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 :لثالثافي يومو  85اليمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب فيما 


"أحمرخط"قصةقراءة
 

سمر قرأت خاللو بيا حضره تالميذ من ثانوية رفيق الحريري، النشاطا طالساقي  دار، نظمت نشاطاتيا ليذا العامفي اطار 
 .تأليفيا. وكان التفاعل شّيقًا بينيا وبين األطفال الميتّمينمحفوظ بّراج قصة "خط أحمر" وقصة "وسيم يستحّم"، من 
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اإلداريالتطويرمعالمبراترحمة:ندوة
 

حول كتاب "رحمة في المبرات الخيرية ندوة  تنظم، لمعرض بيروت العربي والدولي لمكتاب الثالثفعاليات اليوم وفي اطار 
ور كمال بكداش، والباحثة األكاديمية ميشكا مجبر موراني، والباحثة سوزان أبو التطوير التربوي" شارك فييا األكاديمي الدكت

  في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.رجيمي ونائب مدير عام التربية والتعميم في المبرات رنا اسماعيل 
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رزق
ن االنسان، قبل أن يبدأ من اي وقدم الندوة فاروق رزق واستيميا باالشارة الى أن المبرات عممت عمى أن يبدأ التطوير م

شيء آخر، تطوير االنسان، بتجديد عقمو وقمبو وروحو، وبالحرص عمى بقاء الوجدان االنساني صالحا ليتحسس آالم 
المجتمع، فال تتحول الى كائنات باردة انسانيا، كما حرصت أيضا عمى بقاء جيازنا االدراكي حساسا، لمعرفة حاجات الواقع 

 ؤكدة عمى بقاء أرواحنا تعيش األمل والطمأنينة والتوكل عمى اهلل.وتممس الحمول، م
 

بكداش
ائج الدراسة أظيرت تحققا شبو محدود أو تفاوتا بين المؤسسات في تحقق العديد من الممارسات االدارية تاعتبر بكداش أن ن

 –... كان من الممكن قبال ممارسة القياديةبال )المستيدفة(، وأن البرنامج لم يتطرق في وحداتو التدريبية الى مفاىيم مرتبطة
لعدد من اجتماعاعت المجموعات المركزة أن تفيدنا بمعمومات غنية ونوعية حول معظم وأىم ما ترتب من  –عمى ما أظن 

 آثار لبرنامج التطوير.
 

ة ممتدة عمى مدى عشر واشار الى أن الخالصة في ىذا الكتاب ىو تضمنو عرضا تفصيميا دقيقا لتجربة تطويرية ىامة لمغاي
سنوات وسوف يجد قراء ىذا العرض من العاممين والباحثين في مجال تطوير االدارة التربوية ما يتعممونو في كل فصل من 

 ما ال يجب أن يفعموه. –وىذا ميم  –فصولو، يتعممون ليس فقط ما يجب أن يفعموه ولكن ايضا 
 

اسماعيل
تحدث البعض عن أن المبرات في تجربتيا العممية استيمكت المعرفة، حيث استندت الى قد ياشارت في بداية كممتيا الة انو  

نظريات عممية غير محمية واستعانت بخبراء خارج إطار مؤسساتيا إال أن من يقرأ كتاب تجربة المبرات في التطوير سيتممس 
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ربتيا الخاصة، وتؤطرىا بأطر مفاىيمية ونظرية كيف أن المبرات إنطمقت من  النظريات المعتمدة والمنظورة عالميًا لتعيش تج
 خاصة بيا بناء لمنظومتيا القيمية من جية والتجربة الواقعية من جية ثانية.

