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حمخٌٕبث انربَبيج
.ايكٝاد٠ ايذلب١ٜٛ•

.حتفٝص ايعاًَني ٚاملػازنني يف األْد١ٜ ايضٝف١ٝ•

.ايتعاٌَ َع ايعاًَني ٚاملػازنني يف األْد١ٜ ايضٝف١ٝ•

.اإلبداع يف األْد١ٜ ايضٝف١ٝ•



إذا أردنا أن يتم العمل دون )

تعب فعلينا أواًل أن نتعب يف 

(.تعلم هذا العمل



انقٍبدة انرتبٌٕت
يب يؼىن انقٍبدة؟

 أَاَٗــا َــٔ ايداب١ ٜكــٛد :ٜكاٍ  ايطٛم، ْكٝض :ايًػ١ يف ايكٛد  
 نايديٌٝ املكد١َ يف ايكا٥د فُهإ ٚعًٝ٘ خًفٗا، َٔ ٜٚطٛقـــٗا

.ٚاملسغد ٚايكد٠ٚ

 ضًٛنِٗ ٚتٛجٝ٘ اآلخــــسٜٔ يف ايتأثٝـــس ع٢ً ايكـــدز٠ ٖٞ :ايكٝاد٠  
 اجملُٛع١ جتاٙ َطؤٚي١ٝ إذٕ فٗـــٞ .َػذلن١ أٖداف يتخكٝل
.املسض١َٛ األٖداف إىل يًٛصٍٛ املكـــــــٛد٠

 األفساد ضًـٛى ع٢ً ايتأثٝــــــس إىل تٗدف ع١ًُٝ ٖٞ :آخس تعسٜف  
.َع١ٓٝ أٖداف يتخكٝل جٗٛدِٖ ٚتٓطٝل

 ضًٛى ع٢ً يٝؤثس ٚقٛت٘ ْفٛذٙ ٜطتددّ ايرٟ ايػدط ٖٛ :ايكا٥د  
.ستدد٠ أٖداف إلجناش حٛي٘ َٔ األفساد ٚتٛجٗات



ٔاجببث انقٍبدة
.ٚإجناشات ْتا٥ج إىل اجملُٛع١ أٖداف حتٌٜٛ ع٢ً ايعٌُ•

.ايػدض١ٝ ٚأٖدافِٗ املؤضط١ أٖداف يتخكٝل ٚدفعِٗ األفـــــساد حفص•

  املباغس ٚغرل املباغس املطاع ذات ٚاملؤثسات املتػرلات َع ايتعاَـٌ قاب١ًٝ•
.ٚاألفساد باملؤضط١

 ٚأٖدافٗا باملؤضط١ ٜتعًل فُٝا ي٘ ٚايتدطٝـــط املطتكبٌ اضتػـــــساف•
.ٚأفسادٖا ٚخططٗا

.(اإلداز٠؟ عٓاصس ٖٞ َا) .األزبع١ اإلداز٠ ٚظا٥ف عٓاصس دعِ•

.املطتكبٌ قاد٠ َٔ جدٜد جٌٝ إعداد•

  يف تضب اييت ٚايتػٝرلات ٚاألضايٝب األفهـــــــاز يتبين ٚايتخدٟ ادتسأ٠•
.املؤضط١ صاحل



يٓبساث انقٍبدة انرتبٌٕت انُبجحت
.  ايتدطٝط 1)

.إجاد٠ ايتعاٌَ َع اآلخسٜٔ 2)

.االتضاٍ ٚايعالقات اإلْطا3١ْٝ)

. اذتٛاز ٚإداز٠ ايٓكاش 4)

.  إداز٠ ايٛقت 5)

.تػهٌٝ ٚإداز٠ ايفسٜل ادتُاعٞ 6)

. إداز٠ االجتُاعات7)

.حٌ املػهالت ٚاختاذ ايكسازات8)



يٓبسة االحصبل
ٔانؼالقبث اإلَسبٍَت 

 ايكا٥د متهــــٔ اييت األضاضٝــ١ املٗازات بٗا ٜٚكضد

 ٚايتأثرل َع٘ ايعاًَني َـــع ٚايتعــاٌَ ايتــٛاصٌ َٔ

 حـــاجـــــاتِٗ ٚتًب١ٝ َٛاٖبِٗ ٚتكدٜس بفاع١ًٝ،

 أٖــــداف ٚحيكــــكـــٛا ايفسٜل، بسٚح يٝعًُٛا املتٓٛع١

0ٚفاع١ًٝ بهفا٠٤ َؤضطتِٗ

حذد انسهٕكٍبث انخً حسبػذ انقبئذ انرتبٕي ػهى حتقٍق 
.يٓبسة انخٕاصم ٔبُبء انؼالقبث اإلَسبٍَت



