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  ُمْسَتْخَلُص ْالَبْحثِ 

 تَ حتَْ  قْ نْ االَ مَ َمِديـَْنِة  ِيفْ  ةِ ي مِ الَ سْ إلِ اْ  ةِ وَ عْ الد  ةِ طَ شِ نْ أَ  زِ كَ ْر مَ  مُ يْ مِ صْ م. تَ  2012. أوفر رشدي أهدى
 ةْ سَ دَ نْ هلَ اْ ِقْسُم . ي عِ امِ جلَ اْ  ثُ حْ بَ لْ ). اَ Analogi Bandongan( انْ عَ وْ دُ انْ لبَ اْ  هِ يْ بِ شْ تَ  عِ وْ ضُ وْ مَ 
 ةِ ي مِ وْ كُ حلُ اْ  ةِ ي مِ الَ سْ إلِ اْ  مِ يْ اهِ رَ بْـ إِ  كِ الِ ا مَ نَ الَ وْ مَ  ةِ عَ امِ ا، جَ يَ جِ وْ لُ وْ نُـ كْ الت وَ  مِ وْ لُ لعُ اْ  ةُ ي ل ، كُ ةِ ي ارِ مَ عْ مَ الْ 
  .وْ ايُـ ع سدَ نْ وْ غُ ) أَ 2، (يْ ترِ وْ فُـ  كاَ يْ ا إِ يَ لِ وْ ) يُـ 1: (افْ رَ شْ . إِ قْ نْ االَ مَ 

، زُ كَ ْر مَ لْ ، اَ نُ كَ ، الس ةُ عَ يْـ بِ ، الط جُ رَ دْ مَ لْ ، اَ ةُ اعَ قَ لْ ، اَ لُ صْ فَ لْ ، اَ ةُ بَ تَ كْ مَ لْ ، اَ مُ يْ مِ صْ ، الت ةُ وَ عْ الد  الكلمة الرئيسة:
   .انْ عَ وْ دُ انْ بَ  ،هُ يْ بِ شْ ، الت الُ صَ ت االِ 

. يـُْرَجى ْعَوُة ِهَي قـَْلُب ْاِإلْسَالِم الِيتْ يـَْثُبُت َِا َويـَْنَتِشُر ِإَىل َأْحناَِء اْلَعاملَِ ِمْن َتْصِمْيِم َمرَْكِز  الد
َعاُب أَْنِشطَِة َدْعَوِة اْلُمْجَتَمِع، َوِإْنَشا ْعَوِة ْاِإلْسَالِميِة ِيفْ َمِديـَْنِة َماالَْنق ِاْسِتيـْ ِة بـَْنيَ أَْنِشطَِة الدُء ْاُألُخو

ْعَوِة ِيفْ اْلُمْجَتَمِع. َويُـ  َك الدْعَوِة، َوَيُكْوُن ُحمَر َماِت الدْرَجى ِمْن َمْوُضْوِع َتْشِبْيِه اْلَباْنُدْوَعاْن ُوُجْوُد ُمَنظ
ْاَجلَماَلِة َأْو نَاِحَيِة اْلَمزِيِة ْاخلَاصِة الِيتْ تـَُؤدْي ِإَىل َكْوِن َهَذا التْصِمْيِم َخيَْتِلُف َعِن ْاآلَخِر، ِإما ِمْن نَاِحَيِة 

َفِة.    اْلَوِظيـْ

َها، التـْربَِيُة، َوْاِخلْدَمُة، َوَنْشُر اْلُعُلْوِم التَكاُمِليِة، َوِسَياَسُة اْلَعالََقِة َوِمْن َوظَائِِفِه ْاَألرْ  َبِع ِمنـْ
َمْدرَِج، َوقَاَعِة ْاِالْجِتَماِعيِة، ُحيَاِوُل َهَذا التْصِمْيُم ِإَىل َمجِْعَها ِيفْ َشْكِل اْلَمْكَتَبِة، َواْلَفْصِل، َواْلَقاَعِة، َوالْ 

َعْة، َوالسَكِن، َوَمرَْكِز َوَساِئِل ْاِالتَصاِل. دِ    رَاَسِة الطِبيـْ

 اِْنِطالَقًا ِمْن َهِذِه اْلِفْكرَِة َأن َهَذا التْصِمْيَم َحيَْتاُج ِإَىل ِدَراَسِة ْاَجلْوَدِة. َوبـَْعَد َذِلَك تـَُنالُ 
اْلُكُتِب َوِدرَاَسِة ُمَقاَرنَِة ْاهلََدِف، َواْلبَـَيانَاِت ْاَألَساِسيِة الِيتْ تـََتَكوُن ِمْن اْلبَـَيانَاِت الثانَِويِة الِيتْ تـََتَكوُن ِمَن 

 اْلبَـَيانَاِت اْلَمْوُجْوَدةِ ُصَوِر اْلَمْوِقِع، َوبِْيَئِتِه، َوَحاَلِة قَاِئَمِتِه، َوُحمَْتِمالَتِِه، َوُمْشِكالَتِِه. ُأْجرَِي التْحِلْيُل لِِتْلَك 
  ُهْوِم التْصِمْيِم. ِلَمْعرَِفِة َحاَلِة اْلَمْوِقِع، َواْلَقاَعِة، َوالشْكِل، َواْلَمْظَهِ◌ الِذْي َسُيَخطُط لِلتْسِهْيِل ِيفْ نـَْيِل َمفْ 

  
 

 

 

 


