة في  2

 الحسين الملوكيد.

تحليلية" 3 دراسة  العاصمة:  أمانة  في  اليمنية  "المطابع 

    

  انتصار العمري 

جائحة   4 خالل  الديدكتيكيات  في  الحديثة  االتجاهات 

والتحول نحو الميتافيرس كمنهجية تدريس           19-كوفيد  

   

 فاتن محمد ريداند.

للناطقين   5 العربية  اللغة  تعليم  في  البالغة  توظيف 

  بغيرها 

محمد   حسن  أحمد  د. 

 علي 
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 للمؤسسات الهادفة ندوة المسؤولية المجتمعية : برنامج  3-ملحق 

استشعار   عبر  المجتمعات  تنمية  في  المؤسسات  دور  الندوة  تتناول 
الثقافية،  التعليمية،  العلمية،  المجاالت  في  المجتمعية  المسؤولية 

يخصص  واإلغاثية المجتمعية    10.  تجربتها  لعرض  لكل مؤسسة  دقائق 
 ثم تناقش التجارب في نهاية الندوة. 

 دار االصالة  •
 4us Consulting  فرص االستثماريةمؤسسة  •
 المنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي  •
   ية ديجيتال اسطنبولجمع  •
 جمعية حياة  •
 مؤسسة قران اون الين  •
   منجم •
 جرين فيلمز •
 كاديمية اديروسيا لتعليم اللغة العربية أ •
 جمعية  الشباب الدولية الواعدة  •
 اتحاد المخترعين العالمي  •

 

 

 

 

https://www.asaletyayinlari.com.tr/
https://4us.ma/
https://aslforum.com/
https://www.digital-istanbul.com/
http://www.hayatassoc.org/
https://qoraanonline.com/
https://manjamfunds.com/
http://www.greenfilms.org/
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 ملخصات األوراق البحثية 

وليُّ الحادي عشر  لالتجاهات الحديثة في الُعلوم  املؤتمُر الدَّ

 واالجتماعية واللغوية واألدبيةنسانية اإل
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افق النفس ي واالجتماعي لألسرى املحررين العاملين في   التو

 نموذجاأمحافظة جنين   جهاز األمن الوقائي الفلسطيني

  د. عامر شحادة | نور مؤيد جوابرة

 جامعة االستقالل 

amer.shehadeh@pass.ps 

 امللخص 

على   للتعرف  الدراسة  اأهدفت  التوافق  من وجهة  ساليب  واالجتماعي  لنفسي 
األ األسر نظر  جهاز  يف  والعاملني  احملررين  الفلسطيين يف  ى  الوقائي  حمافظة  من 

الباحثان   واستخدم  األأجنني.  ذات  املقابلة  إلداة  املفتوحة  اجملال  سئلة  عطاء 
عداد الباحثان  إاة البحثية من  دين احلديث حبرية. ومت استخدام األسرى احملرر لأل
خصائيني لفحص صدقها وبعد القيام ابلتعديل  مت عرضها على جمموعه من اإلو 

 املطلوب مت اعتمادها بصورهتا النهائية كأداه حبثية. 

احثة  انية من حمافظة جنني وقد قامت البسرى الثمول مبقابلة األقام الباحث األ
املقابل األ   ة بتسجيل  الببعد طلب  قام  املبحوثني، ومن مث  من  بكتابة  ذن  احثان 

املقابالت على   املقابالت حسب طريقة حتليل  أهذه  للقيام بتحليل هذه  وراق 
  Thematic analysis) (Braun &Clarke, 2006 ))  املوضوع

mailto:amer.shehadeh@pass.ps
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جملموع الباحثان  الن  ةتوصل  من  من  األإ مهها:  أتائج  عن  ن  حتدثوا  ربعة  أسرى 
بداية   )معاانة  هي  رئيسية  و مواضيع  املعتقل أ االعتقال  على  بعد ،  ثرها    املعاانة 

الدعم لألسرى داخل املعتقل والدعم لألسري    ، عملية االعتقال )داخل املعتقل ( 
عم احملاور  بعد  من  حمور  وكل  التحرر  انقسم  ألية  حماور  إ عاله  عدة  فرعية  ىل 

 . سرى احملررينحسب حديث األ

مهها تفعيل دور املراكز واملؤسسات اليت  أمن التوصيات    ة ج الباحثان مبجموعخر 
سر، تشكيل فريق  ألسرى احملررين بعد خروجهم من األتعىن ابلصحة النفسية ل 

سرى احملررين   املتخصصني يف آلية التعامل مع األخصائيني النفسيني  مهين من اإل
  سر واليت تعيق تكيفهم، اليت يواجهوهنا لدى خروجهم من األ اكل  وخاصة املش

نشر  بتوزيع  األاالهتمام  ختص  تثقيفية  شؤون  سات  هيئة  قبل  من  احملررين  رى 
 سرى واحملررين. األ

املفتاحية: ا األ  الكلمات  التوافق  سري  النفسي،  التوافق  احملرر،  لفلسطيين 
 من الوقائي.  االجتماعي، األ 
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 قرآني إلسالمیة في أمن املجتمع من منظور وظائف الثقافة ا

 د . عبداملعز قرشي حممد أمحد 
 جامعة أنفرة للعلوم االجتماعية 

bdalmzalqrshy@gmail.com 

 امللخص 

فمناهج   ، ففي هذه الورقة أحاول الدمج بني قيم سامية وقيم مثلها يف السمو
الثقافة حتتاج ملثقف يطرب هبا اآلذان وينري هبا الضمائر ويفحم هبا التساؤالت  

ن مل نقنع  إ ف ،لدى أجيالنا وشبابنا ذلك أن وارد الثقافات يتخطف أجيالنا 
سالمية دوٌر عظيم يف أمن اجملتمعات وفهم  لثقافة اإللذن سارع غريان لذلك ف ألا

هذه الورقة أزاوج بني الثقافة  ، ففي احلنيفقع وربطها بقضااي ديننا الو قضااي ا
تماعي قضية  من االجاألمن االجتماعي ذلك أن قضية األ سالمية وموضوعية اإل

      . هدافهتم اجملتمعات ومن أبرز األ

سالمية كقيمة عقدية تشكل  من االجتماعي يف مادة الثقافة اإلراز قيمة األ إب
 مبدأ العبادة بطمأنينة وسكينة. 

القرآن الكرمي انقش قضية األمن فجعلها نعمة مينت هبا هللا  تعاىل على   
سالمية يف  وضمور القيم اإل فمشكلة الرتدي األمين والثقايف  اجملتمعات.
، فهناك جمتمعات ال حرب فيها لكنها تعاين فكرايً وتقافياً واجتماعياً  اجملتمعات 

mailto:bdalmzalqrshy@gmail.com
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ل نظام األمن االجتماعي  سبباً يف اختال ملقابل هناك دول فبها حروب كانتاب
 فالسؤال الذي يطرحه الباحث: سالمية؛ إكثقافة  

 ؟ افة اإلسالمية على أمن اجملتمعات ما هي وظائف مادة الثق
ية  نسانية والرتبو الوظيفة اإل  :حماور وهي  ةهيكلة الورقة من خالل تناول مخس 

علمي  عجاز ال اإل ىل حمورإسالمية كما أشار الباحث  والعلمية والعالية للثقافة اإل
 . سالمية وأمهيته يف مادة الثقافة اإل

الطالب فمن  من يف نفوس سالمية يغرس األقافة اإلأخلص اىل أن منهج الث  
سالمية تعزز قيمة الرتابط والسالم والضمري الذي يتقد  خالل منهج الثقافة اإل

 . فيه نور اهلدى
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النظرية السياقية لتنمية الوحدة اللغوية   برنامج قائم على

 املرتدة ومهارات الفهم القرائي لدى طالب املرحلة الثانوية

 عبد احلميد عبد الرمحن عبد الرمحن حممد

 ةجامعة املنصور 
mb7081032@gmail.com 

 امللخص 

اللَُّغويَّة املمتدَّة، ومهارات  : تنمية مهارات  هدف هذا البحث إىل  بناء الوحدة 
من   وذلك  الثانوية،  املرحـلة  طالب  لدى  والعميق(  )السطحي  القرائي  الَفهم 

 خالل إعداد برانمج قائم على النظرية السياقية، وقياس فاعليته. 

 وقد تضمن البحث اإلجراءات اآلتية: 

ة اليت ينبغي تنميتها لدى طالب  إعداد قائمة مبهارات بناء الوحدة اللَُّغويَّة املمتدَّ 
 الصف الثاين الثانوي. 

الثاين   الصف  لدى طالب  املمتدَّة  اللَُّغويَّة  الوحدة  بناء  مهارات  اختبـار  إعداد 
 الثانوي. 

إعداد قائمة مبهارات الفهم القرائي )السطحي والعميق( اليت ينبغي تنميتها لدى  
 طالب الصف الثاين الثانوي. 

mailto:mb7081032@gmail.com
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القرائي )السطحي والعميق( لدى طالب الصف   رات إعداد اختبـار مها الفهم 
 .الثاين الثانوي

 إعداد برانمج قائم على النظرية السياقية. 

 إعداد دليل للمعلم لتدريس الربانمج القائم على النظرية السياقية. 

 اختيار جمموعيت البحث )الضابطة والتجريبية( من طالب الصف الثاين الثانوي. 

الفهم  تطبيق   مهارات  واختبار  املمتدَّة،  اللَُّغويَّة  الوحدة  بناء  مهارات  اختبار 
الربانمج   تدريس  مث  قبلًيا،  البحث  جمموعيت  على  والعميق(  )السطحي  القرائي 
املمتدَّة   اللَُّغويَّة  الوحدة  بناء  مهارات  اختبار  تطبيق  مث  التجريبية،  للمجموعة 

 ث بعداًي. واختبار الفهم القرائي على جمموعيت البح

التجربة مت إجراء املعاجلة اإلحصائية لدرجات اجملموعتني        بعد االنتهاء من 
 ، ومت التوصل إىل النتائج اآلتية: )الضابطة والتجريبية(

( بني متوسطي  α ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ال  التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالب  الختبار  درجات  بعدي 

 مهارات بناء الوحدة الّلَغويَّة املمتدَّة لصاحل اجملموعة التجريبية. 

( بني متوسطي  α ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الختبار   البعدي  التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالب  درجات 

 اجملموعة التجريبية.  مهارات الَفهم القرائي )السطحي والعميق( لصاحل 
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الفاعلية يف تنمية   النظرية السياقية، بقدر مقبول من  القائم على  يتسم الربانمج 
مهارات بناء الوحدة اللَُّغويَّة املمتدَّة ومهارات الفهم القرائي )السطحي والعميق(  

 لدى طالب الصف الثاين الثانوي. 

 ومن توصيات هذا البحث: 

بناء     مهارات  القرائي  توظيف  الَفهم  ومهارات  املمتدَّة،  اللَُّغويَّة  الوحدة 
 )السطحي والعميق( يف فروع اللغة العربية كلها، واملواد الدراسية األخرى. 

وتنمية     إكساب  يف  احلديثة  والداللية  اللَُّغويَّة  النظرايت  بتوظيف  االهتمام 
ة، وما يستلزمها من فهم قرائي،  املهارات اللَُّغويَّة املتنوعة كالوحدة اللَُّغويَّة املمتدَّ 

السياقية.  النظرية   ومنها 
املفتاحية: املمتدَّة،    الكلمات  الّلَغويَّة  الوحدة  بناء  مهارات  السياقية،  النظرية 

الثانوي.  الثاين  الصف  طالب  القرائي،  الفهم   مهارات 
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ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر   درجة

 االتصاالت في قطاع غزة تكنولوجيا املعلومات و 

 أ.د. بسام الزين | أ. اسليم الشندغلي
 جامعة القدس املفتوحة 

bzain1999@gmail.com 

 امللخص 

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة معلمات رايض األطفال أدوارهن 
، وتكونـــــت عينـــــة غــــزة قطـــــاع يف عصــــر تكنولوجيـــــا املعلومــــات واالتصـــــاالت يف

مـــن  يـــع معلمـــات رايض األطفـــال املرخصـــة مـــن وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم  الدراســـة
(، ومت القيـــــاس تبعـــــا 100) الفلســـــطينية يف حمافظـــــة بـــــال غـــــزة البـــــال  عـــــددهم

عــــدد الــــدورات التدريبيــــة املتعلقــــة   ، ســــنوات ا ــــربة،ريات) املؤهــــل العملــــيللمتغــــ
التعلـيم(، واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يصـف بتكنولوجيا  

الظاهرة وصفاً كمياً وكيفياً ولتحقيـق هـدف الدراسـة مت تصـميم اسـتبانة مـن سـتة 
فقــرة ومت التأكــد مــن صــدقها ومعامــل ثباهتــا ومعاجلتهــا  ،(30مــن ) حمــاور مكونــة

 وتوصـلت(، SPSSاحصائياً ابستخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )
ممارســة معلمـــات رايض  أن درجــة تطبيـــق :ىل عـــدة نتــائج مـــن أمههــاإالدراســة 