 
لطالما أكد سماحة العاّلمة المرجع السيد محمد حسين فضل اهلل )رض( فكرتو تمك في مناسبات مختمفة، ومن عمى وأضافت: 

ولمتوضيح إن المبرات  حث عن ترجمة عممية لتجربة إنتاج المعرفة في مؤسسات المبرات..منابر متعددة ليكون الحافز لنا لمب
كسائر المؤسسات واألفراد لدييا العديد من المساىمات الخاصة بيا من األفكار والطرق والنتاجات التربوية والتي ىي حصيمة 

ة بكل دروسيا المستفادة ناىيك عن النماذج حركتيا اليومية ولكن أن توثق وتحفظ خالصة تجربة وتطوير عميقة وشامم
العممية العديدة التي أثمرت عنيا والقابمة لمتطبيق والتعميم في سياقات مختمفة، بين دفتي كتاب يصبح في متناول الجميع 

 مسألة اخرى، ىو نتاج لممعرفة ليس الضمنية بل القابمة لإلكتساب لكل من يريد.
 

لطويمة ومنيجيتيا و أدواتيا المتعددة وغنى مكتسباتيا والتغييرات التي أحدثيا برنامج التطوير مسيرة ىذه الدراسة اواعتبرت أن 
والدراسة إن عمى صعيد البنى الفكرية أو عمى صعيد الممارسات لألفراد من المستويات كافة، جعل من الصعب إختزال ىذه 

 ب دراسة التقييم الذاتي ألثر برنامج التطوير اإلداري.المسيرة والتعبير عنيا في مقالة عممية فكان التوجو لطباعة كتا


أبورجيمي
بقراءة ىذا الكتاب الذي يحمل في طياتو عصارة فكر وخبرة ورسالة، تجعل منو مرجعًا وعبرت أبو رجيمي عن استمتاعيا 

متجذرة في فكر المؤسس، محبة اإلنسان: محبة  تربويًا وعمميًا من الطراز األول، وتتجمى عبر جوانب متعددة من أبرزىا:
تثمين معرفة الخبرة: إن تراكم الخبرات اإلدارية ... العاّلمة السيد محمد حسين فضل اهلل، ويرعاىا من إستمم الدفة بعده

التصالح مع المعرفة ...والتربوية ضمن مؤسساتنا من شأنو تعزيز الوعي وبناء القدرات، إذا أجدنا تثمين المعرفة المنتجة.
ن تصالح المسافرين في ىذه الرحمة مع ذواتيم وخبراتيم من جية، كان كفياًل بمصالحتيم مع المعرفة العممية من العممية: إ
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اإليمان بالقدرة عمى التغيير التربوي: صفحة بعد صفحة، تنبعث من ىذا الكتاب طاقة إيجابية محّفزة، تنبع من و  جية أخرى.
 ممكن. إيمان فعمي بأن التغيير في التربية بالتربية

 
نطالقًا من ىذه السمات المفتة، أسمح لنفسي بإقتراح توصيات لجمعية المبرات، من شأنيا توظيف ىذا النتاج واعتبرت أنو  وا 

تنظيم مؤتمر وطني )وربما إقميمي( حول رحمة المبرات في التطوير ، منيا: لمجتمع التربوي والعممي المبنانيالرائع في خدمة ا
اتذة والباحثين في كميات التربية الى لقاء حول ىذا الكتاب بصفتو نقطة تالقي بين البحث التربوي دعوة األس... التربوي.

متابعة إشراكنا في الرحمة و  نشر مقاالت في مجالت عممية متخصصة عمى الصعيد العربي والدولي....والتطوير المدرسي.
 المستمرة، مع التوقف بإنتظام عمى محطات مثيمة.
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فحصهانيالسيدلهالمغفورالمتنورلمفكرالذكرىتكريم
 

 فحص ىاني السيد لو المغفور المتنور المفكر ذكرىتكريمية لنظمت ندوة  ،ليذا العامالنادي الثقافي نشاطات وفي اطار 
في  ياأليوب مروانوقدميا  الدين، شمس إبراىيم الوزير السابق والدكتور غازي قانصو ممثال فرنجية سمير النائبفييا شارك 