  عـاداًل نٔ)ٚايتكدٜس االحذلاّ فٝٗا بٓا٠٤ بطسٜك١ ادتُٝع َعا١ًَ•

.(َػاعسِٖ ٚغازنِٗ ادتُٝع َع

  فاملِٗ، األِٖ تساعٞ َٚتدزج١ بٓا١ٝ٥ ايٓكد ع١ًُٝ تهٕٛ إٔ•

  0ٚقدزتِٗ طاقاتِٗ حدٚد يف ٚايتػٝرل االضتٝعاب ع٢ً ٚقدزتِٗ

  .يدِٜٗ اذتُاع ببعح نفٌٝ ٖٚرا ارتطط، يف ايعاًَني إغساى•

.(ٚايدعاب١ املسح بسٚح متتع) يدِٜٗ املع١ٜٛٓ ايسٚح زفع•

 ع١ًُٝ َٔ يالضتفاد٠ ايعاًَني بعض يد٣ ايك٠ٛ ْكاط عــصش•

0ايعاًَني ٚبني بٝٓ٘ ايك١ٜٛ ايعالقات َٔ قاعد٠ بٓا٤ يف ايتعــــصٜص

انسهٕكٍبث انخً حسبػذ انقبئذ انرتبٕي ػهى حتقٍق 
يٓبسة انخٕاصم ٔبُبء انؼالقبث اإلَسبٍَت



  اإلْطا١ْٝ ايفسد١ٜ ايعالقات دعِ يف ٚاملٓاضبات ايًكا٤ات َٔ اإلفـــــاد٠•

  املؤضط١ يف االجتُاع١ٝ ايعالقــــات يف نبرل أثس هلا ضٝهـــٕٛ ايتـــٞ

.(ادتُاع١ زٚح ت١ُٝٓ عًٞ اعٌُ)

اخل000َٚطاٚا٠ ٚعداي١ ٚأَا١ْ صدم َٔ اإلضالَٝـ١، بايكٝــِ ايتُطو•

.ٚايتٛجٝ٘ اإلزغاد ٚاضتدــــداّ َٛاٖبِٗ، ت١ُٝٓ عًٞ ايعاًَني َطاعد٠•

.ٚاملسؤٚضني ْفط٘ تكِٜٛ يف املٛعٛع١ٝ•

.ٚاإلبداع ايتجدٜد ع٢ً تػجٝع٘•

.َػهالتِٗ حٌ يف املسؤٚضني َٚطاعد٠ االجتُاعٞ ايتهافٌ•

انسهٕكٍبث انخً حسبػذ انقبئذ انرتبٕي ػهى حتقٍق 
يٓبسة انخٕاصم ٔبُبء انؼالقبث اإلَسبٍَت



يٓبسة حم املشكالث ٔاختبر انقشاساث

اخخٍبس  -5
 انبذٌم

حتذٌذ  -1
املشكهت

حتذٌذ  -2
اهلذف

حتذٌذ  -3
انبذائم

حقٌٕى  -4
انبذائم

حُفٍز  -6
انقشاس

خطٛات حٌ املػه١ً ٚاختاذ ايكساز



فٕائذ املشبسكت اجلًبػٍت يف اختبر انقشاساث
ي٘ ٚقبٛهلِ يًكساز املسؤٚضني يفِٗ املػازن١ حتكل.

ايكساز بتٓفٝر املسؤٚضني ايتصاّ شٜاد٠.

ايكساز ألٖداف املسؤٚضني اضتٝعاب.

يإلفساد ايعًٝا اذتاجات إغباع.

ايكساز يكبٍٛ أفسادٖا ع٢ً عػٛطا متازع ادتُاع١ 

.ي٘ ٚاإلذعإ

األفساد بني ايتعإٚ فسظ شٜاد٠.



