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                                                                                                                ٗصاسح اىزشثيخ           

 اىز٘جئ اىفْي اىؼبً ىيغخ اىفشّغيخ  

 "اىَششحيِ ى٘ظيفخ سئيظ قغٌ "في إطبس دٗسح 

 

  

:ثؼُٕاٌيؾبػشح   

 ئداسح االعزًبػبد انلُٛخ نوغى انهـخ انلشَغٛخ 

 اىَْطقخ اىزؼييَيخ ثَْطقخ اىجٖشاء 

 ٍنزت اىز٘جئ اىفْي ىيغخ اىفشّغيخ 

 انًٕعٓخ انلُٛخ نهـخ انلشَغٛخ    

 ئَغٙ ؽغٍ كبػم 
     



 
P

A
G

E
2
 

 فٖشعذ 
 ٍقذٍخ

 رؼبسيف

 رؼشيف ثَؼْٚ اإلداسح - 

 رؼشيف ثَؼْٚ االجزَبع اىفْي -

 اىفْيخ  ػقذ االجزَبػبدأعجبة -

  أثْبء ٍشاحو االجزَبع سئيظ اىقغٌ ٗدٗسٓ 

        ٍشحيخ ٍب قجو اّؼقبد االجزَبع : اىَشحيخ األٗىٚ

  ٍشحيخ أثْبء اّؼقبد االجزَبع  : اىَشحيخ اىثبّيخ

 ٍشحيخ ٍب ثؼذ االجزَبع : اىَشحيخ اىثبىثخ 

 ّجبح االجزَبػبد ٍغئ٘ىيخ اىقبئذ ٗاألػضبء 

 اىصفبد اىزي يجت أُ يزحيٚ ثٖب اىشئيظ - أ

 األداة اىزي يجت ارجبػٖب ٍِ قجو األػضبء  - ة

 قبئَخ اىَصبدس

 

 

       

  

 

 

 



 
P

A
G

E
3
 

 اىَقذٍخ

يٍ انًؼشٔف نذٖ انغًٛغ أٌ يٓبو سئٛظ انوغى رُوغى ئنٗ شوٍٛ سئٛغٍٛٛ يُٓب         

يب ْٕ ئداس٘ ٔيُٓب يب ْٕ كُٙ ٔيٍ أثشصْب كُٛب يزبثؼخ أػًبل انًؼهًٍٛ ٔانطالة 

ٔانزخطٛؾ نألَشطخ انًخزهلخ ٔئكبدح أػؼبء انوغى ثكم يب ْٕ عذٚذ ٔانز٘ يٍ شأَّ 

 .كلبءارٓى انًُٓٛخ سكغ يغزٕٖ أداءْى ثبنظلٕف ٔرؾغٍٛ

ٔرؼذ االعزًبػبد انلُٛخ ٔعٛهخ كؼبنخ نزؾوٛن رنك كٓٙ يٍ يٓبو سئٛظ انوغى              

األعبعٛخ انزٙ ٚغزطٛغ ثٓب يٍ خالل انًُبهشبد ٔاالعزًبع نًب ٚغزغذ ثبنظلٕف 

يغبػذح ؽبهًّ ػهٗ رلبد٘ انًؼٕهبد ٔئٚغبد انؾهٕل كؼال ػٍ ئصشائٓى ثكم يغزؾذس 

رٕاطم ثٍٛ انًؼهى ٔؽالثّ ٔثُّٛ ٔثٍٛ ثٛئزّ انًذسعٛخ يًب ٚغؼم انًؼهى كٙ ٔعبئم ال

 .أكضش ئٚغبثٛخ ٔكبػهٛخ كٙ طلٕكّ ُٔٚزٓٙ ثخذيخ رطٕس انؼًهٛخ انزشثٕٚخ ككم

 رؼشيف اإلداسح

 ٔانشهبثخ ٔانزٕعّٛ ٔانزُغٛن ٔانزُظٛى انزخطٛؾ، ْٙ ػًهٛخ انؼهٕو االعزًبػٛخيٍ كشع  [1]اإلداسح