 علومــات واالتصــاالت يف قطــاع غــزة  األطفــال أدوارهــن يف عصــر تكنولوجيــا امل

mailto:bzain1999@gmail.com
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% وهو درجة عالية من املوافقة من 85.6بوزن نسيب    ،4.28متوسط حسايب  
ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بني   .قبل أفراد عينة الدراسة على احملور ككل

ــر  ــتهن أدوارهـــــن يف عصـــ ــال يف ممارســـ متوســـــط درجـــــات معلمـــــات رايض األطفـــ
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال تبًعا ملتغري )الدورات التدريبية( يف جمال استخدام
ــا التعلــــيم. يوجــــد فــــرق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني متوســــط درجــــات  تكنولوجيــ
معلمــات رايض األطفــال يف ممارســتهن أدوارهــن يف عصــر تكنولوجيــا املعلومــات 
ا ملتغــري )ســنوات ا ــربة(. ال يوجــد فــرق ذات داللــة إحصــائية بــني  واالتصــال تبعــً

ــتهن أدوارهـــــن يف ــال يف ممارســـ ــر  متوســـــط درجـــــات معلمـــــات رايض األطفـــ عصـــ
ا ملتغــــري )املؤهــــل الرتبــــوي(. أكــــدت عينــــة  تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــال تبعــــً

يف دعــم وتنفيــذ سياســة الروضــة يف إدخــال  يى مســامهة اجملتمــع احمللــالدراســة علــ
أســاليب جيــدة يف التعلــيم تــذب اهتمــام األطفــال ويطــور معــرفهم وينمــى لــديهم 

ــل املشــــكالت مــــن خــــاللمهــــار  ــر تكن ات التفكــــري وحــ ــال يف ولو نشــ ــا االتصــ جيــ
واستخدام الوسائل التكنولوجية اليت توفر للطفل الفرص البناءة   ،العملية التعليمة

الــيت نكــن مــن رعايــة واكتشــاف موهبتــه تنشــطة مثمــرة تضــيف جــو مــن املتعــة 
ــيم.  ــو التعلـ ــة للطفــــل .ـ ــويق الدافعيـ ــائج الســـابقة أوصـــت والتشـ ويف ضـــوء النتـ

العمــل علــى تــوفري التطبيقــات التكنولوجيــة  الدراســة مبجموعــة توصــيات أمههــا:
احلديثة يف  يع رايض األطفال بدولة فلسطني. توظيف التطبيقات التكنولوجية 
التعليمية القائمة على التعلم املربمج يف تدريس املفاهيم وا ربات املختلفة لطفـل 
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للمعلمات    املراحل التعليمية. توفري بعض احلوافز املعنوية واملادية  ميعالروضة، وجل
للمســــاعدة يف االهتمــــام هبــــذه التطبيقــــات التكنولوجيــــة واســــتخدامها يف عمليــــة 
التعلم والتعليم. إجراء دراسة عن مدى فعالية برامج إعداد وتدريب املعلمات يف 

لتكنولوجيـــــــــــا املعلومـــــــــــات   رايض األطفـــــــــــال يف ضـــــــــــوء اال اهـــــــــــات املعاصـــــــــــرة

  .واالتصاالت
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 التأثير والتأثر  -املقام وظائف اللغة وسياق 

 محد عبد الباقيأستاذ عباس حممد  األ

 جامعة نياال 
abasskbr5@gmail.com 

 امللخص 

تؤثر اللغة تأثيرا كبيرا في املجتمع اإلنساني بكل قطاعاته، من خالل الدور  

قا فهي  التواصل؛  عملية  في  به  تقوم  الذي  جميع  الكبير  بلورة  على  درة 

الذي   الجسر  وهي  وتجددها،  وتعددها  اختالفها  على  املجتمع  حاجات 

 يربط اإلنسان بأخيه اإلنسان. 

املختلفة      بعناصره  املقام  سياق  بين  العالقة  توضيح  إلى  الورقة  ترمي 

تأثير   الكالمي لها  املتعددة؛ ألن الظروف املحيطة بالحدث  اللغة  ووظائف 

ائف اللغة التداولية اليومية، وعليه تتمثل مشكلة  ملموس في تشكيل وظ

للغة  الشخص  اختيار  في  املقام  سياق  تأثير  كيفية  دراسة  في  الدراسة 

ْرِسل  
ُ
وانتقال هذا االختيار إلى اآلخرين عن طريق التفاعل والتواصل بين امل

 واملتلقي. 

اتبع الباحث في دراسته املنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج      

نِتج  منها:  
ُ
امل شخصية  منها:  العتبارات كثرية  وفقا  اللغوية  الوظيفة  تتشكل 

 واملتلقي، مكان وزمان ا طاب، والظروف اليت تكتنف ا طاب اللغوي. 

mailto:abasskbr5@gmail.com
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املفاتيح:   اللغويةالكلمات  املقام  -الوظيفة    -التداولية  -والتأثر  التأثري   -سياق 
 املنتج واملتلقي. 
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املقاصد الفخرى بمناقب السيدة اآلجلة الكبرى سيدتنا  

 خديجة بنت خويلد)رض ي هللا تعالى عنها( 

 ستاذ الدكتور ظاهر أمحد قادر األ

 بغداد   -جامعة اإلمام الصادق )ع( 
dr.daher15@gmail.com 

 امللخص 

سيدة خدتة الكربى  يف هذا البحث  )املقاصد الفخرى(  فيه بعض مناقب ال  
 . مقاصد وخانة  ة حيث قسمه املؤلف إىل مقدمة وثالث،رضي هللا عنها 

 . سيدة خدتة الكربى رضي هللا عنهاففي املقدمة ذكر املؤلف بعض مناقب ال 

النبوية    األحاديث  ذكر كل  حيث  فضلها  عن  حتدث  األول  املقصد  ويف 
 . هورة اليت عرف الناس هبا وبفضلهااملش

مث  املقصد الثاين الذي خصصه لنسبها الشريف وألقاهبا اليت عرفت واشتهرت   
 هبا. 

 تناول والدهتا ونكاحها وأقامتها وموهتا.  الث ويف املقصد الث 
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ف  ا انة  وفيها  أما  واتالدها  أوالدها  يف  الذكور  ا كانت  من  وأعدادهم  مسائهم 
 واإلانث. 

العربية السعودية واملنشورة   وهي من خمطوطات جامعة امللك سعود يف اململكة 
اجل موقع  ) على  الرقم  وحتمل  من مخس 769امعة  نسخ أ  (  أهنا  ويبدو  ة  وراق 

مناقبها  ،فريدة بل  ع  املوضوع  يف  جديد  أي  يستنبط  أن  املؤلف  حياول  مل 
الشريف  النبوية  األحاديث  يف  اباملذكورة  مصادره  ذاكرا  هبا  اهتمت  اليت  مساء  ة 

ه وبشكل غري مباشر  بنفس الوقت إىل أهم موارد  ااملؤلفني ال امساء الكتب مشري 
 . وتناول سريهتا 

  ،  وردت يف املخطوطة وبذلك عمدان إىل ختريج األحاديث النبوية الشريفة اليت  
للبخاري)ت  الصحاح  يف  ومسلم)ت256فكانت  حبان  261هـ(  وابن  هـ(  

)ت354)ت للحاكم  واملستدرك  الطبقات  403هـ(  لكتب  وكذلك كان  هـ(, 
الذين وردت يف املخ الرجال والنساء  امساء  أمهية كبرية يف تر ة  طوطة  والرتاجم 

هـ(  310هـ( واتريخ الرسل وامللوك للطربي)230ومنها الطبقات البن سعد )ت
هـ(   742هـ( وهتذيب الكمال للمزي )ت  463واالستيعاب البن عبد الرب )ت

حجر)ت البن  يف  852واإلصابة  جانبا  والبلدان  اللغوية  املعاجم  وانلت  هـ(, 
كان هلا األثر  ومصادر أخرى  ،  اين بعض الكلمات وأماكن البلدات توضيح مع

 از البحث بشكل حسن  . إن يف 
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حقق   الدكتوروقد  جمهودا    املخطوط  ابذال  الكبيسي  حممد  عبد  احلافظ  عبد 
العدد    ، فيها يف  اإل  41ونشرها  العلوم  بغداد    –سالمية  من جملة كلية  جامعة 

ها املنهجية: يف  أمهيل عدد من املالحظات املهمة عليه،  ، وكان  2015لسنة  
مصادره للمحدأ والثانية    ،كتابة  املخطوطة  حقق  الكبيسي  الدكتور  ال  ن  ثني 
عادة حتقيقها  إاحلديث فوجدت من الواجب والالئق  هل  أسلوب  للمؤرخني وت 

األ األوفق  واألسلوب  واألفضل  منه  أوكما    ،صوب مثل  لالستفادة  راه كمؤرخ 
العلم  أل العليا يف  هل  الدراسات  التاريخ، عسى  أمن ابحثني وطالب  ن  أقسام 
 ون قد وفقت يف منايل يف حتقيقها للمؤرخني ال للمحدثني. كأ
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 االقتصاد السياس ي 

 حافظ لصفر 

 اجلامعة العربية برتكيا 

hafidlasfar75@gmail.com 

 امللخص 

العلوم،  من  علم  لوجود  الزم  شرط  هي  العلمية  ليس    املعرفة  وجودها  ولكن 
ملعرفة العلمية تراكما كميا يصل  ذ يلزم لوجود العلم أن ترتاكم اإ   ابلشرط الكايف

ىل نقطة تعلها كيفيا ممثلة جلسم من املعرفة يدور حول موضوع حمدد يعطي  إ
املستقبلة   املعقول ابحلركة  التنبؤ  من  ميكنه  الذي  اليقني  من  أدىن  لإلنسان حد 

ىل مرتبة العلم  إعلمي. هنا ترقى املعرفة العلمية  املعريف الللظواهر حمل االنشغال  
هو علم  الذي تتوفر له شروطه املوضوعية والشكلية والعلم الذي ننشغل به هنا  

علم فهو  السياسي  البشر   االقتصاد  اتريخ  قدم  إىل  قدمي  ابلنسبة  املدون،  ية 
ما يزال  م  وابلنسبة آلخرين عل  يد يعود إىل قرن ونصف من الزمان، جدالبعض، و 

يرى   األوىل، يف حني  بوادره  و   نه أخرون  آيعيش  يتحتم  أعلم مت  اوزه،  صبح  
 . حبق علم يطرح مشكلة خاصة ومعقدة فهو  دفنه على أيدي النقاد

ا العلوم  أحد  هو  السياسي  االقتصاد  ابلنشاط  علم  تنشغل  اليت  الجتماعية 
االنتا اإل حموره  يكون  االقتصادي  والنشاط  اجملتمع  يف  الناتج  نساين  وتوزيع  ج 
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للفرد وللمجتمع ككل، ال يف  ا كذلك يف عالقاته  إمن داخله فحسب و ابلنسبة 
امل األخرى  العاملي. و ابجملتمعات  اجملتمع  بطريق  إ كونة ألجزاء  االنشغال  ذا كان 

نتاج الرأمسالية يفرض نفسه أوال حبكم أنه يف خضم طريقة االنتاج هذه ولد  اإل
عملية تطوره مع تطور اجملتمع الرأمسايل بل ومع    وبدأ   ، االقتصاد السياسي كعلم

عن أي  تنظيمي  بديل  عن  البحث  اجملتمع  هذا  من  أجزاء  تنظيم    حماوالت 
الواقع الذي نعيشه يف  اجتماعي بديل للرأمسالية. كما يفرض نفسه اثنيا حبكم 

جزء متخلف من االقتصاد الرأمسايل العاملي، حيث اللحظة التارخيية اليت تعيشها  
بعض اجملتمعات اليت شهدت منذ احلرب العاملية األوىل بعض حماوالت االنتقال  
األرقى   البديل  عن  التارخيي  البحث  عملية  يف  االشرتاكي كلحظة  للمجتمع 

      للتكوين االجتماعي الرأمسايل.                                                         

 دد االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل خالل السبعينات من القـرن العشرين  
ألسباب خمتلفة، منها اهنيار نظام  بريتون وودز  حول القواعـد واإلجراءات اليت  

االقتصا العالقات  الدويل  حكمت  اإلنفراج  فإن  الوقـت  نفس  الدولية، ويف  دية 
واإلخنفاض النسيب للشعور بتهديد األمن نـال مـن املربرات اليت دفعت من قبل  
االقتصاد   مصطلح  استخدام  الشائع  مـن  وأضـحى  االقتصـادي.  التعاون  إىل 
عن   اجلواب  وقبل  به.  املقصود  ما  بوضوح  يتحدد  أن  دون  الدويل  السياسي 

ما هو أفضل طريقـة للـتعلم حول االقتصاد السياسي الدويل تب التيقن  السؤال  
بـأن املصـاحل السياسـية واالقتصادية ترتبطان بقوة من خالل كيفية تفكيـر النـاس  
لكسب   تتنافس  فكرية  مدارس  ثالث  هناك  واترخييا  املوضوع.  هـذا  حـول 
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اللي وهـي:  الـدويل،  السياسـي  االقتصـاد  فـي  املريكانتليـة  الـوالءات  رباليـة، 
فالليربالية تنظر إىل    ، يتم من خالل هذه املدارس الفكريةوميكن أن   .والراديكالية 

أما املاركسـية    ا، ما جماالن منفصالن ومستقالن نسبيالسياسة واالقتصاد على أهن
 فرتى أن االقتصاد هو الذي حيـدد السياسـة واهليكـل السياسـي. 
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 عاقة العقلية نموذجا ات الخاصة اإل ذوي االحتياج 

 حافظ لصفر 

 اجلامعة العربية برتكيا 

hafidlasfar02@gmail.com 

 امللخص 

عاقة  و ذوي اإلأحتياجات ا اصة  نثل قضية التعليم بوجه عام، وتعليم ذوي اال
واجملتمعات كوهنا قضية ميكن أن حتول دون تقدمها،  بوجـه خـاص حتـدايً للـدول  

بـه مـن أي جمتمع، مما قد يشكل انقطاعا تع  ليمياً  ابعتبارهم جسم ال يستهان 
لة ا دمات التعليمية املقدمة هلم واليت تعود ألسباب  آ وهدراً اقتصاداي، نتيجة ض

 عديدة.