النائب السابق مصطفى عموش، الشيخ بالل المال ممثال مفتي الجميورية الشيخ عبد المطيف دريان، المفكر كريم حضور 
 حشد من المثقفين والميتمين.مروة و 
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األيوبي
عباءة  ىو السيد باألصالة...الخارج عن مى رحيمو...عأكثر من سبعين يومًا واستيل األيوبي الندوة باالشارة الى أنو مر 

وىو المتمحف بعباءة الفقراء، أولئك البسطاء والمؤمنين الكادحين  التقميد وسمطة الدين ورجاالتو، كما سمطة الدولة ورجاالتيا.
ىو الشيخ المتمّرد...ىاني فحص قيل فيو وقيل عنو الكثير وميما حاولت أن أقول عنو فمن أجمع كل ما كتب  في األرض.
 عنو وفيو.

 
األلقاب كميا. ىو السيد والعالمة، المفكر والمتنور..المناضل والمثقف الثوري..ىو العامل والفالح..الفقير لكن لو وأضاف: 

 ىو الوطني والقومي واألممي...ىو الميبرالي واليساري...ىو المبناني والفمسطيني والعربي. والبسيط...المؤمن...الجريء.
و المقاومة فعاًل نضاليًاوتضحية وفداء ..باتت ىويتو. لكن المقاومة ال سكنتو فمسطين..فأسكنيا نبض قمب والوجدان..وسكنت

بقيت فمسطين ىاجسو الوحيد والقدس قبمتو وألّنيما كذلك  ىوية ليا...إاّل ما تكتسبو من شرف القتال ضد العدو الصييوني..
 صار لبنانيا بإمتياز.

 
كأّنيا الرشد األخير لكن فاتيم أّن السيد في خياراتو المبنانية عبر كثيرون كتبوا فيو عن نيايات خياراتو..و واعتبر األيوبي أن 

من تجميات السيد ىاني فحص الكبرى أّنو  عن إنحيازاتو األولى الى فمسطين أواًل..والى الفقراء البسطاء من الناس أواًل.
المقدس بدون قدسية..ىو االنسان غير ىو االنسان  بمعنى الذات اآلليية.–فيم بإن روح الدين ىو االنسان وليس اهلل  إنسان.

 ىو االنسان العادي الذي ينبض قمبو باآله عند سماعو لصوت جميل. المعصوم المتمرغ أحيانا في الوحل..وأحيانًا في الدم..
  أنو ىاني فحص. -ىو... من ىو أنو السيد والسيد والسيد ىو االنسان الذي يندى جبينو بالجيد والعرق.

 
أييا األخوة..يغيب الكبار من رجاالت ىذا الوطن وىذه األمة...وال نفتقدىم إاّل بعد مو لمقول: وخمص في ختام كال

سنفتقد غيابو المؤلم أكثر كمما مرت األيام وازدادت  رحيميم..وىاني فحص الذي نفتقده اليوم رفيقًا ومرشدًا وصديقًا.



 
 4102،األولكانون10،اإلثنين

 
 

  
Page 8 

 
  

 

ذا كنا ال نممك المقدرة عمى إعادة ىاني فحص الى الصعاب... الحياة فميبقى حيًا فنيا بنافذة الضوء الفكري والسياسي  وا 
والنضالي التي تركيا لنا، مساحة حوار وتالقي وتفاعل حّر وديمقراطي ال يستنسخ احدًا لكن ُيتيح لألمة أن تمد رجاالتيا 

 الكبار الذين اذا ىمسوا تظن أنك في حضرة السيد..ىاني فحص.
 

قانصو
، وعمامُتو تميُق بمواطٍن في ىاني فحص، المدنّي المّعمَّم ىاني فحص المياجر،بالقول: استيل قانصو كممة شمس الدين 

لى  الدولة المدنّية، تمك الدولة التي ىاجَر إلييا السّيد ىاني منُذ اْن أشاَر الشيخ محّمد ميدي شمس الّدين إلى وجوِدىا، وا 
لم يكِن السّيد ىاني ُمالَّئيًا أبدًا  رغم انو كان سّيَد التَّبِغ والَزيتوِن والزَّعفران، لم يكِن السّيد ىاني ريفّيًا أبداً  كوِنيا حقيقًة إيمانّية.