.                                                                                                                     انًٕاسد انًبدٚخ ٔانجششٚخ نهٕطٕل ئنٗ أكؼم انُزبئظ ثأهظش انطشم ٔاهم انزكبنٛق انًبدٚخ 

اإلداسح ْٙ انوٛبو ثزؾذٚذ يب ْٕ يطهٕة ػًهّ يٍ : Frederick Taylorٚك ربٚهٕس كشدس

انؼبيهٍٛ ثشكم طؾٛؼ صى انزأكذ يٍ أَٓى ٚإدٌٔ يب ْٕ يطهٕة يُٓى يٍ أػًبل ثأكؼم ٔأسخض 

 .انطشم

ئٌ اإلداسح كٍ ُٚؾظش كٙ رٕعّٛ ٔرُغٛن ٔسهبثخ ػذد يٍ : William Whiteٔثهٛبو ٔاٚذ 

 .ٚخ يؾذدح أٔ رؾوٛن ْذف يؼهٕواألشخبص إلَغبص ػًم

اإلداسح ْٙ انٕظٛلخ انزٙ ػٍ ؽشٚوٓب ٚزى انٕطٕل ئنٗ انٓذف : Livingstoneنٛلُغغزٌٕ 

 .ثأكؼم انطشم ٔأههٓب ركهلخ ٔكٙ انٕهذ انًُبعت ٔرنك ثبعزخذاو اإليكبَٛبد انًزبؽخ نهًششٔع

 :انغبثوخ ًٚكُُب ٔػغ رؼشٚق أكضش ركبيال نإلداسح ٔرنك ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ كٙ ػٕء انزؼبسٚق

 ٔانشهبثخٔدػى انؼبيهٍٛ ٔرشغٛؼٓى،  ٔانزُغٛن ٔانزُظٛى ٔانزخطٛؾاإلداسح ْٙ ػًهٛخ انزٕعٛخ 

 .ػهٙ انًٕاسد انًبدٚخ ٔانجششٚخ ثٓذف انٕطٕل ئنٗ أهظٙ انُزبئظ ثأكؼم انطشم ٔأهم انزكبنٛق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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انزٕعٛخ  -انزٕظٛق  -انزُظٛى  -انزخطٛؾ : ٔرشزًم اإلداسح ػهٗ خًغخ ٔظبئق سئٛغٛخ ٔكًب ٚهٙ

 انشهبثخ –

       :رؼشيف ػبً ىنيَخ اجزَبع 

  www.almaany.com  رجؼب نًؼغى انًؼبَٙ انغبيغ

انزوبء ثًؼُٗ انزوبء أكشاد كٙ يكبٌ ٔصيبٌ  ككهًخ اعزًبع اعى يظذسِ اعزًغ ٔاالعزًبع يشادكّ

يؾذدٍٚ يٍ أعم يُبهشخ يٕػٕع يؼٍٛ ثٓذف انزٕطم ئنٗ ْذف يؾذد ًٔٚكٍ انوٕل أٌ 

االعزًبع نّ أسكبٌ ْٔٙ ٔعٕد ػذد يؼٍٛ يٍ انُبط ٚزلبػهٌٕ يؼب نزؾوٛن ْذف يؾذد ْٕٔ 

.. د اٜخشٍٚ ٔعٛهخ كؼبنخ نهًشبسكخ انغًبػٛخ ٔرجبدل ٔعٓبد انُظش ٔاإلكبدح يٍ خجشا  

 :رؼشيف ثَؼْٚ االجزَبع اىفْي ثبىَذاسط

ْٕ اعزًبع  داخهٙ دٔس٘ كم أعجٕع أٔ أعجٕػٍٛ ٚؼذِ سئٛظ انوغى أٔ يششف انًبدح يغ ؽبهى 

انًؼهًٍٛ يٍ أعم يزبثؼخ انغٕاَت انلُٛخ انًإصشح ػهٗ عٛش انؼًهٛخ انزشثٕٚخ كٙ انظلٕف انزٙ 

اػذاد )ٔنًُبهشخ أ٘ يؼٕهبد يٍ شأَٓب ئػبهخ عٛش رُلٛز انًُٓظ عٕاء يٍ َبؽٛخ  ٚذسعٌٕ ثٓب

