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دوافـع الـزواج
نابع من دافع.
السلوك ٌ
فالباحث عن كأس اظتاء حيركو دافع العطش ،والراكض
الالىث فراراً من السبُع حيركو حب البقاء ،وىكذا ينبع
سلوك الناس من دوافعهم.
وعندما اليليب السلوك الدافع يبحث اظترء عن سلوك آخر
يليب دوافعو.
والزواج سلوك يسعى لو الناس لًتوية دوافعهم ،يتفقون يف
أمهاهتا وينفرد بعضهم بدوافع خاصة ،وعندما ال يليب
الزوج دوافع زوجتو أو ال تروي الزوجة دوافع زوجها يبحث
كل منهما عن سلوك آخر استجابة للدافع.
ظتاذا يتزوج الشاب...؟ ما الذي يدفعو؟
-ٔ-
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وظتاذا تتزوج الفتاة...؟ ما الذي يدفعها؟ ىذا ما ستتناولو
ىذه احملاضرة.
وتكمن أمهية ىذه احملاضرة يف أمرين:
ُ
ٔ -تعريف الشباب والفتيات بالدوافع اليت تدفع
الطرف اآلخر للزواج.
ٕ -يذىب بعض الشباب والفتيات حنو الزواج بدوافع
غَت صحيحة ،أو يتوقَّعون توقُّعات مبالغاً فيها،

ستساعدىم احملاضرة على حذف الدوافع اطتطأ وتعديل
التوقعات اظتبالغ فيها.

-ٕ-
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 دوافع الزواج -للزواج ستة دوافع رئيسة:
ٔ) الـدافع الديني:
يدفع قول اهلل تعاىل{ :وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِنيَ
مِنْ عِبَادِكُمْ[ }...النور.]ٖٕ:
وحديث رسول اهلل « :يا معشر الشباب ،من استطاع
وأحصن
للبصر
أغض
فليتزوج ،فإنو
منكم الباءة
ُّ
َّ
َ
َ
لل َف ْرج .)ٔ(»...عددا من الشباب والفتيات للزواج.
حيركهم الديّن وتدفعُهم ال ُسنَّة فإذا اصطدموا بطرف آخر
ّ
ال يقيم للدين وزنا فستقع األسرة يف ما ال يرضي؛ أل ّن
(ٔ) متفق عليو.
-ٖ-
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تصرفاتو مع األسرة ،لكن
أحدمها ينظر إىل أوامر اهلل يف ُّ
اآلخر ال ينظر إىل ذلك.
تتجمل الزوجة لزوجها ترجو بذلك ثواب
بالدافع الديٍت َّ
رهبا ورضا زوجها ،وي ِنفق الزوج على أىل بيتو ِ
يقصد بذلك
ُ
التقرب إىل اهلل تعاىل وإدخال السرور على أىلو،...
ُّ
وىكذا حيمل الدافع الديٍت كال الزوجُت على بِّر صاحبو،
وسوق اطتَت إليو ،ويضفي على البيت روح السكينة
َ

واالستقرار.

فإن كان أحد الزوجُت م ِ
فتقداً عتذا الدافع لَ ِزم اآلخر أن
ُ
ِّ
ويدفعو حنوه.
يذكره بو َ

-ٗ-

الدورة التأهيلية للحياة الزوجية 61

للدكتور محمد خير الشعال

دورة جامع الزهراء 1027 -

ٕ) الدافع االجتماعي:
ينظر اجملتمع السوي إىل العزب على أنو بر ٍ
تبة دون رتبة
ُ
حال رجل جاوز الثالثُت سنة ومل
اظتتزوج،
فيستغرب َ
ُ
يتزوج ،ويسألو :ظتاذا؟! ويستغرب حال فتاة جاوزت
اطتامسة والعشرين ومل تتزوج ،ويَسأَل :ظتاذا؟!

فيعمل الضغط االجتماعي على زتل ٍ
عدد ال بأس بو من
الناس على الزواج.

