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  ٜٓخٍحص حُو٤خىس ٝ ٛلخص حُوخثيٜٓخٍحص حُو٤خىس ٝ ٛلخص حُوخثي
  

: جٌّمذِس 
  أ٤ٔٛش حُو٤خىس

. أٜٗخ كِوش حٍُٞٛٞ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ، ٝر٤ٖ هط٢ حُٔئٓٔش، ٝطٍٜٞحطٜخ حُٔٔظوز٤ِش (1

 .أٜٗخ حُزٞطوش حُظ٢ طَٜٜ٘ ىحهِٜخ ًخكش حُٔلخ٤ْٛ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٤خص ٝح٤ُٔخٓخص (2
طيػ٤ْ حُوٟٞ ح٣٫ـخر٤ش ك٢ حُٔئٓٔش، ٝطو٤ِٚ حُـٞحٗذ حُِٔز٤ش هيٍ حٌُٔخٕ  (3

. ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٬ٌ٘ٓص حُؼَٔ ٝكِٜخ، ٝكْٔ حُو٬كخص، ٝحُظَؿ٤ق ر٤ٖ ح٥ٍحء (4

ط٤ٔ٘ش ٝطي٣ٍذ ٍٝػخ٣ش ح٧كَحى رخػظزخٍْٛ أْٛ ٍٓٞى ُِٔئٓٔش، ًٔخ إٔ ح٧كَحى ٣ظوٌٕٝ  (5

 .ٖٓ حُوخثي هيٝس ُْٜ
. ٓٞحًزش حُٔظـ٤َحص حُٔل٤طش ٝطٞظ٤لٜخ ُويٓش حُٔئٓٔش (6

 .أٜٗخ حُظ٢ طَٜٔ ُِٔئٓٔش طلو٤ن ح٧ٛيحف حَُٔٓٞٓش (7

 

ٌّحرج جٌكذ٠ع ػٓ ٘زج جٌّٛظٛع؟ :  ٚوًال 

. ضؼش٠ف جٌم١حدز ٚجٌمحتذ: غح١ٔحًال 

.  ١ّ٘س جٌم١حدز: غحٌػحًال 

. ِططٍرحش جٌم١حدز ٚػٕحصش٘ح: سجذؼحًال 

. جٌفشق ذ١ٓ جٌم١حدز ٚجإلدجسز:  حِغحًال 

 .ٔظش٠حش جٌم١حدز: عحدعحًال 
 

. جٌٕظش٠س جٌٛظ١ف١س (1

. جٌٕظش٠س جٌّٛلف١س (2

. جٌخصحت١س/ جٌٕظش٠س جٌغّحض١ٗ (3

. جٌطىح١ٍِس/ جٌٕظش٠س جٌطفحػ١ٍس (4

. جٌٕظش٠س جإلٌٙح١ِس (5

. جٌٕظش٠س جٌطرحد١ٌس (6

. جٌٕظش٠س جٌطك١ٍ٠ٛس (7

 .ٔظش٠س ِشوض٠س جٌّرحدب (8
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:  ّٔحغ جٌم١حدز: عحذؼحًال 

. رخػظزخٍ ٜٓيٍٛخ (1

. رخػظزخٍ حُِٔٞى حُو٤خى١ (2

".  أٗٔخ5١. "كٔذ ٗظ٣َش ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ ٝحُؼخ٤ِٖٓ• 

".  أٗٔخ4١"كٔذ ٗظ٣َش حُ٘ظ٢ٔ ح٩ىح٣ٍش • 

".  أٗٔخ8١. "كٔذ ٗظ٣َش حُلخػ٤ِش ٝحٌُلخءس• 

. حُو٤خىس حُٔٞهل٤ش".  أٗٔخ4١. "كٔذ ٗظ٣َش حُظٞؿ٤ٚ ٝحُيػْ• 

. رخػظزخٍ أٓخ٤ُزٜخ (3

. ٚجؾرحش جٌم١حدز: غحِٕحًال 

. جوطشحف جٌؼٕحصش جٌم١حد٠س: ضحعؼحًال 

. ِٕٙؿ١س ئػذجد ٚصٕحػس جٌمحدز: ػحاشجًال 

. ِٓ فْٕٛ جٌم١حدز: قحدٞ ػشش

. فٓ ئصذجس جألٚجِش (1

. فٓ جوضصحي (2

. فٓ جٌطأ١ٔد (3

. فٓ ِؼحٌؿس جٌطزِشجش (4

. فٓ جٌّىحفأز ٚجٌطشؿ١غ (5

. فٓ جٌّشجلرس (6

. فٓ جٌّؼحلرس (7

. فٓ جٌطؼحْٚ ِغ جٌمحدز ج٢ ش٠ٓ (8

. صفحش جٌمحتذ ِٚٙحسجضٗ: غحٟٔ ػشش

. ٚجؾرحش جٌمحتذ ٚقمٛلٗ: غحٌع ػشش

. ِشىٍس ظؼف جٌم١حدز ٚقٍٙح: سجذغ ػشش

!. ِضجٌك جٌم١حدز:  حِظ ػشش

!. جٌمحتذ جٌؿذ٠ذ: عحدط ػشش

ً٘  ٔص لحتذ؟ : عحذغ ػشش

. ً٘ جٌم١حدز ِٛسٚغس  َ ِىطغرس: غحِٓ ػشش

. جٌفشق ذ١ٓ جٌمحتذ فٟ جإلعالَ ٚجٌٕظحَ جٌذ٠ىطحضٛس٠س: ضحعغ ػشش

 . جٌّشجؾغ فٟ جٌم١حدز: ػشش٠ٓ
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: ِمذِس 
 ٫ طِٜق حُظـٔؼخص حُز٣َ٘ش ٫ٝ ط٘ظظْ ٖٓ ؿ٤َ ه٤خىس ك٤ٌٔش طٔؼ٠ ك٢ ٜٓخُق  

. طخرؼ٤ٜخ ؿِزخً ُِو٤َ ٝحٌُٔخٍّ ٝىكؼخً َُِ٘ ٝحًَُحثَ ؛ ٖٓ ؿ٤َ حٓظجؼخٍ أٝ ظِْ أٝ اٛٔخٍ 

 ٌٝٛح رلغ ك٢ حُو٤خىس ك٤ٚ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ، ٝحُٜٔٔذ ٝحُٔوظ٠ذ ، ٝآَٓ إٔ ٣ل٤ي 

هخٍث٤ٚ ك٤ٔخ ٣ؼٞى ػ٤ِْٜ ر٘لغ ى٣ْٜ٘ ٝى٣خٍْٛ ؛ ُٖٝ ٗؼيّ ٖٓ ٗخٛق ٝٓلذ ط٘ز٤ٜخً أٝ 

.  طٜل٤لخً 

 

ٌّحرج جٌكذ٠ع ػٓ ٘زج جٌّٛظٛع ؟ : ٚوًال 

٫ري ُِٔـظٔؼخص ػ٠ِ حهظ٬كٜخ ٖٓ ه٤خىس طٞؿٜٜخ ،ٝطظ٠ُٞ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ؿ٤ٔغ  (1

ٌٝٛٙ حُو٤خىس طٜزؾ حُٔـظٔغ رٞؿٜظٜخ ٝط٠ل٢ ػ٤ِٚ ١خرؼٜخ . كجخص حُٔـظٔغ ٝٓ٘خٗطٚ 

. ح٤ُِٔٔ ، إ ه٤َحً كو٤َ ٝإ َٗحً كَ٘ 

٫ُحٍ حُٔـظٔغ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٓـز٫ًٞ ػ٠ِ حُو٤َ ٤ِْٓ حُلطَس ا٠ُ كي ًز٤َ ، ٝأُٓش  (2

حُٔـظٔؼخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ أُٓش ٍؿخٍ ٛيهٞح ٓخ ػخٛيٝح هللا ػ٤ِٚ ، 

ٟٝٓٞٞػ٘خ ٌٛح ك٤ٚ كغ ُِْٜٔ ٝحٓظٜ٘خٝ ُِؼِحثْ ٢ً ٌٕٗٞ حُوخىس حُلخػ٤ِٖ حُ٘خكؼ٤ٖ ك٢ 

. ٓـظٔؼخطْٜ ح٤٠ُوش ٝحُٞحٓؼش 

اػخٍس حٌُخٖٓ ٝطل٣َي حُٔخًٖ ك٢ حُ٘لّٞ ٫ٓظَٔحٍ حُـٜي ٝحُزٌٍ ك٢ حُظي٣ٍذ  (3

ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُزلغ ٝحُٔٔخٍٓش ٝحُظطز٤ن كظ٠ ٗلون حُوخثي حُ٘خؿق ك٢ أٗلٔ٘خ أ٫ًٝ ػْ ك٤ٖٔ 

ٗظ٠ُٞ أَٓٙ ٖٓ ُٝي ٝٛخكذ ٝٓظَد كظ٠ ٗظْٔ٘ ًٍٝس حُو٤خىس ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٣ٌٖٔ إٔ 

. طويّ رٚ حُيػٞس ا٠ُ هللا ٓزلخٗٚ 

٣ُخىس حُٔؼَكٚ ٍٝر٢ حُؼِّٞ ح٤ًُِٞٔش ٝح٩ىح٣ٍش رؤىُظٜخ حَُ٘ػ٤ش ُظٌٕٞ حُؼوٍٞ  (4

 .ٝحُوِٞد أًؼَ ح١ٔج٘خٗخ ٝهز٫ًٞ ُٜخ 

 
 

  :ضؼش٠ف جٌم١حدز ٚجٌمحتذ:غح١ٔحًال 
٣وٞى حُيحرش ٖٓ أٓخٜٓخ ٣ٝٔٞهٜخ ٖٓ : ٣وخٍ " حُٔٞم " ك٢ حُِـش ٗو٤ٞ " حُوٞى " 

 .هِلٜخ ٝػ٤ِٚ كٌٔخٕ حُوخثي ك٢ حُٔويٓش ًخُي٤َُ ٝحُويٝس ٝحَُٔٗي 
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  :جٌم١حدز 
ك٠ٜ إً . ٢ٛ حُويٍس ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ٝطٞؿ٤ٚ ًِْٜٓٞ ُظلو٤ن أٛيحف ٓ٘ظًَش 

 .ٓٔئ٤ُٝش طـخٙ حُٔـٔٞػش حُٔوٞىس ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ح٧ٛيحف حَُٔٓٞٓش 
 

  :ضؼش٠ف آ ش
. ٢ٛ ػ٤ِٔش طٜيف ا٠ُ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ِٓٞى ح٧كَحى ٝط٤ٔ٘ن ؿٜٞىْٛ ُظلو٤ن أٛيحف ٓؼ٤٘ش 

 :جٌمحتذ 
ٛٞ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ٗلًٞٙ ٝهٞطٚ ٤ُئػَ ػ٠ِ ِٓٞى ٝطٞؿٜخص ح٧كَحى ٖٓ كُٞٚ  

 .٩ٗـخُ أٛيحف ٓليىس 
 

:     ١ّ٘س جٌم١حدز : غحٌػحًال 
٫ري ُِٔـظٔؼخص حُز٣َ٘ش ٖٓ ه٤خىس ط٘ظْ ٗئٜٝٗخ ٝطو٤ْ حُؼيٍ ر٤ٜ٘خ كظ٠ ُوي أَٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

اًح هَؽ ػ٬ػش ك٢  ))ِْٝٓ رظؼ٤٤ٖ حُوخثي ك٢ أهَ حُظـٔؼخص حُز٣َ٘ش ك٤ٖ هخٍ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ 

اٗٔخ أَٓ رٌُي ٤ٌُٕٞ أَْٓٛ ؿ٤ٔؼخً ٫ٝ : ؛ ٍٝحٙ أرٞ ىحٝٝى ، هخٍ حُوطخر٢ ( (ٓلَ ك٤ِؤَٓٝح أكيْٛ 

ؿ٤ٖ ٖٓ ح٧ٍحٗذ  ))ٝهي٣ٔخً هخٍ حُوخثي حُل٢َٔٗ ٗخر٤ِٕٞ .  ٣ظلَم رْٜ حَُأ١ ٫ٝ ٣وغ ر٤ْٜ٘ ح٫هظ٬ف 

:-  ٝػ٤ِٚ كؤ٤ٔٛش حُو٤خىس طٌٖٔ ك٢ ( (٣وٞىٙ أٓي ، أك٠َ ٖٓ ؿ٤ٖ ٖٓ أٓٞى ٣وٞىٙ أٍٗذ 

. أٜٗخ كِوش حٍُٞٛٞ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٝر٤ٖ هط٢ حُٔئٓٔش ٝطٍٜٞحطٜخ حُٔٔظوز٤ِش  (1

. أٜٗخ حُزٞطوش حُظ٢ طَٜٜ٘ ىحهِٜخ ًخكش حُٔلخ٤ْٛ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٤خص ٝح٤ُٔخٓخص  (2

. طيػ٤ْ حُوٟٞ ح٣٫ـخر٤ش ك٢ حُٔئٓٔش ٝطو٤ِٚ حُـٞحٗذ حُِٔز٤ش هيٍ ح٩ٌٓخٕ  (3

. ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٬ٌ٘ٓص حُؼَٔ ٝكِٜخ ، ٝكْٔ حُو٬كخص ٝحُظَؿ٤ق ر٤ٖ ح٥ٍحء  (4

ط٤ٔ٘ش ٝطي٣ٍذ ٍٝػخ٣ش ح٧كَحى رخػظزخٍْٛ أْٛ ٍٓٞى ُِٔئٓٔش ، ًٔخ إٔ ح٧كَحى ٣ظوٌٕٝ ٖٓ  (5

. حُوخثي هيٝس ُْٜ 

. ٓٞحًزش حُٔظـ٤َحص حُٔل٤طش ٝطٞظ٤لٜخ ُويٓش حُٔئٓٔش  (6

 .أٜٗخ حُظ٢ طَٜٔ ُِٔئٓٔش طلو٤ن ح٧ٛيحف حَُٔٓٞٓش  (7
 

 :فحتذز • 
٣ٞؿي ك٢ ؿخُذ ٤ًِخص ح٩ىحٍس رخُـخٓؼخص حُـَر٤ش أهٔخّ ُِو٤خىس ًٔخ ٣ٞؿي ك٢ ؿخٓؼخطْٜ  

 .َٓحًِ ٓظوٜٜش ٧رلخع حُو٤خىس
 

: ِططٍرحش جٌم١حدز ٚػٕحصش٘ح : سجذؼحًال 
: ٓظطِزخص حُو٤خىس ٢ٛ • 

.  حُويٍس ػ٠ِ اكيحع طـ٤٤َ ٓخ أٝ ا٣ـخى ه٘خػش ٓخ :جٌطأغ١ش  (  

حُويٍس ػ٠ِ اكيحع أَٓ أٝ ٓظؼٚ ، ٝٛٞ َٓطز٢ رخُويٍحص حٌُحط٤ش ٤ُْٝ رخًَُِٔ   : جٌٕفٛر ( خ

. حُٞظ٤ل٢ 
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 .٢ٛٝ حُلن حُٔؼط٠ ُِوخثي ك٢ إٔ ٣ظَٜف ٣ٝطخع  : جٌغٍطس جٌمح١ٔٛٔس (ؾـ
 