كًب ٚزى يُبهشخ انخطؾ انخبطخ ......( ٔعبئم انزؼهٛى–انجٛئخ انًذسعٛخ –انطالة -انكزت-انذسٔط

ثبألَشطخ انذاخهٛخ أٔ انخبسعٛخ ٔرؾذٚذ يٓبو كم ػؼٕ كٙ انوغى ٔرنك يٍ أعم رُظٛى انؼًم 

ٔثبنشؿى يٍ اٌ اَؼوبدْب ػشٔس٘ ؿٛش أَُب َغذ ثؼغ .ٖٔ األداء نهًؼهى ٔاالسروبء ثًغذ

 انؼُبطش انزٙ رغزخق ثٓب أٔ ال رؾجزْب ٔانغإال ْٕ نًبرا َغزًغ ؟
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 ىَبرا ّجزَغ ؟
:إٔذاف ىالجزَبػبد اىفْيخ ٍثو  

  ًّٔعٛهخ كؼبنخ نهزلبػم ٔانزٕاطم ثٍٛ انوبئذ ٔؽبه 

 ٔعٛهخ نطشػ يٕػٕػبد يؾذدح ٔهٛبط سدٔد انلؼم نذٖ االػؼبء. 

 انؼًم ػهٗ انوٛبو ثجؼغ انزـٛٛشاد كٙ ؽشم ٔأعبنٛت انؼًم . 

 يُبهشخ ثؼغ انغٛبعبد انغذٚذح انخبطخ ثبنًبدح. 

 يُبهشخ انًشبكم انًشزشكخ ٔئٚغبد ؽهٕل نٓب. 

 رٕصٚغ انًٓبو ٔانًغئٕنٛبد يغ يشاػبح انزُغٛن ثُٛٓى . 

  األيٕس انًشرجطخ ثأداء ثؼغ األكشادرٕػٛؼ ثؼغ. 

 رُشٛؾ نهزشبٔس ٔرجبدل انخجشاد ثٍٛ انًؼهًٍٛ ٔيؾؼٍ نكشق اإلثذاػبد. 

 رشعٛخ انؼالهبد ثٍٛ انًؼهًٍٛ ثؼؼٓى ثجؼغ ٔخهن سٔػ انٕالء نهوغى. 

  االْزًبو ثبنًؼهًٍٛ انغذد ٔرشغٛؼٓى ػهٗ انزأههى ٔانؼطبءٔاإلعزلبدح يٍ خجشاد

انوبئذ ػٍ ؽشٚن االعزًبع انلُٙ أٌ ٚغغذ يٓبيّ انغبثن  صيالءْى   ْٔكزا ٚغزطٛغ

 :ركشْب ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

كٕٓ ٚخطؾ نالعزًبع ُٔٚظى انؼًم ٕٔٚظق نكم يًٓخ األطهؼ نهوٛبو ثٓب ٕٔٚعّ 

                   .انغًٛغ نهًغبس انغهٛى كٙ رُلٛز انًٓبو ٚشاهت انزُلٛز نًب ٔسد يٍ رٕطٛبد
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القسم 

االجتماعات الفنية 
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 سئيظ اىقغٌ ٗدٗسٓ أثْبء ٍشاحو االجزَبع 

 :ٍشحيخ ٍب قجو اّؼقبد االجزَبع: اىَشحيخ األٗىٚ

(ميذ  ميْبُ في مزبثٖب ق٘اػذ إداسح االجزَبػبد  : مَب حذدرٔ اىزشث٘يخ : )ػيٚ سئيظ اىقغٌ ػَو اآلري  

 رؾذٚذ األْذاف ٔطٛبؿزٓب ٔيشاعؼخ كبكخ انًؼهٕيبد ٔانزؼهًٛبد ٔانزغٓٛضاد نالعزًبع .1

 ثبألػؼبء

ئػذاد عذٔل األػًبل أٔ انجُٕد انزٙ عٛزى انزطشم ئنٛٓب كًب ٚزى رؾذٚذ ربسٚخ االعزًبع . 2

