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                                                                                         م2019/      4  /3:   التاريخ         
 

                كلية التربية أوباري –جامعة سبها                            
 بالكلية مكتب الدراسات العليا والتدريب     

 م( 2019بيع ر)األول عن نشاط المكتب  لتقريرا الموضوع:

------------------------------------------------------------------------------ 

 

  .كليةبالوالتدريب العليا البرنامج العملي لمكتب الدراسات 

 
،  تمام الساعة العاشرة صباحا  (، على 2ت أول جلسة للمعيدين بالمبنى رقم ) بدأ،  م 2019/ 4/ 3في يوم الثالثاء الموافق 

 ا بالحاضرين من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، هتم الترحيب في بكلمة ترحيب من مديرة المكتب، افتتحت والتي 

  (.المعيدات وهي )المعيدة سناء ىوتم االستفتاح بآيات من الذكر الحكيم تلتها إحد 

في هذا اليوم. فكانت العروض على   رهما المميزوللشؤون العلمية حضوالسيد وكيل الكلية  ،وكان للسيد عميد الكلية

 النحو التالي. 

  ، على النحو التالي. م 2019/ 2/4يوم الثالثاء :  ،األول عرض األسبوع أوال :

   هشاشة العظام.  العرض األول: بعنوان  •

 للمعيدة: أحالم صالح يوسف.          

 قسم التاريخ الطبيعي.          

 BODY LANGUAGE   لغة الجسد. : بعنوانالثانيالعرض  •

 للمعيدة منى الصالحين محمد.

 .   قسم اللغة اإلنجليزية

 ارتفاع ضغط الدم.بعنوان  :العرض الثالث  •

 : سناء أبوبكر الصادق.  للمعيدة

 .  يالطبيعسم التاريخ ق

 .  ، على النحو التاليم2019/ 4/ 9، يوم الثالثاء :الثاني  ثانيا : عرض األسبوع 

تحسين مهارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية في المدارس الثانوية    العرض األول: بعنوان  •

inwadi alhayah. Lmproving writing skills in secondary school 

 الكيمياء في حياتنا.  العرض الثاني: بعنوان •

 فوزية محمد أحمد هويدي.  : للمعيدة    

 قسم الكيمياء.  

 م، على النحو التالي. 2019/ 4/ 16:  ثالثا  األسبوع الثالث، يوم الثالثاء

 العرض األول: بعنوان مثلث برمودا.  •

 : عيدة إسماعيل محمد. للمعيدة

 فيا. االجغرقسم 

 الزمنية وتطبيقاتها. : بعنوان السالسل الثاني العرض  •

 : خيرة عبد الحميد تاج الدين. للمعيدة



 قسم الرياضيات. 

 التصحر في ليبيا. : بعنوان الثالث  العرض  •

 : مبروكة محمد صالح سليمان. للمعيدة

 قسم الجغرافيا. 

 م. 2019/ 4/ 23:  رابعا : األسبوع الرابع، يوم الثالثاء

 : بعنوان معجزات الصيام. العرض األول •

 : محمد أحمد محمد أعظيم. للمعيد 

 قسم الدراسات اإلسالمية.  

 : بعنوان علم العروض وأهميته. العرض الثاني •

 : هند محمد العز. للمعيدة

 : اللغة العربية. قسم

 م 2019/ 4/ 30:  خامسا : األسبوع الخامس، يوم الثالثاء

 درها.  الطاقة أنواعها ومصا العرض األول: بعنوان •

 : عائشة عبد السالم محمد علي. للمعيدة

 قسم الفيزياء. 

 : بعنوان العصبية عند األطفال.  العرض الثاني •

 : زينب عبد الباقي محمد. للمعيدة

  قسم التربية وعلم النفس.

 

من أعضاء هيئة التدريس  وفي ختام هذه العروض وجهت مديرة المكتب كلمة شكر لكل الحاضرين 

ر لكل المعيدين  ، وأثنت عل مقدمي العروض من المعيدين، وأكدت على ضرورة الحضووالمعيدين

وتسليم العروض لمكتب الدراسات والتدريب  ،تفعيل المجلة لكيفية ثم تم وضع برنامج .والمشاركة الجادة

 لغرض حفظها وتوثيقها. بالكلية 

  ، والمعيدين ضاء هيئة التدريسعأ أعدادا  محددة منشملت  ورشة عملتخلل برنامج هذه العروض   

 بعنوان: ، م 2019/ 18/4-17كانت بتاريخ :والموظفين 

 ،العرض والتقديم مهارات 

 .)عميد الكلية( بدالسالم أبو غرارةعبد القادر عكتور: قدمها : الد 

وغطت هذه الورشة الجوانب النظرية والتطبيقية التي ينبغي   وذلك في إطار الرفع من كفاءة المتدربين،

ها  قدم بعد  وختمت هذه الورشة ببرنامج تطبيقي للمتدربين، مراعاتها عند تقديم العروض للجمهور،

م على  2019/ 4/ 24عاء الموافق: برالروض المتدربين يوم ا ين، وكان برنامج عب مالحظاته للمتدر الدكتور

 النحو التالي: 

 شارك في تقديمه كل من:   .النسيان/  العرض األول: بعنوان

   قسم اللغة اإلنجليزية.معيدة ب خديجة إدريس بكه:  -1

 معيدة لقسم التاريخ الطبيعي. أحالم صالح يوسف:  -2

 : معيدة بقسم الرياضيات. خيرة عبد الحميد تاج الدين  -3

 : موظفة.   مريم فنطازي  -4

 . شارك في تقديمه كل من:  : بعنوان/ العمل التطوعيالعرض الثاني

 : معيدة بقسم الجغرافيا. عبد الهادي يوسف  زهرة -1

 معيدة بقسم الرياضيات. :مكية خير هللا -2



 موظفة.  جميلة صالح اقديح:  -3

 ديمه كل من:  قفي ت شارك الحديثة للمعلم. األدوار /: بعنوانالعرض الثالث

 س بالكلية ووكيل الشؤون العلمية بها. يهيئة التدر : عضوالدكتور موسى عبد الرحمن بكده -1

 : عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس.  الدكتور إبراهيم سعود حمتون   -2

 : عضو هيئة التدريس بقسم علم االجتماع.  األستاذ شعبان محمد  -3

، ومديرة  اإلسالمية: عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اذة عائشة عبد النبي يوسف السلهاب األست -4

 مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية. 

 
 

 وتقبلوا منا فائق االحترام 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 
 النبي يوسف السلهاب  عائشة عبد  .ا                                                                    

 مديرة / مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية.  

 

 
   م15/9/2019بتاريخ/األحد:  حررت:

 مالحظة: 

   م  13/6/2019من نشاط المكتب   ن ع  رالتقريهذا 



يمبسم هللا الرحمن الرح



األدوار الحديثة للمعلم



.األدوار الحديثة للمعلم

هوا بها األدوار الحديثة والجديدة المطلوو  ددا ويقصد •

مووق لبووم المعلووم حكووم يوااوو  مكطلبووا  العصوور الوو  

:يعيشه،وهي عديدة منها



دد كحقيق مب

الكعلم 

ال اكي
تنمية قدرات

اإلبداع عند 
الطالب

األدوار الحديثة  للمعلم

كرسيخ 

دساسيا  

ئية الكربية البي

لدى الطلبة

ي كرغي  الطال  فو

الكعليم والكعلم

المعلم رائد 

اجكماعي



.مبدد الكعلم ال اكيكحقيق 

يمثووووم هوووو ا المجووووام حوووو  الطلبووووة علووووم 

  المعلومووا  بفنهسووهم مووق الاكووااكشووا  

الكعاموووم مووو  علوووم المكنوعوووة، والقووودرة 

.الحديثةالكانولوجيا 



.لدرا  اإلبداع عند الطلبةكنمية 

كوظيوو علووم المعلووم 

ة الكقنيوووووا  الكربويووووو

الحديثووووة فووووي بنووووا  

، الشخصووية المبدعووة

وحووثهم علووم مكابعووة

الجديوود فووي مجووا   

.العلوم



.طلبةدساسيا  الكربية البيئية لدى الكرسيخ 

تمات بهىا وفي هذا الجانب على  المللىت تيزيىل الطلبىة على  درابىة البيهىة وا ه

اليلىو  فىي تدىديتليمايىة البيهىة   والمرىار ة وتلليل الوعي واإلدراك لديهت 

.لها



والكعليمالطال  في العلم كرغي  

كرغيو  الطووال 

  في العلوم النواف

بصوووووهة عاموووووة 

م لوودينهم ودنيوواه

ياووووووووووق ،،ودق 

 لك مالزماً لهم

.  طوام حياكهم



اجكماعيرائد المعلم 

،وكنقيكها ومعكقدا علم المعلم دق يسهم في كقديم ثقافة المجكم  لطالبه ، مق عادا  وليم 

.ويسهم في كطوير مجكمعه بقدر اسكطاعكهمق السيئ والرديئ ،



الخكاموفي 

إلووم اووم مووق كعلمنووا موونهم ايوو  نخووط دوم الحوورو  كحيووة 

والالموووا ،ودق نحهوووظ الوووديق وسووويرة الرسووووم الاوووريم،ودق 

نعووور  حووودود الووووطق وحوووق األموووة،ودق نحسووو  الخطووووا  

ة الباهرة،حوووامليق الرسوووالإلوووم النكوووائ  وا نجازا ،ونصوووم 

.  .اإلعانة علم آدائها،وسائليق هللا كعالم 



قادر شااريق للداكور الهاضم عبدال

ه دبوغرارة عبدالسالم علم مادفادنا ب

وشااريق لام .ليمةمق معلوما  

.  حضورام وحسق اسكماعام

هوالسالم عليام ورحمة هللا وبرااك





مفهوم التصحر

حاالت التصحر

أسباب التصحر

نتائج التصحر

طرق مكافحة التصحر

*



مفهوم التصحر
  التصحححر ني ححه تححالرور ا رل نححه الم ححة و ال ةح حح  و حح 

مح  ال ةح   ونحه الم حة و الفةنح  و ح   الر  ح  الحج  ن حت 

.عوامل مخت ف  

نحح  أغ ححا الم ححة و المتيرلحح  ل تصحححر ت حح  نححه الححالول ال ةم

حنحث حنث نؤثر التصحر ع ه ال ةرة األنرن ن    حلل خحة 

هححة تمتححال الصحححةر  ع ححه  ححول  ححمةل أنرن نححة ت رن ححة لمححة أ 

الوث أص حت تمتال ف و ة نة  ظةررة التصحر ن  و ع نهحة حح

  ةت التر   وال)عم ن  رالم أو تالمنر ل  ةق  الحنون  لألرل 

(ال  نيه و الموارال المةئن 





حاالت التصحر

و وهو حدوث تلف أو تدمير طفيف أ-:تصحر خفيف1.
و خفيف جدا في الغطاء النباتي أو التربة كما ه

