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ُٚظى يخثش ذحذٚس انُحٕ انؼشتٙ ٔيخثش ذحهٛهٛح إحظائٛح فٙ انؼهٕو اإلَغاَٛح 

 ٔإػذاد يؼعى يٕحذ نٓا ًٕٚيا دساعًٛا ٔؽًُٛا 

 "الجهىد العلويت للببحث عبذ الجليل هزتبض في اللّغت واألدة"

 2017 هبرس 15يىم 

 

 :تىطئت

ٚؼذ انثاحس ػثذ انعهٛم يشذاع ٔاحًذا يٍ أػًذج انثحس انؼهًٙ انهّغٕ٘ 

ٔاألدتٙ فٙ انعضائش ٔانٕؽٍ انؼشتٙ، ٔأحذ انشيٕص انًُاطشج نهغح انؼشتٛح، ػًم 

َّ يٍ إؽاساخ ْى  ّٕ دٌٔ ْٕادج ػهٗ ذًُٛرٓا ٔذطٕٚشْا تًا أَعضِ يٍ تحٕز ٔتًا ك

. اٌٜ يُرششٌٔ فٙ انؼذٚذ يٍ انًؤعغاخ انٕؽُٛح ٔانذٔنٛح

ذُٕػد كراتاذّ تٍٛ انثحس انؼهًٙ فٙ انهّغح ٔانُمذ ٔانرشظًح ٔانشٔاٚح يّغد 

لؼاٚا انفكش تٍٛ انرشاز ٔانحذاشح، ٔظاءخ كرثّ انؼهًٛح نرّٕظّ أَظاس انثاحصٍٛ فٙ 

 ٔلذ أنح كصًٛشا ػهٗ .انرشاز انؼشتٙ انمذٚى فٙ انًعال انهغاَٙ ػهٗ ٔظّ انخظٕص

ػشٔسج انشظٕع إنٗ ػًك ْزا انرشاز ٔانثحس فّٛ، ظٓش رنك لًٕٚا فٙ انشك 

اػرمذ أٌ انحاظح انؼهًٛح »: انؼهًٙ يٍ إَعاصاذّ فٙ أكصش يٍ ذظشٚغ يثاشش فمذ لال

نثحس انرشاز انؼشتٙ اإلعاليٙ ػايح ٔانحشكح انهّغٕٚح انًثكشج خاطح ال ذضال 

ياعح ٔلائًح ػهٗ انشغى يٍ انًعٕٓداخ انؼهًٛح انعادج انرٙ تزنٓا فٙ ْزا انًعال 

ػهًاء انؼشب ٔأظاَة يُز ٔلد تؼٛذ ٔحرٗ انٕٛو ٔنٛظ اعرًشاس انثحس انؼهًٙ فٙ 

ْزا انحمم انهغٕ٘ ػعثًا تم انؼعة أٌ ذرٕلف ػعهح انثحس ٔحشكح انؼًم، ٔيا 
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اعرًشاس انثحس األكادًٚٙ فٙ ْزا انرشاز انهّغاَٙ انؼشتٙ األطٛم إال دالنح ػهٗ 