وجدير ِّ
بالذكر َّ
أن الدافع االجتماعي حيمل الزوج على
ٌ
ِ
عدم قَطْع أواصَر الصلة باجملتمع عن زوجتو بغَت عذر
مربر ،فبعض األزواج دينعون زوجاهتم من التواصل مع
ّ
اجملتمع ،مهما كانت الصلة :ال يأذنون بصلة أىل ،وال
جارات ،وال بنات عم أو عمة ،أو خال أو خالة،...
يريدون أن يقطعوا كل تواصل ،حىت عن طريق اعتاتف!
-٘-
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ولعل الزوجة ىي من تطلب ىذا من زوجها ،فًتيد قطع
عالقاتو مع أسرتو ،وأقاربو ،وجَتانو ،...أو تسعى إلفساد
ىذه العالقات.
إن اإلنسان اجتماعي بفطرتو ،فال يليق بالرجل أن يقطع
أواصر الصلة اظتشروعة باجملتمع عن زوجتو ،وال يليق
بالزوجة أن تسعى لقطع ىذا التواصل اظتشروع عن زوجها.
وىذا ػتمول على عدم وجود سبب شرعي أو عقلي ظتن ِع
ىذه العالقات ،أما إن ُوجد السبب كسوء خلق جارة
مثالً ،أو فسقها ،وحنو ذلك ،فاظتطلوب القطيعة ال
الوصل.
إن قطع العالقات االجتماعية اظتشروعة عن زوج أو زوجة
تزوجا يدفعهما الدافع االجتماعي سيورث الضغائن بُت
الزوجُت وجيعل استمرار األسرة يف خطر.
-ٙ-
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ومن مناذج العالقات االجتماعية غَت اظتشروعة وغَت
الصحيحة استقبال الزوجة أخا زوجها ،أو غَته من الرجال
الغرباء وىي وحدىا يف البيت! قال رسول اهلل :

«الحمو الموت»(ٔ).

والدخول على النساء»(ٕ)،
والنيب  يقول« :إياكم
َ

ويقول« :أال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما
الشيطان»(ٖ).

(ٔ) متفق عليو .اضتمو :أخو الزوج وأقاربو.
(ٕ) متفق عليو.
(ٖ) أخرجو الًتمذي.
-ٚ-
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األبوة واألمومة):
ٖ) دافع الوالدية ( ّ
ىذا ا لدافع من أقوى الدوافع عند اإلنسان ،وىو عند اظترأة
يتزوجن بقصد
لعل بعض الفتيات َّ
أقوى منو عند الرجل ،و َّ
اإلجناب وحسب ،هبدف أن حتمل ولداً يقول عتا :يا أمي.
فإذا منع الزوج زوجتو من ىذا اضتق ،وأراد تأخَت اإلجناب
سنوات لظروف معيَّنة ،أثّر سلباً على ىذا الدافع ،األمر
الذي أثر سلباً على حياهتما الزوجية.
ب الرجل أن يكون أباً ،ويدفعُو ذلك إىل الزواج،
كذلك ُحي ّ

يتغَت شكلها ،وال
فيتفاجأ بزوجة ال ُّ
حتب اضتمل؛ حىت ال ّ
ِ
تفقد رشاقتها ،أو لئال تُضيِّع كثَتاً من وقتها يف البيت مع
أوالدىا!!...
ىذه الصور ستودي بالبيت عاجالً أو آجالً إىل مشكلة
كبَتة.
-ٛ-
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ومن ىنا َحَّرم الشرع حتديد النَّسل؛ مبعٌت صدور قانون يف
دولة ما دينع إجناب أكثر من ولد ،أو ولدين أو أكثر.
وأباح تنظيم النسل مبعٌت اتفاق الزوجُت على اختيار عدد
من معُت من األوالد.
نعزل على عهد
عن جابر بن عبد اهلل  قالُ « :كنَّا ُ
النبي  والقرآن ينزل»(ٔ) ،يعٍت نَ ْع ِزُل عن نسائنا.
تنظيم للنسل.
والعزل ٌ

وجيدر ِّ
بالذكر حرمة طُُرق منع اضتمل اليت تسبب العقم
ِ
كاستئصال َّ ِ
ضُت ،أو البوقُت،
الرحم ،أو استئصال اظتبيَ َ
ما مل يكن السبب طبّياً ُملجئاً.