حتفٍض انؼبيهني ٔاملشبسكني يف األَذٌت انصٍفٍت

 ضًٛى إىل اإلْطإ تدفع إغاز٠ أٚ فعٌ أٚ قــٍٛ نـٌ ٖٛ :ايتخفٝص•

.فٝ٘ اضتُسازٙ ع٢ً تعٌُ أٚ أفغٌ،

.ادتٝد يألدا٤ اآلخسٜٔ دافع١ٝ ٚإثاز٠ تػجٝــــع ٖٛ :ايتخفٝص•

 غ٤ٞ تسى أٚ غ٤ٞ يفعٌ اآلخــــــــس ايفسد اضتجـاز٠ ٖٛ :ايتخفٝص•

.ايٛضا٥ٌ َٔ بٛض١ًٝ

 ٚايطسٚز ٚايتًٗـف ايػػـف حاي١ اىل األفساد ٚصٍٛ ٖٛ :ايتخفص•

.غه٣ٛ أٚ ترَس دٕٚ بٗا ٚايكٝاّ بأعُاهلِ،

يب يؼىن حتفٍض اَخشٌٍ؟



أًٍْت حتفٍض اَخشٌٍ
  َٖٚٛب١ ٚخدل٠ عًًُا األنجس املدٜس تهـٕٛ فسمبا .ايتُٝٝص ٜضٓع•

 ضٝتد٢ْ فختًُا ايتخفٝص َٛظفٛى افتكــــــد إذا ٚيهٔ ايعامل، يف

.تدزجيًٝا مبؤضطتو األدا٤ َطت٣ٛ

  يًػعٛز فسٜط١ ايطكـــٛط َٔ (.....) املٛظفني محا١ٜ يف ٜطِٗ•

.األدا٤ َٔ َتٛضطـ مبطت٣ٛ االنتفا٤ أٚ ذٚاتِٗ عٔ بايسعا٤

.يدِٜٗ َا أفغٌ يتكدِٜ اآلخسٜٔ طاقات اضتجاز٠•

نشاط جماعً
اذكر مع مجموعتك جوانب أخرى ألهمٌة تحفٌز اآلخرٌن؟



أًٍْت حتفٍض اَخشٌٍ
.إعطا٤ نٌ ذٟ حل حك٘•

.إبساش املٛاٖب ٚايكدزات•

.االزتكا٤ بايعٌُ•

.إجياد جٛ َٔ اذتب ٚايتعإٚ•

.شزع ايجك١•

.إغاع١ جٛ ايتٓافظ•

.إغباع ايسغبات•

.ٜطِٗ يف َعادت١ ايطًٛنٝات ارتاط١٦•



يظبْش ضؼف انخحفٍض يف األَذٌت انصٍفٍت

ْػاط مجاعٞ•

ٖٓاى َعاٖس ٚدال٥ٌ تػعسى بإٔ ٖرا ايٓادٟ  •

.ايضٝفٞ ٜعاْٞ َٔ ععف ايتخفٝص

حدد َع أفساد زتُٛعتو أِٖ َعاٖس عدّ  •

.متتع أفساد ٖرا ايٓادٟ ايضٝفٞ بايتخفٝص



  ايٓادٟ، يف ٚاملػازنني ايعاًَني َعٗس ع٢ً ايطعاد٠ عدّ ٜبدٚ•
.أَس أٟ حٍٛ غهٛنِٗ عٔ فغاًل

  األخطا٤ ع٢ً ايبعض يبعغِٗ ٚاملػازنني ايعاًَني يّٛ نجس٠•
.َكضٛد٠ غرل أٚ بطٝط١ ناْت ٚيٛ

  غرل بدٚاعٞ ايٓادٟ عٔ ٚاملػازنني ايعاًَني تػٝب ْطب١ ازتفاع•
.َكٓع١

.ايٓادٟ إىل اذتغٛز عٔ ايتأخس•

.ايساح١ أٚقات يف املطتطاع بكدز عٓ٘ ايٓادٟ أفساد ابتعاد•

.املسج٠ٛ ٚايه١ُٝ ادتٛد٠ َٔ أقٌ إىل اإلْتاج َطت٣ٛ تدْٞ•

يظبْش ضؼف انخحفٍض يف األَذٌت انصٍفٍت



كٍف حتفض انؼبيهني ٔاملشبسكني يف انُبدي انصٍفً؟

الثناء والمدٌح

اجعل من العمل متعة لٌصبح محفزا  

علٌك الوفاء بأصغر وعودك

وّفر بٌئة عمل محّفزة

أشبع حاجات المشاركٌن



قٛاعد الضتدداّ املدٜذ يف ايتخفٝص•

.حّدد أٖدافو ٚاألعُاٍ اييت تسٜد حتكٝكٗا ٚإجناشٖا•

ّٝٔ بدق١ ايػ٤ٞ ايرٟ . نــــٔ دقٝكــًا عٓدَا متدح أحدًا عٓد حتكٝك٘ ٖدفًا أٚ عُاًل َعًٝٓا• ب