ٔيذرّ يغ يشاػبح ػذو ئؽبنخ انضيٍ ٔئخزٛبس ٔهذ يُبعت نؼوذ االعزًبع ٔرؾذٚذ يكبَّ ٚغت 

كٌٕ ػهٗ سئٛظ انوغى ئثالؽ اإلداسح انًذسعٛخ ثبنًٕػذ انضبثذ نٕٛو االعزًبع انلُٙ ػهٗ أٌ ٘

كٙ انـبنت ٚكٌٕ انًكبٌ . كٙ انٕٛو ٔانغبػخ انزٙ ٚغزطٛغ كم ؽبهى انؼًم انزٕاعذ كٛٓب ٔاالنزوبء

ٔكٙ ؽبنخ ػذو رٕاكن انغذٔل ػهٗ سئٛظ انوغى انزُغٛن يغ ( هغى انهـخ انلشَغٛخ)ثـشكخ 

 .اإلداس٘ انًغئٕل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كٙ ؽبل اعزخذاو انشئٛظ نٕعبئم ػشع كؼهّٛ رشرٛت كبكخ األعٓضح انًطهٕثخ ٔانؾشص ػهٗ  -3

 .........اخزٛبس ؿشكخ يُبعجخ دسعخ اإلػبءح كٛٓب ٔاػؾخ ٔانزٕٓٚخ
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        انغجذ

        

        األؽذ

        

        االصٍُٛ

        

        انضالصبء

        

        االسثؼبء

        

        انخًٛظ
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:إٌٔ اىجْ٘د اىزي رطشح  في جذٗه األػَبه  ىالجزَبػبد اىفْيخ    

 يزبثؼخ ٔيُبهشخ ئػذاد انذسٔط 

  يزبثؼخ عٛش انًُٓظ ٔيب هذ ٚوبثم ْزا يٍ رأخٛش أٔ طؼٕثخ كٙ ثؼغ انذسٔط 

  األَشطخ انًكهق ثٓب انوغى ٔيُبهشخ أككبسْب 

 ػٓى ثذاخم انظق ٔيؾبٔنخ يزبثؼخ انطالة ٔيغزٕٚبرٓى ثم ٔيب ٚوبثم انًؼهى يٍ يشبكم و

 إلٚغبد انؾهٕل نٓب

  يزبثؼخ انًؼهًٍٛ انغذد ٔئيذادْى ثكم يب ٚؾزبعَّٕ يٍ يؼهٕيبد ٔئششاكٓى كٙ انؾذٚش

 ٔانًُبهشبد 

  ُٙانزجهٛؾ ثًغزغذاد انزٕعّٛ انل 

  ئصشاء انًُبْظ ػٍ ؽشٚن رؾذٚش انٕعبئم ثظلخ يغزًشح 

 ص انًُٓظاإلًَبء انًُٓٙ ٔانزارٙ يٍ هجم انًؼهًبد ثًب ٚخ 

                                                  

 .اعزحضبس اىَشاحو األسثغ ىالجزَبع في رْٕٔ ىينُ٘ ٍزإٔجب ىيخ٘ض فيٖب ثْجبح.  3

 أ٘ ثذاٚزّ  رشنيو االجزَبع: انًشؽهخ األٔنٗ

 ٍشحيخ اىْقبػ ٗاىشد اىؼصف اىزْٕي: انًشؽهخ انضبَٛخ

 ٕٗي ٍشحيخ ٗج٘د حي٘ه ٗرغ٘يبد ثيِ األطشاف ٍشحيخ اىزطجيغ  :انًشؽهخ انضبنضخ

 ٍشحيخ اى٘ص٘ه إىٚ قشاساد جَبػيخ ٍزفق ػييٖب  ٍشحيخ األداء: انًشؽهخ انشاثؼخ

رشريت اىَ٘ض٘ػبد ثشنو ٍزغيغو ٗثبىز٘اىي في اىضٍِ اىَحذد ىٖب ٗيفضو ٍِ األعٖو . 4

 إىٚ األصؼت  

 رحذيذ ثْذ ٍب يغزجذ ٍِ أػَبه . 5
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:حيخ إّؼقبد االجزَبع ٍش:اىَشحيخ اىثبّيخ    