(ٔ) متفق عليو.
-ٜ-
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ٗ) الدافع الجنسي:
ىو اظتيل اصتسدي للرجل حنو اظترأة وميلها حنوه ،وحاجة
أمر فَطََره اهلل تعاىل يف الرجال
ٍّ
كل منهما لآلخر ،وىو ٌ
ومن مل َِجيد ذلك يف نفسو فعليو مراجعة األطباء.
والنساءَ ،
وقد أجرى اإلسالم ىذا األمر يف أقنية شرعيَّة ،وسلكو
مسالك نظيفة ،ىي الزواج؛ ليجد كلٌّ من الزوجُت كفايتو
حق اآلخر يف ىذا
فيو ،فإن ختلَّف أحد الزوجُت عن أداء ِّ
األمر فقد خالف أمر اهلل تعاىل ،وقصر حبق صاحبو.
اش
قال رسول اهلل « : إذا باتت المرأة ىاجرةً فر َ
زوجها َلعنَْتها المالئكة حتى تُصبِح»(ٔ).

(ٔ) متفق عليو.
- ٔٓ -
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ألن الزوجة إن مل ُحت ِ
صن زوجها ُخي َشى أن يتَّجو إىل ما ال
حيل لو ،وتبُوء بإذتو صتهلها وخطئها ،فليس عتا أن تنشغل
عنو أيَّاً كان الشاغل ،حىت وإن كان عباد ًة.
عن أشتاء بنت يزيد األنصارية -رضي اهلل عنها ،-أهنا
أتت النيب  وىو بُت أصحابو ،فقالت( :بأيب أنت
وأمي ،أنا وافدة النساء إليك ،واعلم -نفسي لك الفداء-
ِ
ت مبَخرجي
أنو ما من امرأة كائنة يف شرق وال غرب َشت َع ْ
ىذا أو مل تسمع إال وىي على مثل رأيي.

إن اهلل َبعثَك إىل الرجال والنساء كافة ،فآمنا بك وبإعتك،
اعد
ات ،قو ُ
ات مقصور ٌ
وإنَّا -معشر النساء -ػتصور ٌ
وحامالت أوالدكم ،وإنكم -
بيوتكم ،ومفضى شهواتكم،
ُ

ضلتُم علينا باصتُ َمع واصتماعات ،وعيادة
معاشر الرجال -فُ ِّ
أفضل من
اضتج بعد ّ
اظتريض ،وشهود اصتنائز ،و ّ
اضتج ،و ُ
اصتهاد يف سبيل اهلل عز وجل ،وإن الرجل منكم إذا
ذلك
ُ
- ٔٔ -
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حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً ِ
حفظنَا لكم أموالكم،
خرج َّ
وغزلنا لكم أثوابكم ،وربَّينا لكم أوالدكم ،فما نشارككم يف
األجر يا رسول اهلل؟
ت النيب  إىل أصحابو بوجهو كلِّو ،مث قال« :ىل
فالتَ َف َ
سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها عن أمر
دينها من ىذه؟» فقالوا :يا رسول اهلل ،ما ظننا أن امرأة
هتتدي إىل مثل ىذا!!
ت النيب  إليها ،فقال« :انصرفي -أيتها المرأة-
فالتَ َف َ
وأَ ْعلِ ِمي َمن َخ ْل َفك من النساء َّ
إحداكن
أن ُح ْس َن تبعُّل
َّ

باعها موافَـ َقتَو تعدل ذلك
لزوجها ،وطَلَبَها مرضاتو ،واتِّ َ
وتكرب استبشاراً)(ٔ).
كلَّو» قال :فأدبرت اظترأة وىي هتلِّل ِّ

