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 1صفحة

 يـــقـــــديــــــت  

مف ييده اهلل فبل  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،نحمده كنستعينو ،الحمد هلل     
كأف محمدان عبده  ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،مضؿ لو
 .كرسكلو

. أما بعد 

مف خبللو تتـ إتاحة الفرصة لمنقاش ؼ ،يعتبر االجتماع كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ باآلخريفؼ
 ،بشأنو كاتخاذ القرار المناسب ما، ىدؼلكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ قصد االمجتمعيف  آراءلتعبير عف كا

. كىك فرصة كذلؾ لتدريب كتعميـ األعضاء المجتمعيف

كحضكرم الجتماعات أخرل كجدت أف أكقاتان كثيرة  ،كمف خبلؿ إدارتي لكثير مف االجتماعات
أف أبحث في  لزامان عميٌ  فرأيت ،حتى ظف البعض أنيا مضيعة لمكقت ،تصرؼ ليذه االجتماعات

ككيفية  ،مع اآلخريف في االجتماع -سمـصمى اهلل عميو ك-الجانب الشرعي مف ىدم المصطفى 
 .االستفادة مف ذلؾ في اجتماعاتنا الحالية

كمف خبلؿ قراءتي كاطبلعي كاالستعانة بإخكاني كأحبائي كجدت مادة عممية تدؿ بمجمكعيا 
فف إدارة )ف الكتب اإلدارية التي تبحث في إحيث كاىتماـ اإلسبلـ باالجتماعات،  عمى

فعمت ذلؾ في  دفؽ، بالشرعيتمزج الجانب اإلدارم بيا أدلة شرعية  تكردنادران ما ( االجتماعات
  :ىي أربعة فصكؿ فيكقدمتو ( إدارة االجتماعات الفنية)سميتو  ىذا الكتيب الذم

o االجتماع : الفصؿ األكؿ
o كالمياـ  كالصفات الييكؿ :الثاني
o محضر االجتماع  :الثالث
o المقترحات كالتكصيات :الرابع .

أف يجعؿ لي في ذلؾ أجران كمثكبة كلكالدم كلمف أعانني كلجميع المسمميف  -كجؿ عز-أسأؿ اهلل 
. كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، الميـ آميف

   محمد الراشد. د/ كتبه 
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 انفصم األٔل

 اعـاالجتى



 

 3صفحة

 تعسيفّ

 عقد بٓىٌعدد يٍ ي

 يشسٔعيتّ

 فضهّ

 إَٔاعّ

 ْيئتّ

 قٕاعدِ

 أْدافّ

 تستحق اندعٕة نالجتًبعاألسببة انتي 

 ندعٕة نالجتًبعانتي ال تستحق ا األسببة

 عُّ اإلعالٌ

 دابّآيٍ 

ضٕابطّ



 

 4صفحة

 :تعسيف االجتًبع 

-  
ًة
 : نلت

مف الجمع، كالجيـ كالميـ كالعيف أصؿ  مأخكذأصؿ االجتماع في المغة 
كتجمع " (ُ).كاحد يدؿ عمى تضاـ الشيء، يقاؿ جمعت الشيء جمعان 

 (ِ)". القـك اجتمعكا مف ىنا كىنا

 : ااطالالبًة  -

 اف ىك التقاء عدد مف األفراد في مؾ: االجتماع

 (ّ).بغرض اتخاذ القرار ككقت محدديف، لمناقشة مكضكع ما فأكثر

 :عقد بٓىٌعدد يٍ ي

جمكس اثنيف مجتمعيف فأكثر ليتباحثكا كيتشاكركا، يطمؽ عميو لفظ اجتماع 

المغكم فيك أف اسـ الجماعة مشتؽ مف االجتماع، كىك  فمف جية اإلشعار"

ضـ شيء إلى شيء، كىك متحقؽ في االثنيف حسب تحققو في الثبلثة كما زاد 
                                                           

 .جمع:، مادة ْٕٗ/ُمعجـ مقاييس المغة البف فارس  - ُ
 (.جمع) مختار الصحاح مادة  - ِ
مف خبلؿ الكاقع العممي كضعت ىذا التعريؼ كأرتضيت بو عممان بأف عمماء اإلدارة قد سطركا في كتبيـ تعاريؼ  - ّ

ىك لقاء مجمكعة مف األفراد : "في كتابو ميارات إدارة االجتماعات حيث قاؿعدة لبلجتماع كمنيـ، الدكتكر أحمد ماىر 
ينتمكف غالبان إلى كياف تنظيمي كاحد، يجتمعكف بشأف تبادؿ األفكار كالمعمكمات كالمنفعة المشتركة كذلؾ بغرض اتخاذ 

ع ىك لقاء ىادؼ بيف شخصيف أك االجتما: "كقاؿ المؤلؼ باسـ الحميرم في كتابو ميارات إدارية " القرار لحؿ مشكمة ما
االجتماع ىك تجمع شخصيف أك : "كقاؿ األستاذ الدكتكر عبدالرحمف تكفيؽ في كتابو إدارة االجتماعات الفعالة " أكثر

أكثر لمتشاكر كتبادؿ الرأم كتبادؿ المعمكمات حكؿ مشكمة معينة بغرض اتخاذ قرار جماعي لحؿ ىذه المشكمة أك 
 ".مراحؿ صناعة أك اتخاذ القرار الجماعي لحؿ ىذه المشكمة الكصكؿ لمرحمة معينة مف
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بيف زيد كعمرك، فاجتمعا، كىما جمعت  :تقكؿك كلذلؾ تتصرؼ العرب ،عمييا

مجتمعاف، كما يقاؿ ذلؾ في الثبلثة، فكاف إطبلؽ اسـ الجماعة عمى االثنيف 

 (ُ)."حقيقة

بف الحارث بف  ةأف عبدالمطمب بف ربيع"كتأكيد ذلؾ في السنة النبكية 

: بف الحارث كعباس بف عبدالمطمب، فقاال أنو اجتمع ربيعةي :برهعبدالمطمب أخ

–إلى رسكؿ اهلل  -فقاؿ لي كلمفضؿ بف عباس-كاهلل لك بعثنا ىذيف الغبلميف

ففي لفظ الحديث  (ِ)"..فأمرىما عمى ىذه الصدقات-صمى اهلل عميو كسمـ

 .بف الحارث كعباس بف عبدالمطمب ةربيعىما كىك بيف اثنيف  (اجتمع)

اثناف : ان عنكانوكعقد اإلماـ البخارم باب

فما فكقيما جماعة، كأكرد حديث مالؾ بف 

صمى اهلل عميو -الحكيرث عف النبي 

إذا حضرت الصبلة فأذنا : ) قاؿ -كسمـ

 (ّ)(.كأقيما، ثـ ليؤمكما أكبركما

                                                           

 (.ِّٓ/ِ)اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لؤلمدم  - ُ
 .قاؿ المحقؽ إسناده صحيح( ُُٕٗٓ)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده برقـ   - ِ
 (.ٖٓٔ)اثناف فما فكقيما جماعة برقـ ( ّٓ)أخرجو البخارم في كتاب األذاف، باب  - ّ
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تنعقد الجماعة باثنيف : )في صبلة الجماعة -رحمو اهلل -ةكقاؿ ابف قداـ

كصبلة الجماعة صكرة مف صكر  (ُ) (فصاعدان، ال نعمـ فيو خبلفان 

 .االجتماعات

  :يشسٔعيتّ

 :في القرآن الكريم 

كاجتماع بمقيس ممكة سبأ مع المؤل  ،في القرآف الكريـ صكر مف االجتماعات
عميو -سميماف  إلييا نبي اهلل مف قكميا لمناقشة مكضكع الكتاب الذم أرسمو

 .مع اليدىد  -السبلـ
ي :)عمى لساف بمقيس -تعالى-قاؿ اهلل  ًإنِّي أيٍلًقيى ًإلىيَّ ًكتىابه  قىالىٍت يىا أىيُّييىا اٍلمىؤلى

  (ِ)(.كىًريـه 
الممؾ األمر فبمغ  ،مع قكمو حيث كسر األصناـ -السبلـعميو -كقصة إبراىيـ 

-قاؿ اهلل كحكى القرآف القصة حيث  ،أشراؼ قكموالذم جمع نمركد الجبار اؿ
مىى أىٍعييفً : )-تعالى   (ّ).(النَّاًس لىعىمَّييـٍ يىٍشيىديكفى  قىاليكا فىٍأتيكا ًبًو عى

كيجمعكا الناس ليشيدكا عميو  -عميو السبلـ-كأجمعكا عمى أف يحضركا ابراىيـ 
-ابراىيـ مف صكد ككاف اجتماع الناس في مكاف كاحد مؽ ،كيسمعكا كبلمو

عمى بطبلف ما ىـ عميو مف كيبرىف ليقيـ عمى قكمو الحجة  -عميو السبلـ
 .عبادة األصناـ

ـي ىىذىا  قىاليكا أىأىٍنتى فىعىٍمتى  : )-تعالى-قاؿ اهلل   قىاؿى بىٍؿ فىعىمىوي  *ًب ًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىي
ـٍ ًإف كىانيكا يىنًطقيكفى  كىًبيريىيـٍ    (ْ)( .ىىذىا فىاٍسأىليكىي