.متدح٘

.قّدّ املدٜذ َباغس٠ عٓد حتكٝل اهلدف ٚإجناش ايعٌُ ٚيٝظ َتأخسًا•

ّٔ ع٢ً ضجٝتو • .فإٕ املدٜذ ايعفٟٛ أنجس حتفٝصًا َٔ املتهًف -طبٝعتو–ن

.ٜهٕٛ املدٜذ َٔ ايس٥ٝظ أنجس حتفٝصًا َٔ ايعاًَني اآلخسٜٔ•

.حتفٝص املط٦ٍٛ باملدٜذ أنجس أثسًا َٔ حتفٝصٙ املادٟ•

الثناء والمدٌح

هل تحفظ بعض اآلٌات واألحادٌث واألقوال واألشعار المحفزة؟



ايكٝاّ بأدا٤ عٌُ جٝد –األبٓا٤ –ٜسٜد املٛظفٕٛ ”
ٚإبداعٞ، ٚإذا مت تٛفرل ايب١٦ٝ املٓاضب١ هلِ فطٛف 

.“ٜكَٕٛٛ بريو

وّفر بٌئة عمل محفزة

عادل مدٌر لنادي صٌفً، لكنه دائم التذمر من العاملٌن والمشاركٌن، ألنهم ٌتأخرون 

.إن المشاركٌن دائمو الملل من النادي: وال ٌحرصون على نجاح النادي، وٌقول

ما المقترحات التً تقدمها إلى عادل كً ٌوفر بٌئة محفزة فً النادي؟

نشاط جماعي



 

 نكً احفض اَخشٌٍ البذ أٌ اشبغ حبجبحٓى

أشبع حاجات المشاركٌن

َا ٖٞ حاجات املػازنني يف األْد١ٜ ايضٝف١ٝ؟( ع

 :َشبط
احلبجبث األسبسٍت نهًشبسكني 

يف األَذٌت انصٍفٍت



 إىل حــاجتٓا أٚ ٚايتٓفــــظ، ٚاملــــا٤ ايطـــعاّ إىل حاجتٓا ميجًٗا ٚاييت :ايبكا٤ حاجات :أٚال

.ايبػسٟ ادتٓظ أفساد يتهاثس ايٛض١ًٝ ألْ٘ ادتٓظ

 عا١ً٥ إىل اْتُا٥٘ أٚ د١ٜٝٓ، َـــ١ً إىل االْتُا٤ إىل اإلْطإ نخاج١ :االْتُا٤ حاجات :ثاْٝا

أفسادٙ َٔ نفسد يًُجتُع اْتُا٥٘ أٚ ٚظٝف١ أٚ

 ايع١ًُٝ املساتب يف ايتُٝـــــص خـــــالٍ َٔ ايكـــــ٠ٛ إىل حاجتٓا ٚتتُجٌ :ايك٠ٛ إىل اذتاج١ :ثايجا

 يًتُٝص حــــــــــــاج١ نٌ ذيو ٜٚتبع ْٚكٛدِٖ، اآلخسٜٔ ع٢ً (ْطٝطس) جتعًٓا اييت

.ٚايطٝطس٠

 اإلزاد٠ ٚع٢ً ايكــــــــساز، اختـاذ ع٢ً قدزتٓــا يف اذتــــس١ٜ ٚتتُجٌ :اذتس١ٜ إىل اذتاج١ :زابعا

.يًفعٌ املطتك١ً

 أٚ ٚايغخــو، ايذلفـــٝ٘ يف زغبتٓـــــا يف اذتاج١ ٖرٙ ٚتتُجٌ :ايذلفٝ٘ إىل اذتاج١ :خاَطا