م  العديد  مع  لتشابكها  معقده  واسعة  منظومة  التعليمي  نظرياهتا  النظام  ن 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  كاملنظومة  وثيقا  ارتباطا  هبا  ،  وارتباطها 

معها تباديل  أتثري  ذات  املنظومات يف  ،  و يعها  هذه  بني  انسجام  من  بد  فال 
أبل من كوهنا أبنية ومؤسسات  نظومة التعليمية اليت هي أبعد و سبيل تطوير امل

تفكر    ن اجملتمعات عندماابجملتمع عموما، ألفهي تعين  ،  تعليمية ومعلمني وطلبة
تنظر   فهي  وتقدمها،  أنه  إتمنها  على  التعليم  مشاكل  ىل  من  تواجهه  ملا  حل 

 فتفكر يف تطويره ليصبح أداة لتغيري خمتلف جماالت احلياة. ، وصعوابت
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علـى   احملورية  احللقة  التعليم  أصبح  املنطلق  هذا  احملليـة     يع ومن  املسـتوايت 
ية والعاملية إمياانً تن الركيزة األساسية ألي تنمية جمتمعية مستدامة تتمثـل  واإلقليم 

وحت وتطويره  يف  ابلتعليم  للجميع  وإاتحته  خمرجاته  الف إ سني  تكافؤ  رص  طار 
اإل القانون  جاء  العام    17-51طارواملساواة كما  هناية  ففي  عليه،  حيث 

املتحدة  2015 األمم  يف  األعضاء  الـدول  ا   اعتمـدت  املستدامة  خطة  لتنمية 
العناية ابلتعليم وينص على  م2030لعام ، حيث كان اهلدف الرابـع من ا طة 

 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فـرص التعلم مدى احلياة  
ونظراً ملا تشكله نسبة ذوي اإلعاقة من  ،  للجميع  مقاربة املالءمة واالستدامة  

 منظمة الصحة العاملية إىل وجود أكثر من مليار  جمموع سكان العامل حيث تشري
%( مـن سـكان العامل تقريباً، فقد  15شخص من ذوي اإلعاقة يشكلون نسبة )

حظيت هذه الفئة ابهتمام ابل  على املستوى العاملي، كما أشارت خطة التنمية  
 املستدامة يف هدفها الرابع على ضرورة حتقيق تعليم جيد للجميع. 

 

 

 

 

 



 

47 
 

في الدرس النقدي    اكبة الركب الحضاري املعاصر سؤال مو 

 العربي 

 الدكتور إبراهيم اندن 

 جامعة القاضي عياض 

nadinebrahim@hotmail.fr 

 امللخص 

ا املفاتيح هلذا  للكلمات  املكونة  املصطلحات  النظر يف  لعنوان  يبدو من خالل 
تتصل    ذلك أن هذه املصطلحات،  إشكالية   منها  غ الدارس أن يصو أنه إبمكان  

احلداثة   صدمة  مع  طرحت  اليت  املنهج  بقضية  عضواي  على  اتصاال  املعاصرة 
  الشيء الذي تعل النظر يف هذه اإلشكالية اليت تقوم عليها  ،الفكر العريب برمته 

املداخلة   من  هذه  املعاصر تنطلق  الفكر  طبيعة  عن  تنت ،  التساؤل  من  لكي  قل 
العربية ابعتبا اللغة  طبيعة  عن  التساؤل  إىل  الطبيعة  تتضمن  هذه  لغة كونية  رها 

والتفاعل مع اللغات العاملية يف مسريهتا احلضارية وحاجتها املستمرة    بذرة التطور
أننا نقصد    للتحديث رابطني ذلك تمهية املنهج يف حتقيق هذا اهلدف،  ويبدو 

املعاصر؟ الص ابلفكر  العامل  فكر  احلضارة  .  قمة  اليوم  حيتل  الذي  املتقدم  ناعي 
إىل  الصدد  هذا  يف  نشري  أن  ويكفي  العربية  العاملية،  العقلية  احلياة  نضج  أن   

حيث   ابلرت ة  املصطلحيةاتصل  االستيعابية  طاقتها  ما  ،  توسعت  فإنه  والواقع 
أن   تستطيع  ال  آلته  هي  اليت  اللغة  فإن  مستمر  تطور  يف  اإلنساين  الفكر  دام 

mailto:nadinebrahim@hotmail.fr


 

48 
 

ح  األستقف  هذا  وعلى  احلياة،  قيد  على  ذلك  مع  وتبقى  هي،  فإن  يث  اس 
العربية  شرط  اللغة  فيها    حتديث  ميثل  اليت  العربية  الثقافة  حتديث  شروط  من 

االجتماعي النص   احلياة  عليها  تقوم  اليت  األساسية  املرتكزات  وال تهل    ة، أحد 
لأحد   األديب كيان  النص  ثقايف  أن  عن كيان  منبثق  ما  ،  وحضاري غوي  وهو 
القراءات،  تعله  ولن تفلح يف    منفتحا على فضاءات معرفية رحبة قابال لتعدد 

القارئ ميتلك أدوات إذا كان  إال  اليت ننعها من  هذ  ذلك  القراءة وضوابطها  ه 
الدالالت،  يطيق من  النص أو حتميله ما ال    العشوائية والتسيب واالفرتاء على 

يفسر   ما  الوهذا  بشكل  النص  الث حضور  يف  املعاصرة، كما  فت  العربية  قافة 
النقد  يفسر قراءته    انشغال  املعاصر تساليب  بشكل قوي على  العريب  منفتحا 

ال عرفها  اليت  املنهجية  الغربية، الثورة  الثقافة  يف  النقدي  يربز  و   درس  ما  ذلك 
حركة التحديث احلضاري املعاصرة. وكل هذه املعطيات    حة ملواكبةاحلاجة  املل 
ي ما  من  هي  عنها  لإلجابة  املداخلة  هذه  تسعى  اليت  اإلشكالية  جوهر  كون 

الو  النقدي والقراءة  املنهج  الربط بني  إطار عالقته خالل  للنص األديب يف    اعية 
 ابلزمن الثقايف. 
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 املنهج التفكيكي 

 صاحل صالحات  األستاذة عنايت راشد

 وزارة الرتبية والتعليم 
er9009@gmail.com 

 امللخص 

بني   الفرق  عن  البحث  هذا  يف  البنيوي حتدثت  والنقد    وعناصر   ، التفكيك 
سسها  الفيلسوف الفرنسي دريدا  أ واملقوالت اليت    ، ودريدا والتفكيك  ،التفكيك 

 وعلم الكتابة.  ، التمركز حول العقل ، : االختالفيف منهجهه التفكيكي مثل

و  والغياب  واحلضور  ودوردا  سويسرا  بني  الكتابة  عن  التفكيك  أحتدثت  سس 
 . عناصر التفكيك  ، واسرتاتيجية التناص  ف وموت املؤل

يتحدث  البحث  ال  هذا  مفهوم  التفكيك  عن  منهج  يعترب  حيث  هم  أتفكيكية 
يك بطابع سياسي فضال  ويتصف التفك   ، حركه ما بعد البنيوية يف النقد األديب

 النقد البنيوي.  تناولت أيضا الفرق بني التفكيك و عن كونه اسرتاتيجية فلسفية. 

 وخانة اتبعتها ابملراجع.  ،وجاء هذا البحث يف مقدمة وفصلني

لعله يستطيع الوصول    ، لبحث على املنهج الوصفي التحليلياعتمدت يف هذا ا
   ي.املنهج التفكيك صورة عن إىل إعطاء 
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 التشريع الحضري  التخطيط في مجال صناعة 

 حممد أمحودة حممد إبراهيم 

 جامعة انلوت 

mohbrh79@gmail.com 

 امللخص 

إلحداث     الضرورية،  اإلصالحات  لتنفيذ  أداة  القانوين  اإلصالح  عملية  تعد 
ام، وبناء جمتمٍع مديٍن  ي ومستدتوازن بني املصاحل املتنافسة، وإنشاء اقتصاد حيو 

ويف خالل العقود األخرية، أصبح القضاء نشطًا يف القضااي االقتصادية  مستداٍم  
يوفر   حيث  قد  الدستور؛  أنشأها  اليت  االقتصادية  احلقوق  بـ  الصلة  ذات 
االقتصاد نظرة اثقبة للتساؤالت اليت ترتبط ابلتفسري القانوين السليم . وحيث إن  

دول اليت تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقايل تستمر يف  العديد من ال
بعيدالت قانوين جمرد  مستند  دستورها ابعتباره  مع  السياسة    عامل  عن  البعد  كل 
فإن  االق هنا  ومن  للدولة،  تطوير    قيق حت تصادية  يستدعي  املستدامة  التنمية 

تشريعات والتطور  وتصميم  التغري  الوص  تواكب  ميكن  إىل  اإلجتماعي حىت  ول 
 جتماعي واإلقتصادي.  بني النظام اال ما ل يف دتوازن معت

ما      بقدر  فإنه  املالئم؛  االقتصادي  املناخ  هتيئة  على  يساعد  التشريع  وألن 
احلكو  املناسبة تنجح  التشريعات  إصدار  يف  احمللية  مات  ألوضاعها  واملالئمة   ،

ذلك يف   ينعكس  ما  بقدر  الدولية؛  املتغريات  مع  من  املتجاوبة  املزيد  استجابة 
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للتوسع االستثماري، فرتتفع أحجام االستثمارات، وتتزايد معدالت   املستثمرين 
 النمو، مما يؤدي إىل زايدة الصادرات، واخنفاض مستوايت البطالة. 
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قراءة تحليلية الستخدام الطلبة الجامعيين فضاء التواصل  

 بالثقافة املتداولةاالجتماعي االفتراض ي وعالقته 

 األستاذ حممد بلعالية دومة | د. أمساء بلعالية دومة 

 اجلزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي شلف

m.midou.moha@gmail.com 

 امللخص 

وأنظمة   تنواع  يتعلق  فيما  خاصَّة  للتكنولوجيا  اهلائل  التقدم  إن 
لتواصل اإلنساين قد صحبه تطور وتغري اجتماعي كبري نظرا  وأشكال االتصال وا

ملا أفرزته ثورة االتصاالت وتطور استخدام الكمبيوتر واألجهزة الذكية ومنجزات  
إتاد   التفكري يف ضرورة  إىل  املعاصرة  أدى ابجملتمعات  احلايل، كل هذا  العصر 
ا صوصي مع  تتناسب  بطرق  واستخدامها  معها  للتفاعل  مناسبة  ة  طرق 

ميثلون   اجلامعيني  الطلبة  ذاهتا، وألن  للمجتمعات يف حد  والثقافية  االجتماعية 
استخدام   على  إقباهلم  مدى  الدراسات  أثبتت  وقد  جمتمعاتنا  يف  شرحية كربى 
فإن   خمتلفة  وألغراض  واحلوار  للتعبري  االجتماعي كمنصات  التواصل  مواقع 

ا االستخدام بطرح  الضرورة العلمية تقتضي تسليط الضوء على خصوصيات هذ
همزي توجهات  ملعرفة  التساؤالت  من  ومدى  ذد  التواصل  فضاءات  الفئة .و  ه 

 اكتساهبم لثقافة االستخدام املناسبة واليت نكنهم من االستخدام األمثل هلا. 
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دراسات سابقة يف    ه الورقة البحثية مبنية على أساسذينبغي أن نشري إىل أن ه
ما  املوضوع  ودراسات  ب  هذا  عموما،  األنرتنت  استخدام  تتناول  دراسات  ني 

ه الدراسات دراسة  ذل االجتماعي بشكل خاص، من بني هتتناول مواقع التواص 
انطلقنا من   التواصل االجتماعي،  الثقافة االفرتاضية وفق منظومة  حول تشكل 

النظر إىل عملي  التايل:كيف ميكن  ة استخدام الطلبة اجلامعيني لفضاء  التساؤل 
 التواصل االجتماعي االفرتاضي وما عالقته ابلثقافة املتداولة؟. 