 
 

 :ٚػ١ٍٗ فؼٕحصش جٌم١حدز ٟ٘ • 

. ٝؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كَحى  (1

. ح٫طلخم ػ٠ِ أٛيحف ُِٔـٔٞػش طٔؼ٠ ٍُِٞٛٞ ا٤ُٜخ  (2

ٝؿٞى هخثي ٖٓ حُٔـٔٞػش ًٝ طؤػ٤َ ٝكٌَ اىح١ٍ ٝهَحٍ ٛخثذ ٝهخىٍ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ح٣٩ـخر٢ ك٢  (3

. ِٓٞى حُٔـٔٞػش

 

: جٌفشق ذ١ٓ جٌم١حدز ٚجإلدجسز :  حِغحًال 
حُلي٣غ ػٖ حُو٤خىس هي٣ْ هيّ حُظخ٣ٍن ، ر٤٘ٔخ حُلي٣غ ػٖ ح٩ىحٍس ُْ ٣زيأ ا٫ ك٢ • 

. حُؼوٞى ح٧ه٤َس ٝٓغ ًُي كخُو٤خىس كَع ٖٓ ػِْ ح٩ىحٍس 

حُظوط٢٤ ، حُظ٘ظ٤ْ ، حُظٞؿ٤ٚ : طًَِ ح٩ىحٍس ػ٠ِ أٍرغ ػ٤ِٔخص ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛ • 

. ٝح٩َٗحف ، حَُهخرش 

: ضشوض جٌم١حدز ػٍٝ غالظ ػ١ٍّحش ست١غ١س ٟ٘ • 

. طلي٣ي ح٫طـخٙ ٝحَُإ٣ش  ( أ

. ك٘ي حُوٟٞ طلض ٌٛٙ حَُإ٣ش  ( د

. حُظلل٤ِ ٝٗلٌ حُْٜٔ  (ؿـ

. حُو٤خىس طًَِ ػ٠ِ حُؼخ١لش ر٤٘ٔخ ح٩ىحٍس طًَِ ػ٠ِ حُٔ٘طن • 

ر٤٘ٔخ طٜظْ ح٩ىحٍس رخُـِث٤خص " حهظ٤خٍ حُؼَٔ حُٜل٤ق " طٜظْ حُو٤خىس رخ٤ٌُِخص • 

 " .حهظ٤خٍ حُط٣َوش حُٜل٤لش ُِؼَٔ " ٝحُظلخ٤َٛ 

 

٣٘ظًَخٕ ك٢ طلي٣ي حُٜيف ٝهِن حُـٞ حُٔ٘خٓذ ُظلو٤وٚ، ػْ حُظؤًي ٖٓ اٗـخُ • 

 .حُٔطِٞد ٝكن ٓؼخ٤٣َ ٝأْٓ ٓؼ٤٘ش
 

: ٔظش٠حش جٌم١حدز : عحدعحًال 
: ٔظش٠س جٌم١حدز جٌٛظ١ف١س  (1

.  ىٍحٓش ٜٓخّ ٝٝظخثق حُو٤خىس ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔظِٜش رٜخ •

حُظٞؿ٤ٚ ، حطوخً حُوَحٍحص ، حُظوط٢٤ . "طٜظْ رظ٣ُٞغ حُٔٔئ٤ُٝخص ٝحُٜٔخّ حُو٤خى٣ش• 

" . ، حُظ٤ٔ٘ن 
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: جٌٕظش٠س جٌّٛلف١س  (2

طَر٢ حُِٔٞى حُو٤خى١ رخُٔٞهق ٝحُظَٝف حُٔل٤طش كٖٔ ٣ِٜق ُِو٤خىس ك٢ َٓكِش • 

ٓؼَ ٓٞهق ٓٞص حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا . هي ٫ ٣ٌٕٞ ٓ٘خٓزخً َُٔكِش أهَٟ ٝظَٝف ٓـخ٣َس 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٤غ ُْ ٣ٌٖ  ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ حُ٘وٚ حُٔ٘خٓذ ُو٤خىس ح٤ُِٖٔٔٔ ٍُٜٞ 

 .ٝهغ حُٜيٓش ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُوخثي حُؼظ٤ْ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 
: ضكىُ ٘زٖ جٌٕظش٠س ػٕحصش ٟ٘ • 

. ٓٔخص حُٔٞهق ١ٝز٤ؼش حُلخُش  (3.         ٓٔخص ح٧طزخع  (2ٓٔخص حُوخثي              (1

: جٌخصحتص١س / جٌٕظش٠س جٌغّحض١ٗ  (3

طًَِ ػ٠ِ ٗو٤ٜش حُوخثي ٝهٜخثٜٚ ٝطوظِق حُٔؼخ٤٣َ ك٢ طلي٣ي ٌٛٙ • 

 .حُوٜخثٚ ٖٓ ٓـظٔغ ٥هَ 

: ٕ٘حن  ّغس  ٔٛجع ٌٍغّحش جٌم١حد٠س ٟ٘ • 
  ٓؼَ هٜش ١خُٞص  ؛ ٢ٛٝ ٤ُٔض " ًخُٜلش ٝحُطٍٞ ٝحُؼَٝ "حُٔٔخص حُـ٤ٔٔش

. ٠ٓطَىس كخُلـخؽ ًخٕ ه٤َٜحً         

  حُن ... حًٌُخء ، حُؼوخكش ، حٓظَ٘حف حُٔٔظوزَ " حُٔٔخص حُٔؼَك٤ش . "

  حُن ... كٖ حُظؼخَٓ ، ًٔذ ح٥ه٣َٖ ، كٖٔ ح٫طٜخٍ " حُٔٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش . "

  حُن ... ًخ٠ُ٘ؾ ح٫ٗلؼخ٢ُ ، ٝظز٢ حُ٘لْ " حُٔٔخص ح٫ٗلؼخ٤ُش ."

  ٢ٛٝ ٓٔخص هي طظوِق "  حُن ...ؿٔخٍ حُٔظَٜ ، حٌُٝم حُؼخّ " حُٔٔخص ح٤ٌُِ٘ش  
 .ًٔخ ك٢ ٗو٤ٜش ح٧ك٘ق رٖ ه٤ْ ٍكٔٚ هللا        

 

: جٌطىح١ٍِس / جٌٕظش٠س جٌطفحػ١ٍس  (4

: طؼي حُو٤خىس ػ٤ِٔش طلخػَ حؿظٔخػ٢ طَطٌِ ػ٠ِ ح٧رؼخى حُظخ٤ُش • 

. هٜخثٚ حُٔ٘ظٔش حَُٔحى ه٤خىطٜخ + ػ٘خَٛ حُٔٞهق + حُٔٔخص         

ططَف ٓؼ٤خٍحً أٓخ٤ٓخً ٣ظٔلٍٞ كٍٞ هيٍس حُوخثي ػ٠ِ حُظلخػَ ٓغ ػ٘خَٛ حُٔٞهق   •

ٝحُٜٔخّ حُٔليىس ٝأػ٠خء حُٔ٘ظٔش حُٔوٞىس ٝه٤خىس حُـ٤ٔغ ٗلٞ ح٧ٛيحف حُٔ٘٘ٞىس ر٘ـخف 

 .ٝكؼخ٤ُش 

. ٝطوّٞ ػ٠ِ ك٤َٟش حُوخثي حُِْٜٔ   :جٌٕظش٠س جإلٌٙح١ِس  (5

:  جٌٕظش٠س جٌطرحد١ٌس  (6
طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ ػ٤ِٔش طزخىٍ ر٤ٖ حُوخثي ٝح٧طزخع؛ ك٤غ ٣ٟٞق ُْٜ حُوخثي حُٔطِٞد • 

