
 

 

  

  

  

  



  

  


ذة �ن ���ب                          � 

          �  و�ط
������ ا��ر
و�� طرا�ق ا��در�س ا���

�ن، ھذا ا����ب �در        � �
ل �دة أ$�
�  �ن دار ا�$�رة �#�"ر وا��وز�  �'
 ���� و$ت و$�ون ن �-��ف أ.د. +ودت أ(د $��دة. و��  ا����ب �$.)/�� ،

 ��5ً. و���ز ھذا ا����ب ا�ر+  
��.���ص ا��#�� ا��2�: �"ر�نوا"�ل �0# 

��� ا��#م •� ��� طرا�ق ا��در�س ا��و�� ���و�ُ; 8�9ر ا�و7و��ت أھ� �#8�، وا�
  ا���� 'د��� و(د���8. 

ن أ+ل �ط
�ق طرا�ق ا��در�س  • ،��ا��
�رهُ ا�د��ل ا9�$ب �#�#م وا9$��ذ ا�+�
 �� � ا�
��� ا��ر
و�� ا��ر
��.ا���

•  ��: ا�(�7رة وھ����و�ُ; �$
  �"رة طر��� ن طرا�ق ا��در�س ا���� ا�
و��ت ا��<�رة وا��
�رة، وا���� ذات ا=�+�ه ا�وا(د، +ا��د�� وا��د��، وا�
وا���� ذات ا=�+�ھ�ن، وطرح ا9$�#�، وا=��"�ف، وا�(وار، و(ل ا�"�5ت 

�"'��، وا���ف ا�ذھ��، وا���#�م ا�/ردي، وا���#م ا����و��، وا���#م إ
دا���ً، وا�
.� ا��"ط، وا�(���ة، و��ب ا�دور، وا���#م ا���Bرو�

�، دار ا9ول ��� (ول ��ر�/�ت /�ھ�م: ا��در�س،  •����و�ُ; �858� ��ول آ.رى 
 �� ر�ز ا��8���
�#0 وا=$�را��+��، وا�طر���، وا�د.ل، وا9$#وب، وا��وذج، 


� �#ط#
� ا�وھو
�ن وا��/و'�ن، �� (�ن ر�ز ا���8ث $���
��و�  ا��در�س أو ���زه 
 �#0 .���ص ا��#م ا�/ّ��ل.  

•  ���، ون ا�(��ة ا��و
ن ا�وا'  ا��ر
وي ا��ر ����
طر(ُ; ���ت ا98#� ا��ط
ا���د��، �� �$�ل �#0 ا���رئ ��م ا�و7و��ت ا��ظر�� ا��� �طرق إ���� ھذا 

 ا����ب.

ا"���ُ; �#0 �(�7ر دروٍس ��#�ٍ� ن ا���J ا�در$�، ($ب �ط#
�ت �ل طر���،  •
�ن وا�"ر��ن ا��ر
و��ن وأ$��ذة ا�+���ت #�� ��ون د��5ً $��داً ور"داً �#�

 وا�.طط�ن �#دورات ا��در�
�� ا��"ودة.

ن ا�را+  وا�درا$�ت ا��#�� ا��دا��� وا� • ����+ر�
��، ذات ا��5'� و+ود �(و 858
� ��ون �و��ً �#ُ�راء� ،��ن ،وط#
� ا��#م ،
و7وع طرا�ق ا��در�س ا���#� ،وا�

 �ذة ا�+���ت.وأ$� ،وا�
�(�8ن

ا����� ا9رد��� �#�"ر وا��وز�  ��  ا�$�رة�"ٍر �ر��� ھ� دار ��در �ن دار  •
��� و$ت و$�ون، و��  �� ��2018م  ��ن$ .و+#د �+#�داً أ����ً  ،�/(� .




�، ا����ب و+ود            $����

�ت ا��2�:(����ً و��#�� ا��ر
�� ا�$�ود�� �� ا�� ا��  

� +دة. -    دار ا�زھراء �� ا�ر��ض. -             � ��� ا�د�م. -    .وارزم ا��#� �
��  ا�

 