 الكلمات املفتاحية: 

اجلامعي  الثقافة،  و الطلبة  االفرتاضي،  التواصل  االجتماعي،  التواصل  ن، شبكات 
 ثقافة االستخدام. 
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دراسة في توظيف قصة يوسف عليه السالم في األدبين 

ارس ي والعربي باالعتماد على املنهجين األمريكي واإلسالمي  الف

في األدب املقارن )حكاية الطفل الجريح للشاعر اإليراني 

ة "يوسف للقاص السوري زكريا تامر   نظامی گنجوی، وقص 

 أنموذجا( 

 األستاذ الدكتور عبد الكرمي علي جرادات 

 جامعة آل البيت 

karem_jaradat@yahoo.com 

 امللخص 

يف   واالفرتاق  االشرتاك  نقاط  على  الضوء  وإلقاء  املقارنة  الدراسة  هذه  حتاول 
نظامي و يوسف..   الفارسي  للشاعر  اجلريح   السرديني  الطفل  النصني  تعامل 
يوسف الصغري اجلميل اهلالك  للكاتب العريب زكراي اتمر مع قّصة يوسف عليه  

املقّدس  والكتاب  الكرمي  القرآن  يف  وردت  بغية  السالم كما  الدراسة  وجاءت   .
االستعانة   من خالل  وذلك  والعربية،  اإليرانية  الثقافتني  بني  للحوار  انفذة  فتح 
ابملنهجني األمريكي واإلسالمي يف جمال األدب املقارن. وتبنّي عرب الدراسة أّن  
النصني املدروسني يشرتكان يف استلهامهما للقصة اليوسفية املقّدسة يف نقاط،  

أخ يف  االستلهام:  وخيتلفان  هذا  يف  النصني  التقاء  نقاط  أهّم  ومن  (  1رى، 
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الذي   السردي  اجلنس  ملتطلبات  تلبيًة  يوسف  قّصة  من  األول  اجلزء  توظيف 
( توظيف اجلّب وما يعادله يف النصني، إذ يستبدل النّص  2تندرج حتته النّصان، 

فيحف  التأمري  نظامي  أّما  ابلنهر  املقّدس  النّص  املنقذ يف  الفضاء  لكّنه  هذا  ظه 
النّصية،   العداء  3يغرّي وظيفته  العداء يف النصني وحماولة توسيع دائرة  ( حضور 

اجملتمع   ميدان  إىل  املقّدس  النّص  يف  واحدة  املختزل تسرة  الداليل  من حقلها 
تسره،   تركيزمها  4اإلنساين  جعلت  األديبان  عاشها  اليت  السياسية  الظروِف   )

ب الرؤاي يف النّصني املدروسني على نقيض  ( غيا5على قضية العداء والصراع،  
والتعّقل   التفكري  ضرورة  على  الرتكيز  يعادل  ما  املقّدسة،  أمالقصة    ا لإلنسان. 

اليوسفي املقّدس فأبرزها: تعاملهما مع النص  (خروج  1نقاط افرتاق النصني يف 
ما يف   منهم، على عكس  برغبة حقيقية  النظامي  النّص  الربية يف  إىل  األطفال 

بطريقة    القصة  عدانن  الضحية  خيرج  حني  الكذب    مبنية التامرية،  على 
  التأمري ( حضور واضح لفضاء داخل املدينة أو القرية يف النّص  2والتحريض،  

النظامي،   نص  يف  الفضاء  هذا  النّص  3وغياب  يف  للقميص  داّل  غياب   )
العريّب،   النّص  يف  الالفت  وحضوره  عن  4الفارسي  خمتلف  ـ  الفت  حضور   )

ليوسفي املقّدس ـ للجّب يف حكاية الطفل اجلريح لنظامي، وغياب هذا  النص ا
قصة   يف  املنقذ  يوسف الفضاء  اهلالك ،  يوسف.  اجلميل  ميّثل  5الصغري   )

، أما الصراع أو العداء يف النّص  التأمري الصراع الطبقي موضوع مهم يف النص  
 النظامي فبني عائلتني من طبقة األشراف. 
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لغة العربية وعالقتها بإشكالية الهوية من  قراءة في استخدام ال

دراسة ميدانية على عينة من  -اإللكتروني  خالل التواصل  

 مستخدمي موقع التواصل االجتماعي فايسبوك 

 د. بلعالية دومة أمساء 

 اجلزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي شلف

asmadoc2014@gmail.com 

 امللخص 

لفهم عمق وأبعاد  ذتعتمد ه التغري االجتماعي والثقايف  الدراسة على مدخل  ه 
إشكالية اهلوية املرتبطة يف العصر احلايل مبتغريات ختتلف عن تلك اليت ارتبطت  

 ووضوحها واستقالهلا، وألن هوايت  هبا سابقا، واليت كانت تتميز بثباهتا النسيب
اليوم أصبحت تؤثر وتتأثر بغريها من اهلوايت يف ضوء وجود فضاءات   األفراد 
قادرة على إحداث   املتزايد ووسائل تكنولوجية  انفتاحها  تواصلية تسمح وتتيح 
أتثريات عميقة ومعتربة سواء على اهلوية كمفهوم أو من انحية واقع وظيفتها يف  

تعرب عن  اجملتمع، وك اليت  العناصر  أهم  اللغات من  من  العربية كغريها  اللغة  ون 
فإن   واإلنساين  التارخيي  ووجودهم  أفراده  وانتماءات  العريب  اجملتمع  كيان 
ومدى   استخدامها  على  والقدرة  واملوضع  الطريقة  هنا  يشمل  مبا  استخدامها 

مدى ابلفعل  يعكس  هذا  واملتداولة كل  املتاحة  اللغات  على  نسك    تفضيلها 
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آخر   جانب  من  أما  انحية،  من  هذا  لغتهم  على  واحلفاظ  هبوايهتم  األفراد 
التغري   حتدايت  أمام  الصمود  على  العربية  اللغة  قدرة  مدى  ذلك  فيعكس 
ذلك   ا صوص، كل  وجه  على  والعوملي  والثقايف  والتكنولوجي  االجتماعي 

القته ابللغة  يتطلب البحث يف هاته اإلشكاليات بداية بتحديد مفهوم اهلوية وع 
اللغة   استخدام  واقع  على  ابلرتكيز  طالت كليهما،  اليت  التغري  وعوامل  العربية 
العربية بني حتريفها وحماوالت التوليد والتهجني أو احلفاظ عليها كأحد مقومات  

التجديد والتغيري يف إطار االستخدام  ذاهلوية، ه ه األخرية تتعرض أيضا لعامل 
زالت نهد ملفهوم اهلوايت    فرتاضي اليت كانت وما املكثف لفضاءات التواصل اال

استخدام   متغريات:  ثالث  بني  العالقة  دراسة  بصدد  فإننا  وابلتايل  االفرتاضية، 
اللغة العربية، اهلوية، استخدام مواقع التواصل االجتماعي، سعيا من خالهلا إىل  

استخدام  حماولة اإلجابة عن التساؤل التايل: ما مدى وجود عالقة بني أشكال  
اللغة العربية يف مواقع التواصل االجتماعي )ممثلة ابلفايسبوك( وبني انتشار أمناط  
هوايتية حمددة؟، وبشكل أدق هل ميكن أن يكون لطرق استخدام اللغة العربية  
أمناط   أو إحاالت على  التواصل االجتماعي  فايسبوك  أي دالالت  يف موقع 

 هوايتية معينة؟ 

املفتاحية: االجتماعي،  ا  الكلمات  التواصل  مواقع  العربية،  اللغة  هلوية، 
 الفايسبوك، اهلوية االفرتاضية، اجملتمع االفرتاضي.   
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 شكالية توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريسإ

 الربوفيسور الدكتور شريف غياط | أ. ابتسام سالطنية 

 اجلزائر -، قاملة1945ماي   5خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد، جامعة 

cghiat@yahoo.fr 

 امللخص 

التقدم  هو  هذا،  وقتنا  به  يتميز  ما  أكثر  أن  يف  ريب  ال 
يف  العامل  شهد  فقد  متسارعة.  خبطوات  يتقدم  الذي  التكنولوجي 
السنوات األخرية تقدما كبريا يف تطور املعارف والعلوم والتكنولوجيا. 

جماالت احلياة، إذ ساعدت يف   معظمذه األخرية تعترب اليوم أساس  ه
تطوير اجملتمعات وجعلتها تواكب احلياة احلديثة لدرجة أنه ابت من 

 الصعب بل من املستحيل االستغناء عنها. 
فاجلميع اليوم يدرك أمهية التكنولوجيا ومدى أتثريها يف حياتنا 

ت جعلتنا نعتمد عليها بشكل  اليومية نظرا ملا تقدمه لنا من تسهيال
اجملاالت  األثر   كبري يف شىت  له  مما كان  يومي،  بشكل  منارسها  اليت 

جذرية  تغيريات  إدخال  إىل  اجملتمعات  من  الكثري  دفع  يف  الكبري 
ملموسة يف سياستها واقتصادها وخمططات تعليمها وأساليب تفكريها 

حياهتا.  اجملتمعات  فب  وطرق  هذه  تستطيع  ال  من إندوهنا  العديد  از 
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املشكالت  األمثل حلل  الوسيلة  تعد  املهام يف زمن قصري. فهي حبق 
أساسي   والتحدايت اليت تواجه اجملتمع. وابلتايل كان للتكنولوجيا دور 

يف تطوير عديد األنشطة يف حقول خمتلفة مثل التجارة، العلوم   وهام
 سينه، التعليم مبختلف أطواره.الطبية، البحث العلمي وحت

جمال     أتثري  ففي  للتكنولوجيا  وهام، إالتعليم كان  جايب كبري 
بعد، أو التعليم اإللكرتوين حيث يف حينها ظهرت مفاهيم التعليم عن  

عملية   هبدف يسر  والذي  والطالب(  )األستاذ  واملتعلم  املعلم  خدمة 
امل على  احلصول  إبمكاهنم  وجعل  الطلبة  على  التعليمية، التعليم  واد 

إىل  احلاجة  دون  واجلامعات  العليا  والكليات  ابملدارس  وااللتحاق 
تقوم على  اليت  الرائدة  العلوم  تعترب أحد  التعليم  فتكنولوجيا  احلضور. 
مع  متناسبة  لتكون  مستمر،  بشكل  وحمتواها  مفهومها  حتديث 

 حاجات اجملال العلمي املستجدة ومع متغريات العصر. 
املسعى   هذا  لتسليط من  حماولة  يف  البحثية  الورقة  هذه  أتيت 

مستحداثهتا يف التدريس   الضوء على تكنولوجيا التعليم وكيفية توظيف
استخدامها  أجل  من  واملعاصرة،  املهمة  املوضوعات  من  ابعتبارها 
بشكل أكرب يف العصر احلديث ذو الثورة املعلوماتية والتكنولوجية يف 

فقد اتضح مبا ال يرتك   .ال العلميالعديد من اجملاالت وخصوصا اجمل
ا مصري  أن  للشك  اإلجمال  على  أبنائها  بقدرة  مرهون  بداع ألمم 
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وكذا   فالرتبية إواالبتكار،  ومطالبه.  التغري  ملشكالت  وحتديهم  راداهتم 
وإن كان  اجملتمعية،  النقلة  إطار  ضمن  ابرزاً  موقعاً  حيتالن  والتعليم 

لتها رايح التغيري والتجديد. التعليم من بني أحد أهم األركان اليت ب
عدادها على املنهج إ إىل أن هذه الدراسة اعتمدت يف  أن نشري  يبق

والتحليلي.   الوصفي  تسلوبيه   نتيجة   إىل  خلصت  وقد االحصائي 
 مباشر بشكل التواصل من  فرصة  تُتيح الّتكنولوجيا : أن  مفادها  رئيسية

 تسهيل  وابلتايل   زر،   كبسة   عرب   وذلك  املتعلمني   األشخاص   بني
 اجلودة  التعلم  عملية  مينح  مما  بينهم،  فيما  التعاون   عملية  وتيسري
 للمتعلم،   واملساعدة   العون  تقدمي  يف   تساهم  كما   والسهولة،   والفعالية 
 أكثر  املتعلمني  تعل  ما   متعة،  أكثر  بصورة  التعلم  جعل  على   عالوة
 . هلم  املقدمة   واألفكار واملعارف  املعلومات  مع تفاعل

 التعليم،  تكنولوجيا   التعليم،  التكنولوجيا، :  املفتاحية  الكلمات 
 . بداعاإل
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Abstract 

There is no doubt that the most characteristic of our 
time is technological progress, which is advancing at an 
accelerated pace. In recent years, the world has witnessed 
great progress in the development of knowledge, science 
and technology. The latter is considered today the basis of 
all areas of life, as it helped in the development of societies 
and made them keep pace with modern life to the extent 
that it became difficult and even impossible to dispense 
with. 