لم ييجِر السّيد ىاني " رجاَل الّدين"، عندما يكونون موجودين،  رغم أّنو كان نجفيًا، والنجف َحَفَرْت فيو كالّنقِش في الَحجر.
لم يكْن قصّيًا عن أحد، لكّنُو كان عصّيًا عمى الّضم، والّضمُّ في ىذِه  ال.ولكنو لم يكْن واحدًا من جميوٍر ُيجمعون في احتف

 األّيام، يعِصُر الروَح وينِتُف اإلرادَة، ويسِجُن التفكير.
 

يا أّييا الناس، كان منُكم السّيد ىاني ولم يكن  كان مّنا، من اإلنس، من الناس، لم يكن من الجنِّ السّيد ىاني،وأضاف: 
وليذا ربما انمغَص  كان منظورًا وكان مرئّيًا ولم يكن خفّيا، ن يمشي بينكم ويأكل من طعاِمكم ويجمس في أسواِقكم،كا حزبّيًا،

وأيضًا كان من  وكان يمسُك الكتاَب بقّوة، كما يحيى، كان صاحَب "ذلَك الكتاب" الذي ال ريب فيو، السّيد ىاني، البعض.
ال . وكمُّنا أىُل كتاٍب حين يدعو كتاُبنا كاًل مّنا أن يكون كتابيا لبنانّيون معًا جميعنا في لبنان نحيا، أىِل الكتاب، كيوحّنا،

 أو كان من جبل الجميل، ناصريا. حتى لو كان من جبل النور، مكّيا، يستقيُم الوطن في لبنان بكتاب واحد، يكتبو رجل واحد،
 

وفي آخِر أيامو  إنما حاوَل أن يياجَر بيم من أرِض التِّيو، بعد يقيٍن رآه، وال ترَكَيم، لم يغادِر السّيد ىاني قوَموُ واعتبر أنو: 
أربعون عامًا وىو يقّمُب  لكن التِّيَو عميٌق عميٌق وبعيُد المنبع. كمُّنا معًا كنا نحاول،. كان يحاوُل أن يسترِجَعُيم من أرض التّيو
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كان يريُد يقيَنو ىو،  حتى يعرف ىو بنفسو، وال ُيعَرف لو، فّحُصيا، يتذّوُقيا، يجّرُبيا،ينظُر فييا ويت األحواَل واألوراَق واالحزاب
ال تحتمُل ىذِه النفُس اإلعارَة وال  كّل مّنا لو نفٌس واحدٌة وحساٌب واحد، فال تقميَد في اليقين وال قائد في اليقين، ال يقيَن غيِره،

ال أحَد كمجمس  ليس كمجمس النّواب، ولكن مثَل كلِّ األحرار، لكنو كان سّيد نفِسو لم يكن السّيد ىاني شقّيًا مع أحد، اإلجارة،
ونقرُع كلَّ  ونفرُّ بإيماننا من بيٍت إلى بيت، ونحُن نبحُث في لبناَن عن مؤمنيَن بمبنان، النواب...! ومن ال سّيَد لو ال ربَّ لو،

وكلُّ حزٍب إلى  فكلٌّ ُمنصرٌف إلى حزِبو، ولكن ال أحد يستقبمنا، ى ِخواءوكلُّ األبواِب مفتوحة، مشرَّعًة إلى فضاء، إل األبواب،
 .زعيِمِيم منصرفون

 
أٌخ وشريٌك كٌل   أطوُل من زمِن الرسول، وثالثون عامًا تفصُل بيَنيما، بالشيخ راغب ُيذكِّرني السّيد ىانيوختم مداخمتو قائال: 