.الحال في الصحراء الكبرى

هو تلف بدرجة متوسطة للغطاء -:تصحر معتدل. 2
ربة النباتي وتكوين كثبان رملية صغيرة في الت

.وكدلك تملح للتربة 



وهححححو أنت ححححار -:تصحححححر  ححححديد.3
ة الح ائش وال جيرات غير المرغوبح

فححي المر ححي  لححي حنححاب ا نححوا  
.المرغوبة والمنتحبة 

ان هو تكوين كثبح-: ديد جداتصحر .4
رمليححة كبيححرة  اريححة ون ححطة وتملححح 
التربة يحدي  الحي تحدهور التربحة وهحو 

.أخطر أنوا  التصحر



أس ةا التصحر
أس ةا   نين : أو 

.تغنرات الم ةخن 1)

.المنةه2)



الرياح-3
انجراف التربة-4



أس ةا   رن :ثة نة 

االستغالل المفرط 1)

.لألراضي الخصبة

قطع األشجار وازالة 2)

.  الغابات

.الرعي الجائر3)



ت

التربة فيحرث (4

ة أوقات الجفاف وقل

.األمطار

الري أساليب (5

.السيئة

ه على ميااالعتماد (6

ي االبار الجوفية  ف

الري



-: تةئ  التصحر
اعية تتمثل نتائج التصحر االجتم

:واالقتصادية والبيئية وهي

ي تدهور التربة وتقلص االراض1)

.الزراعية والمرعي و الغابات

.وانيةتدهور الحياة النباتية والحي2)

قص ارتفاع نسبة ملوحة المياه ون3)

.عام في المياه



انتشار زيادة (4
الكثبان الرملية 

التي تحركها 
.الرياح

عدم الدول على (5
.  انتاج الغداءقدرة  

نسبة ارتفاع (6
هجرة سكان من 
.الريف الى المدن



{
.عمل  مصدات الرياح1)

زيادة القدرة االنتاجية 2)

للتربة من خالل صيانة

.خصوبتها

استخدام الموارد المائية 3)

ميتها بطريقة تحافظ على ك

.وحمايتها من التلوث

طرق مكافحة التصحر



{

مصادر الطاقة استخدام (4
.المتجددة

القوانين و اصدار (5
التشريعات التي تحد من

.ظاهرة التصحر

الغابات بتنظيمحماية (6
.عمليات قطع االشجار منها

ات بتخفيف عمليالقيام (7
.الرعي الجائر



كلمة شكر
ن كر الجميع  لى حضوركم  وحنن

قد االستما  ونتمنى من هللا أن يكون
نال رضاكم وا جابكم 





المقدمة

تعريف السالسل الزمنية

أقسام السالسل الزمنية

 أنواع السالسل الزمنية

عناصر ومكونات السالسل الزمنية

أهداف تحليل السلسلة الزمنية

 لسلسلة زمنيةرسم توضيحي



اقع في كثير من الدراسات قد نضطر إلي دراسة سلوك الظاهرة من و

هدة البيانات التاريخية أو دراستها تبعا لزمن حدوثها وباستخدام

الظاهرة البيانات يتم بناء نموذج إحصائي يعطي العالقة بين الزمن و

حليل ويعتبر ت.محل الدراسة وهو ما يطلق عليه بالسلسلة الزمنية 

م في السالسل الزمنية من األساليب اإلحصائية الهامة التي تستخد

جوانب النظرية وتتطلب ال,التنبؤ بقيم الظواهر العشوائية في المستقبل

لواعي لها في أساليب التحليل السالسل الزمنية الفهم العميق واإللمام ا

.مستوي رفيعا من الرياضيات واإلحصاء



القة بين توجد العديد من التعريفات للسلسلة الزمنية التي توضح بان لها ع

سندرج األكثر التعاريففمن هده .الزمن وقيمه الظاهرة عند تلك الزمن

:وضوحا في التعبير ومن أهمها ما يلي 

التعريفI: ن بالطريقة نفسها دوالمقاسةهي مجموعه من المشاهدات والبيانات

أو أسابيعاأو تغير كبير في الصفات في فترات زمنيه متعاقبة قد تكون أياما

أشهرا أو سنينا وذلك طبقا ألزمنة حدوثها

التعريفII:ب هي مجموعة القياسات المسجلة لمتغير واحد أو أكثر مرتبة حس

.زمن وقوعها

نقول أن الزمن متغير مستقل :رياضيا(t)والقيم المناظرة له بالتغير التابع(y)
:داله فالزمن أي yفان yيقابلها قيم للمتغير التابعtوان كل قيمه في الزمن

y=f(t)



1. قصيرة األجل)سالسل متدبدبة(

2. (طويلة األجل)سالسل ممهدة



 Inhabitants Series :                          السالسل السكانية(ا)

 ت هي السالسل التي تعتمد علي السكان مثل سالسل عدد المواليد والوفيا

عدد حاالت الطالق اليومية خالل ,اليومية خالل شهر من أشهر السنة

 شهر معين من أشهر السنة 

 Economical  Series (ب)السالسل االقتصادية                   :

هي السالسل التي لها عالقة باالقتصاد مثل أرباح الشركات خالل أشهر 

أسعار األسهم خالل ,الصادرات والواردات خالل األعوام السابقة ,السنة

.شهر من أشهر السنة



 Physicai Series :                   السالسل الفيزيائية(ج)

 هي السالسل التي لها عالقة بالطبيعة مثل السالسل التي لها عالقة 

, الشتاءشهر فصلأكمية األمطار اليومية خالل شهر من)بالمناخ 

ودرجات ,الحرارة اليومية خالل شهر من أشهر فصل الصيف ودرجات 

.وتتابع الهزات األرضية والبراكين( الرطوبة اليومية في مدينة ساحلية

 Marketing   Series            (د )السالسل التسويق:

 هي السالسل التي تعتمد علي تسويق المنتجات الزراعية والتجارية 

هميتهاأللكن ,السالسل االقتصادية نواعأحيانا نوع من أونعتبرها 

مثل بيانات التسويق اليومية خالل شهر من بهافصلت في بند خاص 
.شهر السنةأ



Binay:   السالسل الثنائية(ه)• Series                      

و هي السالسل التي تحدث مع الزمن ونأخذ إحدى القيمتين صفرا أ•

حداّ إذا واحدا ، نأخذ قيمة صفرا إذا كانت النتيجة فشالّ ، ونأخذ قيمة وا

 ّ .كانت النتيجة نجاحا



ن إن التغيرات التي تطرأ على ظاهرة ما خالل فترة من الزم

هي محصلة لعدة عوامل وال يمكننا أن نخصصها ألحد 

العوامل األخرى ، وإنما يكون نتيجة هذه ونهملالعوامل 

على مقدار العوامل متجمعة وبتحليلنا للسلسلة الزمنية نتعرف

مكان إدراك طبيعتها واتجاهها ويصبح في اإلوهذه التغيرات 

ية ، وهذه القيام بالتقديرات والتنبؤات المستقبلية الضرور

العوامل أو العناصر أو مكونات التغير هي األربعة عوامل
:التالية 











ل فترة التعرف على طبيعة التغيرات التي تطرأ على قيم الظاهرة خال•

.زمنية محددة 

.سيرها تشخيص األسباب التي أدت إلى حدوث التغير في الظاهرة وتف•

األخطاء اتخاذ القرارات المناسبة في حاالت عدم التأكد لتحاشي الوقوع ب•

.

ضوء ما التنبؤ بما سيحدث من تغيرات في قيم الظاهرة مستقبال ، في•

.حدث في الماضي



سوف نتناول تحليل البيانات الخاصة بالدراسة والتي تحصلنا عليها من

وباري ومن شئون الخرجين أمكتب شئون الخرجين بكلية التربية 

ول أبجامعة سبها وهي تضم دفعات طالب التخرج من الرياضيات من 
:خر دفعة تخرجت والجدول التالي يوضح دلكآإلىسنة تخرج 



عدد الطالب حسب السنة

عدد الطالب لفصل 

الخريف

عدد الطالب لفصل 

الربيع السنة

11 3 8 2004

17 7 12 2005

17 5 12 2006

20 10 10 2007

20 8 12 2008

13 7 6 2009



عدد الطالب حسب السنة

عدد الطالب لفصل الخريف

عدد الطالب لفصل الربيع



المتوسط المتحرك الظاهرة السنوات الزمن

ــ 11 2004 1

15 17 2005 2

18 17 2006 3

19 20 2007 4

17 20 2008 5

ــ 13 2009 6



2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

13 20 20 17 17 11 عدد الخريجين



الظاهرة

المتوسط المتحرك

1عمود



عدد الخرجين

2004

2005

2006

2007

2008

2009





1



التدريبودراســــــــــــــــــات العليـــــــــــا-:االشراف العام
2

أوابري-كلية الرتبية-جامعة سبها 

االطاقة أنواعها ومصادره-:عرض بعنوان
لي عائشة عبد السالم حممد علي عبد اجل-:املعيدة

الفـــــــــــيزيــــــــاء-:قســــــــــم



3
:محتوى العرض ❖

مقدمـــــــــة 
معنى الطاقة 

في القرآن
تعريف الطاقة

تاريخ اكتشاف 

الطاقة

أنواع 

الطــــــاقة 

مصادر 
الطاقــــــة

مصادر الطاقة



-:مقــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــة
ًاإلنسانعرففقد

 
شمسوالوالرياحباملاءيتحكموكيفالطاقةقديما

الزراعةًوكالصناعةأخرًىواملجاالتالطاقةمجالفياستخدامهافيوغيرها
ًاكتشفوثم

 
ملختلفةاأنواعهافيالطاقةنجدحيثالنفظمنهائلمصدرا

ًكانتأنسواء
 
ًأوفحما

 
ًأوغازا

 
صدراملذلكبعد،وأصبحتوغيرهانفظا

لعلماءابحثلذلكناضبةالطاقةهذهمصدرنجد،ولكنللطاقةالرئيس ي
.املتجددةبالطاقةتسمىللطاقةأخرًىمصادرعن