                                                           
 (.ٕ/ّ)البف قدامو  المغني - ُ
 (.ِٗ)سكرة النمؿ اآلية  - ِ
 (.َٔ)سكرة األنبياء اآلية  - ّ
 (.ّٔ-ِٔ)ية اآلسكرة األنبياء  - ْ
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 -عميو السبلـ-حكار مكسى  أيضان  كمف االجتماعات التي ذكرىا القرآف الكريـ
 -عميو السبلـ-طمب فرعكف مف مكسى إذ مع فرعكف في إثبات الحؽ لمف، 

 .السحرةقامة مباراة مع تحديد مكعد اجتماع ال
بىٍينىؾى : )عمى لساف فرعكف -تعالى-قاؿ اهلل  فىمىنىٍأًتيىنَّؾى ًبًسٍحرو ًمٍثًمًو فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا كى

  (ُ)(.مىٍكًعدنا الى نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىالى أىٍنتى مىكىاننا سيكنل
أخذ حيث مالمكعد يـك عيد مف األعياد،  -عميو السبلـ-كاختار مكسى 

طمب كالناس في مصر زينتيـ كيجتمعكف في المياديف كاألمكنة المكشكفة، 
 .أف يجتمع الناس ضحى -عميو السبلـ-مكسى 

ـٍ يىٍكـي : ) -عميو السبلـ-عمى لساف مكسى  -تعالى -قاؿ اهلل  قىاؿى مىٍكًعديكي
ى   (ِ)(.الٌزينىًة كىأىف ييٍحشىرى الٌناسي ضيحن

َحَرةُ : )-تعالى-كفي سكرة الشعراء في مكضكع االجتماع قاؿ اهلل  َفُجِمَع السَّ

.(ِمُعووَ َوِ يَي لِللَّاِا َ ْي  َْلُ ْم ُمْجتَ  *لِِميَقاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم 
(3)

  

                                                                                                                                                                                 
 

 (.ٖٓ)آية  طو سكرة - ُ
 (.ٗٓ)سكرة طو آية  - ِ
 (.ّٗ-ّٖ)سكرة الشعراء آية  - ّ

http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=38#26_38
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=38#26_38
http://www.qurancomplex.org/quran/display/display.asp?l=arb&nSora=26&nAya=38#26_38
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 :في السنة النبوية
اهلل عميو  صمى-مف حديث النبي  ةمشركعية عقد االجتماعات مأخكذ  
كيتدارسكنو  ،ما اجتمع قـك في بيت مف بيكت اهلل يتمكف كتاب اهلل:" -كسمـ
كيمحؽ بالمسجد في تحصيؿ ىذه الفضيمة : " قاؿ اإلماـ النككم (ُ)... "بينيـ

كيدؿ عميو  ،كنحكىما إف شاء اهلل تعالى ،رباط أك ،في مدرسة "االجتماع
فإنو مطمؽ  (ِ)".ال يقعد قـك يذكركف اهلل عز كجؿ إال حفتيـ المبلئكة :"الحديث

يتناكؿ جميع المكاضع كيككف التقييد في الحديث األكؿ خرج  
 .(ّ)"عمى الغالب

في بيت مف "في شرحو لجزء حديث  -رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ المناكم  
أم مسجد كألحؽ بو نحك مدرسة كرباط فالتقييد بالمسجد غالب  (ْ)"بيكت اهلل

 .(ٓ)"فبل يعمؿ بمفيكمو
عميو الصبلة  -اجتماع النبيٌ كمف صكر االجتماع في السنة المشرَّفة  

اجتماعو في ، ككذلؾ (ٔ).ىـق مف أسمـ مفمبالجف لتبميغ الديف كتفؽ -كالسبلـ
أربعيف ما بيف مف بداية اإلسبلـ مع أصحابو في بيت عمى الصفا كىـ قريب 

قبؿ غزكة األحزاب مع  -عميو الصبلة كالسبلـ-اجتماعو ك، (ٕ)رجاؿ كنساء
 (ٖ).أصحابو ليدافعكا عف المدينة المنكرة مف أعداء اإلسبلـ

                                                           

االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر فضؿ ( ُُ)أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب - ُ
 (.ِٗٗٔ)برقـ 

فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر ( ُُ)أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب - ِ
 (.ََِٕ) برقـ
 (..  ِْ/ُٕ)شرح مسمـ لئلماـ النككم  - ّ
 .سبؽ تخريجو - ْ
 (.َْٗ/ ٓ)فيض القدير لئلماـ المناكم  - ٓ
 (.ٕٓٔ/ ٖ)مف سكرة الجف " قؿ أكحي إلي"فتح البارم في كتاب التفسير، شرح قكلو تعالى : ينظر - ٔ
 (.ّّْ/ ُ)السيرة النبكية البف ىشاـ : ينظر  - ٕ

 .بتصرؼ( َْٗ -َْٖ)الرحيؽ المختـك : ينظر - ٖ
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اجتماع األنصار في سقيفة بني مف صكر اجتماعو مع الصحابة ك
 .-صمى اهلل عميو كسمـ-بعد كفاة النبي  لممسمميفالختيار خميفة (ُ)ساعده

صمى اهلل عميو -مثمة مف االجتماعات كفي سيرة المصطفى أ كميا فيذه 
 .األمثمة ىذه الكثير مف -كسمـ
 :هفضم

ففي كبلمو  -تعالى– بركة إذا ابتغى بيا كجو اهلل ،ال شؾ أف حركة المسمـ
نيسيًكي :" -تعالى–كذىابو كمجيئو كاجتماعو أجر كمثكبة قاؿ  بلىًتي كى قيٍؿ ًإفَّ صى

مىٍحيىامى  مىمىاًتي ًلٌمًو رىبِّ اٍلعىالىًميفى  كى  (ِ)".كى

كأما الخصكص فقد جاءت  ،ذكرت اآلية الكريمة عمـك حركة المسمـ كقد 
ما اجتمع قـك في : "ففي الحديث فضؿ انعقاد االجتماع  في متعددةأحاديث 

كنزلت  ،كغشيتيـ الرحمة ،حفتيـ المبلئكةبيت مف بيكت اهلل يتمكف القرآف إال 
 ."كذكرىـ اهلل فيمف عنده  ،عمييـ السكينة

  (ّ)"إف اهلل عز كجؿ يباىي بكـ المبلئكة : " كفي حديث آخر 
ما اجتمع قـك : "  -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل فيو كحديث ثالث قاؿ 

 . (ٓ)"قكمكا مغفكران لكـ: عنو إال قيؿ ليـ  افتفرقك (ْ)عمى ذكر
كثيرة كلكف أفضميا ما كاف هلل سبحانو ًمٍف أمر بمعركؼ أنكاع فاالجتماعات 

 .تعاكف عمى طاعة كتكاص بالحؽ كالصبر كأأك نيي عف منكر 

                                                           

 .بتصرؼ( ُِٓ/ٓ)البداية كالنياية البف كثير : ينظر - ُ

 .(ُِٔ)آية  ـسكرة األنعا - ِ
فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر ( ُُ)أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب - ّ

 (.َُِٕ)برقـ 
فيض القدير " ففيو رد عمى زعـ انصرافو ىنا لمحمد كالثناء ،عمى ذكر اهلل تعالى كىك يشمؿ كؿ ذكر: "قاؿ المناكم  - ْ
(ٓ /َْٗ.) 
كقد عنكف األلباني ( َُِِ)ة الصحيحة رقـ ؿ، كانظر السمس(َٕٓٓ)حيح الجامع الصغير لبلماـ األلباني برقـ ص - ٓ

 .ليذا الحديث بفضؿ االجتماع لمذكر كالعمـ
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 طاولة االجتماعات الدائرية

 

 

 

 طاولة اجتماعات حدوة الفرس

 

 

 

 طاولة اجتماعات البيضاوية

 

 :إَٔاعّ

في أنكاع قاؿ العبلمة ابف قيـ الجكزية  
  :-قسماف االجتماعات أنيا

كشغؿ  ،اجتماع عمى مؤانسة الطبع: ىماحد
ك  ،فيذا مضرتو أرجح مف منفعتو ،الكقت

. كيضيع الكقت ،أقؿ ما فيو أنو يفسد القمب

 ،االجتماع عمى التعاكف عمى أسباب النجاة كالتكاصي بالحؽ كالصبر: كالثاني
 (ُ)".فيذا مف أعظـ الغنيمة كأنفعيا 

 :  ْيئتّ ٔشكهّ

االجتماع غالبا ما يككف عمى شكؿ حمقة أم دائرة حتى يرل المجتمعكف   
 -اهلل عميو كسمـ لصؿ-كأصؿ ىذا التحمؽ ما جاء عف النبي  ،بعضيـ بعضا

جمسنا نذكر اهلل : ما أجمسكـ ؟ قالكا: فقاؿ ،خرج عمى حمقة مف أصحابو" أنو 
ما يقع  ىذه األياـكيتبع ذلؾ  (ِ)".ك نحمده عمى ما ىدانا لئلسبلـ كمفَّ بو عمينا

 .اكغيره ات كالمؤسساتفي قاعة االجتماعات في الكزار

 