ٔٚزٕهق ( يٍ ثذاٚخ االعزًبع ٜخشِ)رشًم كبكخ انلؼبنٛبد انزٙ رزى خالل كزشح ػوذ االعزًبع 

َغبػ ئداسح االعزًبع كٙ ْزِ انًشؽهخ ػهٗ يذٖ عٕدح اإلػذاد نٓب كٙ انًشؽهخ انغبثوخ كًب ٚؼزًذ 

ػهٗ يذٖ رلٓى كم يٍ انشئٛظ ٔانًشؤٔط نألدٔاس انًطهٕثخ يُٓى ٔرُلٛزْب ػهٗ انٕعّ 

 . ةانًطهٕ

 :ٔكٙ اكززبػ االعزًبع انلؼهٙ ٚوٕو انشئٛظ ثبٜرٙ 

 رزكٛش ثٓذف االعزًبع انؾبنٙ ٔسثطّ ثًب عجن -ؽظش نهـبئجٍٛ  -شكش –رشؽٛت  -1

 ؽشػ انًٕػٕػبد ٔاٚظبل انًؼهٕيخ ثشكم ٔاػؼ ثبنزٕانٙ كٙ انضيٍ انًؾذد نٓب  -2

 االْزًبو نكم إَٔاع األعئهخ ٔاالعزلغبساد انًطهٕة انشد ػهٛٓب  -3

ئٚوبف انُوبشبد انغبَجٛخ أٔ انضشصشح ػذو : انُوبػ ٔيُؼّ يٍ االَؾشاف ػٍ ْذكّ رٕعّٛ -4

انغًبػ نهجؼغ ثبالعزئضبس ثبنؾذٚش ٔؽلع انُظبو داخم االعزًبع ثم ٔاؽزشاو آداة 

 انؾٕاس ٔهٕاػذِ 

 اخزٛبس األعهٕة انًُبعت نهزؼبيم يغ انًشبسكٍٛ ثبخزالف إَاػٓى -5

 ػهٗ انًشبسكخ ٔاالعزلبدح يٍ خجشاد األخشٍٚ اؽزؼبٌ كئخ انًؼهًٍٛ انغذد ٔؽضٓى  -6

 رذٍٔٚ يب هذ رى انزٕطم ئنّٛ يٍ هشاساد ثٍٛ األػؼبء  -7

اخززبو االعزًبع ثبنٕهذ انًؾذد ٔانززكٛش ثًب رى انزٕطم ئنّٛ يغ شكش األػؼبء  -8

 .ٔرزكٛشْى ثبنزكهٛلبد ٔيٕػذ االعزًبع انوبدو

 ع ٔػهٗ يب رى يٍ ركهٛلٓى ثّرٕهٛغ انًؼهًبد ٔسئٛظ انوغى ػهٗ يب ٔسد كٙ االعزًب -9

 سئٛظ ػهٗ ُٚجـٙ نزا    .األػًبل عذٔل ثُٕد عًٛغ األػؼبء اعزٛؼبة يٍ انزأكذ -10

 ػهّٛ ارلن يب رُلٛز ٚزى نى ئرا نالعزًبع هًٛخ كال. انزكبنٛق رُلٛز يزبثؼخ- االعزًبع،

 .انًغزًشح ثبنًزبثؼخ
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 :ٍشحيخ  ٍب ثؼذ إّؼقبد االجزَبع :اىَشحيخ اىثبىثخ 

 :ثؼذ عهغخ االعزًبع ػهٗ انشئٛظ ػًم اٜرٙ

االعزًبع ثكم يب ؽذس ٔكم يب ؽٕٖ كٙ يشاؽهّ انغبثن ركشْب يغ اعزؼًبل طٛـخ  ر٘ثيق -1 

ئػذاد يؾؼش انًبػٙ ٔٔطق انٕهبئغ ثشكم دهٛن يغ ػذو اعزخذاو أ٘ آساء شخظٛخ 

يب داس يٍ يُبهشبد  ػُذ َٓبٚخ االعزًبع الثذ أٌ ٚوذو يؾؼش أٔ يهخض ٚغغم كّٛ كم: االعزًبع