4



5

:معنى الطاقة في القرآن❖

قولهفيالقرآنفيذكرهاجاءالطاقة

عَامفْديَةُطَ ونَهُ يُطيقُ الَّذينَ َوَعلَى}تعالى

قال،وكذلكالبقرةسورة(184){َمَسكينَ 

بَجالُوتَ اْليَْومَ لَنَاَطاقَةَ لَ قَالُواْ }تعالى

قالوكذلكالبقرة،سورة(249){َوُجنُوده

نَالَ َطاقَةَ َمالَ نَاتَُحّملْ َولَ َربَّنَا}تعالى

.البقرةسورة(286){به
يوضحًالطاقةًفيًالقرآن( 1)الشكلً



6

:تعريف الطاقة❖

.مابعملالقيامعليالقدرةبأنها

،الجولهيالطاقةقياسوحدة

أنه)):عليينصالطاقةحفظقانون

لتفنىالطاقة،معزولنظامأيفي

يمكنولكنالعدممنتستحدثول

يوضحًالطاقة( 2)الشكلً.((أخرىإلىصورةمنتحويلها



لتدفئةافيواستخدمهاطاقةكمصدرالشمساألمربادئفياإلنساناستعمل
فيامهااستخدكيفيةاكتشفالنار،ثماملالبسوتجفيفالغداءوتجفيف
علىللحصوًلالزراعةفيوالحيواناتالعضليهطاقتهاستخدمالطهى،ثم

تيسيرفيالتجارةفيواستخدمهاالرياحاكتشفالغداء،ثممنكبيرةكميات
يةالهوائالطواحينمنكلواملاءفيالهواءاستخدامالبحر،ثمفيالسفن

.الزراعيًيلًرلسقايةوالنواعيرالحبوبلطحنالطواحينحيثاملائيةوالنواعير

7

:تاريخ اكتشاف الطاقة❖



8

:الطاقةأنــــواع ❖



يوضح مصادر الطاقة املتجددة(3)الشك 
9

-:مصادر الطاقة المتجـــــددة-1

تازوتمالوقتمعلتنفذالتيالطاقةهي

ويمكنللبيئةتلوثهاوعدمبوفرتها

الطاقة)منهاأشكال|بعدةاستغاللها

الطاقة–الرياحالطاقة–الشمسية

.(المائية



يوضح مصادر الطاقة الغري املتجددة( 4)الشك 
10

-:مصادر الطاقة الغير المتجــــددة-2

عتبت  هي الطاقة التي تنفذ مع الوقت  وت

ن بشتتتعا  تتتاة ملويتتتة للب متتتة و نتتتت  متتت

 ل استتتامام ا  تتمل مالفتتا  تعتبتت   تتا

-عتتيالغتتاا الطب –التتنف  )لإلنستتان من تتا

( .الفحة الحج ي 



11

-:الخــــــــــالصــــــة

يلةبدأخرىمصادرعنللبحثتدفعناالنظيفةبالبيئةاهتمامنا

تعددفييكمنلديناالطاقةمشكلة،لحلللبيئةتلوثاأقلللطاقة

الطاقةمحطاتننشرأنبنايجدر،لذاوتمويلهاالطاقةمصادر

.البينزينمحطاتماتنتشربقدرالشمسية
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 
 
 

 العصبيت عند االطفال
 
 
 

 زينب عبدالباقي  محمد: اعداد 
 
 
 

حاصلت على درجت الليسانس ، معيدة في : المؤهل العلمي 
 قسم التربيت  و علم النفس



 اٌفٙرش
 
 .ِشىٍح ٚأ١ّ٘ح اٌّٛػٛع-
 أضثاتٙا-
 أػراػٙا-
 ػالض  ػظث١ح األؽفاي-
 ؽر٠مح ِؼاٍِح اٌطفً اٌؼظثٟ-



  ٟ٘ ؼاٌح ظذ٠ح ٚ -:ذؼر٠ف اٌؼظث١ح ػٕذ األؽفاي  
خط١رج تؽاظح اٌٝ ؼٍٛي ٚػالض ؼرٝ ال ذرفالُ  اٌّشىٍح فٟٙ ذٙذد 

 .طؽح اٌطفً ٚذؤشر تشىً وث١ر ٚضٍثٟ ػٍٝ ذفاػٍٗ االظرّاػٟ
 

٠ؼأٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ االِٙاخ ٚا٢تاء ِٓ  -:ِشىٍح ٚ أ١ّ٘ح اٌّٛػٛع 
ػظث١ح أتٕائُٙ ٚوصرج تىائٗ ِّا ٠س٠ذ ِٓ ػظث١ح االَ ٚاالب ٚاٌرٛذر ٌذ٠ُٙ 

، ٚذرٕٛع ٘ذٖ اٌؼظث١ح ٌرشًّ األؽفاي اٌرػغ ٚتؼذ اٌطٕر١ٓ ٚاألطؼة 
 .اٌؼظث١ح ػٕذِا ذىْٛ ِغ اٌؼٕاد 

ٚ٘ذا ضٕرؽذز ػٓ ٘ذٖ اٌؼظث١ح ِٓ ؼ١س األضثاب ٚاالػراع ٚضٕؼرع 
 .تؼغ اٌؽٍٛي

 
 



 -:أضثاب ػظث١ح اٌطفً 
 .اٌشؼٛر تؼذَ اٌؽة ٚاٌمثٛي ِٓ االً٘ ٚا٢خر٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ -1
 .اٌّؼأاج ِٓ اٌّغض ٚاالضٙاي -2
 .طؼٛتح إٌطك ٚاٌىالَ ٚػذَ اٌمذرج ػٍٝ اٌرؼث١ر ػٓ إٌفص -3
وصرج اٌّشاوً ٚاٌخالفاخ فٟ إٌّسي ْ ٚ ارذفاع أطٛاخ االب ٚاالَ ؽٛاي اٌٛلد ،  -4

 ٚار٘اق اٌطفً ٚاٌخرٚض تٗ ٌطاػاخ ؽ٠ٍٛح خارض إٌّسي
 .ػذَ ٚظٛد اٌؽٕاْ ٚاٌؼاؽفح ٚفمذأٙا -5
 اػطراتاخ اٌغذد ِٓ خالي ز٠ادج افرازاخ اٌغذج اٌذرل١ح ِّا ٠س٠ذ ػظث١ح اٌطفً -6
 .اٌمطٛج اٌسائذج فٟ ذؼاًِ االب ٚاالَ ِغ اٌطفً ِٓ خالي اٌؼرب ٚاٌظراؾ اٌؼ١ٕف -7
 .اٌّثاٌغح فٟ دالي األؽفاي -8
 .اٌر١ّس فٟ اٌّؼاٍِح فٟ االضرج اٌٛاؼذج ت١ٓ االتٕاء -9

 .مافح اٌؽٛار ٚاٌرفاُ٘ ٚإٌماظ ت١ٓ اٌطفً ٚٚاٌذ٠ٗشػذَ ٚظٛد  -10
ِشا٘ذج االفالَ اٌؼ١ٕفح ٚاٌّشا٘ذ اٌماضح اٌرٟ ذؤشر ػٍٝ شخظ١ح ٚؽثاع  -11

 اٌطفً
 



 -:أػراع ػظث١ح األؽفاي
 . أذفٙٙااٌغؼة اٌؼارَ ٚاٌؼعر ِٓ الً األِٛر ٚ  -1
 ػذَ ؽاػح أٚاِر األً٘ -2
 .اٌظراؾ ِٓ أظً ذؽم١ك اٌّطاٌة اٌّخرٍفح -3
 .اٌشعار ٚاٌؼرب ٚاٌروً -4
 .ذخر٠ة اٌث١د ِّٚرٍىاذٗ -5
 ذؼ١ٕف ا٢خر٠ٓ -6
 .لؼُ االظافر أٚ ػغ األلالَ ٚ األشخاص -7
 .ػرب االخٛج ٚاٌسِالء ٚاالطذلاء -8



 -:ػالض ػظث١ح االؽفاي 
اٌذٞ ٠شغً ذفى١ر  ٚ٘ٛاالِرذٛف١ر األٌؼاب اٌرٟ ذؽراض اٌرفى١ر ٚاٌررو١س  -1

 .اٌطفً ٚ ٠ّٕٟ ِٙاراذٗ ٠ٚظرف ؽالاذٗ فٟ اٌّف١ذ ٚإٌافغ
اٌرٛلف ػٓ اٌؼظث١ح ِٓ ٔاؼ١ح االَ ٚاالب ٚاتؼاد اٌطفً ػٓ اٌّشاوً  -2

 .اٌرٟ ذؽذز ت١ّٕٙا ٚ ذؤشر ف١ٗ تشىً وث١ر ٚ ػ١ّك
 .ذشع١غ اٌطفً ٚ اػطائٗ اٌعٛائس ٚاٌّىافآخ ػٕذِا ٠فٍػ فٟ أِر ِا  -3
 .اٌؽرص ػٍٝ وفا٠ح ضاػاخ إٌَٛ تإٌطثح اٌٝ اٌطفً -4
ظؼً اٌطفً ٠شؼر تأٗ ِؽثٛب ِٓ لثً اٌع١ّغ ضٛاء االً٘ اٚ  -5

االطذلاء اٚ اٌع١راْ ، ف١ؽص اٌطفً تاٌصمح تٕفطٗ ٚ أل١ّ٘رٗ ف١شؼر 
 .تاٌطؼادج ٚاٌراؼح

 



 -:و١ف١ح اٌرؼاًِ ِغ اٌطفً اٌؼظثٟ 
 

ٕ٘ان ػالض فٕٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ذٙذئح اٌطفً اٌؼظثٟ ِٓ خالي 
ز٠ادج ذرو١سٖ فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ تذال ِٓ اٌؼظث١ح  ٚ خاطح فٟ 

ؼاالخ االؽفاي اٌؼظث١١ٓ اٌٍذ٠ٓ  ال ١ّ٠ٍْٛ ٌرؼث١ر ػٓ 
ِشاػرُ٘ تظٛرج ٌفظ١ح ، وّا اْ دٌه ٠طاػذ ػٍٝ اشغاي 

اٌطفً فٟ اٌٍؽظح اٌرٟ ٠رٛاظذ ف١ٙا ٚ دٌه ٚفما ٌٍّؼاٌعح 
 .إٌفط١ح

 
 