  

                                                           

 . ُٕالفكائد البف القيـ الجكزيو ص   - ُ
عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر فضؿ االجتماع ( ُُ)أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب - ِ

 (.َُِٕ)برقـ 
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  :قٕاعدِ

، البد لو مف -عز كجؿ-لكي يككف االجتماع عمبل صالحا مقبكال عند اهلل 

 :اآلتي

-أف رسكؿ اهلل "ففي الحديث  ،-تعالى–أف يقصد باالجتماع كجو اهلل  -ُ
: ما أجمسكـ؟ قالكا: خرج عمى حمقة مف أصحابو فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ

جمسنا نذكر اهلل ك نحمده 
 ،عمى ما ىدانا لئلسبلـ

آهلل : كمٌف بو عمينا  قاؿ
ما أجمسكـ إال ذاؾ؟ 

كاهلل ما أجمسنا إال : قالكا
أما إني لـ : قاؿ ،ذاؾ

 ،أستحمفكـ تيمة لكـ
كلكنو أتاني جبريؿ فأخبرني 

 (ُ)".يباىي بكـ المبلئكة  -عز كجؿ-أف اهلل 

 :أف يبدأ المتكمـ بعدة أمكر ىي -ِ

فإنو مبدكء بالبسممة، كاقتداءن  -عز كجؿ-اقتداء بكتاب اهلل : البسممة  -أ
كمف ذلؾ بالبسممة كؿ شيء فإنو كاف يبدأ  -صمى اهلل عميو كسمـ-بالنبي 

                                                           

فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى ( ُُ)أخرجو مسمـ في في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب - ُ
 (.َُِٕ)الذكر برقـ 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، مف محمد عبداهلل كرسكلو إلى ىرقؿ ".... رسائمو 
 (ُ)..."عظيـ الرـك

صمى اهلل عميو -كالثناء عميو بما ىك أىمو فقد كاف رسكؿ اهلل : الحمد هلل -ب
كليذا كانت "(ِ)"يحمد اهلل كيثني عميو بما ىك أىموؼيخطب الناس،  -كسمـ

يفتتحيا بالحمد هلل، ككذلؾ الصبلة إنما  -صمى اهلل عميو كسمـ-خطب النبي 
السنة المتكاترة  ىي ح بالحمد، فتفتتح بسكرة الحمد عند المسمميف كميـ، إذتتفت

عند ( الحمد)بكممة  ربالجو ، كتفتتح-صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي 
ذا كانت البسممة مقصكدة عند جميكرىـ، فيي كسيمة،  المسمميف جميكرىـ، كا 

فمما كانت تابعة ..... بسـ اهلل، معناه بسـ اهلل اقرأ، أك أنا قارئ: إذ قكؿ القارئ
ككسيمة، كالحمد مقصكد لنفسو، كالتسمية ألجمو، جير بالمقصكد كأعمف، 

ميكر العمماء، كعميو تدؿ األحاديث الصحيحة، كأخفى الكسيمة، كما ىك قكؿ ج
 أال ترل أنو باتفاؽ المسمميف، كىي السنة المتكاترة عف النبي 

 (ّ)"ال يجير بيا في الخطب، بؿ يفتتح الخطبة بالحمد -صمى اهلل عميو كسمـ-

 -صمى اهلل عميو كسمـ-كرسكلو  نا محمد عبداهللالصبلة كالسبلـ عمى نبي -جػ
 . أفضؿ الخمؽ

الحاجة بالحمد كالثناء عمى خطبة  افتتح -صمى اهلل عميو كسمـ–أنو فقد كرد في 
 .كذكر الشيادتيف  -عز كجؿ -اهلل 

الحمد هلل نحمده كنستعينو كنعكذ باهلل مف :" -صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ النبي م
شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل 

                                                           

 ( .ٕ)، برقـ(ٔ)أخرجو البخارم كتاب بدء الكحي، باب  - ُ
 (.ٕٖٔ)تخفيؼ الصبلة كالخطبة برقـ( ُّ)أخرجو مسمـ في كتاب الجمعة باب  - ِ
 .ّّٗ-ِّٗ/ِِمجمكع الفتاكل البف تيمية  - ّ
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ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأف محمدان عبده كرسكلو، أما 
 . (ُ)"بعد

الصبلة كالسبلـ في يفضؿ كيرغب  -صمى اهلل عميو كسمـ-كحيف يذكر الرسكؿ 
أنؼ  ـرغ: "كحديث (ِ)"البخيؿ مف ذكرت عنده فمـ يصؿ عميٌ : "عميو ففي الحديث

، ثـ تفرقكا ما اجتمع قـك"كحديث آخر  (ّ)...."رجؿ ذكرت عنده فمـ يصؿ عمي 
، إال قامكا عمى -صمى اهلل عميو كسمـ-عف غير ذكر اهلل أك صبلة عمى النبي 

 .(ْ)"أنتف مف جيفو

مف " ان بعنكافبابفي صحيحو  فقد أكرد اإلماـ البخارم ،يقكؿ أما بعديستحب أف  -د
-كسرد طائفة مف أحاديث المصطفى (ٓ)"أما بعد: الخطبة بعد الثناء قاؿ في

بعد، أما : فييا بعد الحمد هلل كالثناء عميو سبحانو -صمى اهلل عميو كسمـ
 .... تباعان افينبغي لمخطباء أف يستعممكىا تأسيان ك"

ىك كأما بعد معناىا ميما يكف مف شيء بعد، كقاؿ أبك إسحؽ : قاؿ سيبكيو
 (ٔ)".إذا كاف الرجؿ في حديث فأراد أف يأتي بغيره قاؿ أما بعد: الزجاج

ال تختص بالخطب، بؿ تقاؿ أيضان في  "أما بعد" كيستفاد مف ىذه األحاديث أف" 
 .كغيرىا كالدركس كاالجتماعات(ٕ)"صدكر الرسائؿ كالمصنفات

                                                           

 (.ُّٖٗ)خطبة النكاح كتسمى خطبة الحاجة برقـ ( ُٗ)أخرجو ابف ماجو، كتاب النكاح، باب  - ُ
رغـ أنؼ رجؿ برقـ  -صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ رسكؿ اهلل ( َُُ)أخرجو الترمذم، كتاب الدعكات، باب  - ِ
(ّْٓٓ.) 
 (.ّْٔٓ)رغـ أنؼ رجؿ برقـ  -صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ الرسكؿ ( َُُ)أخرجو الترمذم، كتاب الدعكات، باب  - ّ

 (.َٔٓٓ)صحيح الجامع الصغير لبلماـ األلباني برقـ  - ْ
 .أما بعد: مف قاؿ في الخطبة بعد الثناء( ِٗ)أخرجو البخارم، كتاب الجمعة باب  - ٓ
 .َْْ/ِجر فتح البارم البف ح - ٔ
 .َْٓ/ِفتح البارم البف حجر  - ٕ
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الديف كالدعكة إلى اهلل كمصمحة  أمرأف يتـ فيو التدارس كالتباحث في  -ّ
ال : )بيف الناس، قاؿ تعالى كاإلصبلحالمسمميف كجمع الصدقة كاألمر بالمعركؼ 

بصدقة أك معركؼ أك اصبلح بيف  أمرخير في كثير مف نجكاىـ إال مف 
خير في االجتماعات الخاصة إال اجتماعان كاف لجمع صدقة أك فبل " ، (ُ)(الناس

 .(ِ)"المسمميف مختمفيفمتنازعيف مف ألمر بمعركؼ أك اصبلح بيف 
 

صمى اهلل عميو -كالصبلة عمى النبي  ،-تعالى–أف يتخمٍَّؿ االجتماع ذكر اهلل  -ْ
يذكركا اهلل ما جمس قـك مجمسان لـ : "  -صمى اهلل عميو كسمـ-لقكؿ النبي  -كسمـ
ف شاء غفر  ،فإف شاء عذبيـ (ّ)إال كاف عمييـ ترة ،كلـ يصمكا عمى نبييـ ،فيو كا 
  (ْ)".ليـ

 .أف ييختىـى االجتماع بدعاء كفارة المجمس حيف االنتياء -ٓ
يقكؿ إذا أراد  -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف رسكؿ اهلل : فعف أبي برزة األسممي قاؿ 

أشيد أف ال الو إال أنت أستغفرؾ  ،سبحانؾ الميـ كبحمدؾ: "أف يقـك مف المجمس
 (ٓ)".كأتكب إليؾ

 : أْدافّ  
 .التعارؼ بيف المجتمعيف كتحقيؽ الت لؼ بينيـ -1

 .التقارب الفكرم بيف المجتمعيف -2

 .تقديـ معمكمات ميمة لممجتمعيف -3

                                                           

 (.ُُْ)سكرة النساء آية  - ُ
 .ُْٓ/ُأيسر التفاسير البي بكر الجزائرم بتصرؼ  - ِ
 .يعني حسرة كندامة" ًترىةي : " معنى قكلو - ّ
يذكركف اهلل في القـك يجمسكف كال ( ٖ)أخرجو الترمذم كتاب الدعكات عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب  - ْ