لٕذّ ٔػشالرّ ٔأطانرّ يؤكًذا أٌ انثزٔس ٔانعزٔس انرٙ أعغٓا نّ أٔالئك 

انمذياء انؼثالشج ذُىُّ ػٍ تُٛاخ طحٛحح ٔيُاْط عهًٛح ال - فمٓاء انهّغح– انفمهغٌٕٕٚ

. «ٚشٕتٓا ٍْٔ ٔال خطم

ٔنمذ أشاد انذكرٕس ػثذ انعهٛم يشذاع فٙ غٛش يا يٍ يُاعثح تذٔس انؼشب 

 فٛشٖ أَٓى ذًكُٕا فٙ ٔلد يثكش ،انفؼال فٙ اتركاس يُاْط ػهًٛح نهذساعح انهّغٕٚح

يٍ اَرٓاض يُٓط فمهغٙ شايم، ٚذسعٌٕ تفؼهّ ظٕاَة يخرهفح يٍ انهّغح انؼشتٛح، 

ٔانًذْش فٙ ذهك انذساعاخ أَٓا اػرًذخ ػهٗ إلايح انحعح انؼهًٛح تانؼٕدج إنٗ 

أسلٗ انًذَٔاخ انؼشتٛح انمذًٚح، فٙ يحأنح إلشثاخ طفاء انؼشتٛح ٔكًانٓا ٔكزا 

ٔنؼم رنك ٔاػح فٙ كراب - ػهٗ سأ٘ ظٕسض يَٕاٌـ حًاٚرٓا ػٍ أ٘ ذحشٚف 

ٔلذ اخراس ػهًاء آخشٌٔ انًُٓط انًماسٌ نذساعح . «عٛثّٕٚ ٔكرة أخشٖ نحمد تّ

انؼشتٛح فٙ يماتم انهّغاخ انؼانًٛح األخشٖ ٔٚؼطٙ أيصهح تثؼغ انكرة انٓايح 

. كانعًٓشج التٍ دسٚذ

ٔيٍ ظٓح شاَٛح ذطشق ػثذ انعهٛم يشذاع فٙ دساعاذّ إنٗ ظٕٓد انؼهًاء 

انًحذشٍٛ، ٔنى ٚكرف فٙ تحٕشّ تحظش اإلٚعاتٛاخ تم كصًٛشا يا ػشض ػهٗ انُمائض 

. يمرشًحا انحهٕل خظٕطا فًٛا ٚرؼهك تمؼاٚا انًظطهح ٔإشكانٛاخ انرشظًح

اْرى انذكرٕس ػثذ انعهٛم يشذاع تًغأنح ذٛغٛش انُحٕ انؼشتٙ انرٙ شغهد 

انًحذشٍٛ يُز أٌ ذّى ذحمٛك كراب انشد ػهٗ انُحاج التٍ يؼاء، ٔععم سأًٚا َال 

اْرًاو انذاسعٍٛ ٚمؼٙ تؼذو حزف أ٘ تاب يٍ أتٕاب انُحٕ انمائًح ٔإٌ يا ٚحزف 

ْٕ ذهك االعرطشاداخ انفهغفٛح تذٌٔ يثانغح نٛظثح انرٛغٛش لشاءج يؼاطشج ٔإػادج 

تُاء انُحٕ تًا ٚالئى انؼظش، ٔٚحزس كصًٛشا يٍ خطٕسج االسذعال فٙ انًٕاػٛغ 

. انؼهًٛح انرشاشٛح

ٔنهرمشب أكصش يٍ أفكاس ْزا انثاحس انعضائش٘ ٔاالؽالع ػهٗ إػافاذّ 

 يخثشا ذحذٚس انُحٕ انؼشتٙ ٔذحهٛهٛح ٚمٕوانؼهًٛح نهذسط انهغٕ٘ انؼشتٙ ٔانُمذ٘ 

 ترُظٛى ٕٚو ،احظائٛح فٙ انؼهٕو االَغاَٛح  ٔإػذاد يؼعى يٕحذ نٓا تعايؼح ذهًغاٌ

الجهىد العلويت للببحث عبذ الجليل هزتبض في اللّغت " : دساعٙ ٔؽُٙ يٕعٕو

 ".واألدة 

: وفق الوحبور اآلتيت

االػافاخ ٔاالعٓاياخ انرٙ لذيٓا انثاحس ػثذ انعهٛم يشذاع فٙ انذسط  -1

 .انهّغٕ٘ انؼشتٙ
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يُٓط انثاحس ػثذ انعهٛم يشذاع فٙ طٛاغح انًرٍ انهغٕ٘ ٔذمذًّٚ  -2

 .نهطهثح

لؼاٚا انًظطهح انهغاَٙ تٍٛ األطانح ٔانحذاشح ػُذ انثاحس ػثذ انعهٛم  -3

 .يشذاع

نؼثذ انعهٛم يشذاع تٍٛ انًكٌٕ انصمافٙ ٔ انفُٙ اإلتذاع انشٔائٙ  -4

 .انعضائش٘ ٔانؼشتٙ

 