 

 -:ؽر٠مح ِؼاٍِح اٌطفً اٌؼظثٟ 
 االترؼاد ػٓ اٌثراِط اٌرٍفس١ٔٛ٠ح اٌؼ١ٕفح  -1
 .اٌرؼاًِ ِغ اٌطفً تٙذٚء  -2
 .ِذغ اٌطٍٛن اٌع١ذ ٌٍطفً -3



 أذّٕٝ أْ ٔرٜ  دائّا االترطاِح ٚ اٌرػٝ ِٓ ظ١ّغ األؽفاي
 





.مفهومًالتطوع: اولاً

اً .دوافعًالعملًالتطوعي: ثانيا

اً .انواعًالعملًالتطوعي: ثالثا

اً .فوائدًالعملًالتطوعي: رابعا

اً .  مجالتًالعملًالتطوعي: خامسا



طوعيًغيرًهوًنشاطًانساني

ربحيًجماعيًاوًفرديًتكونً

,  ناسغايتهًلتحقيقًمنفعةًعامةًلل

وهوًرسالةًساميةًإلنجازًالمهامً
.بكلًإخالصًوأمانةًونزاهة

التطوعـــيالعملًمفهومً: اولاً



.دوافٌعًدينيّة-1

.دوافعًنفسيّة-2
.دوافُعًاجتماعيّة-3

.دوافٌعًشخصيّة-4

.قيميةدوافعً-5

اً التطّوعيًالعملًدوافعً: ثانيا



(المؤسسي)الجماعيالتطوعيًالعملً-بالتطوعيًالفرديالعملً-أ



اً اهــدافًالعملًالتطوعـــي: رابعا



.تنميةًالمجتمعات-

.علىًتخفيفًالعبءًعليًالدولةيساعدً-
.زيادةًجودةًالخدماتًفيًالمجتمع-

.لبعضًالمهاراتالعجزًفيًاحتياجاتًالمجتمعتغراثيسدً-

.زيادةًأماكنًتقديمًالخدمات-

اهــدافًالعملًالتطوعـــي

المجتمعًفوائدًالعملًالتطوعيًعلىً-ب



اً العملًالتطوعيمجالتً: خامسا

مساعدةًالفقراءًوالمساكين األمـــــاكنًالعامــــــة



مجالتًالعملًالتطوعي

زيارةًالمرضى البيئةحمايـــةًمجالًزيارةًالمسنين







التاريخ الطبيعي-:قسم  
ارتفاع ضغط الـــــــــــــدم -:عنوان العرض

أبوبكر الصادق خمنيسنــــاء :املعيدة/ عداد إ

ف 2019ربيع / الفصل الدراس ي 

مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية:اإلشراف العام 

1



وقتنا فيالشائعهنقدم لكم في هذا العرض مرض من أمراض القلب 

لى هذا  والذي انتشر بسرعة ملحوظة وارتفعت نسبة اإلنتشار ع

رض املدى اإلقليمي والدولي واملحلي حتى ان اإلحصائيات هذا امل

هذه مرتفعة بشكل واضح آملين من املولى عز وجل اإلستفادة من

الخالصة في هذا العرض  

ون أن يساهم العرض مساهمة فعالة في رفع مستوى الوعي ويكو 

.   مفيد للباحثين من بعدي 
2



3

ملحــــتـــوياتارقم الشريحة

ضغط الـــــدم ارتـــفاع5

الـــــــقلــــــب6

الـــدورة الدمـــوية 7

رســـم للقــــب8

نتحــكم في ضغطكــيف9

طبـــيتــحــــذيــر 11

مخطط يوضح ارتفاع نسب بين الجنسين12

مخطط يوضح حسب العمر13

مراجع14



4



القلب 

يتكون جهازك القلبي الوعائي من القلب 
(Heart), وهو بنية عضلية بحجم قبضة

ي بحيث اليد تقريبا و لقد شبه بالشكل املخروط
لى ويعد تكون قمته في األسفل و قاعدته في األع

القلب نقطة محورية ألنه يقوم بالوظائف
ضخ الرئيسية لجهازك القلبي الوعائي فهو ي

مك الدم إلى كافة جسمك ؛أن كل نسيج في جس
أنك تدين بالفضلغير ,قلبكيعتمد على 

على للضربات القلبية املخلصة التي تحافظ
بقائك حيا منذ لحظة الوالدة وحتى ساعة 
يطة موتك ؛ولكن كيف تقوم هذه املضخة البس

بمثل هذه املهمة الرائعة؟ 

مقتطفات عن عضلة القلب
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كلية التربية أوباري –جامعة سبها 

الكيمياء في حياتنا

فـــــوزية أحمد محمد هــويدي/المعيدة 

الكيمياءقسم 
والتدريب يا مكتب الدراسات العل/ االشراف العام



المقدمة
من يرى أن الكيمياء معقدد  مممةدة ميبدع هناك ▪

تتركد  فدأ أاهدان فد  ...فهمها م اإلنسداا  معهدا 

الكثيددرين ىددلى تةددر النسددر  السددة ية  ددن هدد ا

.الماال

. .لعةد  الكيميداء المشدر  مالمد ه  أن الاان  إال ▪

.ياعةها اكثر إمتا ا  ند ال عض اآلخر 



ية لن نتحدث  ن الكيمياء كدراىة  ةمماليل  
نسرية ، ب  ىنتحدث  ن إرت اطها بنا مىر 

.تلاجدها فأ ك  االشياء من حللنا 



ى ىنتنامل فأ ه ا العرض إن شاء هللا تعال

:  العناصر التالية

. الكيمياء التعريف بعة  •

.  بنا  قة الكيمياء •

.غ ائناالكيمياء فأ تأثير •

.الكيمياء مال را ة•

.الكيمياء مالبنا ة ماإلقتباد•



التعريف بعة  الكيمياء

الماد  العة  ال ي يقل  بدراىةهل : المفهل  العةمأ لعة  الكيمياء

.متفا  تها مع الملاد األخرى لينتج مكلن جديد 



.الكيمياء م  قتها بنا 

، مناا في حياا  لا دوراً حيوياً هاماً الكيمياء تلعب ▪

  اليمكن االستغناء عنه فاي تواور حياتناا وحادوراً 

.الكثير من المشكالت

ا باا ب بسادااادكا فكاا  ب ااكالنا وبلواكنااا وساالولياتن▪
التاااي تنتاااان لاااال مناااا ،والمشااااعر وردود بفعالناااا 

ئ  الا ال،تعا  بلبار واألمراض التي تصيبنا وعالاهاا 
.بحياتنالل ور الذي تلعبه الكيمياء 



الهرملنات

تنتجها الغ د الصماء  ليميائية هي مواد والهرموكات

وهي التي تتحكم في اميع الوظائف الحيوية في 

ى الجدم مث  الجوع إلى األكظمة المعق   لالتكاثر وحت

.العواطف والمزاج

أمثلة للهرمونات

 هرمون األدرينالين

هرمون األكدولين

هرمون الديروتينين

هرمون النوم





الكيمياء مالغ اء
الكيمياااااء تتميااااي فااااي الليتاميناااااا والمعاااااد  وا ليااااا ▪

.المتحصي عليها م  كي ا صنا  الغذائية 

تتميااي كااذل  فااي ألااوا  واعاار ونكهاااا وروائاا  الغااذاء ▪

.المتميزة 



فنحن نأك  الخضرمات

مالفلاكه بينما نرمأ

قشلرها مثمارها فةما 

ىناب كما أننا نأك  

القمح مالشعير ماألرز

ا مال ر  مالقب  بينم

؟   ددددف يدانها 

رالكثير مالكثيمهناك 



ية الكيميائالالاب هل ان برماتنا 

.هأ من تحدد الر 





ه كما ان الكيمياء تخد  اإلنسان فأ جعة

ة فتر  ممكنطلل أليستفيد من الملاد 

حيث تمكن اإلنسان من إنتاج  د  طر  

.لحفظ الطعا  متغةيفه حتى ال يفسد



الكيمياء مال را ة

اإلىدددتفاد  ك يدددر  كانددد  
زرا يدددا حيدددث تمكندددا مدددن 
تددددلفير األىددددمد  التددددأ 
بدددددمرها ىدددداهم  فددددأ 
تحسين المدردمد ال را دأ 
مددن خدد ل الحبددلل  ةددى 
المحبلل الايدد مبكميدات
مناىدددد ة إ ددددافة إلددددى 
الحبلل  ةدى العديدد مدن 

أمقداتفأ غير المحاصي  
.ال را يةملاىمها 



لما بن المبي ات الحشرية ساع ت في

قت  اآلفات والحشرات التي تقضي 

على المحاصي  



.ا نتحدث  ن اإلقتباد فإننا نتحدث  ن البنا ة ايض ندما ▪

لحسةاليل  العال  حللنا يشهد ثلر  صنا ية ك ير  ك  ▪

اا لحمسدتصنا ات مختةفة أهمها النفط  بد  الحيدا  اليدل  ▪
.النفطبمسمى صنا ة 



ناعات والصومواد التجميل والمنظفات إلى المالبس إضافة 

اوغيرهالغذائية والدوائية  والبالستيك ومواد البناء 



إكتشارا البالستيكية تشه  توورا وفمثال الصناعات 

ن واسعا ا ا فجميع األ ياء حولنا اليوم بغلبهاا ما

الل ائن ابوان كوافذ مقاع  طااوالت بواقاات هااتف

ن فنحن كعيش عصر الل ائ.. بواقات اإلتمان  ووو 



ا ل  هذه الصناعات ق مت لنا عالم افض  ولاكات لها

األفااراد والمجتمعااات مااردود إقتصااادي لبياار علااى 

راد وعملت على خلق الماليين من فرص العم  لألف

.وإكتعاش إقتصاد الع ي  من ال ول

افس دول تتنفعن ما كتح ث عن الكيمياء كتح ث عن 

على ص ار  قوائم اإلقتصاد والتق م واإلزهار



الخاتمة
نااا الكيمياااء ساااع تنا فااي فهاام بكيداانا ومااايحي  ب▪

.ومعالجة المشكالت 

مكنت اإلكدان من إستغالل ماايحي  باه مان ماواد ▪

. وتحويلها إلى مواد ذات فائ  

ر تداع كا في تووير الحيا  مان حولناا واعلهاا بلثا▪

.رفاهية وراحة 



كلية التربية أوباري  / جامعة سبها 
قسم اللغة اإلنجليزية 

: عرض بعنوان
انوية تحسين مهارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية في المدارس الث

Lmproving writing skills in secondary school inwadi 

alhayah.