 .حديث حسف صحيح: ، كقاؿ (َّّٖ)برقـ 
كالمفظ لو، كالترمذم كتاب الدعكات عف ( ْٖٗٓ)في جمكس الرجؿ برقـ( ِٓ)أخرجو أبك داكد كتاب األدب، باب  - ٓ

 (.ّّّْ)ما يقكؿ إذا قاـ مف المجمس برقـ( ّٗ)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب 
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 .مف أجموالتعبير عف رأم المجتمعيف فيما اجتمعكا  -4

 .الكصكؿ إلى اتفاؽ كمي أك جزئي حكؿ اليدؼ -5

 .التدريب كالتعميـ كالتقكيـ كالتعزيز -6

 .اتخاذ القرارات التنفيذية بما ينفع الجماعة كيحقؽ األىداؼ -7

 .إلزاـ الجميع بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو -8

 .إتاحة الفرصة لمنقاش حكؿ المستجدات -9
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  :ه ٔدٔاعيّأسببة

  :تستحق الذعوة لالجتماعسباب التي األ -أ

بداعات في مكضكع ما -1  .الحاجة ألفكار كا 

كاالقتراحات لحميا كالتغمب عمييا، كما مشكمة تتطمب معرفة اآلراء كقكع  -2
معرفة آراء  -صمى اهلل عميو كسمـ-حيف أراد الرسكؿ  رحدث قبؿ غزكة بد

أشيركا :"ليـ  جمع المسمميف كقاؿكمقترحات الصحابة في قتاؿ كفار قريش 
 (ُ)"أييا الناس عميٌ 

إببلغ أعضاء االجتماع معمكمات ميمة أك تكجييات أك تعميمات، كلنا في  -3
عندما ينادم المنادم  -صمى اهلل عميو كسمـ-ذلؾ المثؿ الرفيع مف ىديو 

كيركم ليـ  -صمى اهلل عميو كسمـ -إليوالصبلة جامعة، فيجتمع الصحابة 
 .(ِ)قصة حديث الجساسة

عندما أرشد  -صمى اهلل عميو كسمـ-كيككف لتبميغ أمر ىاـ كما فعؿ الرسكؿ  
: الصحابة إلى كجكب الكفاء ببيعة الخمفاء فيركم عبداهلل بف عمرك بف العاص

الصبلة جامعة،   -صمى اهلل عميو كسمـ-إذ نادل منادم رسكؿ اهلل )... 
إنو لـ يكف نبي قبمي : فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-فاجتمعنا إلى رسكؿ اهلل 

 (ّ)(.الحديث....إال كاف حقان عميو أف يدؿ أمتو عمى خير ما يعممو ليـ

عندما يريد الرئيس عرض بعض األمكر كيريد أف يستمع آلراء األعضاء  -4
 .حكليا كيستفيد منيا

                                                           

 .المبار كفكرمالرحيؽ المختـك لصفي الرحمف  - ُ
قصة ( ِْ)القصة مركية بالتفصيؿ في صحيح مسمـ فقد أخرجو مسمـ في كتاب الفتف كاشراط الساعة، باب  - ِ

 .(ِِْٗ)الجساسة برقـ 
 (. ُْْٖ)كجكب الكفاء ببيعو الخمفاء، األكؿ فاألكؿ برقـ ( َُ)أخرجو مسمـ كتاب اإلمارة، باب   -ّ
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كأمرىـ : ]لقكلو تعالى أخذ رأم األعضاء في أمر ماالرئيس عندما يريد  -5
كما حدث قبؿ غزكة في اتخاذ القرارليتحمؿ الجميع المسئكلية  (ُ)[شكرل بينيـ

إلى عقد مجمس  -صمى اهلل عميو كسمـ-سارع الرسكؿ "األحزاب عندما 
استشارم أعمى، تناكؿ فيو مكضكع الدفاع عف كياف المدينة، كبعد مناقشات 

قدمو  رأماتفقكا عمى كأىؿ الشكرل  -صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ جرت بيف 
يا : قاؿ سمماف حيث -رضي اهلل عنو-يؿ سمماف الفارسي الصحابي الجؿ

-رسكؿ اهلل، إنا كنا بأرض فارس إذا حكصرنا خندقنا عمينا، كأسرع رسكؿ اهلل 
  (ِ)".إلى تنفيذ الخطة -صمى اهلل عميو كسمـ

 (ّ): لدعكة لبلجتماعااألسباب التي ال تستحؽ  -ب

المرجكة مف خبلؿ كسيمة مف كسائؿ جة الحصكؿ عمى النتيإذا أمكف  -ُ
 .االتصاؿ األخرل كالحاسب اآللي كالياتؼ كالمراسبلت

 .لمتحضير لبلجتماع كاؼو  إذا لـ يكف ىناؾ كقته  -ِ

 لفأك أكثر مف األعضاء األساسييف في االجتماع  ان إذا عممت أف كاحد -ّ
 .يتمكف مف الحضكر

 .عندما ال يككف تكقيت االجتماع مناسبا -ْ

 .األمكر اليامشية التي يمكف تأجيميامناقشة بعض  -ٓ

حقؽ الغرض منو بسبب كجكد صراعات بيف أف االجتماع لف م تبيفإذا  -ٔ
قمة ؿف مكضكع االجتماع يتعارض مع سياسة اإلدارة أك ألاألعضاء أك 

 .المعمكمات كعدـ اكتماليا

                                                           

 (.ّٖ)سكرة الشكرل اآلية  - ُ
 (.َْٗ-َْٖ)رحيؽ المختـك لصفي الرحمف المباركفكرماؿ - ِ
 .َْميارات إدارة االجتماعات، : ينظر  - ّ
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  :اإلعالٌ عُّ

لكي ينجح االجتماع ال بد مف إخبار 
األعضاء عف طريؽ اإلعبلف عف مكعد 

 :اآلتي مف خبلؿاالجتماع كذلؾ 
 .كمكاف االنعقادكتاريخ يـك تحديد  -ُ

 .تحديد ساعة بدء االجتماع كاالنتياء منو -ِ

ألعضاء حتى يستطيع كؿ كتكزيعو عمى ااالجتماع أعماؿ جدكؿ  إعداد -ّ
 .نفسو لو كتييئةعضك إعداد نفسو لبلجتماع 

 .حضكر االجتماع بأم كسيمة متاحةؿإببلغ األعضاء  -ْ

 .الممكنةكسائؿ جميع اؿألعضاء بمكعد االجتماع باتذكير  -ٓ
 :هيٍ  آداة

 .كالتطيب االىتماـ بالنظافة كالينداـ -ُ

 معو في عيكف الجالسيف كالمجتمعيف قبنظافتو كىندامو يكبراىتماـ العضك 
أتانا : "قاؿ -رضي اهلل عنو-كالتقدير، فعف جابر  االحتراـمف  ان كيعطيو نكع
 " :م منزلنا، فرأل رجبلن شعثان فقاؿزائران ؼ -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 

 ،أما كاف يجدي ىذا ما يسكف بو رأسو؟ كرأل رجبلن عميو ثياب كسخو
 (ُ)"أما كاف يجد ىذا ما يغسؿ بو ثيابو :"فقاؿ  

                                                           

 .قاؿ المحقؽ اسناده حسف( َُْٖٓ)مسند اإلماـ احمد برقـ  - ُ
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يتطيب يـك الجمعة ألنو يـك  -اهلل عميو كسمـصمى -كأما الطيب فكاف الرسكؿ 
ال يغتسؿ رجؿ يـك الجمعة كيتطير ما " يجتمع فيو المسممكف ففي الحديث

، كالطيب محبب (ُ)"استطاع مف طير كيدىف مف دىنو أك يمس مف طيب بيتو
قرة  تحببت إلٌي النساء كالطيب، كجعؿ" -صمى اهلل عميو كسمـ-لمنفكس ، قاؿ 

 (ِ)"عيني في الصبلة

 .الحضكر في المكعد المحدد  -ِ

عمى صفة خاصة اشتير بيا  -عميو السبلـ-اسماعيؿ  -عز كجؿ–امتدح اهلل 
 ًإنَّوي كىافى  اٍلًكتىاًب ًإٍسمىاًعيؿى  ًفي كىاٍذكيٍر : "كىي التزامو بالكعد فقاؿ عز كجؿ

اًدؽى  كىافى رىسيكالن نًَّبٌيان  صى الكعكد حضكر االجتماع في  احتراـ كمف(ّ)"اٍلكىٍعًد كى
عمى سير  التأخير المكعد كعدـ التخمؼ أك التأخر إال لعذر حتى ال يؤثر

خاصة إذا كانت ىذه صفة بدكف عذر مذمـك إذا كاف ألف التغيب  ،االجتماع
إذا : آية المنافؽ ثبلث :" -صمى اهلل عميو كسمـ–المتغيب فقد قاؿ رسكؿ اهلل 

ذا كعد  ذأخمؼحدث كذب، كا   (ْ)" مف خافتي ا ائٍ ، كا 

كيككف االستئذاف لمتحدث أك المشاركة أك الخركج مف االجتماع : االستئذاف -3
ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى آمىنيكا ًبالمًَّو  "لظرؼ طارئ كيستأنس في ذلؾ بقكلو تعالى 