  .  ْٜٓ٘ ٣ٝظؼخ١ق ٓؼْٜ ، ٣ٝظزغ حُوخثي أِٓٞد ح٩ىحٍس رخ٫ٓظؼ٘خء أ١ حُظيهَ ػ٘ي ح٠ٍَُٝس 

   :جٌٕظش٠س جٌطك١ٍ٠ٛس  (7

. حُوخثي حُظل٢ِ٣ٞ ٛخكذ ٍإ٣ش ٍٝٓخُش ٝحٟلش• 
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. ٣ٝي٣َ أطزخػٚ رخُٔؼخ٢ٗ ٝحُو٤ْ, ٝظ٤لظٚ ٗوَ حُ٘خّ ٖٓ كُٞٚ ٗوِش ك٠خ٣ٍش• 

 .أٛيحكٚ ػخ٤ُش ٝٓؼخ٤٣َٙ َٓطلؼش• 
 

 

:    ٔظش٠س جٌم١حدز ِشوض٠س جٌّرحدب (8

.  ٣ؼَٔ ُظلو٤ن حٌُلخءس ٝحُلخػ٤ِش رؼيٍ ٍٝكن•

. ٣ؼٔن ح٩كٔخّ رخُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔوخٛي حُٔخ٤ٓش ٖٓ ٍٝحء حُؼَٔ• 

. ٣ـٔغ ر٤ٖ طلو٤ن أٛيحف حُٔئٓٔش ٝأٛيحف ح٧كَحى• 

 

:   ّٔحغ جٌم١حدز: عحذؼحًال 
: رخػظزخٍ ٜٓيٍٛخ - 1

. ه٤خىس ٤ٍٔٓش • 

. ه٤خىس ؿ٤َ ٤ٍٔٓش • 

: رخػظزخٍ حُِٔٞى حُو٤خى١ - 2

.  أٗٔخ١ 5: : كٔذ ٗظ٣َش ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ ٝحُؼخ٤ِٖٓ - 1 

 .ح٫ٛظٔخّ رخُؼخ٤ِٖٓ - 2.             ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ - 1: َٓطٌِحص حُِٔٞى 

 
 

 : (جٌّٕغكد  )جٌمحتذ جٌغٍرٟ _ ج 
. ٣٫وّٞ رٜٔخّ حُو٤خىس ؛ ٣ٝؼط٢ حَُٔإ٤ٖٓٝ ك٣َش ٓ٘لِظش ك٢ حُؼَٔ • 

. ٟؼ٤ق ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ ٝحُؼخ٤ٖٓ ػ٠ِ كي ٓٞحء • 

. ٫ ٣لون أ١ أٛيحف ؛ ٣ٝـ٤ذ حَُٟخ حُٞظ٤ل٢ ػٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٓؼٚ • 

 .طٌؼَ حَُٜحػخص ٝحُو٬كخص ك٢ حُؼَٔ • 
 

: (جٌؼٍّٟ)خ ـ جٌمحتذ جٌشعّٟ 

. ٗي٣ي ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ ٝحُ٘ظخثؾ• 

٣ٝٔظويّ ٓؼْٜ , ٟؼ٤ق ح٫ٛظٔخّ رخُٔ٘خػَ ٝحُؼ٬هخص ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ• 

 .حُِٔطش ٝحَُهخرش
 

: (جٌّطؼحغف)ؼ ـ جٌمحتذ جوؾطّحػٟ 

. حٛظٔخّ ًز٤َ رخُؼَٜ٘ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٖٓ ك٤غ حَُػخ٣ش ٝحُظ٤ٔ٘ش• 
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. ٣ٔؼ٠ كؼ٤ؼخً ُِو٠خء ػ٠ِ ظٞحَٛ حُو٬ف ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ• 

 .حٛظٔخّ ٟؼ٤ق رخُؼَٔ ٝح٩ٗظخؽ ٝطلو٤ن ح٧ٛيحف• 
 

 

: د ـ جٌمحتذ جٌّطأسؾف

. ٣ظوِذ ك٢ ح٧ٓخ٤ُذ؛ كؤك٤خٗخً ٣ٜظْ رخُ٘خّ ٝحُؼ٬هخص ٝأك٤خٗخً ٣ٜظْ رخُؼَٔ ٝح٩ٗظخؽ• 

. ٣ٔخٍّ أِٓٞد ٓ٘ظٜق حُط٣َن• 

. ٣لَ٘ ٌٛح ح٧ِٓٞد ك٢ طلو٤ن حُظٞحُٕ ٝك٢ رِٞؽ ح٧ٛيحف• 

: (جٌّطىحًِ)٘ـ ـ جٌمحتذ جٌؿّحػٟ 

كخٛظٔخٓٚ ًز٤َ رخُ٘خّ ٝحُؼ٬هخص ًٌُٝي رخُؼَٔ , ٣ٜظْ رخُزؼي٣ٖ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝحُؼ٢ِٔ• 

. ٝح٩ٗظخؽ

ٍٝف حُل٣َن ٝٓ٘خم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ٣ٔٞىحٕ حُٔـٔٞػش ٬ٌ٘٣ٕٝ ٓلٍٞحً ٜٓٔخً ك٢ • 

. ػوخكظٜخ

. ٣لَٙ ػ٠ِ اٗزخع حُلخؿخص ح٩ٗٔخ٤ٗش• 

. ٣لون حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ُِؼخ٤ِٖٓ• 

٣ٔظٔي ِٓطظٚ ٖٓ ح٧ٛيحف ٝح٥ٓخٍ ، ٣َٝر٢ ح٧كَحى رخُٔ٘ظٔش ،  ٣ٜٝظْ رخُظـ٤٤َ • 

 .ٝحُظـي٣ي 

 
:  أٗٔخ4١ : ـ قغد ٔظش٠س جٌٕظُ جإلدجس٠س2

. هيٍس حُؼخ٤ِٖٓ- 2.    حُؼوش رخُؼخ٤ِٖٓ- 1:  َٓطٌِحص حُِٔٞى

: (جٌّطغٍطس)  ـ جٌم١حدز جٌّغطغٍس 

. ىٍؿش حُؼوش ك٢ حَُٔٝإ٤ٖٓ ٓ٘ول٠ش ؿيحً • 

. حُظ٤ًَِ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حُظ٤َٛذ ٝحُظَؿ٤ذ• 

. ٟؼق حُظيحهَ ٝح٫طٜخٍ ر٤ٖ حَُإٝٓخء ٝحَُٔٝإ٤ٖٓ• 

. حٓظويحّ ح٧ٓخ٤ُذ حَُهخر٤ش حُٜخٍٓش• 

. ٣ٝٔظويّ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ك٢ ح٧ُٓخص ٝحُوَحٍحص حُلٔخٓش 

: (جٌّشحسوس)خ ـ جٌم١حدز جٌؿّحػ١س 

. ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُؼوش رخَُٔإ٤ٖٓٝ ٝهيٍحطْٜ• 

. حٓظويحّ ٗظخّ حُلٞحكِ حُٔز٢٘ ػ٠ِ كؼخ٤ُش حُٔ٘خًٍش• 

. ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُظيحهَ ر٤ٖ حَُإٓخء ٝح٧كَحى ًٌُٝي ح٫طٜخٍ رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ• 
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. ٓ٘خًٍش حُـ٤ٔغ ك٢ طل٤ٖٔ أٓخ٤ُذ حُؼَٔ ٝطو٤٤ْ ٗظخثـٚ• 

. ٣ٝٔظويّ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٓغ أٛلخد حُٜٔخٍحص ٝحُوزَحص ٝك٢ كخ٫ص حُظي٣ٍذ 