أسماء محمد علي : إعداد املعيدة 

مكتب الدراسات العلية والتدريب بالكلية/ اإلشراف العام 





Introduction

Writing  in English is considered as the 

most difficult skill to be learned ,and many 

students fail to write good compositions or 

even a good piece of writing .



This project shed some light on some 
aspects ,these aspects are :

1- Definition of writing :

Writing defined as an activity means of 

communication ideas, its functional role is 

equated with speech since both are conveying 

information .

In addition  it is a major  classroom procedure 

, an important language activity consists : dictation 
, composition, written exercises , tests ,…etc .



2-

writing is taught at schools for different objectives 

such as:                                          

 It reinforce speaking and reading skills.

 It broadens the variety of activities in the class.

 It is useful for testing assessments and 
evaluation .

 It is useful as a tool for student self- evaluation 

and self-expression.



 It is useful as a mean for recording information in the 

class for study at home.

widen student exposure to the foreign language which 

may enhance learning. 

 It reinforce speaking and reading skills .

 It broads the variety of activities. 

 It is useful for testing assessment and evaluation.

 It is useful as a tool for students self-evaluation and self-

expressions.



The purposes of writing:

People write either for communications  that is  

to be read by others  like : letters, massages ,reports, 

post cards, telegrams,… etc. Or for their own use, 

people write study notes , diary, records, summaries 

lists, address books,..etc.

And for both communication and personal use 

people write novels, stories, poems, essays,..etc.



Effects of the invention of writing : 

Writing has a great effect on people's life, 

becouse what we are hearing now would be 

impossible, the cassettes and most other machines 

would not have been invented .it is only  through 

writing people have been able to spread their 

ideas around the world rather than to be in a very  

limited circle. Without writing there would be no 

books and without books there would have been 

no scientific development. It is true that a sort of 

literature would still be possible . 



Requirements of writing  
1. A knowledge of English alphabet .

2. An understanding of the orthographic system.  

3. A knowledge of  mechanics of writing .

4. A knowledge of possible sentence structure in 
English. 

5. Familiarity with lexical connectors .  

1. Familiarity with traditional words or phrases .

2. Adequate control of syntax and vocabulary.   

3. Some experience of listening, speaking and reading .



Writing process 

Writing is a complex process, begins with writing  

letters and then learn how to compound these letters to 

form words , after that they learn how to collect these 

words to form sentences. Later, they collect the sentences 

together to become a whole paragraph. And finally a 

number of paragraphs make an essay.

Also  learning how to write is a gradual process  begins 

with simple copying and ends with free expression. 



Stages of teaching  writing :

There are a number of stages that the 

teacher must follow while teaching writing skills .

These stages are :

Hand writing, copying, dictation, controlled or 

guided writing, and free writing .



There are many types of  problems 

which face the students throughout their 

stages of learning  writing skills  .these 

problems are mostly connected with 

grammar such as :preposition ,tenses, ..etc . 

Writing problems :



Here are some problems:

 The meaning of the words .

 Hand writing. 

 Spelling . 

 punctuation .

 Sentence construction .

 Organizing and paragraphing .

 Text cohesion .

 Register/style .



This research used descriptive methods ,and two 

data collection were employed ,namely: 

questionnaire and interview .

The most important problems that have 

found while conducting the study are:

1. Some teachers do not ask their students to 

correct their own exercises .

2. There are some teachers do not use dictation.



3. Some teachers do not ask their students to correct their 

wrong spelling words three to five times .

4. Some students have some problems such as: 

lack of back ground, poor vocabulary, lack of writing 

principles, and lack of reading correctly.  

5. Some students have common mistakes like: spelling 

mistakes, punctuation mistakes, and joining sentences in 

illogical order.

6. Some students do not like writing in English. 



7. The weakness behind  students writing and the 

difficulty of writing skills from some students point of 

view are:

 A. few activities introduced by teachers .

 Lack of vocabulary .

 Time is limited and short.

 Poor pronunciation by teachers .

 Some teachers do not give training in writing .



Recommendations 

1. Recommendations for teachers:

 Have a positive and cooperative attitude towards 

writing

 Encourage the students to show each other 

their writing and ask each other for advice.



 Encourage a real practice in class room .

 Try to ask the students to write in pairs or groups .

 Prepare students for writing by helping them to 

gather information or ideas from reading and 

listening to one another .

 Activities should be prepared carefully .

 Make it clear when they want students to copy from 

the board.

 Give them sufficient time .

 Use dictation as much as possible. 



2- Recommendations for schools :

 Provide a qualified teachers   

 Have a censorship to observe  these 

teachers, if they really teach in a correct 

way, and if they finish the curriculum or 

not. 

 provide teaching aids .



3. Recommendations for the General 
Committee for Planning of Education :

 Any curriculum to be set for students 

should always correspond with the 

intellectual abilities .

 Set the curriculum in a way that makes it 

interesting relevant and attractive for the 

students .





النسيان

اعداد مجموعة األمل •

بإشراف الدكتور عبدالقادر أبوغرارة•



عناصر الموضوع

ما النسيان؟؟؟؟؟•

.أنواع الذاكرة•

.أسباب كثرة النسيان•

.طرق تحسين الذاكرة•

.ننصائح لتغلب على النسيا•

.أغذية تحسن صحة الدماغ•

.الخاتمة•





أنواع الذاكرة

الذاكرة 
الحسية

ذاكرة فصيرة
المدى

ذاكرة طويلة 
المدى

الذاكرة العاملة



اسباب كثرة النسيان

ل وتناووالتدخينالكحول •
اضطرابات الغدة•بعض انواع االدوية

الدرقية

سوء التغذية •
واالفراط في تناول

الطعام

اصابات الرأس •
واضطرابات الدماغ

الخرف
االلتهابات -

االكتئاب-

االصابة ببعض
االمراض 
كالسكري

االنعزال 
وضعف 
التواصل 
االجتماعي



طرق تحسين الذاكرة

تقسيم 
المعلومات إلى 

وحدات

ء التركيز على شي
واحد فقط

تنظيم 
المعلومات

استعمال الحواس 
الخمس

طالرواباستخدام

التكرار



نصائح لتغلب على النسيان

استعمال جهاز 
التنبيه

تدوين المالحظات
الهامة

قسط كافي اخد
من النوم

التأملاالكثار من القراءة

ممارسة 
الرياضة



أغذية تحسن صحة الدماغ



الخاتمـــة



فقرة االسئلة



علم العروض وأهميته

أبوسيفهند محمد العز : إعداد املعيدة 

مكتب الدراسات العليا والتدريب: اإلشراف العام



بعلم العروض وأهميتهالتعريف 

ث وهو علم يبحفاسدهااألوزان من صحيح بههو ميزان الشعر يعرف :العروض علم * 
.فيه عن أحوال األوزان املعتبرة

:أهمية علم العروض * 

.تمييز الشعر عن غيره كالنثر 1)

.ايساعدنا على كشف النواحي الجمالية للقصيدة العربية من خالل موسيقاه2)

قين القارئ أو الدارس من اختالط البحور ، ويسهل على الباحثين واملحقيأمنبه3)
.اكتشاف أخطاء الناسخين للمخطوطات القديمة 

.تقويم اللسان في تعامله مع الشعر وتنمية الحاسة املوسيقية لدى القارئ 4)



:الفراهيدي

كير في الوزن أنه وجد نفسه في بيئة يشبع فيها الغناء فدفعه إلى التف1)
.الشعري وما يمكن أن يخضع له من قواعد وأصول 

 لم يسبقه إليه أحد وال يؤخذ إال عنه ف2)
ً
فتح هللا دعا هللا أن يرزقه علما
.عليه بعلم العروض 



التقطيع والكتابة العروضية
قابله من في علم العروض وزن كلمات البيت من الشعر بما يبهيقصد : التقطيع * 

.تفعيالت ملعرفة البحر الذي ينتمي إليه البيت الذي نود معرفة وزنه

:الكتابة العروضية * 

-:وهمااساسينعند كتابة البيت الشعري كتابة عروضية البد من مراعاة 

.كل ما ينطق يكتب 1)

.ما ال ينطق ال يكتب 2)



مثال على الكتابة العروضية
لـ لسان الدين الخطيب( جاءك الغيث ) األندلسية املوشحة

وتقطيعها املوشحة
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1 . 
ُ
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َ
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، ـدلس يبألنـيا زمان لـ ، ـوصل همىـثإذ لغيـ ، ـثجاءك لغيـ ، 

 /0 /0/0 ، / / /0/0، / //0 /0/ /0/0،/0/ /0/0 ،///0

، فعلنفــاعــالتـن، فـاعـالتــن، فـعـلن                فـعـالتـــن، فـاعـالتـن

ـــــَتِلس. 2
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 /0/ /0/0،///0/0،///0 /0//0/0 ،/0/ /0/0 ،///0

، فعـلنفــاعــالتـن، فــاعــالتن،فعلن                    فعــالتن،فــاعــالتــن

ى َما َيْرِســــُم . 3
َ
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ْ
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َ
خ
ْ
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ْ
ْهُر أش  يُقوُد الدَّ

َ
ِإذ

يرسموعلى ما ، ــو،ت ملنى                ينقل لخطـ،أشتاهر د، دإذ يقود 

/0//0/0،/0/ /0/0،/0//0/0//0/0 ، / //0 /0 ،/0//0

فاعــلن، فــعـالتــــن، فـاعالتنفاعـلن، فاعالتن، فـاعـالتن



ـــــــْوِسُم . 4
َ ْ
وَد امل

ُ
ُوف

ْ
َما َيْدُعو ال

ّ
َنى                   مِثل

ُ
ـــــَراَدى َوث

ُ
 َبْيَن ف

ً
ُزُمرا

ـموسمولوفود لـ ، ع،ـن فرادى،وثنى                   مثلما يد ، بيـزمرن 

/ / /0/0،/ / /0/0،///0/0//0/0 ،/0//0/0 ،/0//0

فـاعلن، فــاعـالتن، فاعالتن،فعلن                    فـعــالتــن،فـعـالتـن

َحَيا. 5
ْ
ْبِســـــــُم َوال

َ
ْهـــِر ِمْنُه ت وُر الزَّ

ُ
َتغ

َ
ْوَض َسَنــــا              ف َل الّرِ

َّ
َد َجل

َ
ق

تبسمو، منهوهر ز ، ز،ض سنا              فثغور رروجلللقد ، ولحيا

/0//0/0، /0//0/0،/ / /0///0/0 ،/0//0/0،/0//0

فاعلن، فـاعــالتن، فعـالتـن، فـعلــن               فـاعـالتن، فاعالتن



اخلالصة
.ضبطه علم العروض علم يشبه الرياضيات إلى حد ما ، ألنه يخضع لقواعد وقوانين ت-1

.كذلك واملوشحةعلى وزن بحر الرمل ألن الرمل نوع من الغناء املوشحةجاءت -2

.يعد ميزة لها ال عيب بعكس القصيدة العمودية املوشحةتنوع حرف الروي في -3



ويف اخلتام
أشكركم على حسن 

استماعكم وأتمنى أن تكونوا 

قد استفدتم من هذا العرض



















Presented by…..
Mona Alssalheen Mohammed



*What is body language?