تَّىٰى يىٍستىٍأًذنيكهي  ـٍ يىٍذىىبيكا حى اًمعو لى مىىٰى أىٍمرو جى ذىا كىانيكا مىعىوي عى كاألمر " (ٓ)"كىرىسيكًلًو كىاً 
األمر الياـ الذم يقتضي االجتماع إلشراؾ الجماعة فيو، لرأم أك : الجامع

                                                           

 .(ّٖٖ)الدىف لمجمعة برقـ( ٔ)جزء حديث أخرجو البخارم كتاب الجمعة، باب  - ُ
 .المحقؽ اسناده حسف قاؿ ( ُِِّٗ)مسند االماـ أحمد برقـ  - ِ
 (.ْٓ)سكرة مريـ اآلية  - ّ
 (.َُٕ)بياف خصاؿ المنافؽ برقـ ( ِٓ)أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب  - ْ
 (.ِٔ)سكرة النكر اآلية  -ٓ
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العامة فبل يذىب المؤمنكف حتى يستأذنكا إماميـ، حرب أك عمؿ مف األعماؿ 
 .(ُ)"كي ال يصبح األمر فكضى ببل كقار كال نظاـ

القكؿ بالعمـك أكلى كأرفع " .... بي في معنى األمر الجامع كقاؿ اإلماـ القرط 
إذا زار أحدكـ أخاه : "-صمى اهلل عميو كسمـ–، كقاؿ الرسكؿ (ِ) "كأحسف كأعمى

 (ّ) "يقكمف حتى يستأذنوفجمس عنده، فبل 

فحيف يصغي المرء باىتماـ لمحدثو يؤكد لو احترامو : حسف االستماع -4
يا بني تعمـ حسف االستماع كما تتعمـ "كتقديره لو؛ قاؿ أحد الحكماء البنو 

 (ْ)"الحديث، كليعمـ الناسي أنؾ أحرص عمى أف تسمع منؾ عمى أف تقكؿ
كحسف االستماع يفتح قمكب اآلخريف، كمف ثـ يتكجو الجميع إلى تحصيؿ 

 .نتيجةاؿالفائدة كالكصكؿ إلى 

فالمطمكب مف كؿ عضك أف يحاكؿ التعبير عما في نفسو : إجادة الحديث -5
كأف يكصؿ أفكاره لآلخريف، فميما تكاضعت قدراتو، يمكنو أف  ،بطريقة مبلئمة

 المناسبةيقطع شكطان مناسبان في التكاصؿ مع غيره إذا تريث كاختار الكممات 
 .فسكؼ يكفؽ إلجادة الحديث بإذف اهلل

عمى رئيس االجتماع كجميع المجتمعيف احتراـ يجب : احتراـ الرأم اآلخر -ٔ
مخالفة آلرائيـ كىذا يطمب مف الرئيس أكثر  آراء بعضيـ البعض كلك كانت

-سكؿ عندما اجتمع الر"كما حدث قبؿ غزكة أحد  ،مف غيره بصكرة خاصة
مبلقاة العدك داخؿ المدينة أك ؿيستشيرىـ بأصحابو  -صمى اهلل عميو كسمـ

ثـ قٌدـ رأيو إلى صحابتو أف ال يخرجكا مف المدينة، كأف يتحصنكا . خارجيا
                                                           

 (.ِّٓٓ/ْ)في ظبلؿ القرآف لسيد قطب  - ُ
 (.ِٖٗ/ٔ)تفسير القرطبي  - ِ
 ( . ّٖٓ )الحديث  رقـلئلماـ األلباني،  الصغير صحيح الجامع - ّ
 (.ُِٗ-َِٗ/ِ)البياف كالتبيف لمجاحظ - ْ
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ف مف فضبلء الصحابة ممف فاتو الخركج يـك بدر، كمتحمسفبادر جماعة  .بيا
بالخركج، كألحكا عميو  -صمى اهلل عميو كسمـ-كمف غيرىـ، فأشاركا عمى النبي 

عف رأيو مراعاة ليؤالء  -صمى اهلل عميو كسمـ-في ذلؾ، فتنازؿ رسكؿ اهلل 
المتحمسيف، كاستقر الرأم عمى الخركج مف المدينة، كالمقاء في الميداف 

 (ُ)".لسافرا

بالتعميؽ عمى أساليبيـ كالسخرية  :اإلساءة إلييـ كأعدـ تجريح اآلخريف  -ٕ
ىذا كمو مخالؼ لتعاليـ ؼمف طريقتيـ الخاطئة كالتعرض لذكاتيـ كشخكصيـ 

ٍر قىكـه مِّف قىٍكـو ): اإلسبلـ، قاؿ تعالى عىسىى أىف  يىا أىيُّييىا الًَّذيفى آمىنيكا الى يىٍسخى
ٍنييـٍ كىالى ًنسىاء مِّف نِّسىاء عىسىى أىفيىكيكنيكا  ٍيرنا مِّ ـٍ  خى كا أىنفيسىكي ٍيرنا مٍِّنييفَّ كىالى تىٍمًمزي يىكيفَّ خى

كا ـٍ يىتيبٍ  كىالى تىنىابىزي مىف لَّ يمىاًف كى ـي اٍلفيسيكؽي بىٍعدى اإٍلً ـي  ًباأٍلىٍلقىاًب ًبٍئسى ااًلٍس فىأيٍكلىًئؾى ىي
 (ِ)( الظَّاًلميكفى 

إذا رأل رئيس االجتماع أف أحد مكضكعات االجتماع  :الجدؿ الحذر مف -ٖ
تحكؿ إلى مراء كجدؿ، فينبغي أف يقطع الحكار ألنو ال فائدة ترجى مف كرائو، 

صمى اهلل عميو -كمفسدتو حينئذ أعظـ مف مصمحتو، فقد صح عف النبي 
-ما ضؿ قـك بعد ىدل كانكا عميو إال أكتكا الجدؿ، ثـ تبل :"أنو قاؿ -كسمـ

 (ْ)"(ّ)( بؿ ىـ قـك خصمكف)اآلية  -صمى اهلل عميو كسمـ

عمى رئيس االجتماع أف يعدؿ في معاممة أعضاء االجتماع كال  :العدؿ -ٗ
مىىٰى أىالَّ ):  -تعالى–يفرؽ في المعاممة بينيـ قاؿ اهلل  ـٍ شىنى في قىٍكـو عى كىالى يىٍجًرمىنَّكي

                                                           

 (.ّّْ-ِّْ)الرحيؽ المختـك لصفي الديف المباركفكرم: ينظر  - ُ
 (.ُُ)سكرة الحجرات اآلية  - ِ
 (.ٗ)سكرة الزخرؼ اآلية  - ّ
 .كحسنو األلباني(ْٖ)اجتناب البدع كالجدؿ برقـ( ٕ)أخرجو ابف ماجو باب  - ْ

javascript:showAya(5,8)
javascript:showAya(5,8)


 

 22صفحة

أىؿ فأمر اهلل المؤمنيف بالعدؿ كأعمميـ أف (ُ(اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىلٰى  ۚ تىٍعًدليكا 
 .العدؿ أقرب الناس لمتقكل

 .في شرح الفكرة حتى ال تتسبب في ضياع الكقت: عدـ اإلطالة  -َُ

 : خصكصية االجتماع-ُُ

ذف، خاصة في إالمجمس نشر ما قيؿ في المجمس إال ب أىؿال يحؿ ألحد مف 
-بعض القضايا كاألمكر التي تضر بالمجتمعيف كالمؤسسة فقد قاؿ الرسكؿ 

 (ِ)"لس باألمانةاإنما المج:" -صمى اهلل عميو كسمـ

 : إلقاء السبلـ-ُِ

 االجتماعا أكيستحب لمداخؿ عمى المجتمعيف أف يمقي عمييـ السبلـ، فإف بد
ذا أراد الخركج كاالنصراؼ  ،كدخؿ أثناءه فميسمـ عمى مف حكلو كيجمس كا 

 إلى المجمسكـ إذا انتيى أحدي :"-صمى اهلل عميو كسمـ-فميسمـ، قاؿ الرسكؿ 
فميسمـ، كالقـك جمكس قاـ إف فميجمس، ثـ  أف يجمسى  (ّ)فإف بدا لو ،فميسمـ
 (ْ)"رةأحؽ مف اآلخً باألكلى  فميستً 

 :باالجتماع الجمكس -ُّ

يجمس العضك في المكاف الفارغ، فإذا كصؿ كقد جمس المجتمعكف فيكسع لو 
ال انتظر إلى أكسع مكاف  صمى اهلل -قاؿ الرسكؿ  ،اه فيجمس فيورملمجمكس كا 

ال  (ٓ)إذا انتيى:"-عميو كسمـ أحدكـ إلى المجمس فإف كسع لو فميجمس، كا 
                                                           

 (.ٖ)سكرة المائدة اآلية  - ُ
 (.َِّّ)صحيح الجامع الصغير لئلماـ األلباني، رقـ الحديث  - ِ
 .إف رغب  - ّ

 (.ْٔٔٗ)في الحديث رقـ  -رضي اهلل عنو–أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث أبي ىريرة  - ْ
 .كصؿ إليو - ٓ



 