: ؼ ـ جٌم١حدز جٌّطغٍطس جٌؼحدٌس

. ىٍؿش حُؼوش ك٢ حَُٔإ٤ٖٓٝ ٓ٘ول٠ش• 

ط٠غ حػظزخٍحص اٗٔخ٤ٗش ٓظؼِوش رظلو٤ن حُؼيحُش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ح٧كَحى ٓغ أ٣ُٞٝش • 

. حُٜخُق حُؼخّ ُِٔئٓٔش

. ٣٘زٚ حُوخثي ح٧د ح١ٌُ ٣ئٖٓ رخٓظويحّ ِٓطظٚ ح٧ر٣ٞش• 

: د ـ جٌم١حدز جوعطشحس٠س

. ىٍؿش َٓطلؼش ٖٓ حُؼوش رخَُٔإ٤ٖٓٝ• 

. ىٍؿش حُٔ٘خًٍش ٖٓ هزَ حَُٔإ٤ٖٓٝ أهَ ٗٔز٤خً • 

. ٣ٔٔق ٨ُكَحى ربريحء آٍحثْٜ ك٢ رؼٞ ح٧ٍٓٞ؛ ٌُٖ حُوَحٍ حُٜ٘خث٢ ٖٓ حهظٜخٙ حُوخثي• 

:  أٗٔخ١ 8 : ـ قغد ٔظش٠س جٌفحػ١ٍس ٚجٌىفحءز3
 .ىٍؿش حُلخػ٤ِش- 3.  ح٫ٛظٔخّ رخُؼخ٤ِٖٓ- 2.    ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٔ- 1:   َٓطٌِحص حُِٔٞى 

 

:   ـ جٌمحتذ جؤغكحذٟ

. ؿ٤َ ٜٓظْ رخُؼَٔ ٝحُؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش• 

.  ؿ٤َ كؼخٍ ٝطؤػ٤َٙ ِٓز٢ ػ٠ِ ٍٝف حُٔ٘ظٔش• 

 .٣ؼي ٖٓ أًزَ حُٔؼٞهخص ىٕٝ طويّ حُؼَٔ ٝحُؼخ٤ِٖٓ• 

: خ ـ جٌمحتذ جٌّؿحًِ
. ٠٣غ حُؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش كٞم ًَ حػظزخٍ• 

. طـ٤ذ ػ٘ٚ حُلخػ٤ِش ٗظ٤ـش َُؿزظٚ ك٢ ًٔذ ٝى ح٥ه٣َٖ• 

: ( ٚضٛلشجغٟ)ؼ ـ جٌمحتذ جإلٔطحؾٟ 

. ٠٣غ حٛظٔخٓٚ رخُؼَٔ كٞم ًَ حػظزخٍ• 

. ٟؼ٤ق حُلخػ٤ِش رٔزذ اٛٔخُٚ حُٞحٟق ُِؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش• 

. ٣ؼَٔ ح٧كَحى ٓؼٚ طلض ح٠ُـ٢ كو٢• 

: (جٌّٛفك)د ـ جٌمحتذ جٌٛعطٟ 

. ٣ؼَف ِٓح٣خ ح٫ٛظٔخّ رخُـخٗز٤ٖ ٌُ٘ٚ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ حطوخً هَحٍ ٤ِْٓ• 

!. حُلٍِٞ ح٢ُٓٞ ٢ٛ أِٓٞرٚ حُيحثْ ك٢ حُؼَٔ؛ كوي ٣طذ ًُخٓخً ٌُ٘ٚ ٣ليع ؿٌحٓخً • 

أ١ ٤ٓخٓش ا١لخء حُل٣َن أٝ , ط٤ًَِٙ ٓٞؿٚ ػ٠ِ ح٠ُـ١ٞ ح٤ٗ٥ش حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ• 

. ٫ٝ ٠٣غ أ١ حػظزخٍ ُِٔٔظوزَ, ٤ٓخٍس ح٩ٓؼخف

: (جٌر١شٚلشجغٟ)٘ـ ـ جٌمحتذ جٌشٚض١ٕٟ 
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. ٫ ٣ٜظْ رخُؼَٔ ٫ٝ رخُؼ٬هخص ٓغ ح٧كَحى• 

. ٣ظزغ كَك٤خً حُظؼ٤ِٔخص ٝحُوٞحػي ٝحُِٞحثق• 

. طؤػ٤َٙ ٓليٝى ؿيحً ػ٠ِ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِؼخ٤ِٖٓ• 

. ٣ظَٜ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُلخػ٤ِش ٗظ٤ـش حطزخػٚ حُظؼ٤ِٔخص• 

: (جٌّّٕٟ)ٚ ـ جٌمحتذ جٌطط٠ٛشٞ 

٤ٜ٣ٝت ٓ٘خم حُؼَٔ حُٔئى١ ُظلو٤ن , ٣ؼن ك٢ ح٧كَحى ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش ٜٓخٍحطْٜ• 

. أػ٠ِ ىٍؿخص ح٩ٗزخع ُيٝحكغ حُؼخ٤ِٖٓ

. كخػ٤ِظٚ َٓطلؼش ٗظ٤ـش ٣ُِخىس حٍطزخ١ ح٧كَحى رٚ ٝرخُؼَٔ• 

ٗخؿق ك٢ طلو٤ن ٓٔظٟٞ ٖٓ ح٩ٗظخؽ ٌُٖ حٛظٔخٓٚ رخُؼخ٤ِٖٓ ٣ئػَ ػ٠ِ طلو٤ن • 

 .رؼٞ ح٧ٛيحف
: ص ـ جٌمحتذ جألٚضٛلشجغٟ جٌؼحدي

. ٣ؼَٔ ػ٠ِ ًٔذ ١خػش ٫ٝٝء َٓإ٤ٓٝٚ روِن ٓ٘خم ٣ٔخػي ػ٠ِ ًُي• 

. طَطٌِ كخػ٤ِظٚ ك٢ هيٍطٚ ػ٠ِ ىكغ حُؼخ٤ِٖٓ ٧ىحء ٓخ ٣َؿذ ىٕٝ ٓوخٝٓش• 

: (جٌّطىحًِ)ـ ـ جٌمحتذ جإلدجسٞ 

. ٣ٞؿٚ ؿ٤ٔغ حُطخهخص طـخٙ حُؼَٔ حُٔطِٞد ػ٠ِ حُٔيٟ حُو٤َٜ ٝحُزؼ٤ي• 

. ٣ليى ٓٔظ٣ٞخص ١ٔٞكش ٨ُىحء ٝح٩ٗظخؽ• 

. ٣لون أٛيحكخً ػخ٤ُش•  

. ٣ظلْٜ حُظ٘ٞع ٝحُظلخٝص ك٢ حُويٍحص حُلَى٣ش ٣ٝظؼخَٓ ٓؼٜخ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ• 

. طظَٜ كخػ٤ِظٚ ٖٓ ه٬ٍ  حٛظٔخٓٚ رخُؼَٔ ٝحُؼخ٤ِٖٓ• 

.  أٗٔخ4١. ًٗٔٞؽ حُو٤خىس  حُٔٞهل٤ش  :DSDC ـ قغد ٔطش٠س جٌطٛؾ١ٗ ٚجٌذػُ 4

. ىٍؿش حُيػْ ٝحُٔٔخٗيس- 2.           ىٍؿش حُظٞؿ٤ٚ- 1 َٓطٌِحص حُِٔٞى  

. ئ رحسٞ: D  ـ جٌمحتذ جٌّٛؾٗ 
. ر٤٘ٔخ ىٍؿش حُيػْ ٓ٘ول٠ش, ىٍؿش حُظٞؿ٤ٚ ػخ٤ُش ؿيحً • 