*Why we need it?

*How it effect in our     
understanding?



Body language

*Body movements, facial

expression and the tone of voice

.*Non-verbal communication

*The understanding of

body language.



Spoken 

language

Written 

language

Body 

Language(gestures)

Ways of communicating





How are they feeling?

happy



sad



angry



naughty

http://www.imagesite.cn/html/sm/dfrw/20050904150808(13).htm
http://www.imagesite.cn/html/sm/dfrw/20050904150808(13).htm


excited depressed

http://www.imagesite.cn/html/sm/dfrw/20050904150808(66).htm
http://www.imagesite.cn/html/sm/dfrw/20050904150808(66).htm


confused





Bad!



Come here!



Good luck!



Me?



I don’t know!





Thank you,,,

Any Q ?





جامعة سبها

كلية التربية اوباري

:ورشة عمل بعنوان 

مثلث برمودا 
عيدة اسماعيل علي/مقدمة من المعيدة

قسم الجغرافيا

/اإلشراف العام
ة  مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلي

1



مثلث برمودا

ثلث رمبا الكثري منمك مسع عن هذا ال 

من الرعب واذلي دارت حوهل  الكثري

.  القصص الغريبة 
2



((Bermuda triangleتعريف مثلث برمودا

اه هو عبارة عن مثلث وهمي يمتد غرب المحيط األطلسيي ت ي-

لي  مسياحت  الشرقي للواليات المتحدة األمريكيي  وتبالساحل ال نوبي 

.كيلو متر مربع770000نحو

1500نحيو )هو منطق   غرافي  علي شكل مثلث متساوي األضالع 2-

. كيلومتر مربع في كل ضلع(

3



الموقع الجغرافي 

طيي تقع منطق  برميودا فيي ال يال الغربيي مين المحييط األطلن•

واليييات م ياورة للسيياحل ال نييوبي الشيرقي  لوالييي  فلوريييدا بال

دا المتحيييدة األمريكيييي  ويشيييمل المثليييث فلورييييدا و يييار برميييو

مييف فييي وتعتبيير النقطيي  األع.و ييار البمامييا (تابعيي  لبريطانيييا)

قيد  يقييع 30’100المحييط األطلسيي دنيدو بورتوريكيو بعميف 

.ضمن إحداثيات مثلث برمودا

4



5



لماذا سمي بهذا االسم؟

فيي الواقيع وذلك بسبب شكل  ال غرافي الذي يشب  المثلث ،ولكن

ن سييييبب التسييييمي  ير ييييع إلييييي حييييادث ادت ييييال م موعيييي  ميييين أ

أحييد الطيياارات األمريكييي  الحربييي  التييي كانييت تحلييف فوقيي  فييي

.وكانيييييت تحليييييف علييييي  شيييييكل مثليييييث1945األييييييا  ، سييييين  

كريسييتوفر ) أول ميين ا تيياا هييذه المنطقيي  هييو الرحاليي  المشييمور

(.كولومبس

6



أول من اكتشف مثلث برمودا

ا  كريسييتوفر كولومبييوس اول ميين اكتشيي  سيير هييذا المثلييث عيي

(1481.)

انطليييف مثليييث برميييودا للميييرة االوليييي عبييير السيييطور فيييي مقالييي  

.1964بم ل  المركب الت اري عا  (فنسيت حاديا)

7



8



19طائرات السرب 

هوالذي سمي المثلث علي اسم  ويعتبر هو اول 19السرب •

ثير طاارات تدت ي في هذا المثلث الغامض ولكن حدث الك

ري  ويو  من االدت ال من قبل ولكن كانت لس ن ت اري  العسك

طارت دمس  طاارات حربي  من أحد 1945ديسمبر عا  9

مساعدين 8وطيارين و5قواعد مدين  فلوريدا وعدد طاقماه 

شر أقلعت هذه الطاارة عند الساع  الثاني  بعد الظمر وبعد ع

.دقااف كانت كلما في ال و علي شكل مثلث

9



10



سفن األشباح

-:1935س ين  الدهاما عا  -1•

11



1812ديسمبر 30س ين  يا تروت -2

12



1861عام (الحقا ماري سيلست )سفينة أمازون -3

13



-:1881سفينة إلين أوستين عام -4

14



.1918عام (uss cyclops)يو إس إس سيكلوبس 

ر ديييالل فتيييرة الحيييرب العالميييي  األوليييي حيييدثت حادثييي  تعتبييير أكبييي

الحييوادث ضيييياعو ليييروار فيييي تيياريم الوالييييات المتحييدة البحيييري

عنييدما فقييدت يييو إس إس  والتييي كانييت بقيييادة قااييد مييالا   ييور 

. شييدو وادت ييت كييذلك309وكييان عليي  متنمييا طيياق  ميين . ورلييي

15



16



أخطاء بشرية 

يفالمذكورةالت سيراتأكثرمنواحدةالبشري األدطالتعتبر-
د رذلكعليومثالس ين اوطاارةأيل قدانالرسمي التحقيقات
لناقل افقدانفيالسببأن.األمريكي المتحدةالوالياتلديالسواحل

ss)فو أيفياساس v a fogg)المناسبالتدريبهونقو
.البناينمدل اتمنللتدلو

-
الأشكإحدى)الميثانهيدراتلغااانبعاثمنكبيرةكمياتو ود-2

مايمكنالميثانفقعاتان.القاراتمنحدراتعلي(الطبيعيالغاا
أنفرضعلي.المياهكثاف د ضعملي منكامل س ين إغراو

تنتج( الطينيالبراكين)أحياناوتسميالدوري الميثانغااان  ارات
يسلوالتيالمند ض الكثاف ذاتالرغوي المياهمنكبيرةكميات
تلكيستؤدالدال وبمذهللس نالمناسبالط ووتوفيرحملبوسعما
.إنذارسابفبدونكبيرةبسرع الس ين غرواليالمنطق 

17



18



اكتشافات السنوات االخيرة 

اكتشييي  م موعييي  مييين العلميييال ان االن  يييارات النا مييي  عييين •

.هييييدرات الغييياا يمكييين ان تكيييون الحيييل للغيييا مثليييث برميييودا

ور إيغي»أكد العيال  الروسيي وناايب راييس معميد تروفيميك -1

  العييا  الماضييي الييي ان مثلييث برمييودا هييو نتي يي« يالتسييو 

د لييردود فعييل هيييدرات الغيياا أي تتحييل بشييكل فعييال مييع  لييي

النمييار ويحيدث ذليك بطريقي  تشيب  ا.الميثان لتتحول اليي غياا

هيذا و.أو االن  ار مثل النووي وإنتا  كميات هاال  مين الغياا 

ياه  ما يرفع من حرارة المحيط ويؤدي الي غرو الس ن في م

.  مدتلط  مع نسب  هاال  من الغاا

19



20

ثلثصورة تبين طريقة ابتالع أحد السفن  في الم



21



22

شكراً 
لحضوركم وحسن استماعكم

سفيوعائشة عبدالنبي وشكراً لألستاذة 

مديرة مكتب الدراسات العليا والتدريب 

.  على اتاحتها لهذه الفرصة. بالكلية

والسالم عليكم ورحمة هللا





جامعة سبها

اوباري/ التربية:كلية 

الدراسات اإلسالمية: قسم 

معجزات الصيام

محمد أحمد محمد أعظيم: اعداد 

الدراسات العليا: إشراف عام



.صحيافوائد الصيام : المعجزة األولى •

فوائد الصيام نفسيا: المعجزة الثانية •

أهمية وجبتي االفطار و السحور للصائم: المعجزة الثالثة •

االفطار على التمر : المعجزة الربعة •

 عدم الشرب أثناء الصيام: المعجزة الخامسة



:تعريف الصيام في اللغة 

ْحَمِن َصْوًما فَلَْن إِن ِي نَذَْرُت ِللر  :) هو االمساك و الكف ، لقول تعالى 

َم اْليَْوَم إِْنِسيًّا (أَُكل ِ

ق هو اإلمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر الصاد: شرعا 

.إلى غروب الشمس بنية 

:  دليلها

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى ال ذِ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم ال) يَن ِمْن قَْبِلُكْم ص ِ

183سورة البقرة ( لَعَل ُكْم تَت قُونَ 

عنهما عن أبي عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى] 

لى بني اإلسالم ع: وسلم يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه : قال 

شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء: خمس 

[ الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 



 ينظم الصوم إفراز هرمون : يقلل من مستوى السكر في الدم

ي على االنسولين الذي تنتجه غدة البنكرياس ، و هذا له أثره اإليجاب

.مستوى السكر 



.يؤدي الصوم إلى تنقية الكلى و المسالك البولية 



اع عن يُنقي السموم و يقتل الفيروسات ، يقول العلماء إن االمتن

الطعام و الشراب لفترات محدودة يعطي للنظام المناعي ممارسة

.مهامه بشكل أقوى 



 لى هللا صقال البني ، يخفف الصيام و يهدئ الثورة الغريزة الجنسية

زوج ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليت): عليه و سلم 

رواه البخاري( .و من لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء 





 لغضب و ااالكتئاب يحسن من النفسية ، و يحد من الشعور بالقلق و.

 يساعد على التخلص من األرق ، واالنتظام في النوم.

إرادته يهذب النفس و يرتقي بطريقة تفكير الشخص و يزيد قوة.