Everyone today is aware of the importance of 
technology and the extent of its impact in our daily lives 
due to the facilities it offers us that made us rely heavily on 
them in various fields that we practice on a daily basis, 
which had a great impact in pushing many societies to 
introduce tangible and radical changes in their politics, 
economy, education plans and methods. her thinking and 
ways of life. Without it, these societies cannot accomplish 
many tasks in a short time. It is truly the best way to solve 
the problems and challenges facing society. Thus, 
technology had a fundamental and important role in the 
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development of many activities in various fields such as 
commerce, medical sciences, scientific research and its 
improvement, and education in its various stages. 

In the field of education, technology had a great and 
important positive impact, as at the time the concepts of 
distance education, or e-learning, appeared with the aim 
of serving the teacher and the learner (professor and 
student), which facilitated the education process for 
students and made them able to obtain educational 
materials, and enroll in schools, higher colleges and 
universities without the need to attend. Educational 
technology is considered one of the leading sciences that is 
based on constantly updating its concept and content, to 
be commensurate with the emerging needs of the 
scientific field and with the changes of the times. 

From this endeavor, this research paper comes to 
shed light on educational technology and how to employ 
its innovations in teaching as one of the important and 
contemporary topics, in order to be used more in the 
modern era of the information and technological 
revolution in many fields, especially the scientific field. It 
has become clear beyond any doubt that the fate of 
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nations depends on the ability of their children to 
innovate and innovate, as well as their will and their 
challenge to the problems and demands of change. 
Education occupies a prominent position within the 
framework of the societal shift, although education is one 
of the most important pillars covered by the winds of 
change and renewal. It remains to point out that this study 
relied in its preparation on the statistical method, with its 
descriptive and analytical methods. I have concluded a 
main conclusion that: Technology provides an 
opportunity to communicate directly between learners 
through the push of a button, thus facilitating and 
facilitating the process of cooperation among them, which 
gives the learning process quality, effectiveness and ease, 
and also contributes to providing help and assistance to the 
learner, in addition to making Learning is more enjoyable, 
which makes learners more interactive with the 
information, knowledge and ideas presented to them. 

Keywords: technology, education, educational 
technology, creativity. 
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 علم األديان وسؤال االستقاللية 

 مصطفى بوجناح 

 ابن طفيل _ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

.nv@gmail.commostafaboujnahe 

 امللخص 

العقد األخري جدال واسعا خبصوص شخصيته  طرح علم األداين يف 
ابستنادها  تتميز  اليت  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  قائمة  يف  املعنوية 
القضااي  يف  البحث  مسار  تؤطر  وضوابط  وقواعد  مناهج  إىل 
أبرز من  املنهج  سؤال  ويعد  عموما.  ابإلنسان  املرتبطة   واإلشكاالت 
حماولة  خالل  _من  األداين  علم  وضعت  اليت  اإلشكالية  األسئلة 
يف  التشكيك  إىل  أدى  خطري  مأزق  يف  السؤال_  هذا  عن  اإلجابة 
أهداف هذا العلم أصال، وإىل وضع عالمات استفهامية أمام اجلدوى 

ومدى   العلم  هذا  ذمن  بذاته  قائما  علما  وكونه  مناهج   يأصالته 
 وقواعد مؤطرة له. 

ولذلك أييت هذا البحث حملاولة اإلجابة عن هذه األسئلة وبيان ما إن  
كان هذا العلم فعال يستحق أن يدرج ضمن قائمة العلوم اإلنسانية 

mailto:mostafaboujnahe.nv@gmail.com
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الذي  أنه ليس سوى فرع علمي من اتريخ األداين  أم  واالجتماعية، 
األداين فعلم  األداين.  دراسة  يف  أتسيسيا  علما  صورته   يعترب  يف 

من  العلمي  ابلتكامل  تتسم  مستقلة  مبناهج  التوسل  يدعي  املعاصرة 
حيث الرصانة واإلحكام ودقة النتائج املتوصل إليها، مبا تعله ينفصل 
حيث  من  هبا  ويتصل  البحث  موضوع  حيث  من  العلوم  ابقي  عن 

 التقائية املناهج يف بعض النقاط املشرتكة فقط. 

 اإلشكايل للفرضية املطروحة يف هذه الدراسة، ال هبدف بناء احلجاج  
اهلدف  حتقيق  أجل  من  متكاملة  وخطة  علمي  منهج  اتباع  من  بد 
املنشود والتوصل إىل النتائج املرجوة، ولذلك فقد جعلت هذا البحث 
والنقدي،   التحليلي  املنهج  حيكمها  أساسية  عناصر  أربعة  يف  يتبلور 

سؤا عن  عبارة  منها  األول  العنصر  األداين كان  علم  ماهية  حول  ل 
وموضوع حبثه، بينما خصصت العنصر الثاين للحديث عن إشكالية 
من  بعنوان:  جاء  فقد  الثالث  العنصر  أما  األداين،  دراسة  املنهج يف 
العام إىل ا اص، يف إشارة إىل تطور علم األداين من صورته البدائية  

مناهج العصر مع ماكس مولر إىل قيامه على سوقه إابن انفتاحه على  
اإلجابة  يف  الرابع  العنصر  انفرد  وأشكاهلا، يف حني  صورها  مبختلف 
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لنظرية  العامة  الصورة  وبناء  أساسي  بشكل  املطروحة  اإلشكالية  عن 
 االستقاللية يف دراسة األداين. 
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على تنمية  أثر السلوك اإلدراكي املعرفي في ظل جائحة كورونا 

من   ادة اللغة العربية لدى عينةمهارات التعلم عن بعد في م 

 موهبة .  املتوسطة لطالبطالب املرحلة 

 الباحث األستاذ حممد سامي عباس

 مدارس نور اإلسالم 

samy200011@hotmail.com 

 امللخص 

إتابية  مستوى  عملية   قياس مدى  والكشف عن  بعد  معيقات   التعليم عن 
لدى الطلبة   ابلسلوك اإلدراكي املعريفالتعليم عن بعد وعالقة ذلك  امد استخ

ظل   يف  بعد  عن  التعليم  املعريف و   ، جائحة كوروان اه  السلوك  أثر  قياس 
 ة. ي على الذكاء اللغوي لطالب موهباإلدراك

املفتاحية   بعد الكلمات  عن  التعليم  العربية    -  :  اللغة  السلوك   –مادة 
  .اإلدراكي 
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Abstract 

Measuring the positivity of the distance 
education process and revealing the level of 
obstacles to the use of distance education 
and its relationship to students' cognitive 
behavior towards distance education in 
light of the Corona pandemic, and 
measuring the impact of cognitive behavior 
on the linguistic intelligence of talented 
students. 
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دور املنصات التعليمية اإللكرتونية يف دعم التعليم اجلامعي عن 
   19  كروان بعد وتلبية احتياجات الطلبة التعليمية يف ظل جائحة  

 طيبة بنت عبد هللا بن حممد الكندية

 جامعة السلطان قابوس 
teeba@squ.edu.om 

 امللخص 

مساحات جديدة يف بناء   (ICT) جدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأو 
مواصلة تقدمي  املعرفة حيث مكنت مؤسسات التعليم يف خمتلف دول العامل من  
انتشار وابء كوفيد   ابستخدام    19التعليم يف ظل احلجر الصحي الذي فرضه 

كرتوين الذي  لدورها بدائل أفضل من التعليم اإل املنصات التعليمية اليت وفرت ب
تساعا. وتعزيزًا للجهود  اأكثر للتعلم بشكل أكثر تيسريا و   يتيح للمتعلمني فرص 

يف املنصات  املبذولة  تطوير  جمال  الرقمية  التعليمية    التقنيات  استخدام  لتفعيل 
ألمهية   ونظرا  االستثنائية،  الظروف  يف  بعد  عن  التعّلم  مشكالت  حلل  احلديثة 

ت مناسبة  تعليمية  بيئة  توفري  يف  البالغة  املنصات  دور  هذه  يكون  أن  يف  ساعد 
تابيا حبيث يتعلم يف مناخ مناسب يبحث فيه عن املعلومة، ويعرب عن  إاملتعلم  

واأف املختلفة  حبرية،  كاره  لألخرين  واجلدية  املشروع  ملتنوعة  هذا  فكرة  جاءت 
عن   اجلامعي  التعليم  دعم  يف  اإللكرتونية  التعليمية  املنصات  دور  الستكشاف 

mailto:teeba@squ.edu.om
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جا.ة ك ظل  يف  التعليمية  الطلبة  احتياجات  وتلبية  عمان  سلطنة  روان.  و بعد 
 :آليت وتتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس ا

وتلبية   بعد  اجلامعي عن  التعليم  دعم  اإللكرتونية يف  التعليمية  املنصات  دور  ما 
 روان يف سلطنة عمان؟ و احتياجات الطلبة التعليمية يف ظل جا.ة ك

 :وتنبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

السؤال األول: ما دوافع استخدام أعضاء هئية التدريس يف اجلامعات للمنصات  
 لتعليمية اإللكرتونية؟ ا

التعليمية   للمنصات  اجلامعات  طلبة  استخدام  دوافع  ما  الثاين:  السؤال 
 اإللكرتونية؟ 

الثالث: ماهي االحتياجات احملققة لدى طلبة اجلامعات من استخدام   السؤال 
 املنصات التعليمية اإللكرتونية؟ 

املنصات  استخدام  تواجهها  اليت  الصعوابت  هي  ما  الرابع:  التعليمية    السؤال 
  عضاء هيئة التدريس والطلبة ؟ أ  اإللكرتونية ابجلامعات من وجهة نظر

وا صائص   ابلوظائف  التدريس  هيئة  أعضاء  وعي  مدى  ما  ا امس:  السؤال 
واملعايري الواجب توافرها يف منصات التعلم اإللكرتوين واليت من شأهنا أن تدعم  

 ة التعليمية؟ التعليم اجلامعي عن بعد وتليب احتياجات الطلب 
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االستفادة   ميكن  السادس: كيف  الالسؤال  املفتوحة  التعليمية  املوارد  قرتاح  من 
للثقافة   مناسبة  تكون  بعد حبيث  عن  للتعليم  مستدامة  تعليمية  منصة  وتصميم 

 .التعليمية العمانية؟ 

على   الدراسة  اعتمدت  التساؤالت  هذه  على  وطبق  ولإلجابة  الوصفي  املنهج 
من   عينة  قابوس   عضاءأعلى  جبامعة  والطلبة  التدريس  اختيارها    ،هيئة  مت  وقد 

عددها   بل   حيث  الطبقية،  العشوائية  العينة  هيئة    500بطريقة  أعضاء  من 
و الطلب  1000التدريس  جلم  ، ة من  استبيان  الدراسة  البياانت  واستخدمت  ع 
 . حماور أساسية  ة أربع  االستبيان إىل حيث انقسم

ا التالكلمات  املنصات  اإل ملفتاحية:  اجلامعات لعليمية  طلبة  ، كوروان  كرتونية، 
 (، احتياجات تعليمية، املوارد التعليمية املفتوحة. 19-)كوفيد 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Abstract 

This study dealt with the issue of electronic 
educational platforms; due to its great importance 
in providing an appropriate learning environment 
that helps in making the role of the learner 
positive so that he learns in an appropriate 
environment in which he searches for 
information. And he expresses his different, 
diverse and serious ideas to others freely, and the 
aim of this study was to explore the role of 
electronic educational platforms in supporting 
distance university education and meeting the 
educational needs of students in light of the 
Corona pandemic. By asking the following main 
question: What is the role of electronic 
educational platforms in supporting distance 
university education and meeting the educational 
needs of students in light of the Corona 
pandemic? 
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From this main question, the following sub-
questions are derived: 

The first question: What are the motives for 
faculty members to use electronic educational 
platforms? 

The second question: What are the motives for 
university students to use electronic educational 
platforms? 

The third question: What are the achieved needs 
of university students from using electronic 
educational platforms? 

The fourth question: What are the difficulties 
faced using electronic educational platforms in 
universities from the point of view of faculty 
members and students? 

