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النص الشرعي بون ضوابط الفهم وإشكالوة 
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 حتت شعار
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ـْى اهَعٓص اهضعغٕة هتأهٔوْا يٌ أّى اهلضأا يف غًوٕة استَتاط األزكام، هظا ٍعى أن اهفلْاء 
غظًٕة يف تفعٕوْا هتأظٕوْا هإغطاد ضٓاةط هتسعَْٕا يٌ اهتالغب هتسعٔؿ هظا  هاألظٓهٌٕٕ ةظهٓا دْٓدا

 ٍعى أن اهفلْاء هاألظٓهٌٕٕ هضػٓا ضٓاةط هفْى توم اهَعٓص.

 تكٌٓٔ يَعة ةسحٕة صاظة 7ػعـة ا7فإّى هاهَعٓص اهضعغٕة اهتي كان هْا دهر يف اهلضأا ا7ػاظعة. 

 اهضارع ةاألدهاة هاهضٓاةط اهعسٕسة ٔؾوق اهتاب ةٓدِ اظساب اهَفٓس اهضػٕفة.ن ـْى ا7لعٓد يٌ إ .1

 اهٓكٓف ىلع اهَعٓص اهضعغٕة هيطى يٓاكتتْا هوتعٓر اهساظن يف يضتوؿ يفاظن اهسٕاة. .2

ةعاز دهر اهتازحٌٕ يف اهتعطو 7ضكالة اهتي تٓادِ ا7ذتًػاة هيطى ايكإٍة أذاد اهسوٓل هْا هـق إ .3
 هتسلٕق يلاظطّا. اهضٓاةط  اهضعٔػة

 ساليي.تفسٕع اهَط هـًِْ هوتعات اإل ةهٕآ -1 

 .ُتسعٔؿ اهَط ، زلٕلتِ ، ظٓرُ، هيضاظع 
 .ا7طرسة اهػلالٍٕة هاهػععإٍة هيٓكفْا يٌ كعاءة اهَط اهضعغي 
 .ـْى اهَط اهضعغي ةٌٕ االٍضتاط هاهتسٕب 
 اهضعغٕة االةػاد اهتعةٓٔة هاهَفسٕة هاجارّا يف ـْى اهَعٓص. 

 .ا7ستذطاة اهفلْٕة ، هضٓاةط اهتػاين يػْا -2

 ظٓهِ، هيلاظط اهضعٔػة(أاهتذطٔط ا7َضتط يف غوى ) اهفلِ، ه. 
 أظاهة اهفلِ االساليي هأظٓهِ ، هظٕاٍتًْا يٌ اهػتث هاهتسعٔؿ. 
 أجع غوٓم اهوؾة  دراساة تعتٕلٕة–هكتعى هدهرّا يف ـْى اهَط اهضعغيا7ذايٕع اهفلْٕة ا

 اهػعةٕة يف ظٕاٍة اهَط اهضعغي.

 اهلعاءاة اهلعإٍٓة هاجعّا يف اصتالف ا7ػاٍي اهتفسٕعٔة هوَعٓص اهضعغٕة. -3
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 ة
 االسى اهكاين

 هاهولب اهػوًي
 ا7َعب

  
 ة

 االسى اهكاين 
 هاهولب اهػوًي

 ا7َعب
  

 اهػعاق رئٕساى أ.د غوي غتط كَٓ  .1 اهػعاق رئٕساى أ.د كاسى ٍاظع زسٌٕ   .1
 اهػعاق غضٓاى أ.د يسًط داسى ٍاظع  .2 األردن غضٓاى أ.د يسًط صوؿ ةَي سالية   .2
 اهػعاق غضٓاى أ.م.د ّاصى يسًٓد غتطاهعزًٌ  .3 اهػعاق غضٓاى ٌأ.م.د ـاضن ازًط زسٕ  .3
 اهػعاق غضٓاى أ.م.د زٕطر ازًط زسٌٕ  .4 اهػعاق غضٓاى نأ.م.د ازًط غتٓد غوٓا  .4
 اهػعاق غضٓاى م.د غتطا7سسٌ غوي يسًط  .5 اهػعاق غضٓاى أ.م.د. زسٌٕ كاظى زسٌٕ   .5
 االردن غضٓاى د. سايي ظاهر اهطهٔكاة  .6 ـوسعٌٕ غضٓاى أ.م.د سػاد  سػٕط  كوٓب    .6
       اهػعاق غضٓاى م. يحَى زًٕط صْاب  .4

 ة
 االسى اهكاين

 هاهولب اهػوًي
ا7َع

 ب
  

 ة
 االسى اهكاين 
 هاهولب اهػوًي

 ا7َعب
  

 اهػعاق رئٕساى أ.د أًان دوٕن اةعإّى  .1 اهػعاق رئٕساى  رغط سوًٕان زسٌٕأ.د   .1
 اهػعاق غضٓاى اهسٕط. ٍاظق غوٓان زسٓن  .2 اهػعاق غضٓاى أ.م.د ظفاء ظارق زتٕب  .2
 اهػعاق غضٓاى ازًط كاظى اهسٕط. زسٌٕ  .3 اهػعاق غضٓاى أ.م ظتاح يسًط زسٌٕ  .3
 اهػعاق غضٓاى اهسٕطة. رهٍاك ازًط يسًط  .4
 اهػعاق غضٓاى اهسٕط.غتطاهعزاق زسٌٕ ازًط  .5