 يساعد الصيام على تعلم الصبر.

 يعالج اإلدمان على التدخين.

 يقوي من الروابط االجتماعية.

 ينتج عنه الشعور بالفقراء الذي ال يملكون قوت يومهم.



ي إمداد فقد أثبت البحث العلمي أهمية وجبتي اإلفطار و السحور ف

ي يتحلل الدهن فبدونهماالجسم باألحماض الدهنية و األمينية ، و 

حاق جسم اإلنسان بكميات كبيرة ، مما يؤدي إلى تشمع الكبد و إل

ال ق: الضرر بحسم اإلنسان ، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال 

( كة تسحروا فإن في السحور بر: )النبي صلى هللا عليه و سلم 

[1823:البخاري ]





ذاء يقدم يعتبر التمر من أغنى األغذية بسكر الجلوكوز ، و بالتالي فهو أفضل غ

، و % 87ـ 75للجسم حينئذ ، إذ يحتوي على نسبة عالية من السكريات تتراوح بين 

، و عالوة على نسبة من % 45، و الفركتوزمنها% 55يشكل الجلوكوز 

.البروتينات و الدهون 

، و و أثبت الدراسات أن مادة الفركتوز يتحول إلى جلوكوز بسرعة فائقة

ك يمتص مباشرة من الجهاز الهضمي ليروي ظمأ الجسم من الطاقة ، عن أنس بن مال

تكن رطبات ، فإن لمعلى كان النبي هللا عليه و سلم يفطر ): رضي هللا عنه ، قال 

[ .الترميذيرواه ]( حسا حسوات من ماء ميراتت، فإن لم تكن تميراترطبات 





 له دور في حيوية و نشاط خاليا الدم الحمراء.

عدية له دور في تقليل حموضة المعدة ، و تثبيت تكون القرح الم.

ع ارتفاع في يسبب زيادة كبيرة في ، آليات تركيز البول في الكلى ، م

ة البولية ، بدوره يؤدي إلى تنشيط اآلليات الهاماألزموزيةقوة 

.الكلى لسالمة  وظائف 



 من خاللها أدركنا أن للصوم إعجاز علمي و ليس ، و تم بحمد هللا تعالى

:  اآلتي و الخالصة على النحو تشريعي فقط ، 

لم أن الصيام يقي الجسم من أمراض كثيرة ، قال النبي صلى هللا عليه و س :

.رواه مسلم ( الصيام جنة )

لذي نزل إن هذا التشريع المحكم الذي يتضمن أسرار ألدق االكتشافات الطبية و ا

ِريِهْم آيَاتِنَا فِي َسنُ : )به القرآن في زمن يستحيل على البشر معرفته ، فال تعالى 

( . أَن هُ اْلَحقُّ اآْلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحت ى يَتَبَي َن لَُهمْ 

لم أن الصيام يعالج الكثيرة من األمراض ، قال النبي صلى هللا عليه و س  :

.رواه الطبري ( صوموا تصحوا )



                                                                                    

                                                                               



هشاشة العظام
أحالم صالح يوسف/ المعيدة

اوباري/ كلية التربية م02/04/2019 1

جامعة سبها
وباريأ/ كلية التربية



 الموضوعابإذن هللا في هذسنتناول:

تعريف هشاشة العظام.

أسباب المرض.

األعراض المرضية.

آلية حدوث المرض.

تشخيص المرض.

العالج.

الموضوععناصر 



؟؟؟ما هي هشاشة العظام



تعريف هشاشة العظام
osteoporosis

كثافة هي الفقد التدريجي لكتلة العظام، بمعنى النقص في

وة وكتلة المكونات العضوية والغير عضوية وبالتالي ق

م العظام مما ينتج عنه تغير في كمية ونوعية العظام رغ

ى بقاء الحجم الخارجي للعظم طبيعي الذي يؤدي بدوره إل

ضعف وترقق العظام ويجعلها أكثر عرضة لإلصابة 

هر له بالكسور، وألنه يتطور بشكل بطيء وتدريجي وال تظ

.أعراض واضحة فيطلق عليه المرض الصامت



أسـباب وعوامل المرض

:عواملًمتعلقةًبالمريض: أولاً•

:حياةالعواملًمتعلقةًبنمطً: ثانيااً•

بعضًعواملًمتعلقةًباإلصابةًب: ثالثااً•
.األمراضًوتناولًاألدويةًوالعقاقير

.  عواملًوتأثيراتًهرمونية: رابعااً•



العوامل المتعلقة بالمريض

التقدمًفيًالعمر

العرقًأوًالساللة

الستعدادًالوراثي

النحافةًوالبنيةًالرقيقة

انقطاعًالطمث



العوامل المتعلقة بنمط الحياة

اءًنقصًالمعادنًوالفيتاميناتًفيًالغذ
اليومي

عدمًممارسةًالرياضة

ًتناولًالقهوةًوشربًالمشروبات
الكحوليةًوالغازيةًبكثرة

اتًتناولًاألطعمةًالغنيةًباألليافًبكمي
كبيرة

قلةًالتعرضًألشعةًالشمس

التدخين



مصادر الحصول على عنصر الكالسيوم من 

الغذاء اليومي



العوامل المتعلقة باإلصابة ببعض األمراض 

وتناول بعض األدوية والعقاقير

ًأمراضًتؤثرًعلىًالهرموناتًالتي
تساعدًفيًبناءًوتقويةًالعظام

أمراضًالكلىًوخاصةًالفشلًالكلوي

أمراضًالجهازًالهضمي

ةًتناولًالكورتيزونًوالهيبارينًوأدوي
الصرعًلمدةًطويلة



العوامل والمؤثرات الهرمونية

ًالباراثرمونهرمون.

ًالكالسيتونينهرمون.

فيتامينًد.

ًاإلستروجينهرمون.

الكورتيزول.



:PARATHORMONEالباراثرمونهرمون -1

هرمون تفرزه الغده الجار درقيه يعمل على تنظيم أو ثبات هو 

العظام معدل الكالسيوم و الفسفور في الدم على حساب مستواه في

من العظام عند +CAلتقوم بتحرير ال الناحتةحيث ينشط الخاليا 

لتنظيم Dنقصه في مصل الدم، وكذلك يتفاعل مع فيتامين

من األمعاء في حالة نقصه في مصل الدم +CAامتصاص ال 

في الدم +CAو مستوى ال PTHبمعنى أن العالقة بين هرمون 

م زاد هي عالقة عكسية، فكلما انخفض مستوى الكالسيوم في الد

.الباراثرمونإفراز هرمون 



Parathyroid gland



: CALCITONINالكالسيتونينهرمون -2

ل تفرزه الغدة الدرقية ويعمل على منع تحلل العظام وذلك من خال

الحفاظ على مستوى الكالسيوم في العظام وبذلك يضاد 

ANTAGONISM عمل هرمونPTH حيث أنه ينشط الخاليا

من الدم األمر الذي يؤدي بدوره +CAالبانية للعظم وسحب ال 

ية إلى انخفاض مستواه بالدم، وبالتالي تحفيز الغدة الجار درق

.إلفراز هرمونها وتحرير الكالسيوم من العظام وحدوث الهشاشة



Thyroid Gland



:CALCIFEROLدفيتامين -3

معاء يلعب هذا الفيتامين دورا في امتصاص الكالسيوم من األ

ة والكلى وحمله بالدم ويمكن الحصول عليه من بعض األغذي

س وفي وكذلك يستطيع الجلد تصنيعه تحت تأثير أشعة الشم

حالة نقص هذا الفيتامين يتعذر امتصاص الكالسيوم من

ما األمعاء وتحويله إلى الدم للحفاظ على مستوه الطبيعي م

قص لتنشيط الخاليا الناحتة لتعويض النPTHيضطر هرمون 

.على حساب بنية العظام



مصادرًتواجدًفيتامينًدًفيًاألغذية



ESTROGEN:األستروجينهرمون -4

اسي جنسي يتم إنتاجه في المبايض ويعتبر عامل أسوهو هرمون 

لحدوث الهشاشة لدى المرأة، حيث أنه في حال انقطاعه بسبب 

م المرأة التقدم في العمر أو استئصال الرحم والمبايض فسيبدأ جس

بفقد المادة العظمية أسرع من ذي قبل، وإن قلة االستروجين 

تؤدي إلى زيادة هرمون الكالسيتونين وهذا يؤدي إلى نقص ال

CA+ في الدم وتحفيزPTH للعمل على استرجاع ما فقد من

.مستوى الكالسيوم في الدم على حساب كتلة العظم



صورة توضيحية للمبيض في جسم األنثى



:CORTISOLلكورتيزولا-5

ي استرويدي تفرزه قشرة الغدة الكظرية وتعمل الزيادة فهرمون هو 

-:هذا الهرمون على

.انية للعظمالتثبيط المباشر لتشكل العظام بإنقاص إنتاج الخاليا الب1.

. يحرض الخاليا الناحتة للعظم مؤدياً بذلك لحل العظم2.

.يخفض امتصاص الكالسيوم من األمعاء3.

وحدوث فرط نشاط الجار PTHيمكن أن يحرض بشكل مباشر 4.

.درقية

مع البول، وتؤدي الزيادة المفرطة من هذا +CAيزيد من طرح ال5.