The Fifth question: How aware are faculty with 
the function and criteria's  that need to be 



 

74 
 

available in Electronic learning platforms which 
aim to support university / college education for 
online learning and satisfies students educational? 
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سبل االستجابة للحاجات الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة في  

 ر التعليم الجامع إطا

 الدكتور شاهر يوسف ايغي 

 األونروا  –وكالة الغوث الدولية 

shaheryaghi@yahoo.com 

 امللخص 

معاصر   نظامي  منحى  والعشرين  الواحد  القرن  في  التعليمية  النظم    تتبنى 

منحى   وهو  التعليم،  إصالح  أعمدة  أحد  ويعتبر  الجامع  التعليم  يسمى 

فيهم   بمن  الطلبة  بكل  ويهتم  واالختالف  التعدد  يحترم  إنساني  حقوقي 

اإلعاقة   الطلبة ذوي  في عدد  زيادة  املنحى  أظهر هذا  اإلعاقة.  الطلبة ذوي 

التحديات   في  زيادة  ذلك  صحب  العام،  التعليم  مدارس  في  امللتحقين 

مع   األمثل  التعامل  في  التربوية  العملية  عناصر  تواجه  التي  والصعوبات 

سابقا   قمنا  وقد  العام،  التعليم  مدارس  في  تواجدهم  أثناء  الطلبة  هؤالء 

ذوي  الطلبة  مع  التعامل  في  املعلمين  تواجه  التي  التحديات  برصد 

اجات اإلضافية، وبقى أن نتعرض لطرق املساعدة من خالل حقن  االحتي 

البحث   هذا  جاء  العام.  التعليم  في  الخاصة  التربية  وإستراتيجات  أفكار 

ملساعدة امليدان التعليمي للتعرف على سبل االستجابة للحاجات الفردية  

منظور   من  العام  التعليم  مدارس  في  املدمجين  اإلعاقة  ذوي  الطلبة 
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التر  االستجابة  مختص ي  سبل  تحديد  إلى  البحث  هذا  يهدف  الخاصة.  بية 

الجامع. استخدم   التعليم  للحاجات الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة في إطار 

مقابلة   بطاقة  إعداد  بعد  )الكيفي(  النوعي  التحليلي  املنهج  الباحث 

ومعلمات   معلمي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتألف  بؤرية،  ملجموعات 

العا الخاصة  بفلسطين  التربية  بقطاع غزة  األونروا  مدارس  في جميع  ملين 

عددهم   )27وكان  الدراسة  املجتمع  نفسها  هي  الدراسة  عينة  وكانت   ،7  

و   للحاجات    20معلمات  االستجابة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  معلم(. 

وخرجت   لها،  ومخطط  منظمة  عملية  هي  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  الفردية 

االستجابة تكون من عدة جوانب: الجانب  الدراسة بإطار مفاهيمي لعملية 

وجود   اإلداري التنظيمي:  الجانب  جامع،  تعليم  األدوار  نظام  وضوح   :

ذوي   الطلبة  على  التعرف  مرحلة  من  اإلدماج  عملية  في  واملسؤوليات 

توفر   الفني:  الجانب  الراجعة،  والتغذية  اإلنجاز  بتقرير  انتهاًء  اإلعاقة 

للمعلمي منهي  وتطوير  داعمة  جوانب  أدوات  الثالث  تحقيق  إن  وغيرهم.  ن 

مجتمعة عرفت معنى االستجابة للحاجات الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة في 

 التعليم العام وجعلته ممكنا وفعاال. 
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عبد هللا محمد أحمد شاعر األدباء املعاصرين وأديب شعراء  

 عصره 

 د. سعاد سيد حمجوب 

 جامعة منيسوات 

suadsayedmahgoub@gmail.com 

 امللخص 

األدابِء   شاعُر  أمحد  حممد  هللا  عبد  بعنوان   املوسومة  الدراسُة  هذه  تناولت 
ومسريَته  األديب  هذا  عصره سريَة  شعراِء  وأديُب  تعاىل    املعاصرين،  هللاُ  متَّعه  ـــ 

حِة والعافية ـــ . تسَعى هذه الدراسُة ألْن ُنيَط اللِّثاَم عن هذا األديِب  بِّنعميت  الصِّ
الذي آثَر ا فاَء من أجِل أْن تُلقَي الضوَء على ما جادت به قرحيُته من املنظوِم  
واملنثوِر يف مياديِن األدِب والفكِر والثقافة؛ مما جعله عالمًة فارقًة ورقًما مُميـَّزًا يف  

عربية املختلفة، كما شهدت حبوُر ا ليِل بفضِله وعطائه الثرِّ. ومؤلفاته يف  فنوِن ال 
 هذا احلقل شاهد عيان. 

لواَء    محل  بيئته.  تراَث  عن  فضالً  العريب،  الرتاِث  َمعنِي  من  األديُب  هذا  هنَل 
وهي  رجُر   طوًعا  فأتته  الضاد  بنَت  عِشَق  الباكر،  صباُه  فجِر  منذ  الكلمِة 

ٌع طويل يف ميداِن األدِب بِشقَّيه املنظوِم واملنثور، نظمً أشعارًا رقيقَة  أذايهَلا. له اب 
األلفاِظ لطيفة املعاين ضمَّنها ديوانَه   عطٌر وذكرى ، وَسخَّر اللغَة واألدَب يف  
 منظوِمه ومنثورِه  دمِة القضااي االجتماعية يف كتابِه   نظراٌت يف الناِس واحلياة 

mailto:suadsayedmahgoub@gmail.com


 

78 
 

، وكان حاديه يف نظِمه ونثرِه القرآن الكرمي  ة  أدبيٍَّة رفيعاغ فصوَله يف لغةٍ الذي ص
، شكَّلت هذه العناصُر حماوَر ثقافِته؛ وَرَفدهتا    ملسو هيلع هللا ىلصوهنج سيد األنبياء واملرسلني  

فنيٍَّة   لوحاٍت  السامية، فصاغها يف  فردات 
ُ
وامل الشريفة  اجلميلة، واملعاين  ابلصوِر 

 ت العقول.    يلٍة تسرُّ الناظرين، فسبت القلوَب وسحر 

 الثقافة.  بد هللا، األدب، الفكر،الرواد، ع  املعاصر، : لمات املفتاحية الك
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Abstract 

 This study entitled “Abdullah Muhammad 

Ahmad, the poet of contemporary writers,  
and the writer of poets of his time This paper aims 
to reveal the works of an eminent Sudanese 
literary figure and a scholar,  namely Abdallah 
Muhammad Ahmad- may Allah bestow upon 
him everlasting health-” Abdallah is one of those 
writers who preferred to keep low profile and 
avoid publicity. The main objective of this paper 
is to unveil the unknown works of this well-read 
writer who drew upon Sudanese and Arabic 
literary and social heritage in his poetry and prose. 
Abdallah has a thorough knowledge and deep 
understanding about Arabic prosody. He proved 
to be talented since his early boyhood for he was 
famous for his great passion for Arabic literature 
and that enabled him to have an excellent 
command of Arabic language. He contributed 
enormously to Arabic literature in prose and 
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poetry and his distinguished literary contributions 
put him in the vanguard of his peers.  He 
composed very beautiful poems included in his 
anthology ‘ The scent of memories” He also used 
literature as a tool to explore and combat difficult 
social issues in his book (insights on life and 
people.)” which is written in a figurative and  
impressive language. He drew upon the Holy 
Quran and the Holy Prophetic Traditions that 
influenced him greatly and enriched his writings 
with beautiful images and sublime language, 
simulating beautiful scenery paintings  that 
captivate hearts and minds. 

 
Key words: contemporary – pioneers – Abdallah 
–literature – thought – culture 
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اقبة وتعدد شروط العرض إاملنتوج الغذائي بين  كراهات املر

 في السوق 

 سية البويسفي  آدريس  إ  ألستاذ الدكتور اجلويدياملنيعي حممد  | ا

 جامعة سيدي حممد عبد هللا اململكة املغربية فاس 
simo_1775@yahoo.fr 

 امللخص 

لتوفير     فعالة  وسيلة  الغذائي  املنتوج  مراقبة  عملية  تعتبر 

املغربي. ومن أجل تحقيق هذا   املستهلك  الالزمة لصحة  الحماية 

الهدف وجب على مستغلي نقط البيع، ضرورة احترام مقتضيات  

بز   83/13القانون   والصادر  املتعلق  البضائع  في  الغش  جر 

رقم   الشريف  الظهير  اكتوبر    5بتاريخ    1  -83  –  108بتنفيذه 

تم 1984 سليمة  غذائية  منتجات  وإنتاج  تسويق  ولضمان   .

بخلق جهاز جديد يسمى  2010تعزيز هذه املقتضيات منذ سنة 

الغذائية للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  ؛ املكتب 

وتأطير   مراقبة  في  عبر املتخصص  املغربي،  تحديده   الغذاء 

تطبيقا   الغذائي  السوق  في  بالعرض  املتعلقة  العامة  للشروط 

mailto:simo_1775@yahoo.fr
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رقم   سنة    28/ 07للقانون  بالسالمة     2010الصادر  واملتعلق 

 الصحية للمنتجات الغذائية. 

الغذائية من    للمنتجات  للسالمة الصحية  الوطني  املكتب  يعتبر 

على  الغذائي  املنتوج  الثالثة  مادته  منتوج    خالل  كل  مثل  أنه، 

كليا  أو حيواني خام  أنباتي   معالج  لالستهالك أو  و جزئيا، موجه 

امل  ذلك  في  بما  في  البشري  املستعملة  املواد  وكل  نتاج  إشروبات 

بنقط  أ  ئةوتهي عرضه  يمكن  ال  املنتوج  هذا  األغذية.  معالجة  و 

كان يشكل خطرا على حياة   إذا  اإلأالبيع  الش يء و صحة  نسان، 

يدفع عرضه  الذي  لشروط  البائع  احترام  مدى  عن  للتساؤل  نا 

 للبيع. 

إلى   اإلشارة  من  أوتجدر  مجموعة  حدد  املغربي  املشرع  ن 

الداخلية منتوج خطير على   في السوق  العقوبات لكل من عرض 

عرض للبيع منتوج غذائي متحصل عليه من    صحة اإلنسان، أو

م يعتبر  األخير  هذا  صحي.  ترخيص  على  متوفرة  غير  ن  مقاولة 

واملنتجاإل التجار  منها  يعاني  التي  الصعبة  فبالرغم  و كراهات  ن. 

في  البضائع  مراقبة  عملية  تبقى  العرض  شروط  احترام  من 

السوق الوطنية وسيلة مهمة ملحاربة الغش والتزييف في البضائع  
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إلى حماية  إثبات املخالفات والبحث عن مرتكبها، مما يؤدي  وإلى 

وفي   املغربي.  للمستهلك  املشرع  كبيرة  تشديد  نؤكد  اإلطار  هذا 

املواد   بتزييف  املتعلقة  املخالفات  في  العقوبة  ملجال  املغربي 

في  املتعاقد  وبخداع  املزيفة،  الغذائية  املواد  وبتوزيع  الغذائية، 

مع   غذائية  مواد  وباستيراد  كميتها  وفي  ومنشأها  البضاعة  نوع 

 العلم بأنها مزيفة أو فاسدة أو سامة. 

كراهات املهنيين  إالدراسة إلى محاولة تحديد    عموما تهدف هذه 

للبيعاملرتبطة   الغذائي  املنتوج  عرض  مراقبة    ،بظروف  وآليات 

وميدانية   تحليلية  وصفية  دراسة  عبر  وذلك  الصحية،  سالمته 

براز مشاكل املراقبة وتكاليف التراخيص الصحية التي إلى  إأدت  

يتطلب مما  الغذائية.  املنتجات  وتسويق  إنتاج  تبسيط    تعيق 

للحصول   تأهيله  املنتج واملوزع من أجل  اإلدارية ودعم  املساطير 

 عليها.

 وفي هذا السياق يمكن طرح السؤالين التاليين:

السوق  إهي    ما  - في  الغذائي  املنتوج  عرض  شروط  كراهات 

 املغربي؟
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 ما هي آليات مراقبة نقط عرض املنتوج الغذائي؟ -

الشروط   األول  املبحث  في  سأدرس  السؤالين  هذين  عن  لإلجابة 

الثاني   املبحث  وفي  الغذائي،  املنتوج  وبيع  لعرض  العامة 

 سأستعرض آليات مراقبة نقط عرض وبيع املنتوج الغذائي. 

امل  املراقبة؛  آلية  الغذائي؛  املنتوج  املفتاحية:  ستهلك؛  الكلمات 

 العرض؛ التسويق. 
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تحليل أسلوبي لقصيدة الكيذاوي في مدح أبي العرب بن  

 سلطان 

 حامت بن راشد بن محد احلسيين 

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

asdfzx120@hotmail.com 

 امللخص 

استجالء   إلى  البحث  هذا  قصيدة  يسعى  في  األسلوبية  الظواهر 

الشاعر العماني موس ى بن حسين الحسيني الشهير بالكيذاوي في  

بقصيدة   مدحه  وقد  مالك،  بن  سلطان  بن  العرب  أبي  مدح 

 طويلة تصل إلى أكثر من ثالثين بيتا.

وهي عّينة مختارة من ديوان الكيذاوي للشاعر موس ى بن حسين   

ان وتحقيقه: سلطان بن  بن شوال الحسيني، وقام بدراسة الديو 

 سيف بن محمد املقبالي.   