 23صفحة

ذا قاـ العضك يريد حاجة ما ثـ (ُ)"اه فميجمس فيورمنظر إلى أكسع مكاف ليؼ ، كا 
إذا :"-صمى اهلل عميو كسمـ-يرجع إلى مقعده فيك أكلى بو فقد قاؿ المصطفى 

 (ِ.)"ثـ رجع إليو فيك أحؽ بو ،قاـ الرجؿ مف مجمسو

 : ضٕابطّ

 .تحديد يـك االجتماع كمكانو .ُ

 .تحديد كقت بداية االجتماع كنيايتو .ِ

 .االجتماعتكزيع جدكؿ األعماؿ قبؿ بداية  .ّ

 .تكميؼ أحد األعضاء بكتابة محضر االجتماع .ْ

تنظيـ المكاف كتييئة الظركؼ المناسبة لبلجتماع كالتيكية كاإلضاءة كالضيافة  .ٓ
 .كاألدكات المكتبية إلى آخره

إال  كالياتؼ عدـ التشكيش عمى االجتماع باألكؿ كالشرب، كالدخكؿ كالخركج، .ٔ
 .لضركرة كتنظيـ ذلؾ في كقت االستراحة

 .ة كالعكدة بعد ذلؾاالجتماع ألداء الصبل إيقاؼ .ٕ

 

 

                                                           

 (.ّٗٗ)صحيح الجامع الصغير لئلماـ األلباني، رقـ الحديث .  - ُ
 (.ٖٕٔٓ)في الحديث رقـ  -رضي اهلل عنو–أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث أبي ىريرة  - ِ
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  انفصم انثبَي

 ٔانصفبث  اهليكم

 اؤاملّ
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 زئيس االجتًبع 

 ّافبت 

 ّيٓبي 

 تٕايبث 

 املقسز

 ّافبت 

 ّيٓبي 

 األعضبء

 افبتٓى 

 يٓبيٓى 
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 :زئيس االجتًبع

 :صفاته-أ
دارة االالقد  -ُ  .جتماعرة عمى احتكاء األعضاء كا 

يشعر فيو الجميع أف بإمكانيـ التحدث بصراحة  إيجاد الجك المناسب الذم -ِ
 .كصدؽ

االستماع باىتماـ لكؿ ما يقاؿ ككتابة ممخص لكؿ مرحمة مف مراحؿ  -ّ
 .االجتماع

مكقؼ " مما يدؿ عميوك(. مشاعر الحضكر)رصد الرسائؿ غير المفظية  -ْ
ككاف في بيت عائشة بنت أبي  ،قبيؿ كفاتو -صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ 

حيف دخؿ أخكىا عبدالرحمف كبيده السكاؾ، فقالت  - عنيمارضي اهلل-بكر 
فرأيتو ينظر إليو كعرفت أنو  -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل  ةكأنا مسند

  (ُ)"آخذه لؾ؟ فأشار برأسو أف نعـ، فتناكلتو: يحب السكاؾ، فقمت
"... ما ركاه البخارم في صحيحو فيلفظية اؿغير كحادثة أخرل في الرسائؿ 

 -صمى اهلل عميو كسمـ-لقد سمعت رسكؿ اهلل : قاؿ أبك طمحة ألـ سميـ
فيو العمؿ "قاؿ ابف حجر في شرحو لمحديث  (ِ)..."ضعيفان أعرؼ فيو الجكع 

 (ّ)"عمى القرائف

                                                           
( ْْْٗ)تو برقـ ككفا -صمى اهلل عميو كسمـ -مرض النبي( ٖٓ)جزء حديث أخرجو البخارم في كتاب المغازم، باب  - ُ

 .ْٓٔ/ْ، كالسيرة النبكية البف ىشاـ  َّْكينظر الرحيؽ المختـك لصفي الديف المباركفكرم ص 
 (.ّٖٕٓ)عبلقات النبكة في اإلسبلـ برقـ ( ِٓ)جزء حديث أخرجو البخارم في كتاب المناقب باب  - ِ
 (.ٖٖٓ/ٔ)فتح البخارم شرح صحيح البخارم البف حجر  - ّ
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 :همهام-ب
 .كافيةجتماع بفترة يسمـ لؤلعضاء قبؿ اال عمى أف ككتابة جدكؿ األعماؿ إعداد .ُ

( عدد المقاعد–اإلضاءة  –المساحة )الجتماع المناسب ؿمكاف اؿ اختيار .ِ
 .البلزمة كغيرىا مف التجييزات

 .في الكقت المحدد كاالنتياء منو بدء االجتماع .ّ

 .مراجعة جدكؿ األعماؿ مع األعضاء .ْ

 .جدكؿ األعماؿ، كعدـ الخركج عنوااللتزاـ ب .ٓ

 .األعضاءضبط االجتماع كحسف إدارة الحكار بيف  .ٔ

 .المتابعةجية التنفيذ ك عمى ما تـ إقراره كتحديدأك الغالب التأكد مف مكافقة الجميع  .ٕ

 :تٕايبث

 .كالنشاط يفضؿ بيف فترة كأخرل تغيير مكاف االجتماع لتجديد الحيكية .ُ

 .استخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة في االجتماعيحسف  .ِ

المستجدات االبتكار كالتجديد في طرح المكضكعات حسب يفضؿ  .ّ
 .كالمتغيرات

 .تشجيع األفكار اإلبداعية كاألعماؿ المتميزة .ْ

 .يدة كالعمؿ الجيددالشكر كالثناء عمى صاحب الفكرة الج .ٓ

 .يفضؿ أف يختتـ االجتماع بتمخيص ما تـ إنجازه كما تـ االتفاؽ عميو .ٔ



 

 28صفحة

 :املقسز أٔ انسكستري

 :صفاته-أ
-بمعنى أف يكتب ما يطمب منو، كلنا في سيرة المصطفى  :األمانة -ُ

صمى -، فقبيؿ صمح الحديبية دعا الرسكؿ خير أيسكة -صمى اهلل عميو كسمـ
 :فقاؿ لو -رضي اهلل عنو-بالكاتب عمي بف أبي طالب  -اهلل عميو كسمـ

أما (: رجؿ مف الكفار) كاكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، قاؿ سييؿ بف عمر"
باسمؾ الميـ كما كنت تكتب، : درم ما ىك، كلكف اكتبأفكاهلل ما الرحمف، 

-فقاؿ النبي . كاهلل ال نكتبيا إال بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: فقاؿ المسممكف
ىذا ما قاضى عميو : اكتب باسمؾ الميـ، ثـ قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ

صددناؾ  كاهلل لك كنا نعمـ أنؾ رسكؿ اهلل، ما: محمد رسكؿ اهلل، فقاؿ سييؿ
صمى اهلل -فقاؿ النبي . عف البيت كال قاتمناؾ، كلكف اكتب محمد بف عبداهلل

ف كذبتمكني، اكتب محمد بف ؿإني  كاهلل :-عميو كسمـ رسكؿ اهلل كا 
 (ُ)".عبداهلل

أسرار العمؿ خبلقيات العمؿ كعدـ افشاء أالمحافظة عمى : السرية -ِ
استعينكا عمى انجاح ": -صمى اهلل عميو كسمـ-غير لقكؿ الرسكؿ إلى اؿ

 (ِ)"الحكائج بالكتماف، فإف كؿ ذم نعمة محسكد

يستطيع كتابة ما يقاؿ أثناء جمسة كسريع الكتابة أف يككف : السرعة -ّ
 .االجتماع

                                                           

زاد  ، كينظر (ُِّٕ-ِِّٕ)الشركط في الجياد برقـ ( ُٓ)جزء حديث أخرجو البخارم في كتاب الشركط، باب  - ُ
 .ْٔٓالرحيؽ المختـك ك، ِٔٓ-ِٓٓ/ّالمعاد البف القيـ 

 (.ّْٗ)صحيح الجامع الصغير لئلماـ األلباني ، رقـ الحديث   - ِ
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لديو المقدرة عمى جمع األفكار ككف أف ت: القدرة عمى جمع األفكار -ْ
 .كالمكضكعات المتقاربة كجعميا في بند كفقرة كاحدة

لديو المقدرة عمى الصياغة كالسبؾ الصحيح ككف تأف : دقة الصياغة -ٓ
 .لمكبلـ

تمخيص ما كتب بحيث ال يككف طكيبلن أم : القدرة عمى التمخيص -ٔ
 .قصيران مخبلن  كالممبلن 

 .مقركءكالكتابة بخط جيد  :الخط الواضح -ٕ

 .إجادة الطباعة باستخداـ الحاسكب: اإللمام بالحاسوب -ٖ

 : مهامه-ب
صمى اهلل -كتابة كتكثيؽ ما يدكر كيبحث في االجتماع، كقد اتخذ النبي  -ُ

فصبلن في  "زاد المعاد"كتَّابان لو، كعقد ابف القيـ الجكزية في  -عميو كسمـ
، كسرد مجمكعة مف أصحابو ممف تميز  -صمى اهلل عميو كسمـ-(ُ)كتَّابو