(ٔ) البزار يف "مسنده" ،والبيهقي يف "الشعب".
- ٕٔ -
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اجب تنال بو أجراً عظيماً ،على
ُّ
فتجمل اظترأة لزوجها و ٌ
حُت َّ
زوجها وانصرافَها عنو يوقِعها يف اإلمث.
أن إمهاعتا َ

ِ
ىجر ِ
الرجل زوجتَو من دون مربر،
ىجر اظترأة َ
زوجها ُ
ومث ُل ُ
ػترم.
كالمها إمث َّ

عن عون بن أيب ُج َحْي َفة عن أبيو قال :آخى النيب  بُت
سلمان وأيب الدرداء -رضي اهلل عنهما ،-فزار سلمان
أبا الدرداء ،فرأى َّأم الدرداء ُمتَبَ ِّذلةً ،فقال عتا :ما شأنك؟
قالت :أخوك أبو الدرداء ليس لو حاجة يف الدنيا ،فجاء
أبو الدرداء ،فصنع لو طعاماً فقالُ :ك ْل ،قال :إين صائم
قال سلمان :ما أنا بآكل حىت تأكل ،قال :فأَ َك َل.
فلما كان الليل ذىب أبو الدرداء يقوم ،قال سلمانًَْ :ل،
ّ
فنام ،مث ذىب يقوم ،فقالًَْ :ل ،فلما كان من آخر الليل
قال سلمان :قم اآلن ،فصلَّيا ،فقال لو سلمان :إن لربِّك
- ٖٔ -
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عليك حقاً ،ولنفسك عليك حقاً ،وألىلك عليك حقاً،
ِ
حق حقَّو.
كل ذي ٍّ
فأعط َّ
النيب  ف َذ َكَر ذلك لو ،فقال النيب :
فأتى أبو الدرداء َّ

«صدق سلمان»(ٔ).

نعم ،ألىلك عليك حق؛ ألن حاجة اظترأة إىل الرجل
حاجةٌ فطريَّة ،وحاجة الرجل إىل اظترأة كذلك فطرية.
يقول اإلمام الغزايل( :إن الزواج يساعد -الرجل واظترأة-
التحصن عن الشيطان ،وَك ْس ِر التوقان -يعٍت :ميل
على
ُّ

ض البصر،
النفس الشديد -ودفع غوائل الشهوة ،و َغ ِّ
ِ
وحفظ ال َف ْرج)(ٕ).

(ٔ) أخرجو البخاري والًتمذي.
(ٕ) ينظر "إحياء علوم الدين" [ٕ.]ٕٚ/
- ٔٗ -
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ومع كل ىذه األمهية اليت أوالىا الشرع عتذا اظتيل الفطري،
إال أنو من اطتطأ أن ُجيعل ىذا الدافع ىو الدافع الوحيد
للزواج ،فقد ِ
لوحظ عدم استمرار الزجيات القائمة على ىذا
األمر منفرداً يف الغالب ،والذي نراه على الشاشات
الفضائية السافرة ،أو اجملالت اظتاجنة من تضخيم لشأن
ىذا اظتيل دعا بعض الشباب والفتيات بطريقة مباشرة أو
غَت مباشرة إىل اعتقاد نظرية فرويد اليت ثبت بطالهناَّ :
(أن
اإلنسان يعيش لقضاء شهوتو اصتنسية وحسب) ،األمر
األسر.
الذي ّأدى إىل دمار كثَت من البيوت و َ
٘) الدافع النفسي:

وىو غتموعة من اظتكنونات النفسية اليت تدعو الشاب
والفتاة للزواج ،منها:
 الحاجة إلى الحب:
- ٔ٘ -
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فاإلنسان حيب أن ُِحيب وحيب أن ُحيَب ،وينسحب من
كل مكان يستطيع اإلنسحاب منو إن مل جيد من حيبو.
ومن ىنا –واهلل أعلم-كان النيب  يُظهر ُحبَّو لزوجتو
أحب الناس إليك؟ قال:
رسول اهللَ ،من
(قيل :يا
َ
ُّ
«عائشة».)ٔ()...
إذا مل يَشعُر الرجل َّ
بأن زوجتو حتبُّو ،وتق ّدره ،وحتًتمو ،ومل
صاحب
تُشعِره زوجتُو بأمهيتو ،وبأنّو سيّ ُد البيت ،وبأنّو
ُ
ٍ
مكانة عندىا ،وأ ّهنا تنتظره من حُت آلخر حىت يأيت...
حبب زوجها عتا ،وتقديره صتهدىا،
وإن مل تَشعُر الزوجةُ ِّ
كل منهما هبذا الدافع النفسي،
أخل ٌّ
واحًتامو لذاهتا ،فقد َّ