املنهج   هو  البحث  هذا  عليه  يقوم  الذي  املنهج  جعلت  ولقد 

علم    " بالي:  شارل  األول  األسلوبية  مؤسس  يقول  وكما  األسلوبي 

املشحونة اللغة  في  التعبير  وقائع  بدراسة  املعبرة    يعنى  بالعاطفة 

mailto:asdfzx120@hotmail.com
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الحساسية". التأثير   عن  القيمة  عن  الكشف  ناحية  وهو  من  ية 

جمالية ونفسية وعاطفية في جملة من الصيغ اللغوية التي تعمل  

بسط   من  ذلك  يتبع  وما  الخطاب،  وتكثيف  القول  إثراء  على 

الدكتور   يقول  وكما  السامع،  على  التأثير  وبيان  املتكلم  لذات 

حيوية  في  الكالم،  "جمال  الطرابلس ي:  الهادي  محمد  األستاذ 

في تتحقق  والحيوية  بنية الخطاب،  والجملة،  وتخييل،  بإيقاع  ه 

لتحصيل   البنى  سائر  فيها  وتلتقي  الرافدان،  هذان  فيها  يتفاعل 

 قيمة داللية عالية الطبقة 
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 املنهج األثنوغرافي: دراسة منهجية بحثية

 مباركة جباري 

 اجلزائر-جامعة قاصدي مرابح ورقلة 
djebbari.mebarka@gmail.com 

 امللخص 

منهجية   دراسة  األثنوغرافي:  املنهج  إلى عرض مضمون  الحالية  الدراسة  هدفت 

بمنطلقاته   يختلف  واألثنولوجيا  األنثروبولوجيا  بعلم  ظهوره  ارتبط  بحثية. 

ومنهجيته وأهدافه، يركز على تقديمه كمنهجية معاصرة جديدة على الرغم من  

ت  قديما  منهجا  الباحث  كونه  انتهج  االجتماعية،  األبحاث  ميدان  في  توظيفه  م 

مناهج   مجال  في  املختلفة  األدبيات  إلى  بالرجوع  املوضوعي  حده  في  الوصف 

البحث   منهج  يحققه  الذي  األساس ي  املنطلق  أن  إلى  توصل  العلمي،  البحث 

في   وتحليلها ووصفها  املدروسة  الظاهرة  لواقع  الباحث  معايشة  االثنوغرافي هو 

جمعه ظروف في  منهجية  آليات  تتطلب  امليدان  على  تنبني  والتي  الطبيعية  ها 

بديلة   مقاربة  تجعله  املتعمقة  واملقابلة  باملشاركة  املالحظة  أبرزها  البيانات 

 للمناهج الكمية.  

 املنهج، األثنوغرافيا .   الكلمات املفتاحية: - 
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 االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم 

 الصبار، طالبة دكتوراه | احلسني امللوكي، أستاذ جامعي كرمية 

 املغرب  -فاس -جامعة سيدي حممد بن عبد هللا 

sbbr.karima@gmail.com 

 امللخص 

التطورات   من  مجموعة  األخيرة،  السنوات  في  العالم،  عرف 

مجال   في  والسريعة  تلعب  الكبيرة  أصبحت  والتي  التكنولوجيا، 

أحدثت  فقد  والتعلم.  التعليم  مجال  في  خاصة  محوريا  دورا 

وتلقيها،  املعلومة  تقديم  طريقة  في  مهمة  تغييرات  التكنولوجيا 

بدءا بالتعلم الذاتي إلى نهج الفصول الدراسية املعكوسة، حيث  

إليه   توصلت  ما  مواكبة  تحاول  والجامعات  املدارس  أضحت 

ا التعليم من أجل تحسين عملية التدريس. ولقد تعزز تكنولوجي

طريقة   غيرت  التي  كورونا،  جائحة  خالل  املحوري  الدور  هذا 

على   يهيمن  خيارا  بعد  عن  التعلم  أصبح  حيث  وتعلمنا،  تعليمنا 

يظهر   املنطلق،  هذا  من  التعلمية.  التعليمية  العملية  سيرورة 

مجال تكنولوجيا  السؤال األساس ي: ما هي االتجاهات الحالية في  

 التعليم؟

mailto:sbbr.karima@gmail.com
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مفهوم   على  التعرف  البحث  هذا  يتوخى  السياق،  هذا  في 

وتطوير   دعم  في  وأثرها  الحديثة  وتقنياتها  التعليم  تكنولوجيا 

جودة التعليم، باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من  

 خالل تحليل البحوث والتقارير التي تناولت املوضوع.

 
ً
أوال قمنا  تكنولوجيا    بالتالي،  ملفهوم  املفاهيمي  اإلطار  بتقديم 

في  تأثيرها  عن  بالكشف  قمنا   
ً
ثانيا الحديثة،  وتقنياتها  التعليم 

دعم وتطوير جودة التعليم، باإلضافة إلى استعراض اإليجابيات  

الواجب   والضوابط  استخدامها،  عن  الناجمة  والسلبيات 

ف  التعليمية  العملية  تطوير  شأنها  من  والتي  حالة  مراعاتها  ي 

استخدام التكنولوجيا الحديثة، ونختم دراستنا بأهم التوصيات  

يتحقق   حتى  التعليم  في  التقنيات  هذه  من  القصوى  لالستفادة 

 الهدف من ورائها.
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  توظيف البالغة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 السجع أنموذج 

 د. أمحد حسن حممد علي 

dr.ahmad.hassann@gmail.com 

 امللخص 

العربية ملا    اللغة  بين فروع  البالغة بمكانة متميزة  تحظى 

الدارسين  وتزويد  الذوق،  تربية  في  متعددة  إسهامات  من  لها 

وتنمية   والتراكيب،  باأللفاظ  وإمدادهم  والحقائق،  باملفاهيم 

ال وتنقسم  ثروتهم  العربية.  اللغة  إلتقان  تؤهلهم  التي  لغوية 

ضمن   السجع  ويقع  واملعاني،  والبديع  البيان  علوم  إلى  البالغة 

 .الفنون التي يتناولها علم البديع

ونظرا ملكانة السجع بين الفنون البالغية نالحظ ارتباطه   

عصرنا   وحتى  الجاهلي  العصر  منذ  الحياة  في  متنوعة  بمجاالت 

الحياة    الحالي؛ كما في مجاالت  الثقافة  بمكونات  ارتباطه  نالحظ 

وحتى  والهتافات  واإلعالم  والرياضة  كالفن  الحديثة  االجتماعية 

في  أنه ال يلقى اهتماما  وسائل املواصالت. ورغم تلك األهمية إال 

mailto:dr.ahmad.hassann@gmail.com
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ويتم   بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة  تدريس  وكتب  سالسل 

 .خدام التواصليتدريسه في شكل موضوعات منبتة عن االست 

بين    العالقة  إبراز  إلى  البحث  يهدف  سبق  ما  على  وبناء 

تقديم  إلى  يهدف  كما  املتنوعة،  الثقافة  ومجاالت  السجع  فن 

للناطقين   العربية  اللغة  تعليم  في  السجع  فن  لتوظيف  تصور 

رئيسة؛   مباحث  ثالثة  البحث  يتضمن  ذلك  ولتحقيق  بغيرها. 

البالغة،  يعرض املبحث األول تعريف السجع وم بين علوم  كانته 

الثقافة،   بمجاالت  السجع  فن  عالقة  الثاني  املبحث  ويستعرض 

ويبرز املبحث الثالث سبل توظيف فن السجع في تعليم العربية  

 .للناطقين بغيرها

ويستخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه التي 

 :يمكن تحديدها في السؤالين اآلتيين

 السجع بمجاالت الحياة االجتماعية الحديثة؟ما عالقة فن  -1

للناطقين   -2 العربية  تعليم  في  السجع  توظيف  يمكن  كيف 

 بغيرها؟ 
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الصلة   ذات  والتوصيات  النتائج  من  بقائمة  البحث  ويختتم 

  .بموضوع البحث

الناطقون    -اللغة العربية  -السجع  –الكلمات املفتاحية: البالغة  

 .بغير العربية
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 دراسة وصفية –املدن األندلسية  هجاء 

 أ.م.د.عبادي عبدالعباس محود الزاّيدي 

 الكلية الرتبوية املفتوحة / النجف 

 ebadiabbas1@gmail.com 

 امللخص 

وميله         وأخيلته،  بمعانيه   
ً
ثرا  

ً
شعرا األندلس ي  الشعر  يعدُّ 

ك  مهما  الطبيعة  أنعمنا  لتصوير  ولو  الشعر،  من  الغرض  ان 

يثير   بما  في املدينة وربطنا ذلك  أثار اهتمام الشعراء  النظر فيما 

وما يزيد اهتمامه  ،  دراسة املدن ما لها ؟وما عليها  ولع الباحث في

املختلفة   الشعِر  أغراَض  تدرُس   
ً
سابقة  

ً
بحوثا هناك  أّن  أكثر 

في   وتناولت  واملدح،  كالرثاء،  املدن  بحال  عدة  اهتمت  بحوث 

في  التعبير  )تقنيات  كـ  بمدينته  األندلس ي  الشاعر  تغزل  نشرتها 

لو  لكن  األندلسية(،  املدينة  لغزليات  الشعري  األدبي  الجنس 

 تجرأ وكتب في 
ً
جئنا إلى من هجا املدينة األندلسية لم نجد باحثا

سابقة   بحوث  من  عليه  اطلعت  ما  بحسب  وذلك  املضمار  هذا 

ذلك يعود لخوف الباحث من الخوض في   لعملي هذا، ولعلَّ مردُّ 

يهجو  ال  األندلس ي  الشاعر  أنَّ  املتيقن  شبه  ُه  ألنَّ تجربة  هكذا 

mailto:ebadiabbas1@gmail.com
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صعوبة  من  واجنهي  ما  وهذا  فيها،  ويذوب  يعشقها  ُه  ألنَّ مدينته 

مدينته،  يهجو  أندلس ي  لشاعر  شعرية  نصوص  على  الحصول 

  وعلى الرغم من ذلك ظهر الغيظ والحقد على املدن أو أهلها من

عنوانا   اخترت  لذلك   ، الهجائين  أو  املغمورين  الشعراء  بعض 

األندلسية املدن  هجاء  لها   -لبحثي)  أجعل  .ولم  وصفية(  دراسة 

على اقتصرت  بل  عديدة،  شعر    تفرعات  عن  يتحدث  مدخل 

املدينة مباشرةاملدينة عامة الذين هجوا  للشعراء  انتقلت  ثم   ،  ،

في املدينة كالحمامات  مكان    أو ذم،  أو ذموا أهلها وانتقصوا منهم

، واتبعت الهجاء لدى الشاعر من ابن عبدربه إلى آخر شاعر  مثال

 . الكريم البسطي بحسب التسلسل الزمني هو عبد

الوقوف     منه  الغرض  فكان  العنوان  لهذا  اختياري  سبب  أما 

األندلس ي   القاطن  لدى  املدينة  قيمة  أو  على   
ً
شاعرا أكان  سواًء 

لها والكره  الحب  مدى  ومعرفة  عاديا،  فوجشخصا  مدنا  ،  دُت 

و  عليها،  وقس ي  لها  يتأأس يء  لم  بس يء  خرى  ذكرها  على  أحد  جرأ 

وغيرها،  كغرناطة والزهراء  اآلخروالس ،  وإشبيلية،  لم  بب  أنني   :

املدينة   هجاء  لغرض  تطرقت  وافية  دراسة  على  لها  أعثر 
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فق لذا  الجديد  األندلسية،  الغرض  هذا  لدراسة  اتجهت  د 

 . التي جاءت فيه وحاولت رصد السياقات واملستجدات 

الظواهر       تتبع  في  وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي 

التحل واملنهج  املوضوع،  في  في  واملستجدات  واالستقرائي  يلي 

اقتضت طبيعة   الشواهد. وقد  البالغية من  األغراض  استخراج 

 :البحث أن تسير الخطة على وفق التقسيم التالي

املقدمة: وتشتمل على بيان أهمية املوضوع، وأسباب اختياره   -

البح في  عليها  سرت  التي  الدراسة.  والخطة  في  املتبع  واملنهج  ث، 

أو  عن  بإيجاز  تحدث  الشعريةتمهيد:  األغراض  األندلسية    برز 

ومتن البحث الذي لم أقسمه واعتمدت فيه  .  التي تناولت املدينة

البحث   انتهى  .ثم  بسوء  ذكرها  التي  واملدن  الشاعر  قدم  على 

إليها من خالل هذه   توصلت  التي  النتائج  أبرز  فيها  بينُت  بخاتمة 

 . الدراسة، وألحقت البحث بفهرس املصادر واملراجع
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Recent Trends in didactics due to covid-19 

and the migration to metaverse as a 

teaching methodology 

Dr Faten Mohamed RIDENE 

Assistant Professor-Université Centrale-Tunisia- 

Faten.ridene@esac.rnu.tn 

Abstract 

We need to put the development back at the 
heart of the educational mission” (ABERKANE, 
2016, p. 217).  

The Covid-19 worldwide pandemic led the 
universities’ administration and teaching staffs to 
look for new didactics, that should be as much 
developed as the transformation brought by the 
fourth industrial revolution. And not only 
according to the ordered general lockdown that 
teachers are looking for new methodologies of 
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education which link with the difficulty of 
shifting for health precautions; but also, as 
methodology which adds more time to students 
for courses exploring, making then the face-to-
face session just for discussions, brainstorming, 
exposure of homework's and co-works… Then 
we can assert that Covid-19 is no more a 
circumstance, but most of all a mean of finding 
new perspectives of didactics which not only 
allow the professor to teach courses, but also 
enables him to work on sowing self-confidence, 
teamwork, and leadership criterium in students’ 
spirits and minds. 