 عدوُّ موسى وعيسى ومحّمد، وقف الشيْخ راغب في بمدِتو، والعدوُّ أماَمو، ربما... إبنا ذاِت الِجمدِة وذاِت البمدِة أيضًا، منيما،
لى جانِبِو ثمٌة مَن الناس، ولم يكْن حّتى البحُر وراَءه، ثّمٌة من  ممن كان يمشي بينيم ويأكُل من طعاِمِيم ويجمُس في أسواِقيم، وا 
فتنٌة وتفتيٌت وجيٌل  ثم وقف السّيد ىاني في بمده، والعدوُّ أماَموُ  انتصر،وارتفعْت روُح الشيِخ، و  األّوليَن وليَس من اآلِخِرين،

لى  بل صالَة الشجعان، ولكن ىاني لم يصلِّ صالَة الخوف ولكن بعُض الغيالن، ولم يكِن البحُر وراَءه، فالبحُر آمن، وتيو وا 
 .فالصبُح قريب والثُّّمُة تنتظر ارتفعْت روُح السّيد ىاني، وانتصرو  ثّمٌة من نفِس األّولين، وثّمٌة مّتصمٌة من اآلِخِرين، جانِبِو ثّمٌة،

 
فرنجيه

سر ىذا االنسان الذي جمع في مماتو لبنانيين وعربًا، مسيحيين ومسممين، شيعة  في مستيل مداخمتو، تساءل فرنجية عن
ة والمذىبية، الصموات في الجامع ما ىو سر ىذا الرجل الذي أقيمت لراحة نفسو، في زمن تصاعد العصبيات الطائفي وسّنة؟

ما ىو سر ىذا الرجل الذي شارك في ذكرى وفاتو شخصيات من كل العالم العربي: من الفمسطيني محمود عباس  والكنيسة؟
الى العراقيين جالل طالباني ومسعود البرازاني، مرورا بالسوداني صادق الميدي والمصري عمر موسى والسوري برىان 

ر ىذا الرجل الذي صدر في اليوم التالي عمى وفاتو ما ُيقارب الثالثين مقااًل في الصحافة المبنانية، تبعيم ما ىو س غميون...
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بعد أسبوع كتيب تضمن كل ما كتب عنو تشارك في اصداره عدد من المؤسسات التي دعت لصالة مشتركة في كنيسة مار 
 بنان بعنوان"ىاني فحص عمى مسؤوليتي".انطمياس. وتبع ىذا الكتيب كتاب أصدرتو إذاعة صوت ل-الياس

 
سر ىذا االنسان األول ىو أّنو عاش قناعاتو بصدق وأخالق، فناضل من أجل الحق دون حساب أو واستطرد قائال: 

غرضية، ناضل من أجل الحق في جنوب لبنان مع مزارعي التبغ، وفي فمسطين مع مقاومة االحتالل، وفي ايران مع الثورة 
وسره الثاني ىو أّنو استخمص العبر والدروس من كل ىذه ... خيرًا في سوريا مع المظمومين ضد الظالمين.ضد الطغيان، وأ

 التجارب، وكان لو شجاعة االقدام عمى تحمل المسؤولية واالعتراف بالخطأ.
 

ية المبنانية، وىي إن سره الثالث ىو اكتشافو لحقيقة لم يكن ُيدركيا الكثيرون ممن انكفأوا عمى ذاتيم الجماعوأضاف: أما 
ىوية االنسان في لبنان ىوية مركّبة تحتوي عمى انتماءات متعددة، وىذه اليوية المركبة ليست تراكما "عشوائا" لالنتماءات 
المتعددة، انما ىي تعبير عن خالصة مّوحدة لمشخصية االنسانية. وال يتم انتقال االنسان من دائرة االنتماء الصغرى الى 

برى إاّل اذا اطمأن الى حضوره في االطار االوسع، واطمأن في الوقت ذاتو الى أن ىذا االنتقال لن يجعمو يفقد الدائرة الك
 سره الرابع ىو اكتشافو المبكر ألىمية العيش المشترك... وصوال الى االطار السابق.