. ٣َ٘ف ػ٠ِ حُظلخ٤َٛ حُيه٤وش ٣ٝلٌْ حَُهخرش ٝح٤ُٔطَس• 

٣ٔخٍّ ٌٛح حُِٔٞى ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ حُـيى ْٝٛ ١ًٝ حُوزَس حُٔ٘ول٠ش ٝح٫ُظِحّ • 

. حَُٔطلغ

. ِشحسن: Sخ ـ جٌمحتذ جٌّغحٔذ 
. ٣ٔظيف ٣ٝ٘ـغ حُؼخ٤ِٖٓ ٣ٜٝـ٢ رٌَ٘ ؿ٤ي ُْٜ• 

. ٣وّٞ ريٍٝ ح٤َُٔٔ ٝحُٔٔخػي ُظ٘ل٤ٌ ح٧ػٔخٍ• 

. ٣ٔخٍّ ٌٛح حُِٔٞى ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ١ًٝ حٌُلخءس حُؼخ٤ُش ٝٓغ ٓظٞٓط٢ ح٫ُظِحّ• 

. ِفٛض: Dؼ ـ جٌمحتذ جٌّفٛض 
. ٣ٔ٘ق حُل٣َش ُِؼخ٤ِٖٓ ُظلَٔ حُٔٔئ٤ُٝخص• 
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. ٣ل٤َ ا٤ُْٜ ح٬ٌُ٘ٔص ٫طوخً حُوَحٍحص حُٔ٘خٓزش• 

 .٣ٔخٍّ ٌٛح حُِٔٞى ٓغ حُؼخ٤ِٖٓ ١ًٝ حٌُلخءس حُؼخ٤ُش ٝح٫ُظِحّ حَُٔطلغ• 
 

 

. جعطشحسٞ: Cد ـ جٌمحتذ جٌشت١ظ 
 .٣ٞؿٚ ٣ٝٔخػي ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ• 

. ٣ِٝى حَُٔإ٤ٖٓٝ رخُظؼ٤ِٔخص ٣ٟٝٞلٜخ ُْٜ ٣ٝٔخػيْٛ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ• 

. ٣ٔخٍّ ٛ٘خ ح٧ِٓٞد ٓغ ١ًٝ حٌُلخءس حُٔظٞٓطش ٝح٫ُظِحّ حُٔ٘ولٞ• 

. حُو٤خىس ٝٓي٣َ حُيه٤وش حُٞحكيس: ٣ُِِٔي كٍٞ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٣٘ظَ ًظخد :ٍِكٛظس• 

: ؼ ـ ذحػطرحس  عح١ٌرٙح
.  ـ كَس ك٣ٟٞٞش3.    ـ ٣ٍٞٗش2.     ـ طِٔط٤ش حٓظزيحى٣ش 1

 

 :ٚجؾرحش جٌم١حدز: غحِٕحًال 
. طل٣َٞ أٛيحف حُٔـٔٞػش ا٠ُ ٗظخثؾ ٝاٗـخُحص (1

. كلِ ح٧كَحى ٝىكؼْٜ ُظلو٤ن أٛيحف حُٔئٓٔش ٝأٛيحكْٜ حُ٘و٤ٜش (2

هخر٤ِش حُظؼخَٓ ٓغ حُٔظـ٤َحص ٝحُٔئػَحص ًحص حُٔٔخّ حُٔزخَٗ ٝؿ٤َ حُٔزخَٗ رخُٔئٓٔش  (3

. ٝح٧كَحى

. حٓظَ٘حف حُٔٔظوزَ ٝحُظوط٢٤ ُٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔئٓٔش ٝأٛيحكٜخ ٝهططٜخ ٝأكَحىٛخ (4

. ىػْ ػ٘خَٛ ٝظخثق ح٩ىحٍس ح٧ٍرؼش (5

. اػيحى ؿ٤َ ؿي٣ي ٖٓ هخىس حُٔٔظوزَ (6

. حُـَأس ٝحُظلي١ ُظز٢٘ ح٧كٌخٍ ٝح٧ٓخ٤ُذ ٝحُظـ٤٤َحص حُظ٢ طٜذ ك٢ ٛخُق حُٔئٓٔش (7

 

: جوطشحف جٌؼٕحصش جٌم١حد٠س: ضحعؼحًال 

: ضّش ٘زٖ جٌؼ١ٍّس ذغص ِشجقً  عحع١س ٟ٘
 . طلي٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٗوخٙ ٝىٍحٓش ٝحهؼْٜ ٖٓ ًخكش حُ٘ٞحك٢:ِشقٍس جٌطٕم١د

 

 ٢ٛٝ حهظزخٍ ٝطٔل٤ٚ حُٔـٔٞػش حُٔوظخٍس ك٢ حَُٔكِش حُٔخروش؛ رل٤غ :ِشقٍس جٌطؿش٠د

طٌٕٞ طلض حَُٔحهزش ٝح٬ُٔكظش ٖٓ ه٬ٍ حُٔٔخٍٓخص ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٔٞحهق حُٔوظِلش ٖٝٓ 

 .ه٬ٍ حهظزخٍ حُويٍحص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٤ٌُ٘ٛش ٝحُل٤٘ش ُي٣ْٜ

 
ك٤غ ٣ٌظ٘ق ك٤ٜخ , طو٤ْ ك٤ٜخ حُٔـٔٞػش ر٘خء ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ ٓليىس ٓخروخً  :ِشقٍس جٌطم١١ُ

 .ؿٞحٗذ حُوٍٜٞ ٝحُظ٤ِٔ ٝحُظلخٝص ك٢ حُويٍحص



 

 13 

 

 
 

ٝر٘خء ػ٤ِٚ , ٣ظ٠ق ٓٔخ ٓزن ؿٞحٗذ حُوٍٜٞ ٝح٠ُؼق ك٢ حُ٘و٤ٜخص :ِشقٍس جٌطأ١ً٘

طليى ح٫كظ٤خؿخص حُظي٣ٍز٤ش كٔزٔخ طوظ٤٠ٚ حُلخؿش حُؼ٤ِٔش ٣ٝوظخٍ ٌُٜٙ حُزَحٓؾ حُٔيٍرٕٞ 

 ..١ًٝ حُوزَس ٝحُظـَرش ٝح٩ريحع
 

 رؼي حُظي٣ٍذ ٝحُظؤ٤َٛ ٣وظخٍ ٓـٔٞػش ْٜٓ٘ ك٢ ٓٞحهغ ه٤خى٣ش ٓظلخٝطش :ِشقٍس جٌطى١ٍف

 .حُٔٔظٟٞ ٝح٤ٔٛ٧ش ُلظَحص ٓؼ٤٘ش ٠ُ٘غ حُـ٤ٔغ ػ٠ِ ٓلي حُظـَرش
 

رؼي إٔ طؤهٌ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ كَٛظٜخ ٖٓ ك٤غ حُٔٔخٍٓش ٝحُظـَرش  :ِشقٍس جٌطّى١ٓ

طظ٠ق حُٔؼخُْ ح٧ٓخ٤ٓش ُِ٘و٤ٜش حُو٤خى٣ش ٌَُ ٝحكي ْٜٓ٘ ػْ طلٞٝ ُْٜ حُٜٔخّ كٔذ 

 .هخر٤ِظْٜ ُٜخ ٝٓ٘خٓزظٜخ ُْٜ
 

. ِٕٙؿ١س ئػذجد ٚصٕحػس جٌمحدز: ػحاشجًال 

. إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح ح٧َٓ ٖٓ حٓظَحط٤ـ٤ش حُٔ٘ظٔش ٝأٛيحكٜخ حَُث٤ٔ٤ش (1