A student is a fruit, and there are two ways to 
make money with it: squeeze it or plant it. If we 
squeeze it, we will get a glass of orange juice, but 
if we plant it, we will get a tree (ABERKANE, 
2016). So, it would be better to teach our 
students to plant on them trees of self-confidence, 
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interest to innovation and leadership, so that they 
can drink from it and serve others: we use this 
metaphor to demonstrate how, we the professors, 
while sharing our knowledge with our students: 
we must try to make our courses places for 
exchanging knowledge, sharing, brainstorming, 
instead of giving magistral courses that are no 
more accepted by students nowadays, of course 
with the necessity of recognizing the need to 
make our courses tailored on their knowledge 
and character, being then able, in addition to 
letting them understand the educational 
programs, to give birth to their smartness and 
success in near, medium and far future. 

Key Words 

Humanities and artistic fields’ didactics, 
education, development, immersion, metaverse 
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لقي  ا
 
ِّ إشكاالتِّ الت

اني  س  لح اللِّ
َ
 لعربي  للُمْصط

 عرض لنماذج خمتارة 

 أ.د هـنـاء حممـود إسـماعـيل 

 قسم اللغة العربية –كلية اآلداب   –اجلامعة العراقية  
 hanaamahmood128@gmail.com 

 لخص امل

العربي           َساِنّي  ِ
ّ
الل الَباِحث  لقّي 

َ
ت قراءة  في  البحث  جاء 

ة،  حّيِ
َ
ْصطل

ُ
امل أَدواته  دراسة  خالل  من  الغربّي  اللسانّي  درس 

ّ
لل

،) اللّسانّي  ُح 
َ
ل
َ
ْصط

ُ
)امل مفردة    َوأْبرزها  كونه  في؛  أهميته  وتكمن 

ت  ، وموضوًعا مهًما للندواجية مقّررة في الدراسات الجامعيةمنه

وما أثاره من إشكاالت معرفية. وعلم  ، مّية العربّيةواملؤتمرات العل

اللسانيات   في   ) التطبيقّي  اللغة  )علم  فروع  أحد  املصطلح 

يبحث الذي  العلوم   املعاصرة  تنظيم  في  املصطلحات  ،  أثر 

 . وتشكيل ُهوّية البحث العلميّ 

يستقري الباحث اللسانّي أزمة منهجّية، وإشكاالت مصطلحّية في  

اللسانّي  أغلبه  املصطلح  في  ترجع  العربية  الثقافة  إلى  إلى  الوافد  ا 

mailto:hanaamahmood128@gmail.com
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العلوم هذه  تلّقّي  د   ،إشكالية  عدُّ
َ
ت منها:  مظاهر  في  لت 

ّ
وتمث

واضطراب اللّساني،  صطلح 
ُ
رَجم  امل

َ
ت
ُ
امل االصطالِحّي   ،املفهوم 

 .وازدواجّيته

 :أهداف البحث

املنا-1 لسانّي بلورة  مشروع  َصوغ  في  الحديثة  ونظرية    ،هج 

 . ةلسانّية عربيّ 

التراثي -2 اللساني  للدرس  الضابطة  املعرفية  املفاهيم  تحديد 

 .العربي

أسبا-3 اللسانّي َرْصد  صصلح 
ُ
امل اضطراب  أزمة  َوعالقتها  ، ب 

ّقية له
َ
َتل
ُ
 .بالذات امل

مفهوم-4 التلقي(،ومعوق تحديد  وتأصيل  ،  اتها)إشكاالت 

 .مرجعياتهاالفكرية، ومنظوماتها املعرفية

في   البحث  م 
َ
بتوطئة:)اللسانّيات  انتظ ْستَهلُّ 

ُ
ت مباحث  ثالثة 

املعرفّي(، اللسانيات    َوالهاجس  األول:)َعالقة  املبحث  ويبَحث 

ْصطلِح  
ُ
امل كاالت 

ْ
)إش ففي:  الثانّي  املبحث  (.أّما  لح 

َ
صط

ُ
امل بعلم 
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صطلح  
ُ
امل )إشكاالت  في:  الثالث  باملبحث  أخيًرا  ِليختم  اللسانّي(. 

ت املنهج الوصفّي في الدراسة  اللسانّي ُمعوقات وحلول(. واعتمد

 . والتوصيف

والتوصيات الجهالنتائج  توحيد  سياسة  :  ضوء  في  العلمّية  ود 

الُهوّية لغوّية تشكيل  في  سهم 
ُ
ت موّحدة  لسانّية  ومؤسسة   ،

 . الثقافّية اللسانّية العربّية
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دور اإلعالم الرقمي في تطوير الفكر الناقد لدى الشباب  

اقية لجامعي.. طلبة الجاا  ..نموذجاأمعة العر

 أ. م. د  ال عبد انموس / كلية اإلعالم /اجلامعة العراقية 

ali_abbas6719@yahoo.com 

  امللخص 

بها الجميع أن اإلعالم الرقمي يشكل   بات من املسلمات التي يقر 

الركن األساس في تطور الفكر الناقد لدى أفراد املجتمع عموما  

الجامعي   الشباب  التي وعند  التفاعلية  ميزة  بفضل  خصوصا 

و   يتميز انتشاره  وسعة  اإلعالم  هذا  شجعتا  ف احته  ت إبها 

 .انتقاداتهم لواقعهم بحرية كبيرةبداء ارائهم و إمستخدميه على 

دواته في تنمية مهارة  أذه الدراسة دور اإلعالم الرقمي و ستتناول ه

التواصل مواقع  السيما  الجامعي  الشباب  لدى  الناقد    التفكير 

وتيك  وتليغرام  وانستغرام  بوك  فيس  سرعة  وأكثرها  االجتماعي 

إض واتساب  و  وتويتر  واألتوك  واملنتديات  املدونات  إلى  لعاب  افة 

 .لكترونيةاإل



 

103 
 

مل وذلك  املسحي  الوصفي  املنهج  على   الباحث  الئمته  وسيعتمد 

طريق   عن  الدراسة  استبانإألهداف  تتضمن  عداد  إلكترونية  ة 

ستتيح  أ الضوء  إالوصول    جاباتها إسئلة  تسلط  علمية  نتائج  لى 

على ما يقوم به اإلعالم الرقمي في تنمية مهارة تفكير الناقد التي 

املحتوى   مع  التعامل  في  املطلوب  الوعي  إلى  الوصول  بوابة  تعد 

  .الذي يضخه هذا اإلعالم للمستخدمين على مدى ساعات اليوم

ن طريقها  وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى خارطة طريق يمكن ع

ترشيد استخدام الشباب الجامعي ألدوات اإلعالم الرقمي السيما  

في مجاالت التحقق والتدقيق في املحتوى الذي يصلهم والحد من  

خبار املزيفة والكاذبة فضال  هرة التضليل اإلعالمي وانتشار األ ظا 

الجامعي   الشباب  لحث  آلية  إيجاد  مهارات  عن  المتالك 

 .ح ألدوات اإلعالم الرقميمثل والصحياالستخدام األ 
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The Importance of Al-Quds in Islam 

against Historical Zionist Politic 

İZZEDDİN HAVUZ  

Kocaeli University 

ezaldeen_hawout@hotmail.com 

Abstract 

The study problem is mixed between analyses shows the 
importance of city in Islam against historical problem 
showing the Zionist used the religious for political target 
taking importance in Al-Quds as one of the most 
important problems facing the city from past to future 

Study Approach is analysis study, Researcher will analysis 
between Islam and Jews included the relationship between 
Al-Quran and Al-Quds. Then analyze the origin of the 
problem in the references to Jews religion for making 
more analyze of historical conflict between interests in 
political spread of Zionism in Al-Quds.  
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Study type is a desk theory, Researcher adopted the 
religions and historical method that talks about the 
development of sanctity of Al-Quds. 

Then the descriptive curriculum that clarifies the Zionism 
political preferences in Al-Quds. Hence, will Discusses 
Sanctity matters in Quran, Torah and other references. 

Research take main Objectives as follow: 

1- Analysis the Islam situation of Al-Quds as an occupied 
city.  

2-Clarify the unreal relationship between the Zionism 
plans in Al-Quds and the Jewish religion. 

3-The political conflict in the city by using religion 
Judaism propaganda. 

4-the historical sanctity of Al-Quds differs from the de 
facto sanctity. 

5-Show the historical Zionism preferences to settle in Al-
Quds 

As result 



 

106 
 

There is no link between Jews and Al-Quds According to 
Christians and Jews books 

Al-Quds did not have constant importance to the Jews 
including the temple but rather developed according to 
the situation. Hence, this political development was made 
from an ideological base toward the importance of Al-
Quds according to the preference of interests, which is 
normal for Zionism, because the Jewish creed underwent 
many amendments by the prophets and leaders at the 
religious level. 
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في   )ميتافيرس(أحكام التعامالت املالية مع العالم االفتراض ي 

 ضوء الشريعة االسالمية 

 د. طه أحمد حميد الزيدي

 عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي

 نائب رئيس الهيئة االستشارية في منصة اريد 

tahaazz1969@gmail.com 

 امللخص 

من مقاصد الشريعة حفظ املال تحصيال وإنفاقا، ولعل من أهم  

العالم   مع  التعامل  املالية  املعامالت  باب  في  املستجدة  املسائل 

 االفتراض ي )ميتافيرس(.  

 أهداف الدراسة:  

أو   - االفتراض ي  العالم  ملفهوم  دقيق  تصور  اعطاء 

 امليتافيرس وخدماته، والعقارات االفتراضية.  

التكيي - العالم االفتراض ي  صياغة  مع  للتعامل  الفقهي  ف 

 ومتعلقاته. 

mailto:tahaazz1969@gmail.com
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العالم   - مع  بالتعامل  املتعلقة  الشرعية  األحكام  بيان 

 االفتراض ي. 

عالم  - مع  املالية  للتعامالت  الشرعية  الضوابط  تحديد 

 )ميتافيرس(.

عالم   هنالك  اإلسالمي  التصور  في  أنه  إلى  الدراسة  وتوصلت 

اة وعالم البرزخ وعالم اآلخرة،  الغيب وعالم الشهادة، وعالم الحي

ولكل منها سننها التي تتميز بها، وقوانينها التي تحكمها، وال يمكن  

 تنزيل قانون في عالم على عالم آخر، وكل ش يء عنده بمقدار. 

الثوابت   - بين  الفقه االسالمي فقه حيوي ومتجدد يجمع 

واملتغيرات، يواكب املستجدات ويعالج النوازل والحوادث ضمن 

اطار اجتهادي يقوم على فهم النصوص ومراعاة مقاصد التشريع  

واسراره في جلب املصالح ودرء املفاسد ، وفهم الواقع والواجب  

 فيه، واعتبار املآل والتنبه للذرائع. 

وال    التقنيات،العالم في تطور مستمر والسيما في مجال   -

ودرء   املصالح  جلب  في  لتوظيفه  التطور  هذا  مواكبة  من  بد 

 فاسد.  امل
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مع  - ويتعامل  واقعه  يعيش  أن  املسلم  االنسان  في  األصل 

من   باملوهوم  يتعلق  وال  به  تحيط  التي  والبيئة  الوجود  حقيقة 

 األمنيات والزائف من الخياالت.

مع أن األصل في التعامل مع الخدمات املقدمة في العالم   -

وحالة   طبيعتها  لتنوع  ولكن  اإلباحة،  )ميتافيرس(  االفتراض ي 

والضرر، امل وااليهام  والجهالة  الغرر  واحتمالية  معها،  تعامل 

فتعتريها األحكام التكليفية الخمسة، بحسب حالة املكلف الذي  

يرغب االفادة منها، واملصلحة املتحققة من تحصيلها، واملفاسد  

 التي تدرء بها أو تقللها، ومقدار ابتعادها عن الغرر والجهالة.

قارات االباحة، ولكن في تجارة  مع أن األصل في تجارة الع -

العقارات االفتراضية على ضوء املعطيات التي وردت في توصيفها  

ملظنة   الكراهة،  هو  معها  املالي  التعامل  في  األصل  أن  إلى  فنميل 

فيها،   التوهم  لغلبة  أو  تسليمه  على  يقدر  ال  فيما  املال  إضاعة 

ة فائدتها  ولوجود املخاطرة بسبب التغير السريع في أثمانها مع قل 

 في حياة املسلم
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والفقهاء  - املعتبرة  االفتاء  ودور  الفقهية  املجامع  نوص ي 

)ميتافيرس(   االفتراض ي  العالم  في  املستجدات  بدراسة  االهتمام 

 وعقد ملتقيات فقهية ملناقشة قضاياه وآثاره. 

الكليات  - التعاون مع  الكليات الشرعية بفتح باب  نوص ي 

بحث مجاميع  تشكيل  في  ورسائل  التقنية  بينية  بحوث  إلعداد  ية 

 جامعية لدراسة مستجدات العالم االفتراض ي فقها وعلما. 

التي   - الخدمات  بتوظيف  واملؤسسات  الحكومات  نوص ي 

يقدمها عالم امليتافيرس، مع االلتزام بقاعدة جلب املصالح ودرء  

 املفاسد. 
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