: األهذاف الوتىخبة هي تٌظين هذٍ التظبهزة العلويت

نمذ تادس أعرارَا ػثذ انعهٛم يشذاع خالل عٛشذّ انثحصٛح إنٗ اعرُٓاع انًٓى 

يٍ أظم انؼًم ػهٗ ذطٕٚش انهّغح انؼشتٛح ٔذًُٛح يعال اعرؼًانٓا ، ٔاعرغالل يا 

. أفشصذّ انذساعاخ انهّغاَٛح يٍ أظم إحذاز َمهح َٕػٛح فٙ انؼهٕو انهّغٕٚح

ٔٚأذٙ ْزا انٕٛو انذساعٙ نٛٓٛئ فشطح يكُٛح نطهثح انًاعرش ٔانًاظغرٛش 

ٔانذكرٕساِ ٔاألعاذزج انعايؼٍٛٛ فٙ انعضائش ٔفٙ انٕؽٍ انؼشتٙ يٍ أظم اإلؽالع 

. ػهٗ اإلَعاصاخ انؼهًٛح نألعرار ػثذ انعهٛم يشذاع ٔاالعرفادج يُٓا

ٔيٍ ظٓح أخشٖ نفد اَرثاِ انطثمح انًصمفح فٙ انعضائش إنٗ ػشٔسج االْرًاو 

تؼهًائُا انزٍٚ ٚؼٛشٌٕ تٍٛ ظٓشاَُا ٔذشعٛؼٓى ػهٗ االعرضادج ٔاالعرفادج يٍ 

 . ػطائٓى انؼهًٙ

 

: شزوط الوشبركت

 .االنرضاو تًٕػٕع انٕٛو انذساعٙ ٔانًحأس انًذسظح -1

 .ال ذمثم أ٘ يذاخهح خاسض رنك -2

 .ذرى انًشاسكح تانهّغح انؼشتٛح أٔ اإلَعهٛضٚح أٔ انفشَغٛح -3

 .االنرضاو تانًٕاػٛذ انًحذدج -4

 . طفحاخ08 طفحح ٔال ٚمم ػٍ 15أال ٚرؼذ حعى انًذاخهح  -5

 

:  تزسل الوشبركت على البزيذ اإللكتزوًي

takrim.elalim@gmail.com 

: تىاريخ ههوت

 2017 ياسط 01: آخش أظم نرمذٚى انًذاخالخ -

 2017 ياسط 05: آخش أظم نهشد ػهٗ انًذاخالخ انًمثٕنح -

mailto:takrim.elalim@gmail.com
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 تانًكرثح انًشكضٚح لطة 2017 ياسط 15ٚرى ػمذ انٕٛو انذساعٙ ٕٚو  -

 .ظايؼح ذهًغاٌ- إيايح

: اللجٌت الوشزفت على اليىم الذراسي

 .سئٛظ انعايؼح.يظطفٗ ظؼفٕس . أد :انشئٛظ انششفٙ -

 .ػثذ انُاطش تٕػهٙ: سئٛظ انًهرمٗ -

 :اللجٌت العلويت
سئٛغا . كشٚة سيؼاٌ. أد

ا . د ًٕ ٔانٙ دادج ػثذ انحكٛى ػؼ

ا. أد ًٕ . ْشاو خانذ٘ ػؼ

ا. يهٛاَٙ يحًذ . د ًٕ . ػؼ

ا. د ًٕ . لذٔعٙ َٕس انذٍٚ ػؼ

ا. د ًٕ . ػثٕ نطٛفح ػؼ

ا ظالٚهٙ. أد ًٕ . أحًذ ػؼ

ا. د ًٕ  .تهخٛصش َاطش ػؼ

ا.نطفٙ ػثذ انكشٚى . د ًٕ  . ػؼ