. حػظٔخى رَحٓؾ ٝٓ٘خٓزخص هخٛش ُظي٣ٍذ حُوخىس ٝطؼ٤ِْ حُو٤خىس (2

. طٞك٤َ حُٔ٘خٛؾ حُو٤خى٣ش ح٬ُُٓش (3

. ط٘ـ٤غ حُ٘وخٕ ٝحُلٞحٍ ٖٓ ه٬ٍ ٓئطَٔحص ه٤خى٣ش طؼوي ه٤ٜٜخً ٌُٜح ح٧َٓ (4

اطخكش حُلَٛش  ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُٔٞحهغ حُو٤خى٣ش ٝطلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ٝحُ٘ؼٍٞ رٜخ  (5

. ػ٤ِٔخً 

. ططؼ٤ْ حُو٤خىس رخُؼ٘خَٛ حُٞحػيس حُـي٣َس (6

حُٜزَ ػ٠ِ حُوخثي ح٤ُخكغ كبٕ حُٔؼخٗخس ح٤ٓٞ٤ُش ٝٗظ٣َش حُظَحًْ ًل٤ِظخٕ ربًٔخٍ  (7

. حُٜ٘خػش ٝطل٤ٖٔ ح٤ُٜخؿش 

. اُِحّ ؿ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص حُو٤خى٣ش رظلي٣ي حُزي٣َ حُٔئَٛ (8

 

. ِٓ فْٕٛ جٌم١حدز: قحدٞ ػشش
: كٖ اٛيحٍ ح٧ٝحَٓ  (1

ُٜئ٫ء ح٧ٗوخٙ " ٬ٛك٤خص"َٛ ح٧َٓ ١ٍَٟٝ؟َٝٛ طِٔي كن اٛيحٍٙ • 

". اَٗحف"

٤ُٝٔض حُـخ٣ش ٓ٘ٚ , حُـخ٣ش ٖٓ ح٧َٓ ٤ٓخٓش حَُؿخٍ ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ هيٍحطْٜ• 

 .حٓظؼَح٤ٟش أٝ طؼٔل٤ش 
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ٝكيى , ٝكّيى حُٞهض حُٔظخف,  ػ٤ّٖ حُ٘وٚ حُٔٔئٍٝ رؼي اٛيحٍ ح٧َٓ ٓزخَٗس•

. حُٔٔخػي٣ٖ ٝحُٔٞحٍى 

. ًٖٝ ٝحػوخً ٖٓ ٗلٔي ػ٘ي اٛيحٍٙ, ىه٤وخً , ٓٞؿِحً , ًخ٬ًٓ , ٤ٌُٖ أَٓى ٝحٟلخً • 

: فٓ جوضصحي  (2
ٗلٖ أكٞؽ ٓخ ٌٕٗٞ ا٠ُ ىٍٝس ٓٞٓؼش ػٖ كٖ ح٫طٜخٍ هزَ حَُ٘ٝع ك٢ حُلي٣غ ػٖ 

. حُو٤خىس

ح٩ٜٗخص ك٤غ ٣ؼي ح٩ٛـخء ُِٔٞظل٤ٖ ٝاػ٬ْٜٓ رٔخ : ٖٓ أْٛ ٜٓخٍحص ح٫طٜخٍ• 

. ٣يٍٝ أك٠َ حُطَم ٩ؿ٬م كـٞس ح٫ُظِحّ ُٝـؼِْٜ ٣٘ؼَٕٝ رخ٫ٗظٔخء

 ط٠ٔ٘ض اكيٟ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼش هٞحػي ٬ُطٜخٍ حُ٘خؿق أىٍؿظٜخ طلض حٌُِٔش •

: أ١ حُِٔٔش ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ (Human Touch)ح٩ٗـ٣ِ٤ِش 

.. H: Hear Him                                      .حٓظٔغ ا٤ُٚ  (1

 U:  Understand his feeling            .  حكظَّ ٗؼٍٞٙ  (2

 M: Motivate his desire              .        كَى ٍؿزظٚ  (3

 A: Appreciate his efforts             .      هيٍ ٓـٜٞىٙ  (4

 N: News Him           .                           ٓيٙ رخ٧هزخٍ  (5

 T: Train Him       .                                       ىٍرٚ (6

 O: Open his eyes           .                        أٍٗيٙ  (7

. U: Understand his uniqueness     .   طلْٜ طلَىٙ (8

. C: Contact Him         .                          حطَٜ رٚ (9

 .H: Honour Him                .                        أًَٓٚ  ( 10

 

: فٓ جٌطأ١ٔد  (3

. ُٝظٌٖ ر٘ـٔش ٛخىثش ٣ٍُٝ٘ش, أػ٢ ح٬ُٔكظش ح٣ٍَٝ٠ُش ىٕٝ طؤه٤َ• 

. ٝطـ٘ذ اػخٍس حُـَٝف حُٔخروش, أٗذ ٌُٖٝ رؼي طل١َ حُلو٤وش ًخِٓش ر٬ٔرٔظٜخ• 

.    حُظؤ٤ٗذ ح١ٌُ ٫ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُوطؤ ٣ؼط٢ ٗظ٤ـش ػ٤ٌٔش• 

ٓخ حُٞحؿذ ػ٤ِٚ كؼِٚ ُظـ٘ذ ٌٛح حُوطؤ ٓٔظوز٬ ؟ ٝطَٞٛ ٓؼٚ  : جعأي جٌّخطة• 

. ُلٍِٞ ػ٤ِٔش ً

: فٓ ِؼحٌؿس جٌطزِشجش  (4
. طـ٘ذ ح٧ٟٝخع حُظ٢ طوِن ح٬ٌُ٘ٔص• 
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ػْ حٓظٔغ ا٠ُ ٝؿٜش , حٓظوزَ حُ٘خ٢ً رخُظَكخد ٝحٓظٔغ ا٤ُٚ ٫ٝ طَكٞ حٌُٟ٘ٞ ٓزخَٗس• 

. حُ٘ظَ ح٧هَٟ

. ٝا٫ ٟٝق ُِ٘خ٢ً أٓزخد كلع ٌٗٞحٙ, اًح هٍَص كؼَ ٢ٗء كؤكؼِٚ• 

: فٓ جٌّىحفأز ٚجٌطشؿ١غ  (5
. ٝٗـغ ٓؼخ٤ٗٝي ىٝٓخً , ٝحػظَف ربٗـخُحص ح٧كَحى, حػٖ ػ٠ِ ح٧ػٔخٍ حُ٘خؿلش• 

. ٝطوزَ أكٌخٍْٛ حُظـي٣ي٣ش, ػخِْٜٓ ًوزَحء ك٤ٔخ ٣ظو٘ٞٗٚ• 

. ىحهَ ٓئٓٔظي" ػوخكش ح٩ٗخىس"٫ ري ٖٓ ط٤١ٞي • 

. ًِق حُٔظ٣ِ٤ٖٔ رؤػٔخٍ أْٛ ٝٓٔئ٤ُٝخص أػ٠ِ• 

طًٌَ أٗٚ ًْ ٖٓ ػزو٣َخص ٍحثؼش طلطٔض ٧ٜٗخ ُْ طـي ك٢ حُِلظش ح٬ُٔثٔش ٍث٤ٔخً • 

. ٛخُلخً ٣ؼ٢٘ رؼيٍ ٣ٝ٘ـغ رظؼوَ ٣ٜٝظْ رط٣َوش ط٢ًٌ ٗخٍ حُلٔخٓش

: فٓ جٌّشجلرس  (6

٫ٝ طظَٜ ٛلخص حُوخثي ٝٓويٍطٚ ا٫ ػ٘ي , ٌُٖٝ حُظ٘ل٤ٌ ًَ ٢ٗء, إ ح٧َٓ ٢ٗء ٝحكي•

. َٓحهزش حُظ٘ل٤ٌ

ٝػ٤ِٚ إٔ ٫ ٣ظَىى ك٢ طٞؿ٤ٚ ح٫ٗظزخٙ ٗلٞ , ػ٠ِ حُوخثي إٔ ٣ؼظَف رخ٧ػٔخٍ حُلٔ٘ش•

. ح٧هطخء

إ ح٫كظٌخى ٓغ حُلو٤وش رٌَ ٓلخٜٓ٘خ ٝٓٔخ٣ٜٝخ ٣ؼط٢ حُوخثي كٌَس ٛل٤لش أك٠َ ٖٓ •

 .ٓجخص حُظوخ٣ٍَ

 