 .بالكتابة كالضبط

 .لمرجكع إلييا عند الحاجة االحتفاظ بمحاضر االجتماعات السابقة -ِ

 .كتسميمو لمرئيس خبلؿ مدة قصيرةة محضر االجتماع باعط -ّ

 .تذكير األعضاء بمكاعيد االجتماعات -ْ

متابعة تنفيذ التكميفات كالتكصيات كالقرارات التي تـ اتخاذىا في  -ٓ
 .االجتماعات

 -أقبلـ  -أكراؽ -جياز عرض )تجييز كافة المكاد المطمكبة كالكسائؿ الممكنة  -ٔ
 (.الخ ...قمـ ليزر -كتابة 

 
                                                           

 .ٖٔ/ُزاد المعاد البف القيـ  - ُ



 

 30صفحة

 :األعضبء 

 :صفات األعضاء-أ
مؤىؿ عممي أك شرعي أك تربكم أك ميني يتناسب مع أعضاء التمتع ب -ُ

 .المجمكعة

 .الت لؼ كاالنسجاـ مع أعضاء المجمكعة -ِ

 .كاالنتباه لما يدكر مف مناقشات االستماع الجيد، -ّ

 .المشاركة اإليجابيةالقدرة عمى التفاعؿ ك -ْ

 .إيجاد الحمكؿ المناسبة لممشكبلتالقدرة عمى  -ٓ
 :األعضاءمهام -ب

 .اتالمشاركة في اتخاذ القرار -ُ

 .نقؿ المعمكمات الميمة إلى مف يتكلكف اإلشراؼ عمييـ -ِ

 .المساىمة في تنفيذ القرارات -ّ

 .المقترحاتظات ككالممحتقديـ  -ْ

  



 

 31صفحة

 

 

 

  انفصم انثبنث

 االجتًبع حمضس
  



 

 32صفحة

 

 تعسيفّ

 أًْيتّ

 إعدادِكيفيت 

 أسبسيبتّ

 َيتّة

 



 

 33صفحة

 :تعسيفّ

كتنص  قكقائع سير كتتضمفما دار في االجتماع ىك مضبطة تحتكم عمى 
المجتمعكف كالتكصيات األفكار التي خرج بيا  كعمى، محددة عمى ميمات

 .التي انتيكا إلييا ككمفكا أك كمؼ بعضيـ بيا

 :أًْيتّ

كما ، اتخاذ إجراء رسمي إجرائي أك تكثيقي عندكثيقة رسمية يرجع إلييا 
 (ُ).حدث في صمح الحديبية بيف المسمميف كالكفار بإبراـ بنكد الصمح بينيـ

 :كيفيت إعدادِ

 .طرحيا في االجتماع تـحصر المكضكعات التي  -ُ

 .أىمية أكال رالمكضكعات األكث ككضعترتيب بنكد االجتماع حسب األىمية  -ِ

 .ضـ بعضيا إلى بعضؿ االجتماع ذات العبلقة الكاحدة كجمع بنكد أعما -ّ

 .لممناقشة في كؿ بند مف بنكد االجتماعبو تحديد الكقت المسمكح  -ْ

                                                           
1

 (.313-312)المختوم لصفي الذيه المباركفوري ينظر الرحيق  - 



 

 34صفحة

 :أسبسيبتّ

 .االجتماع( خاطرة)مقدمو  -ُ

 .التصديؽ عمى المحضر السابؽ -ِ

 .متابعات التكاليؼ السابقة -ّ

 .االطبلع عمى النشرات كالقرارات كالكثائؽ -ْ

 .االجتماع طرح مكضكعات  -ٓ

 .مناقشة ما يجد مف أعماؿ -ٔ

 .القادـ كمكانوتحديد مكعد االجتماع  -ٕ

 :تّبُي

 .صفحة البيانات -1

 :كتككف عمى النسؽ اآلتي 

 : ......................جية اإلصدار-
 : ..........رقـ االجتماع   
 ......................: التاريخ......................اليـك-
 ........إلى الساعة........ مف الساعة : الزمف-
 ...............................:المكاف-
 ...............................:أسماء الحضكر -
 :...............................فمأسماء المعتذر-
 :............................... جدكؿ أعماؿ االجتماع-
 ........:...............................كثائؽ االجتماع-



 

 35صفحة

 .المتن -2

 :كيحتكم عمى

 :كتشتمؿ عمى كقائع االجتماع 

 .كالممحكظات اـعرض المو-أ

 .أىـ األفكار المطركحة أثناء العرض كالنقاش-ب

 .الخبلصة -جػ

 .التذييل -3

 .كيتككف مف اسمي رئيس المجنة كالمقرر كتكقيعييما

  



 

 36صفحة

 

 

  انفصم انسابع

 املقرتالبث ٔانتٕايبث



 

 37صفحة

 ايصدزِ

 اتعسيفّ

 ايشسٔعيتّ

 اأًْيتّ

 اابالبّ

 اضٕابطّ

 أتُفيرِ اآنيت اعتًبدِ

 اعتًبدْبجٓت 

 اذِيَفكيفيت ث



 

 38صفحة

 :ايصدزِ
 فيف االجتماعات مجمكعة مف المقترحات إما عف طريؽ ما يثار عيتكلد 

كىذاف ىما مصدرا ، ما يجد مف أعماؿ مف خبلؿأك  ،محاكر االجتماع
 .المقترحات كالتكصيات

 :اهتعسيف

 (ُ)مف غير أف تسمعو رحو مف ذات نفسؾتابتداع الشيء تبتدعو كتؽ :لغة
 (ِ).كىي كذلؾ الفكرة تيييأ كتشرح كتقدـ لمبحث كالحكـ

ـ يحممو صاحبو، يفصح عنو قكالن أك كهى  مفكرة كتفاعؿ نفس :اصططحاً 
 .بمكضكع الحكار ةصؿلو كتابة لتطكير عمؿ أك عبلج ثغرة كسد خمؿ 

 :ايشسٔعيتّ
في  -اهلل عنورضي -إليؾ أحد النماذج مف اقتراح قدمو عمر بف الخطاب 

فعندما استشيد في معركة  ،إلسبلـ مف خبلؿ حفظ كتابو العزيزحفظ أمة ا
، ىاؿ ذلؾ عمر بف -رضكاف اهلل عمييـ-اليمامة سبعكف قارئان مف الصحابة 

رضي اهلل -، كدخؿ عمى أبي بكر الصديؽ -رضي اهلل عنو-الخطاب 
ني أخشى أف إف القتؿ قد استحر يـك اليمامة بقراء القرآف:"فقاؿ  -عنو ، كا 

ني أرل أف تأمر  ،يستمر القتؿ بالقراء بالمكاطف فيذىب كثير مف القرآف كا 
كيؼ تفعؿ شيئان لـ يفعمو رسكؿ اهلل :  لعمر ، فقاؿ الصديؽبجمع القرآف 

                                                           
1

 (.قرح)لسان العرب البه منظور ماده  - 
2

 (.قرح)معجم الوسيط ماده  - 



 

 39صفحة

ىذا كاهلل خير، فمـ يزؿ عمر ييراجعني : صمى اهلل عميو كسمـ ؟ قاؿ عمر
 .(ُ)""رأل عمر حتى شرح اهلل صدرم لذلؾ كرأيت في ذلؾ الذم

في حفر الخندؽ حكؿ المدينة  -رضي اهلل عنو-كمقترح سمماف الفارسي 
يا : قاؿ سمماف" في حماية المدينة المنكرة مف األحزاب  ان كالذم كاف سبب

رسكؿ اهلل، إنا كنا بأرض فارس إذا حكصرنا خندقنا عمينا، كأسرع رسكؿ اهلل 
 (ِ)"إلى تنفيذ الخطة -صمى اهلل عميو كسمـ-

 : اتّأًْي
 .تطكير كتنمية العمؿ -ُ

 .عبلج ثغرة كسد خمؿ في العمؿ -ِ

 .عف تفاعؿ الحضكر مع مكضكع الحكار التعبير -ّ

مقترحات اؿفكار كاألالجتماع مف خبلؿ الحكار كتكالد حيكية ؿ إعطاء -ْ
 .جديدةاؿ

 :اابالبّ
اعمو مع عمى نشاطو كىمتو كتؼالفكرة التي تدؿ يقترح  الذمىك 

 .جتماعات كالمقاءاتباالالمكضكعات التي تطرح 

 :اضٕابطّ
 .كاضحان كمحددان كقصير الكمماتالمقترح  أف يككف مكضكع  -ُ

 يكتب كيصاغ صياغة كاضحة خالية مف المبسيقدـ أك  أف -ِ
 .كالغمكض

                                                           
مباحث عمـك القرآف : كينظر( ْٖٔٗ)جمع القرآف برقـ ( ّ)جزء مف حديث أخرجو البخارم في كتاب فضائؿ باب  - ُ

 .ِْٗ/ُ، كمناىؿ العرفاف لمزرقاني  ُِٓلمناع القطاف ص 
 (.َْٗ-َْٖ)الرحيؽ المختـك لصفي الرحمف المباكفكرم  - ِ



 

 40صفحة

 :أتُفيرِ ااعتًبدِ ةآيل
إما في  قتتـ مدارستو كمناقشة صاحب تو بعد أفينفذ االقتراح حسب طبيع

يعرض في صكرتو النيائية  ذلؾكعقب اجتماع آخر، في نفس االجتماع أك 
، فإذا تمت المكافقة ينفذ مباشرة إذا  ىالمتصكيت عميو إما بالمكافقة أك عدـ