ٔيٕػٕػبد ٔهشاساد، ٔرٕصٚغ انًٓبو انزٙ أعلشد ػٍ االعزًبع، ٔٔهذ ئَغبصِ، ٔاألشخبص 

انزٍٚ ٚزى رٕصٚغ انؼًم ػهٛٓى، ٔالثذ يٍ رؾذٚذ االعزًبع انوبدو هجم اَلؼبع انغهغخ، صى ٚطجغ 

. ٕٔٚصع ػهٗ األػؼبء ثؼذ أٚبو يٍ ػوذ االعزًبع

 رشق يٍ األػؼبء آساءْى ثّانشئٛظ االعزًبع ٔٚظ يقيٌ -2 

هٛبو األػؼبء ثبنًٓبو انًُٕؽخ ئنٛٓى ٔرغذٚذ يٕػذ آخش نالعزًبع انوبدو نًُبهشخ  ٍزبثؼخ -3

     .انًغزغذاد

 ّجبح االجزَبػبد ٍغئ٘ىيخ اىقبئذ ٗاألػضبء

 اىصفبد اىزي يجت أُ يزحيٚ ثٖب اىشئيظ - أ

 أٌ ٚكٌٕ يزؾذصب نجوب نذّٚ ؽغٍ ئنوبء  (1

 انجظش٘ٚؾبكع ػهٗ االرظبل  (2

 اٚٓزى ثهـخ انغغذ ٔئٚؾبءارّ (3

 ِٚزؾكى كٙ اَلؼبالد (4

 يغزًؼب عٛذا  –أٌ ٚكٌٕ خهٕهب  (5

 أٌ ٚكٌٕ ثؼٛذا ػٍ انـشٔس ٔانخغم ٔانؾغبعٛخ (6

 أال ٚكشس َلغّ (7

 أٌ ٚزوجم أساء األخشٍٚ (8
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 نصائح للرئيس

 ال تعطي احياء لألعضاء بأهنن يف غرفت استجىاب -1

 املستىي املطلىب ال تعجزهن وال تتكلن بكالم هبهن أو دون -2

 ال تثري حفيظت أحد بالنقد املباشر -3

 ال تتحدي أو تعلي هن وترية النقاش  -4

 األداة اىزي يجت ارجبػٖب ٍِ قجو األػضبء - ة

 انٕطٕل يجكشا نالعزًبع  (1

 اؽزشاو انوبئذ ٔانضيالء (2

 ػذو انزؾذس ئال ثارٌ أصُبء االعزًبع (3

 ػذو انخشٔط ػٍ يٕػٕع انُوبػ األعبعٙ  (1

 ثأؽبدٚش عبَجٛخػذو انزؾذس  (2

 

 ما تـــدل أو تشيــــر إليـــــــــــــه العبــــــــارة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 دالنخ ػهٗ ػذو ٔعٕد ْذف نالعزًبع ال أسٖ يجشساً نؼوذ االعزًبع 1

 ٚشٛش ئنٗ أٌ َزٛغخ االعزًبع كبَذ يؼذح عهلبً  كبٌ ٔعٕد٘ كٙ االعزًبع شكهٛب 2

 ئشبسح ئنٗ اَّ هذ اعزضُٙ يٍ هشاساد االعزًبع نى ٚكٍ كٙ االعزًبع أ٘ شٙء ٚخظُٙ 3
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 ٕو رؼزقذ أُ االجزَبػبد ضشٗسيخ أً ال ؟  ( أ

 أخشٙ               الّؼٌ      

أرمش في ثالس ّقبط ثبخزصبس ٍجشساد إجبثزل ؟( ة  

1-         ............................................................................................  

2-         ............................................................................................  

3-        ............................................................................................

 .  

 :.االجزَبػبد ٍِ ٗجٖخ ّظشك أعجبة فشو عجو ( ج

1-        ............................................................................................  

2- ....       ........................................................................................  

3-        ............................................................................................  

4- ......................................................       ......................................  

5-        ............................................................................................  

6-        ............................................................................................  

7- .    ...........................................................................................  