ومع مرور األيام ستؤول األسرة إىل النزاعات.

(ٔ) أخرجو الًتمذي.
- ٔٙ -

الدورة التأهيلية للحياة الزوجية 61

للدكتور محمد خير الشعال

دورة جامع الزهراء 1027 -

الحاجة إلى التقدير:
حيتاج الرجل إىل َمن يُقدِّره ،وحيًتمو ،ويستشَته ،وكذلك
حبب
اظترأة حتتاج لزوج يقدِّرىا ،وحيًتمها ،ويسأل عنها ٍّ
وحنان.

أحياناً تُعيد الزوجة ترتيب أثاث البيت فال يأبو الزوج
لعملها ،تعد أطايب الطعام فال يشكر سعيها ،تشعل
أصابعها العشرة وال يلتفت إلطفائها .كل ىذا يشعرىا
بعدم االحًتام وعدم التقدير.
تزوجت
مع األيام
ُّ
ستهتز األسرة باطتالفات؛ أل ّن اظترأة َّ
باحثة عن ملئ الدافع النفسي ،حتتاج ظتن يقدِّرىا ،ظتن
حيًتمها ،ظتن يراعي قراراهتا ويراعي شأهنا ،إال أن الزوج مل
يكًتث بذلك!!
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أو العكس :اظترأة ختطِّط وتنفِّذ ،وتغدو وتروح من غَت إذن
زوجها ،من غَت أن تكًتث بو ،يأيت الرجل بعد َع َملو إىل
ذىبت لبعض
بيتو فال جيد زوجتو! يسأعتا مساءً ،جتيب:
ُ
أمر تابعتُو!!
شأين ،أوَّ :
لدي ٌ

سيشعُر الزوج عندىا بعدم االحًتام والتقدير يف بيتو ،ولعلّو
اليوم يس ُكت عن ذلك ،لكن تراكمات ىذه اظتواقف
ستُوقِع البيت يف مشكلة كبَتة.
 الهرب من الوحدة:
عي بفطرتو ،يأنس بالناس ويأنسون بو ،فال
اإلنسان َرت ٌّ
يستطيع العيش منفرداً ،واعترب من الوحدة أحد دوافع
الزواج.
فتاة وحيدة يف أسرهتا ،خيرج أبوىا إىل العمل ،وتذىب
أمها إىل بيوت أقارهبا ،لتبقى الفتاة وحيدة يف البيت.
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ض َّجر منها ،فتَتَطلَّع
ستتضايق ىذه الفتاة من الوحدة وتَتَ َ
حنو الزواج لتشعُر باألُنس مع زوج جيتمع معها ،وجيالسها،
ويُكلِّمها ،ويذىب ويأيت معها.
كل اظتشكلة أن تُبتَلى بزوج خير ُج من الساعة
لكن اظتشكلة َّ
السادسة صباحاً إىل عملو ليعود يف العاشرة ليالً!