 .كاف سيؿ التطبيؽ

 :ْبجٓت اعتًبد
 لؤلعضاءدكف الرجكع  مف يمكف لمرئيس المكافقة عمى المقترح أك رفضو  -ُ

 .إف كانت لو الصبلحية في ذلؾ

بغالب عميو كافة ألخذ المكافقة  األعضاءعرضو كتقديمو إلى يمكف   -ِ
 .األعضاء

تشكيؿ لجنة مصغرة مف األعضاء لمبت في االقتراح خاصة إذا كاف   -ّ
 .بعيدان المقبؿ مستعجبلن كمكعد االجتماع 

  :اكيفيت تُفيرِ
 :خبلؿ الطرؽ الثبلث اآلتية مف ينفذ المقترح

 .ينفذ مباشرة إذا كاف سيؿ التطبيؽ -ُ

 .لمتنفيذؿ لجنة خاصة متشؾ -ِ

 كيممؾ قكاستيعاب قصاحب المقترح بتنفيذه ألنو األقرب إلى فيـ يقـك -ّ
 .تطبيقوؿالحماسة 



 

 41صفحة

 اخلبمتت
إدارة االجتماعات بحث  إتماـالحمد هلل الذم أعانني عمى 

بتسميط الضكء عمى مكضكع  ))كالذم قمت مف خبللو  الفنية
مف خبلؿ الجكانب الشرعية كاإلدارية كقسمتو إلى  (( االجتماع

 .أربعة فصكؿ
 االجتماع: األول
 كالمياـ  كالصفات الييكؿ: الثاني
 محضر االجتماع: الثالث
 المقترحات كالتكصيات: الرابع

 أصبتفإف  ،جيدم كطاقتي قعمٌي ككسع بو كىذا ما مٌف اهلل
ف  ،فمف تكفيؽ اهلل مف  كأتقبؿ ،فمف نفسي المقصرة أخطأتكا 

عز -القارئ الكريـ اإلضافة كالتصحيح عمى البحث كأسأؿ اهلل
بما يحمؿ في طياتو مف أمة اإلسبلـ  منو أف تستفيد -كجؿ
رشادات مفيدة معاف  .عظيمة كا 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين



 

 42صفحة

 :المراجع 
دار : ّ،ط "الفوائد" ( .ـ ُِٖٗ –ىػ  َُِْ. ) ابف القيـ الجكزيو  -ُ

 .سئالنفا

 .دار الفكر: " زاد المعاد" (. ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ. )قيـ الجكزيواؿابف  -ِ

، "أيسر التفاسير"( . ـ  ََِّ –ىػ  ُِْْ. )ابي بكر جابر الجزائرم -ّ
 . مكتبة العمـك كالحكـ: ، المدينة المنكرةٓط

محمد /  الشيخ، المحقؽ  "سنن ابي داود". ابي داكد سميماف السجستاني -ْ
 .مكتبة المعارؼ: ، الرياض ُناصر الديف األلباني، ط

، المحقؽ  "مجموع الفتاوى" ( .ـ ُٓٗٗ –ىػ  ُُْٔ. ) حمد بف تيميةأ -ٓ
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ : عبدالرحمف بف قاسـ /  الشيخ

 .الشريؼ

مسند اإلمام أحمد بن " ( .ـ ََِٖ –ىػ  ُِْٗ.) حمد بف حنبؿ الشيبانيأ -ٔ
 . مؤسسة الرسالة: ِمجمكعة محققيف، ط ، "حنبل

، مجمكعة  "فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حمد بف عمي بف حجرأ -ٕ
 . دار المعرفة: محققيف ، بيركت 

 "سمسمة ابن مهاراتك وتدريب عمى مهارات إدارة االجتماعات"  .حمد ماىرأ -ٖ
 .الدار الجامعية: ، االسكندرية

دار : ُ، ط "مهارات إدارية" ( .ـ ََُِ –ىػ  ُُّْ.) باسـ الحميرم -ٗ
 . الحامد لمنشر كالتكزيع



 

 43صفحة

دار : ٗ، ط "في ظطل القرآن"( . ـ َُٖٗ –ىػ ََُْ. )سيد قطب -َُ
 . الشركؽ

الرحيق " ( .ـ ُٕٗٗ –ىػ  ُُْٖ. ) صفي الرحمف المباركفكرم -ُُ
 .فمكتبة العبيكا: ُط ، "المختوم

: ، بيركت  "فيض القدير شرح الجامع الصغير"  .عبدالرؤكؼ المناكم -ُِ
 .دار المعرفة

 . "إدارة االجتماعات الفعالة" ( .ـ َُُِ.) عبدالرحمف تكفيؽ -ُّ

،  "المغني" ( .ـ ُِٗٗ –ىػ  ُُِْ.) ةحمد بف قداـأعبداهلل بف  -ُْ
ىجر لمطباعة : ِعبدالفتاح الحمك، ط. عبداهلل التركي ك د. د/ المحققيف
 . كالنشر

مؤسسة عمـك : ،مجمكعة محققيف  "السيرة النبوية" .ف ىشاـعبدالممؾ ب -ُٓ
 .القرآف

حكام اإل" ( .ـ َُٖٗ –ىػ  ََُْ.) عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم -ُٔ
 . دار الكتب العممية: ، بيركت "في أصول األحكام

 . ّ، ط "المعجم الوسيط".   مجمكعة مؤلفيف -ُٕ

سميرة خمؼ /  ، المحقؽ  "مختار الصحاح". بي بكر الرازمأمحمد بف  -ُٖ
 . المركز العربي لمثقافة كالعمـك: المكالي

الجامع ألحكام "( . ـ  ُّٗٗ –ىػ  ُُْْ. )محمد بف أحمد القرطبي -ُٗ
 . دار الفكر:  "القرآن



 

 44صفحة

 ( .ـ ُِٗٗ –ىػ  ُُِْ.) محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم -َِ
 . دار الكتب العممية: ، بيركت ُ، ط "صحيح البخاري"

محمد /  الشيخ، المحقؽ  "سنن الترمذي". بف عيسى الترمذممحمد  -ُِ
 .مكتبة المعارؼ: ، الرياض ُناصر الديف األلباني، ط

،  "لسان العرب"( . ـ  ُْٗٗ –ىػ  ُُْْ. )محمد بف مكـر بف منظكر -ِِ
 . دار صادر: ، بيركتّط

محمد /  الشيخ، المحقؽ  "سنن ابن ماجه". محمد بف يزيد القزكيني -ِّ
 .مكتبة المعارؼ: ، الرياض ُناصر الديف األلباني، ط

صحيح "  ( .ـ ُٖٖٗ –ىػ  َُْٖ. ) محمد ناصر الديف األلباني -ِْ
 .المكتب اإلسبلمي: ،ّ، ط"الجامع الصغير

 ،"شرح صحيح مسمم" ( .ـ ُٓٗٗ –ىػ  ُُْٓ.) محيي الديف النككم -ِٓ
 . معرفةدار اؿ: ، بيركت ِخميؿ مأمكف شيحا، ط/ المحقؽ السيد

، "صحيح مسمم" ( .ـ ُُٗٗ –ىػ  ُُِْ.) مسمـ بف الحجاج النيسابكرم -ِٔ
 . دار الحديث: ، القاىرة ُمحمد فؤاد عبدالباقي، ط/ المحقؽ السيد

 . العبيكاف: ِ، ط"إدارة االجتماعات"(.ـ َُُِ.)كليد شحادة، مترجـ -ِٕ



 

 45صفحة

 احملتٕيبث

 زقى انصفحت املٕضٕع 

 1 مقدمة 

 22-2 االجتماع: الفصل األول  

 4  عريف االج ماع 

 5-4 عدد مو يلعقد بهم االج ماع 

 8-6 مشروعي ه 

 9 فضله 

 10  لواعه 

 10  يئ ه وشكله 

 14-10  واعده 

 14   دافه 

 16-15 ودواعيه  سبابه 

 17 عله اإلعالو 

 21-17 آدابهمو  

 22 ضوابطه 

 29-23 الهيكل والصفات والمهام: الفصل الثاني  

 25 رئيا االج ماع 

 25 صفا ه 



 

 46صفحة

 زقى انصفحت املٕضٕع 

 26 مهامه 

 26  وصيات 

 27 المقرر  و السكر ير 

 28-27 صفا ه 

 28 مهامه 

 29 األعضاء 

 29 صفا هم 

 29 مهامهم 

 34-30 محضر االجتماع: الفصل الثالث  

 32  عريفه 

 32   مي ه 

 32 كيفية إعداده 

 33  ساسيا ه 

 34 بلي ه 

 39-35 المقترحات والتوصيات: الرابع الفصل 

 37 مصدر ا 

 37  عريفها 

 38-37 مشروعي ها 

 38   مي ها 



 

 47صفحة

 زقى انصفحت املٕضٕع 

 38 صاحبها 

 38 ضوابطها 

 39 آلية اع ماد ا و لفيذ ا 

 39 جهة اع ماد ا 

 39 كيفية  لفيذ ا 

 40 الخا مة 

 43-41 المراجع 

 46-44 الفهرا 

 

 