 ة
 االسى اهكاين

 هاهولب اهػوًي
 ا7َعب

  
 ة

 االسى اهكاين 
 هاهولب اهػوًي

 ا7َعب
  

 اهذغائع رئٕساى يسػٓدة ظوسةد.   .1 اهػعاق رئٕساى أ.م.د زسٌ يسسٌ ظْٕٓد  .1
 اهػعاق غضٓاى م.م أٍػام رةاح يسًط  .2 اهػعاق غضٓاى أ.م.د أسط يسًط أسط  .2
 اهػعاق غضٓاى م.م أًٌ ظارق زًٓدو  .3 اهػعاق غضٓاى أ.م.د يععفى ازًط هعٕؿ  .3
 اهػعاق غضٓاى م.م غًع أاد اسًاغٕن  .4 اهػعاق غضٓاى أ.م.د يضع يسًٓد ٔسٕى  .4
 اهػعاق غضٓاى اهسٕط. ةكع غوي زٕطر  .5 اهػعاق غضٓاى م.د ٍٓر يسًط زسٌٕ  .5
 اهػعاق غضٓاى م. يتعيخ. يععفى غتطاالهِ  .6 اهػعاق غضٓاى م.م زاتى سػطهن يسسٌ  .6
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ٔعسن اهتسث ، هةسات اهػوًٕة ىلع اإلًٕٔن اهعسًيتستلتن اهوذَة اهػوًٕة هوًؤتًع اال         
 0 هـق اهضٓاةط اهتاهٕة 

 .ان ٔكٓن اهػَٓان ضًٌ ازط ا7ساهر اهضاظة ةا7ؤتًع .1
 .ان تكٓن ا7ادة ا7عسوة هوَضع هى ٔستق ٍضعّا ، اه هى تعسن هذْة اصعى هَضعّا .2
هرتتتِ اهػوًٕة هيؤسسة  ان تتضًٌ اهعفسة االههى غَٓان اهتسث هاسى اهتازث .3

 هاالًٕٔن هركى اهْاتؿ. االٍتساب
 تلطٔى يوضط هوتسث ٔستٓو ىلع اهكوًاة ا7فتازٕة. .4
اال ٔتذاهز زذى اهتسث غٌ صًسة هغضعهن ظفسة هأن ال ٔلن غٌ غضعة ظفساة يٌ  .5

 ضًَْا كائًة ا7عادر ها7عادع.
    ها7تٌ  16هاهفعغي  22وػَٓان اهعئٕسي هزذى اهضط ، ه  Simplified Arabicٍٓع اهضط  .6

 .اهكتعهٍيْايش ىلع ان ٔكٓن اه 12هاهْايش 14  
 اهْايش ٔتضًٌ غَٓان اهكتاب ،ا7ؤهؿ، اهذغء هاهعفسة ، كائًة ا7عادر تكٓن ةعاكة  .4

 تػعٔفٕة كايوة هوكتاب.    
 .1.2سى ها7ساـة ةٌٕ األسعع 2ّايش اهعفسة يٌ دًٕع اهذْاة  .5

هاهػًق هيطى تضضع كن االةسات اهٓاردة هوتسكٕى اهػوًي اهسعو هتلٕى ةسسب االظاهة  .1
 اسًْْا يف اهتسث اهػوًي هسالية اهػعض هاهوؾة.

ٔتى اةالغ اهتازحٌٕ ةاستلتال اةساجْى زٌٕ هظٓهْا )رساهة اهٕة( غٌ ظعٔق ةعٔطّى  .2
 االهكتعهٍي، هكظهم اةالؽْى ةاهتػطٔالة اهضعهرٔة اذا اكتضى االيع.

 تكاهٕؿ اهَضع.تَضع اهتسٓت ا7لتٓهة يف غطد صاص)  هكائع يؤتًع ( هتتسًن اهكوٕة  .3
ياهٕغٔا( ذاة يػٕار تعَٕؿ  -اهتسٓت اهػوًٕة اهػا7ٕةٔعؽب ةاهَضع يف يذوة) 7ٌ  .4

 دهالر(. 222غا7ي هيػتعف ةْا يف دًٕع اهذايػاة اهػعاكٕة يلاةن يتوؼ ) 
 غطم استلتال أو ةسث يضاهؿ هوضعهط. .5
 اهوذَة ؽٕع يوغية ةإغادة اهتسث يف زال غطم كتٓهِ.  .6
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ث ةلتٓل ا7وضط هاغالم اهتاز 15/12/2221اهى  15/11/2221ا7وضعاة0 ةطء استلتال  .1
 ةػط استالم اهتسث. أٔام 12صالل 

ةاهلتٓل  إغالم اهتازثه  21/22/2222  اهى 15/12/2221اغتتارا يٌ  0ستالم اهتسٓت كايوةا .2
 أٔام . 12أه غطم اهلتٓل صالل 

 . 2222/ 22/ 25اغالن ةعٍايخ ا7ؤتًع0   .3
 2222/ 23/  2 -1 0 تارٔش اٍػلاد ا7ؤتًع .4

 0اهتعٔط االهكتعهٍي ٔكٓن استلتال ا7وضعاة هاهتسٓت ىلع 
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 07711326069  0اهٓاتساب اهتٓاظن غتع ستفسار هال

 