ال بد أهنا بعد حُت ستطلب الطالق؛ أل ّهنا إمنا تزوجت
ىرباً من الوحدة ،فجاءىا زوج سيُذيقها الوحدة سنوات

أخرى ،إهنا لن تقبَل بذلك أبداً.
 )ٙالزواج لدوافع خاصة:

يتزوج بعض الناس متأثِّرين بدوافع خاطئة من دون التفكَت
َّ
فكري كبَت ،وأدتٌت على من وقع
وخلَل
وىم َ
ّ
بغَتىا ،وىذا ٌ
يصحح نيَّتو ويطلب من اهلل تعاىل التوفيق
يف ذلك أن ِّ

للصواب.
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فمن األسباب الخاصة:
 اضتصول على اظتال:
كأن تتزوج الفتاة شاباً هبدف أن يَكْثُر اظتال بُت يديها ،أو
يزوجها أبوىا من ٍ
فالن أل ّن مالو كثَت ،وستَنعُم معو يف
ّ
مالو ،دون النظر إىل أخالقو ودينو وعلمو وسلوكو.
يقول النيب « :تُنكح المرأة ألربع :لمالها،
سبها ،ولجمالها ،ولدينها» إذا اجتمعت األربعة فبها
َ
ولح َ
ِ
عمت ،ولكن إذا أردنا أن نُفاضل «فاظفر بذات الدين
ون َ
تَ ِربَت يداك»(ٔ) .اخًت اظتلت ِزمة بدينها تربَح.
تزوج امرأة لعزىا لم ي ِزده اهلل إال
جاء يف اضتديث« :من َّ
فقرا،
ذالِّ ،ومن َّ
تزوجها لمالها لم يزده اهلل تعالى إال ً
(ٔ) متفق عليو.
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لحسنِها لم يزده اهلل تعالى إال دناءة ،ومن
ومن َّ
تزوجها ُ

ويحصن فرجو ويصل رحمو
ليغض بصره
تزوج امرأة
َّ
َّ
َ
فإن ذلك منَّة ،وبورك لو فيها ،وبارك اهلل لها فيو»(ٔ).
وح ْسب
إذا كان الدافع إىل الزواج ىو اضتصول على اظتال َ
وح ْسب دون النظر إىل أم ِر الدِّين فإن
أو على اصتاه َ
عواقب األمر لن تكون مرضيَّة يف الغالب.
ُقيم يف أحد الفنادق خالل ستَّة أشهر ستَّة َع َشر ِ
حفل
أ َ
زواج ،كلَّف الواحد منها اظتاليُت ،اتّصلت إدارة الفندق
بعد ستة أشهر بأصحاب ىذه اضتفالت ليباركوا عتم،
الست
َفوجدوا أ ّن ثالث عشرة عائلة من ىذه العائالت
َّ
َعشرة قد طُلِّقت ،وبقيت ثالث عائالت!!
 طلب الشهرة.
(ٔ) الطرباين وابن النجار.
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وتُطلَب الشهرة باالقًتان برجل مشهور ،أو باالقًتان بامرأة
مشهورة ،وإذا قصد الشاب والفتاة الزواج ِ
ألجل ىذا األمر
وحده؛ فهذا خطأ كبَت أيضاً.
 الزواج للنكاية.
يتزوج على زوجتو إضراراً ونكاية وكيداً هبا،
كم من رجل َّ
وقد تعلَم الزوجة الثانية ىذا األمر ،إال أهنا ال تكًتث بو،
وتطمع بفرصة الزواج اظتتاحة عتا.
علمت الفتاة َّ
أن دافع الشاب ىو النكاية بزوجتو األوىل
إذا َ
األرجح سيُطلِّ ُقها عندما تنتهي
ال غَت ،فلتعلم أنو على َ
ىذه النِكاية وتعود األمور إىل غتراىا ،ولعل ذلك يكون
بعد أشه ٍر تَِق ُّل أو تَكثُر.
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وبعد:
فهذه ىي دوافع الزواج الستة ،وقد سئل اظتشاركون يف الدورة
التأىيلية للحياة الزوجية اظتقامة يف جامع زين العابدين بدمشق
عام ٕٓٔٙم ( :ما الدافع األىم للزواج لديك؟)
وكان عددىم قرابة (ٕٓٓٔ)ٜٛٓ( :ذكور) (ٓٓٔٔ إناث)
وجاءت النتائج على الشكل اآليت:
ٔ -الدافع الديٍت . %ٖٔ.ٜ
ٕ -دافع الوالدية . %ٕٔ.ٚ
ٖ -الدافع النفسي ٕ. %ٔ٘.
ٗ -الدافع اصتنسي ٕ. %ٖٔ.
٘ -الدافع االجتماعي ٔ. %ٕٔ.
 -ٙالدوافع اطتاصة . %٘.ٛ
ويف ىذه االستبانة ونسبها بيان ألمهية كل واحد من الدوافع
اظتذكورة.
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شاب أو فتاة يتزوجان تتعدَّد دوافعهما ،فيمتزج
ونبُت أن ُك َّل ٍّ
يرجح
دافعان أو ثالثة أو أربعة أو ستسة مع بعضها ،لكن َّ
واح ٌد على آخر ،وُك ُّل ىذه الدوافع مشروعة ػتمودة ،إال
دوافع األسباب اطتاصة فإهنا غَت ػتمودة وال مشكورة إذا
انفردت.
كيف تعرف دوافع اآلخرين؟