(. اضطراب الغدد الجنسية) الهرمون إلى حدوث مرض كوشنج 



ADRENAL GLANDS



األعراض المرضية

المرضهذا ً أييسببالغالبا

بالمرضيسمىلذاأعراض

تظهرقداألعراضولكنالصامت

ودوج:ومنهاللمضاعفاتكنتيجة

العظامفيمستمرةآالم

ً والمفاصل عيقالتيخصوصا

فيخشونةوحدوثالحملعليها

ةنتيجالكسروسهولةالمفاصل

تحدبوكذلكبسيطةحركةألي

الظهروانحناءالفقريالعمود



:آلية حدوث المرض

يتكون النسيج العظمي من ثالثة أنواع من الخاليا

:وهي

 • خاليا بانية للعظمosteoblast

ا او البينية وعندمالخالليةوهي المسؤولة عن إفراز المادة 

.تحاط بها تتحول إلى النوع الثاني من خاليا العظم

 • خاليا عظميةosteocytes

 • أو هادمة للعظم ناحتةخالياosteoclasts

.وهي المسؤولة عن نحت العظام وتآكلها وإعادة امتصاصها



كيف تحدث الهشاشة؟؟

دأعدابينتوازنيوجدالطبيعةالحالةفي
يجالنسخاليامنوالثالثاألولالنوعخاليا

تأكلهفمامنهماكلعملوبينالعظمي
ولكن،البانيةالخالياتعوضهالناحتةالخاليا

نشاطأنالعظامنخرحالةفييحدثما
نشاطيقلالمقابلوفييزيدالناحتةالخاليا
تناقصسرعةيجعلمماالبانيةالخاليا
مالجسسرعةكثيرااًتفوقالعظامكثافة
.الهشاشةحدوثوبالتاليتعويضهافي



+Caنقص دخول 

للعظام ألحد األسباب

نشاط وزيادة في عدد 

الناحتةالخاليا 

المادة الناحتةتلتهم 

العضوية للعظم

من +Caسهولة تحرر 

العظام

يصبح العظم أكثر مسامية 

وهشاشة وعرضة للكسر



تشخيص المرض

هذاًالمرضًلًيسببًآلم
فيًمراحلهًالمبكرةً
ابًوبالتاليًلًيعلمًالمص
بهًحتىًتنكسرًإحدىً
عظامه،ًوالتشخيصً
الدقيقًيتطلبًاختبار
لقياسًكثافةًالعظمً
والختبارًاألكثرًشيوعااً
يسمىًمقياسًكثافةً

 Bone densitometryالعظم



عالجًهشاشةًالعظام

تعويضطرقأحدوهو:الستبداليالهرمونيالعالج
.إفرازهعنالجسمتوقفالذياإلستروجين

ىعليعملهرمونيغيرعالجوهو:البيسفوسفونات
.الناحتةالخاليامفعولوقف

النشطدفيتامين.

منيعانيناللواتيللنساءيوصف:الكالسيوم
أوللمصأقراصشكلفيويتوفرالهشاشة
.فوارةمشروبات

الرذاذأوالحقنطريقعنيعطى:الكالسيتونين
العظميةالمادةفقدانمنععلىويعملاألنفي
.الكسرحالةفياأللمويخفف



حفيزًتعملًعلىًت: البناءةالستيرويدات
.تكوينًالعظام

يعملًعلىًزيادةً: الفلوريد
.  فيًالهيكلًالعظميالكتلةالعظمية



في الختام

الشكر كل الشكر للحضور والزمالء من •
ن معيدين وأعضاء هيئة التدريس على حس

.استماعكم ومشاركتكم 

وفي النهاية أرجو بأن أكون قد وفقت في
توضيح الرؤية والهدف من طرح الموضوع،

ة من أال وهو التوعية والتثقيف بسبل الوقاي
.هذا المرض

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

مع خالص تحياتي



كلية التربية أوباري –جامعة سبها 

قسم اللغة العربية 

الوصل و همزة القطع همزة 
الزوين وجيبه المهدي إمحمد المهدي / عمل المعيدة 

مكتب الدراسات العليا والتدريب: االشراف العام 



:الهدف الخاص 

أن يميز المستمع بين همزة القطع * 

.اوالوصل  في الكلمات والجمل التي يقرأه

ا يدرك أن همزة القطع  يجب أن تكتب دائماً مهم*

.كان موقع الكلمة في الجملة

تابة همزة يستنبط قواعد بسيطة تساعده في لفظ وك

.الوصل والقطع 



الموضوععناصر 

.تعريف الهمزة  بشكل عام  _  

تعريف همزة الوصل ، ولماذا سميت بهمزة الوصل ؟_  

تعريف همزة القطع ، ولماذا سميت بهمزة القطع  ؟_ 

.مواضع همزة الوصل في األفعال واألسماء والحروف _  

.مواضع همزة القطع في األفعال واألسماء والحروف _ 

كيف نفرق بين همزة الوصل والقطع  ؟_  

.تمرين_ 



العرض 
أول حفرف مففن حففروف اللعففي العربيففي ، : تعريفف الهمففزة بشففكل عففام هففي_

، ، تطنطفق بصفوت حنجفري انفجفاري  م همفو  والتي يطلق عليها ألفف  أيضفا

قففد مرقَففق ، وترسففم منفصففلي فففي بدايففي الكففةم ، او متصففلي فففي أوسففطي ، و

لقواعد ترسم في نهايي الكلمي  متصلي أو منفصلي  حسب حالتها ، وتخضع

.وقوانين  معيني أثناء رسمها 

همفزة الوصفل وهمفزة القطفع فهمفا يطعبفران  عفن حفال الهمفزة ففي بدايفي أما 

.الكلمي  ، والذي يتأثر بشكل مباشر بطريقي نطقها





تعريف همزة الوصل ، ولماذا سميت بهذا األسم ؟_  

.تعريفها  : أوال، 

ب هي الهمزة التي ال تظهر إالَ على  شفكل حفرف األلفف ،  فتكتف

، (محمد اجتهفد : ) وال تلفظ إذا جاءت في وسط الجملي مثل قولنا 

ة فيوصففل  حففرف الففدال بحففرف  الجففيم  دونمففا وجففود أَي لفففظ  لهمففز

الوصففل ، أَمففا إذا جففاءت همففزة الوصففل فففي أول الجملففي ، فتكتففب 

(  .اجتهد محمد : )وتلفظ ؛ كقولنا 



 ، لماذا سميت بهذا األسم ؟: ثانيا

ي التصال ما قبلهفا بمفا بعفدها فف)) سميت بهمزة الوصل 

((الكةم  و سقوطها منه 

، ألنها يتوصل بها  إلفى النطفق بالسفاكن واألصف ل أنفه وأيضا

ففذذا ال يبدأ  بساكن  كما ال يوقف على  متحرك  بالحركي ،

وقففع سففاكن ف أول الكلمففي فةبففد مففن همففزة الوصففل التففي 

.  يتوصل بها إلى النطق بالساكن 



تعريف همزة القطع، ولماذا سميت بهذا األسم ؟_ 

.تعريفها : أوال، 

، ، أكانت في أَول الجملي ، مث : ) ل هي  الهمزة التي تكتب وتلفظ دائما

كنت أكتب على : )، أو في وسط الجملي  ، مثل ( أكتب على السبورة 

( .السبورة 

 ، لماذا سميت بهذا األسم ؟/ ثانيا

و ألنها تقطع لفظ ما قبلها عما بعدها ،  وتقع في أول الكةم  ووسطه

.آخرة 

فذذا وقعت وسطه سميت المتوسطي ، وإذا وقعت آخر الكلمي سميت ) 

(.المتطرفي 



القطعخصائص همزة _ 

بل أنَها  تقبل  دخول   الحركات اإلعرابيي عليها ، فتق

.أطْكِرمط  ، أطَساِعدط : كقولك (   أط )الَضمه 

.َل أَْكَرَم  ، أَْجمَ :  كقولك ( أَ )كما تقبل  الفتحه 

( ء)ف تةحظ أنَه في حالتي  الضم والفتح تكتب همزة األل

(ء)فوقها ، أما في حالي دخول الكسرة تكتب همزة األلف 

.إِْكَرام ، إِهاني: كقولك (  إِ ) تحتها





مثالالفعل
اْضرْب ،العْب ، اكتْب ،اجل ْ أمر الثةثي الذي يبدأ بهمزة 

ماضي وأمر ومصدر الفعل 

الخماسي 

انطلَق، اْنطلْق ، انطةق

ماضي وأمر ومصدر  الفعل 

السداسي

استقبَل ، استقبْل ، استقبال

.مواضع همزة الوصل في األفعال واألسماء والحروف _ 

:في األفعال /  أوال، 

 ، :في األسماء / ثانيا

:األسماء السماعيي _ 

.  ابن ، ابني ، اثنان ، اثنتان ، امرؤ ، امرأة ، اسم ، است ،  ايمن هللا  : وهي 



:األسماء القياسيي _ 

تسم اب_ اجتمع ، اجتماع : وهي مصادر األفعال الماضيي الخماسيي والسداسيي ، مثل 

.استقبل ، استقبال _ استخرج ، استحراج _ امتحن ، امتحان _ ، ابتسام 

:  األسماء المبدوءة ب ال التعريف _

.  القاضي ، المدرسي : مثل 

 ، :  في الحروف / ثالتا

_ التكاثر : التعريف الشمسيي ، مثل ( ال ) تقع همزة الوصل في 

.الَشم  

.البحر _ القمر : التعريف القمريه ، مثل ( ال ) وفي 



مثالاألفعال

أكَل ، أكة، _ أَخَذ ، أخْذ مصدر الفعل الثةتي 

ماضي الفعل الرباعي و أمره و 

مصدره 

أهملَ _ أسرَع ، أسرْع ، إسراع 

، أهمْل ، إهمال

شكطرأكتبط ، أشربط ، أستعملط ، أكل فعل مضارع يبدأ بهمزة 

.  مواضع همزة القطع في األفعال و األسماء و الحروف 

:في األفعال / أوال، 



 ، : في األسماء / ثانيا

:  جميع األسماء عدا ما تقدم ذكره في همزة الوصل مثل 

.أحمد ، أشرف 

 ، : في الحروف / ثالثا

الشمسيي و ( ال ) جميع الحروف همزتها قطع ، عدا  

. القمريي  فهي همزة  وصل 

. أو ، إن ، أن ، إلى ، أم : مثل 





كيف نفرق بين همزة الوصل و القطع ؟ 

من أبسط الطرق تمكن القارئ أو الكاتب من التمييز بين همزة الوصل و همزة 

قبل الهمزة ، فذذا نططقت فذنها( الفاء أو الواو ) أن يقوم بذدخال حرف هي القطع ، 

.  همزة قطع ، و إذا شعرَت باختفاء نطِق الهمزة فذنها همزة وصل 

:ومن أمثلي على ذلك 

نوع الهمزة هنا هي همزة قطع ، و ذلك ألنه بعد _ إذا _ كلمي •

. إدخال حرف الفاء عليها لم يختِف لفظها 

وهي همزة وصل ؛ و ذلك ألنه بعد إدخال _ اعمل _ فعل األمر •

. حرف الواو عليها اختفى لفظ الهمزة من السياق 





شكرا، لكم على حسن االستماع و المشاهدة

إمي العاليي، أستاذ عبدالسةم / شكر خاص ل 

،وأستاذة مسعودة  العزي،وأختي كوثر  ، ورفيق

دربي فادي 

وأستاذة عائشي عبدالنبي 
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