
َجزح ػٍ أخٕح انغبيشي انصبنخ



جبءد انذػٕح ػٍ اِخذ نًى نٌٕظ، ثؼذ 
. صٌبسرٓب نذاس اٌِزبو ٔداس انؼجضح ٔانًًٓهٍٍ
ثى رقبعًذ فكشرٓب يغ ثؼط اِػعبء فً 

ٔفً .  2009\8\4كٍُغخ يبس افشاو ٌٕو 
رهك اِثُبء اقزشح اِػعبء ثبٌ ركٌٕ ْزِ 

طشدذ ْزِ . انجًبػخ يٍ جًٍغ انكُبئظ
انفكشح ػهى االثبء انكُٓخ انزٌٍ اعزقجهٕا 

انكهذاٌ : انفكشح ٔسدجٕا ثٓب، يٍ كُبئظ
ٔانغشٌبٌ االسثزٔكظ ٔانغشٌبٌ انكبثٕنٍك



 

ػعٕ يٍ انكُبئظ انزً  13ٔرعى االٌ 

ركشد ٔانشاْجبد يٍ ساْجبد ثُبد يشٌى 

انكهذاٍَبد ٔساْجبد انزقذيخ



فً كٍُغخ  2009\8\24فً ٌٕو االثٍٍُ  

انغشٌبٌ انكبثٕنٍك ٔخالل االجزًبع اقزشح 

جًبػخ انغبيشي ”رغًٍخ ْزِ انجًبػخ ثبعى 

، نخذيخ انقشٌت كًب ٌٕظخ نُب “انصبنخ

. انشة ٌغٕع فً يثم انغبيشي انصبنخ

ٔثؼذْب قبيذ االخذ نًى ثشعى شؼبس 

نهجًبػخ ٔثًغبػذح االر اساو ركٌٕ ْزا 

 .انشؼبس 



 



:انشكبئض انزً قبيذ ػهٍٓب انجًبػخ

خذيخ انشة . 1

انشكش انذائى . 2

رذًم انصؼٕثبد يٍ اجم خذيخ انقشٌت . 3

نهجًبػخ يششذ سٔدً، ػُذيب ركَٕذ انجًبػخ 
ٔثؼذ . يششذْب انكشيهًرٕيبط  االةكبٌ 

يغبدسرّ ػًهذ اِخذ دُبٌ اٌشٕع يٍ 
كًششذح  انكهذاٍَبدساْجبد ثُبد يشٌى 

.سٔدٍخ



، ٌٕو  اعجٕػٍٍرجزًغ انجًبػخ كم 

كم يشح . االثٍٍُ انغبػخ انخبيغخ ػصشا

، انكهذاٌكٍُغخ : فً كٍُغخ أٔ دٌش

، انغشٌبٌ  االسثزٔكظانغشٌبٌ 

انكبثٕنٍك، دٌش ساْجبد انزقذيخ ٔدٌش  

 .انكهذاٍَبدساْجبد ثُبد يشٌى 



دخهذ انصالح ثؼذ طهجبد كثٍشح يٍ انُبط، 

ٔثبِخص انًزعبٌقٍٍ ٔانزٌٍ ٌؼبٌَٕ يٍ 

.ٔغٍشْب.  أيشاض انغشطبٌ



حنان ايشوع مه بنات مريم  االخثللجماعة صالة، قامث بكتابتها  

ٌب سة 

ْت نهغبًَ جًشح ٔغٍشًَ 

ْت نًصجبدً صٌزب ٔادفظ َٕسي 

ْت نذٍبرً قٕح ٔاعزخذيًُ 

ْت نقهجً َٕسا ٔأسشذًَ 

ْت نؼقهً فطُخ ٔأسعهًُ 

ْت نقذيً انقذسح نٓذو انذٕاجض انزً رؼٍق ػًم انخٍش يٍ اجم 

انغالو فً انؼبنى

ْت نٍذي قٕح ٔافؼم يُٓب يب رشبء 

ْت ِرًَ َؼًخ اإلصغبء ٔدذثًُ 

قذط ٌب سة كم يب قذ أَؼًذ ثّ ػهً كم أػعبئً ٔيٕاْجً 

أفكبسي ٔػٕاطفً رارً ٔدٍبرً فؤدًهك فً قهجً ٔنُخشٌٍ  آيٍٍ



رؼًم ْزِ انجًبػخ ػهى صٌبسح انًشظى ٔرقذٌى 

انًغبػذاد يٍ َبدٍخ انزُظٍف أٔ انًغبػذح 

.  انًؼٌُٕخ أٔ انًبدٌخ ٔانشٔدٍخ، كم دغت دبجزّ

كزنك رٓذف ػهى يغبػذح انًًٓهٍٍ نؼٍش قٕل 

  25)انشة ٌغٕع فً إَجٍم يزى اإلصذبح 

الًَ دٍث جؼذ فبطؼًزًًَٕ ”( 35-36:

ٔػطشذ فغقٍزًًَٕ ٔكُذ غشٌجب فآٌٔزًًَٕ 

ٔػشٌبَب فكغٕرًًَٕ ٔيشٌعب فضسرًًَٕ 

انً”ٔعجٍُب فجئزى 



رقٕو اِخٌٕخ ثجؼط اِػًبل انزً رغبػذ انقشٌت







رؼزًذ انجًبػخ ػهى َفغٓب يبدٌب، كم دغت 

ٔكم يب رذصم ػهٍّ رصشفّ ػهى . قذسرّ

كجبس انغٍ، : انجًبػخ انزً رزؼبيم يؼٓب

.   انًؼٕقٍٍ ٔانًًٓهٍٍ يٍ قجم اَخشٌٍ