 
مى اكتشاف ذاتو من دون إلغاء أي الحوار، كما فيمو السيد، ىو اكتشاف الذات في اآلخر، ومعاونة اآلخر عواعتبر أن 

خصوصية. وُيضيف :"أنا أعيش في فضاء الحوار، وال أريد أن أغادر ألنني أحسست بالنعمة، نعمة معرفة ذاتي ومعرفة 
 اآلخرين، نعمة معرفة جمال االختالف، وأدعو كل من أحب الى أن يعيش ىذه النعمة، رغم كل المصاعب والعقبات."

 
وىي حداثة تخطت المنطق . ر ىو حداثتو في نظرتو الى الدولةسر السيد ىاني األخيتو الى وتطرق في معرض مداخم

يقول: أنا كرجل دين أريد الدولة من أجل الدين والمدنّية معًا، ومن أجل  السياسي المتخمف الذي اليزال يحكم حياتنا السياسية.
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ي انتاج الدين، وبقي الدين مشغواًلبإنتاج الدولة، فمن تكون النتيجة الدنيا واآلخرة. واذا ما بقيت فكرة الدولة مسكونة بالرغبة ف
  إاّل خرابا في الدين والدولة".

 
"نحن بحاجة الى شيء أو كثير من تحرير الدين من الدولة والسياسة، وتحرير وخمص بسرد ما قالو السيد ىاني فحص: 

ويحترميا. لو اختصاصو وليا اختصاصيا، وىذا ال يمنع الدين السياسة والدولة من الدين، أي الى دولة مدنية تحترم الدين 
في حقل االجتماع بل يوجب عميو أن يكون رقيبا ألخالقيا عمى الدولة. والدولة المدنية ىي الضمان لتوازن التفاعل االيجابي، 

 ال التخريبي، بين الدين والسياسة."
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فيالمعرضجوالت
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–(0/04/4102االثنين)الثالثفييومه85الربيالدوليفيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالع
 تجدونربطاالصور


 داس أصانح  يذسسح نُسُه َهش اتشاهُى نص فٍ انًذسسح

 داس انُهاس  كًُم سعادج انًاسح وسفش انخشوج

انحشكح انُسائُح وئسهاياتها انتشتىَح وانىطُُح 

 واإلختًاعُح فٍ نثُاٌ وانعانى انعشتٍ

 انذاس انعشتُح نهعهىو َاضشوٌ انحسٍُُ دنىل نُُذا يشتضً

 يإسسح انشحاب انحذَثح أحًذ فىاص سُف انُاسًٍُ

 داس انفاساتٍ فُصم فشحاخ َا ضُعاٌ انطدش

 داس اِداب واسٍُُ األعشج سُشج انًُتهً

 داس ويكتثح انتشاث األدتٍ سهًاٌ َصش األلىَاء 

 انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ ى صانحعثاط ات أتحاث فٍ انتاسَخ انسُاسٍ واإلختًاعٍ

انالعثىٌ فٍ انثىساخ انعشتُح: تعثُشاخ وأضكال 

 يثتكشج

 خذاول  

 داس انُهاس  كًال دَة تُك اَتشا -َىسف تُذط

 داس انسالٍ ضزا ضشف انذٍَ حمُثح تانكاد تشي

 داس انفاساتٍ عثذ انخانك عثذ هللا اعتشافاخ اكادًٍَ يتماعذ

 انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ خىسهٍُ انثستاٍَ سجً وأسشاساً انحًالخ اإلَتخاتُح ئدا

 داس انىالء د.عهٍ صعُتش انعذانح يحىس انتمذو 
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4102كانوناألول4الموافقفيهالثالثاءفيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوم

 سًش يحفىظ تشاج لشاءج لصح "خظ أحًش" 10:00-1:00
 داس انسالٍ

ب " انذونح َذوج: حىل كتا 4:30-6:00

 انغُائًُح وانشتُع انعشتٍ"