 ؽذد صالصخ يٕاػٛغ ًٚكٍ يٍ أعم كم ٔاؽذ يُٓب أٌ رؼوذ اعزًبع نذٚك كٙ انًذسعخ؟ (د

1- .    .................................................................................... 

2-  .    .................................................................................... 

3- ......................................................................    ............... 
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 اعزًبع يؾؼش

انذساعٛخ انلزشح اخزجبساد ئػذاد:  االعزًبع يٕػٕع  

  11 أكزٕثش 2112 انضبَٛخ انؾظخ   انوغى يؼهًٙ ؿشكخ:  االعزًبع يكـــــبٌ 

األؽذ ٕٚو:  االعزًبع يٕػــــذ  

:  انًشـــــبسكـــــٌٕ   

كشٚى َجٛم. أ   -أؽًذ يؾًذ. أ  -َٕس كزؾٙ. أ  -ػجذهللا ؽغٍ. أ -  

 يهخض انذساعٛخ انلزشح اخزجبساد كٙ انؼًم ٔآنٛخ ػٕاثؾ رؾذٚذ:  االعزًبع يٍ انٓذف 

 ؽذد صى انؼظبئش ثؼغ ثششة ثذأ ٔهذ انضبَٛخ انؾظخ االعزًبع ثذأ االعزًبع كٙ داس نًب

 يؼظى أٌ يٕػؾب يٕػؾب انوغى سئٛظ رؾذس ٔهذ.  االعزًبع يٍ انٓذاف انوغى سئٛظ

 َغخ عشٖ انزٙ ٔ انلُٙ انزٕعّٛ يٍ انٕاسدح ثبنؼٕاثؾ االنزضاو ػذو ثغجت ْٙ انًشبكم

 االعزًبع ثذاٚخ كٙ انًؼهًٍٛ ػهٗ ٔهشاءرٓب رٕصٚؼٓب صى انوغى يؼهًٙ ثؼذد انؼٕاثؾ َششح

 نلزشح االعزًبع رٕهق رنك ٔثؼذ.  ٔرُلٛزِ ثٓب ٔسد ٔثًب ثبالنزضاو انًؼهًٍٛ رٕهٛغ صى. 

انشاؽخ كزشح ثؼذ دهبئن خًظ ساؽخ  

:انًغزًؼٌٕ هشس   

•   انغبدط انظق الخزجبس ػجذهللا ؽغٍ. أ ئػذاد   

•    انغبثغ انظق الخزجبس َٕس كزؾٙ. أ ئػذاد   

•   انضبيٍ انظق الخزجبس أؽًذ يؾًذ. أ ئػذاد  

•   انزبعغ انظق الخزجبس كشٚى َجٛم. أ ئػذاد   

.•   أٚبو ػششح خالل اخزجبساد ًَبرط صالس ئػذاد يؼهى كم ػهٗ.   

•  نزٕصٛوٓب انطهجخ يهلبد نؾلع نهوغى يـُبؽٛغٛخ أهشاص ثزٕكٛش أؽًذ يؾًذ االعزبر ٚكهق   

•  األؽذ ٕٚو انزبنٙ االعزًبع ػوذ ٚزى 22 انًكبٌ َلظ كٙ ظٓشا انضبَٛخ انغبػخ أكزٕثش  

  انٕدٚخ سئٛظ األؽبدٚش ٔرجبدنٕا انؾؼٕس عًٛغ انوغى سئٛظ ؽَّٛب رنك ثؼذ

انوغى                                                                                                   

انغبثن؟ االعزًبع يؾؼش ػهٗ رالؽع يبرا كٙ ارؾشٚش.... ... /  21  

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................ 
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 قبئَخ اىَصبدس

  ميت ميْيِ "ق٘اػذ اداسح االجزَبػبدKate Kennan" 

  1999اىَشمض اىؼشثي ىيجح٘س اىزشث٘يخ  "ّبدس أحَذ أث٘ شيخخ"اداسح اى٘قذ 

ً 

  اّزشّذwww.moudir.org 

  اّزشّذwww.manhal.net 

  اّزشّذwww.q8yet.com 

 

http://www.moudir.org/
http://www.manhal.net/
http://www.q8yet.com/