.األيعاب بعض ٚممازض١ احملبب١ اهلٛاٜات بعض ممازض١

الحاجات األساسٌة للمشاركٌن



.بِٗ ٜجكٕٛ ممٔ ٚايتخفٝص ايتػجٝع ايٓاع ٜتًك٢•

.فٝو اآلخسٜٔ ثك١ ٜدَس بايٛعٛد ايٛفا٤ عدّ•

 نإ إذا َٛظفٝ٘ ثك١ َٔ (%70) األقٌ ع٢ً ٜفكد املدٜــــس إٔ إىل ايدزاضات تػرل•

.نًُت٘ ع٢ً اذتفاظ عٔ عاجصًا

 عٓدَا ملٛظفٝو تفعً٘ ضٛف إْو تكٍٛ غ٤ٞ نٌ تفعٌ إٔ عًٝو جيــــب•

.بريو تعدِٖ

 األَٛز َٔ تهتطب نريو ٚيهـــــــٔ ايهبرل٠، األَٛز َٔ فكط يٝظ تهتطب ايجك١•

.ايضػرل٠

علٌك الوفاء بأصغر وعودك

هل تتذكر إنسانا  وعدك ثم لم ٌوف بوعده؟

يما موقفك منه؟
ار
حو

ط 
شا
ن



.عًِٝٗ ٚيٝظ ايٓادٟ يف ٚاملػازنني ايعاًَني َع اعخو•

.شا٥د٠ ظد١ٜ االَٛز تأخر ٚال ابتٗج•

.َٚسح٘ َتفا١ً٥ بطسٜك١ اذتٝا٠ تٓاٍٚ•

.ّٜٛ نٌ ممتع ٚقت يكغا٤ خطط•

.األغٝا٤ َٔ ٚايًطٝف املغ٤ٞ ادتاْب زؤ١ٜ ع٢ً اآلخسٜٔ ضاعد•

اجعل من العمل متعة لٌصبح محفزا  

من خالل مشاركاتك فً األندٌة الصٌفٌة واألنشطة الطالبٌة

.اذكر موقفا  كانت فٌه المتعة محفزا  على العمل والنجاح فٌه

نشاط مفتوح



طشٌقت نخحفٍض انؼبيهني ٔاملشبسكني    ( 12)
يف انُبدي انصٍفً

الطريقةمالطريقةم
1

استتخًغ  م يتتب ٌقٕنتتّ انؼتتبيهٌٕ 
 .حؼشف ػهى  جنبصاحٓى7 .ٔاملشبسكٌٕ يف َبدٌك انصٍفً