  

 داس انفاساتٍ

سعادج انُائة حسٍ فضم هللا، د. تهُح  يحاضشج: حضب هللا وانذونح 6:00-7:30

طثاسج، أ. طالل سهًاٌ، أ. سايٍ كهُة، 

 انسفُش عثذ هللا تى حثُة.
 ضشكح انًطثىعاخ

4:30-6:00 

 

َذوج خًسىٌ عاياً عهً سحُم 

 تذس ضاكش انسُاب

صهُذج دسوَص خثىس د. عثذ انحسٍُ د. 

ضعثاٌ ود. سايٍ سىَذاٌ تمذَى َشيٍُ 

 انخُسا

انُادٌ انثمافٍ 

 انعشتٍ

  

 6:00-9:00 

 

يذَش انًشكض انثمافٍ انعشالٍ د. عهٍ  فعانُح تذس ضاكش انسُاب

 -عىَذ انعثادٌ، د. أحالو ضهُذ انثاههٍ 

انًهحمُح انثمافُح فٍ سفاسج خًهىسَح 

وفذ اإلتحاد انعاو -يش انعشاق،أ فاضم ثا

وانكتاب واألدتاء فٍ انعشاق، د. وخُه 

 اتحاد انكتاب انهثُاٍَُُ. -فاَىط 

لشاءاخ ضعشَح نهسادج طانة عثذ 

انعضَض، أفُاء األسذٌ، َاصش انحداج 

 وعهٍ فىاص

يعشض تطكُهٍ نهفُاٍَُ هطاو طاهش 

 واتشاهُى عهٍ 

 

انًشكض انثمافٍ 

انعشالٍ فٍ تُشوخ 

افُح فٍ وانًهحمُح انثم

سفاسج خًهىسَح 

 انعشاق

  سحش طه أيسُح فُُح 
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التواقيع

3:00-8:00 
 اندًعُاخ فٍ نثُاٌ تٍُ انتطشَع واإلختهاد

 انماضٍ صَاد أَطىاٌ أَىب

انًإسسح انحذَثح 

 نهكتاب

4:00 
 حهى ال َُاو

 َهال أتى ضمشا

يإسسح انشحاب 

 انحذَثح

ًضسعح، يُضل َأوٌ انىطىاط، كهة خذَذ فٍ ان 4:00-6:00

انضسافح يصاتح تانضكاو، أَا وخذٌ ويشض 

 داس أصانح  أَطىاٌ انطشتىٍَ انخشف

4:00-6:00 
 داعص: ياهُته، ئسهاته،أهذافه، ئستشاتُدُته

 ياصٌ ضُذب

انذاس انعشتُح نهعهىو 

 َاضشوٌ

 داس اِداب َضَه أتى عفص يضً انشتُع كهه 5:00-8:00

نًفتٍُُ يشتكضاخ انخطاب انسُاسٍ عُذ ا 5:00-8:00

 انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ انطُخ ئتشاهُى انحىخ وانعهًاء

5:00-8:00 
 وسد وياء

 احًذ ضذاد

داس ويكتثح انتشاث 

 األدتٍ

 انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ عثاط انحسٍُُ عٍُ كىتاٍَ 5:00-8:00

 داس انسالٍ. سؤي انصغُش راكشج انشصُف 6:00-8:00

 داس انفاساتٍ صَاد عهىش نثُاٌ انتًُُح: آفاق وتحذَاخ 6:00-8:00

 داس انُهاس  ضاسل سصق تٍُ انفىضً وانتفكك انسىسٌ 6:00-8:00

 داس انىالء انطُخ عهٍ خاصو عاضىساء تٍُ انحُاج واإلحُاء 6:30-8:30

 داس غىاَاخ عهٍ سشوس يٍ اسشاس انسُاسح األيُشكُح  6:00-9:00