 مبراقبة تصرفاهتم وسلوكياهتم بالنظر إىل اىتماماهتم بالنظر يف بيئتهم العائلية واجملتمعيةبسؤاعتم اظتباشر

كيف تعبر عن دوافعك؟

 بالرسالة (إما كتابة وإما صورة) أو بالرسمبالكالم اظتباشر وغَت اظتباشر

واهلل تعالى أعلم
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التعليمات اإلدارية
 -1التفقد:

 س توزع عل ى ك ل مش ارك بطاق ة الكًتوني ة ،وجي بعلي و إحض ارىا يف ك ل جلس ة لتس جيل حض وره
بواس طتها ع ن طري ق الب اركود؛ وي تم تس ليمها
لإلدارة يف هناية الدورة.
 يغل ق التفق د يف ك ل جلس ة بع د نص ف س اعة م نبدايتها.
 يلغ ى تفق د ك ل مش ارك خي رج م ن اصتلس ة قب لنصف ساعة من هنايتها.

 -2دراسة الحالة :ويراعى فيها:

 كتاب ة اإلجاب ة عل ى ورق ة ٗ ،Aعليه ا اس ماظتشًتك ورقمو اظتكتوب على بطاقتو االلكًتونية.
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 أن ال تكون اإلجابة ؼتتصرة جداً (ج ائز ،ح رام -صح ،خطأ.)...
 -تُسلَّم لإلدارة بعد أسبوع من استالمها.

 -3ورشات العمل:

 س توزع يف اصتلس ات ع دة أوراق حت وي أس ئلة ع ناصتلسة لكل غتموعة (بُت ٗ ٙ -مشاركُت).
 جي اب عليه ا خ الل ٘ٔ دقيق ة ،مث جيي ب ال دكتورمفصل.
عنها بشكل َّ
 أسئلة ورشات العمل غَت مسًتجعة. -4الملخص:

 ستقوم إدارة الدورة بتوزيع ملخص عن اظتادة العلمية عنداالنصراف ،وىي ىدية للمشاركُت.

 ديك ن ظت ن مل يس تلم اظتلخص ات نس خها م ن موق ع.Dr-shaal.com
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 -5أسئلة المشاركين:

 تس لم أوراق األس ئلة ألح د اظتش رفُت ،يطل ع عليه االدكتور وجييب عنها ضمن احملاضرات التالية.

 -6االستبانات:
 االختبار القبلي استبانة التقييم اطتتامي. -7الشهادات :شروط استحقاقها:
أ .التسجيل يف الدورة.
ب .أال يزيد عدد أيام الغياب عن ثالثة أيام .

ج .تقدمي إجابات دراسات اضتالة كاملة.
د .النجاح يف االمتحان النهائي.
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 -8في المسجد:

 يطلب إغالق أجهزة اصتوال. نعتذر عن إدخال الطعام والشراب.-

نعتذر عن حضور األطفال.
يرجى االلتزام بآلية دخول وخروج ىادئة.
يرجى احملافظة على نظافة اظتسجد.
يرجى احملافظة على أثاث اظتسجد ومرافقو.

 عند اضتاجة ديكنك مراجعة أقرب مشرف.وشكراً لكم
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