 .كبفئ حهك اإلجنبصاث8 .كٍ صبدقًب يؼٓى2

 .أٔجذ هلى شؼٕسًا ببأليب9ٌ .اسخخذو احلٕافض3

 .ختهص يٍ انشٔحني10 .شجؼٓى ػهى األفكبس اإلبذاػٍت4

 .ًاجؼم ػًهٓى ممخؼب11 .أقى صذاقبث يؼٓى5

6
استتتتتخخذو َظتتتتتبو انؼقٕبتتتتتبث         

 .ال حفش أسشاسًا ٌٕدػَٕٓب نذٌك12 بشكم ػبدل



= تحفيز - عمل

= تحفيز+  عمل

فشل

نجاح 



فن التعامل مع العاممين والمشاركين في النادي الصيفي

نحن نحترم الكبير وصاحب المنصب ألنه مهـم

هل تعرف شخصًا واحدًا في العالم يعتقد أنه غير مهم ؟ 

أتفق مع الشخص اآلخر أنه مهم وسوف يتفق معك في كل شيء

احترامهم وتقديرهم1

حؼهٍقكى ػهى يب سبق



اإلعجاب والثناء الصادق2

مهما كان الشخص سيئًا ال بد من وجود خصمة تستحق 
اإلعجاب والثناء

ابحث في الشخص اآلخر عن الجانب اإليجابي وكن مسرفًا في 
الثناء والشكر 

افعل ذلك بصدق حتى ال يتحول األمر إلى نفاق

فن التعامل مع العاممين والمشاركين في النادي الصيفي



خاطب الدوافع النبيمة 3

قد تختفي الدوافع النبيمة تحت أنقاض الطمع والمصالح لكنها ال تنعدم

خاطب الجوانب اإلنسانية في الشخص وسوف يفاجئك بأكثر مما 
تتوقع 

خالص فمن السهل اكتشاف  لن تنجح إذا لم تفعل ذلك بصدق وا 
التزييف

فن التعامل مع العاممين والمشاركين في النادي الصيفي



 ترى نفسك عندما تنظر لآلخرين
  تفرح بإنجازاتهم ألنها لك

تغفر أخطاؤهم ألنها أخطاؤك
تستطيع أن تفهم الناس ألنهم أنت 

 أَج أَب : يٍ خالل شؼبس

تكسب حب الناس واحترامهم

فن التعامل مع العاممين والمشاركين في النادي الصيفي



اإلبذاع يف األَذٌت 
انصٍفٍت

 ايػ٤ٞ إبداع :إٔ يف تًتكٞ َعإ عد٠ ع٢ً اإلبداع نــ١ًُ تــدٚز :ايًػــ١ يف 

  يف غا١ٜ ٚجعــــً٘ ضابــــل، َجاٍ غٝــس ع٢ً ٚإْػــــاؤٙ َجــاٍ، ألعــ٢ً اختـــساعــ٘

.صفات٘

غٞ نٌ يف ٚايٓٗا١ٜ ٚاملجـاٍ األغٝــا٤، َٔ ادتدٜــــد :ايبدٜع َعــــاْٞ ٚيف.  

 ألع٢ً ٚيهٔ األغٝا٤ َٔ ادتدٜـد إْػــا٤ أٚ اختـساع تتغُٔ ٖٓا اإلبــداع فه١ًُ

  ؛د117 :ايبكس٠ر ٚاألزض ايطُٛات بدٜع  :تعاىل قٛي٘ َٚٓ٘ صٛز٠، ٚأصف٢ َجاٍ
  ٚايضفا٤ ايدق١ َٔ ْٗا١ٜ ٚيف ضابل، َجـــــاٍ غرل عًــ٢ ٚخايكٗــا َبدعٗـــا فٗٛ

.ٚاإلبداع ٚاذتطٔ

يب يؼىن اإلبذاع؟



يؼٕقبث اإلبذاع يف
األَذٌت انصٍفٍت 

ايتفهرل املستبط باملأيٛف ٚايعاد٠.

االعتراز بعدّ تٛفس ايٛقت.

زفض األفهاز ادتدٜد٠.

االفتكاز يًتخدٟ ٚاذتُاع ايٛافس.

عدّ اضتدداّ ارتٝاٍ ٚتكبٌ ايػُٛض.

ٞايٓعس٠ ايطًب١ٝ حنٛ ايتفهرل اإلبداع.

ارتٛف ٚاذترز ٚايػو ٚايذلدد.

عدّ اذتاج١ إىل ايتػٝرل ٚ ايسع٢ املبايؼ فٝ٘ عٔ ايٛاقع.

ٞايتفهرل ايُٓط.

ادتُٛد َٚكا١َٚ ايتػٝرل.

يب أبشص يؼٕقبث اإلبذاع يف أَذٌخُب انصٍفٍت؟



صفبث انبٍئت اإلبذاػٍت
ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايٓكد ٚايطدس١ٜ.

ب١٦ٝ آ١َٓ، ال حتاضب.

ب١٦ٝ تطُذ بازتهاب األخطا٤.

ب١٦ٝ تطُذ باملػاَس٠ ٚاملداطس٠.

ب١٦ٝ تكاّٚ ايكٛاعد املأيٛف١.

ب١٦ٝ تتجاٚش ايكٛاْني ايطا٥د٠.

ٞب١٦ٝ تكاّٚ ايتفهرل ايُٓط.

ب١٦ٝ تٛفس ٚقتًا، ال تطتعجٌ األَٛز.

ب١٦ٝ تػجع ايتػٝرل.

ب١٦ٝ تطُذ بايفها١ٖ ٚايتدٌٝ ٚاذتدع ٚاملسح.

ب١٦ٝ اعتُاد َتبادٍ ال تٓافظ.

كٍف جنؼم يٍ أَذٌخُب بٍئت  بذاػٍت؟



جهست : َشبط مجبػً
 :يٕضٕػٓب بذاػٍت

يٍ خالل ْزِ اجلهست َشٌذ أفكبس جذٌذة  بذاػٍت ميكٍ 
 :حُفٍزْب يف األَذٌت انصٍفٍت يف اجملبالث انخبنٍت

.ايجكاف1١ٝ)

.ايسٜاع2١ٝ)

.ايف3١ٝٓ)

.االجتُاع4١ٝ)

.ايع5١ًُٝ)

.ايهػف6١ٝ)