: فٓ جٌّؼحلرس (7
. ُظٌٖ حُؼوٞرش ٓظ٘خٓزش ٓغ حٌُٗذ ٝحٌُٔٗذ ٝح٧كٞحٍ حُٔل٤طش• 

. ٝهٞس حَُ٘ ٛيحٓش, كخ٫ؿظٔخع ٣ُٞي حُوٞس, ٫ طـٔغ حُٔؼخهز٤ٖ ك٢ ػَٔ ٝحكي• 

. ٫ طؼخهذ حَُث٤ْ أٓخّ َٓإ٤ٓٝٚ كظ٠ ٫ ٣ٜ٘خٍ ٓزيأ حُِٔطش ٝطظلطْ ِِٓٔش حُو٤خىس• 

. ٫ ط٘خهٖ ٓ٘خؿزخً أٓخّ ح٥ه٣َٖ• 

. حُن.. طَى حٓظؼخٍس حُٔؼخهذ , حُِّٞ, ٖٓ حُؼوٞرش طـ٤٤َ ٗٞع حُؼَٔ• 

: فٓ جٌطؼحْٚ ِغ جٌمحدز ج٢ ش٠ٓ  (8

طًٌَ إٔ ؿخ٣ش حُؼَٔ ٤ُٔض ُويٓش أٗوخٙ أٝ أؿَحٝ طخكٜش ٝاٗٔخ ُويٓش ٓؼَ • 

. ػ٤ِخ ٣ظوخْٓ حُـ٤ٔغ ٓظخػذ طلو٤وٜخ

. ٫ ري ٖٓ ٝؿٞى ٍؿزش ًز٤َس ك٢ حُظلخْٛ حُٔ٘ظَى• 

. ٤ٌُٖ ٗويى ُـ٤َى ٖٓ حُوخىس ُزوخً ك٢ ُلظٚ ر٘خء ك٢ ؿخ٣ظٚ• 

. ٫ ٣ٌٖ ٛٔي َٓحهزش أهطخء ح٥ه٣َٖ كٔٞف ٤٠٣غ ػِٔي• 

٫ طظَى ٓـخ٫ً ُظلخهْ ٓٞء حُظلخْٛ ػ٠ِ ىهخثن ٤ٔ٣َس ٓخ ىحٓض حُلٌَس حُؼخٓش • 

ٓ٘ظًَش 
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: صفحش جٌمحتذ ِٚٙحسجضٗ : غحٟٔ ػشش
: جٌصفحش ٚجٌخصحتص ٌٍمحتذ ِٓ  ّ٘ٙح• 

. ًخُظل٤ٌَ ٝحُظوط٢٤ ٝح٩ريحع ٝحُويٍس ػ٠ِ حُظٍٜٞ": كط٣َش" هٜخثٚ ًحط٤ش (1

. ًخُؼ٬هخص ٝح٫طٜخٍ ٝحُظلل٤ِ": حؿظٔخػ٤ش"ٜٓخٍحص اٗٔخ٤ٗش  (2

. ًلَ ح٬ٌُ٘ٔص ٝحطوخً حُوَحٍحص": طو٤ٜٜش"ٜٓخٍحص ك٤٘ش  (3

ًٔخ ٣َحٛخ ٓظ٤لٖ ًٞك٢ ك٢ ًظخرٚ حُو٤خىس ػ٠ِ : ٛلخص حُوخىٍس حُِٔظ٤ِٖٓ رخُٔزخىة• 

 .ٟٞء حُٔزخىة
 ٍح٫ٓظٔخع, حُيٍٝحص, حُظي٣ٍذ, حُوَحءس: أْٜٗ ٣ظؼِٕٔٞ رخٓظَٔح .

 ٣٘ظَٕٝ ا٠ُ حُل٤خس ًَٓخُش ٜٝٓٔش ٫ ًٜٔ٘ش: أْٜٗ ٣ٔخٍػٕٞ ا٠ُ طوي٣ْ حُويٓخص ,

 .اْٜٗ ٣٘ؼَٕٝ رخُلَٔ حُؼو٤َ ٝرخُٔٔئ٤ُٝش

 
 كخُوخثي ٓزظٜؾ ىٓغ ٓؼ٤ي ٢٤٘ٗ َٓ٘م حُٞؿٚ رخْٓ : أْٜٗ ٣٘ؼٕٞ ١خهش ا٣ـخر٤ش

حُؼـَ ١ِن حُٔل٤خ طوخ٤ْٓ ٝؿٜٚ ٛخىثش ٫ ٣ؼَف حُؼزّٞ ٝحُظوط٤ذ ا٫ ك٢ 

. ٝطٔؼَ ١خهظْٜ ٗل٘ش ٠ُِؼ٤ق ِٝٗػخً ُِٔز٤ش حُو١ٞ. ٓظلخثَ ا٣ـخر٢, ٟٓٞؼٜٔخ

 ٖ٫ ٣زخُؾ حُوخثي ك٢ ٍى حُلؼَ طـخٙ حُظَٜكخص حُِٔز٤ش أٝ : أْٜٗ ٣ؼوٕٞ رخ٥ه٣َ

كِيٟ , ٣ٝؼِٕٔٞ إٔ ٛ٘خى كَهخً ًز٤َحً ر٤ٖ ح٩ٌٓخٗخص ٝحُِٔٞى, ح٠ُؼق ح٩ٗٔخ٢ٗ

. حُ٘خّ آٌخٗخص ؿ٤َ َٓث٤ش ُِظٜل٤ق ٝحطوخً حُٔٔخٍ ح٤ُِْٔ

 ٣ٝظٔظؼٕٞ , ٝٓظ٤ِٕٔٝ ػوخك٤خً , كْٜ ٤٘ٗطٕٞ حؿظٔخػ٤خً : أْٜٗ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤خس ٓظٞحُٗش

٣ٝ٘ؼَٕٝ رو٤ٔش أٗلْٜٔ ٫ٝ ٣وؼٕٞ أٓخٍٟ ٨ُُوخد , رٜلش ٗل٤ٔش ٝؿٔي٣ش ٤١زش

, ْٝٛ أرؼي ٓخ ٣ٌٕٞٗٞ ػٖ حُٔزخُـش ٝػٖ طو٤ْٔ ح٤ٗ٧خء ا٠ُ ٗو٤٠٤ٖ, ٝحُٔٔظٌِخص

ٝاًح ٓخ أهلوٞح ك٢ ػَٔ ٍأٝح ٌٛح ح٩هلخم ريح٣ش , ٣ٝلَكٕٞ ربٗـخُحص ح٥ه٣َٖ

. حُ٘ـخف

 ٣٘زغ ح٧ٓخٕ ُي٣ْٜ ٖٓ حُيحهَ ٤ُْٝ ٖٓ حُوخٍؽ ٌُٝح : ْٜٗ ٣َٕٝ حُل٤خس ًٔـخَٓس

كْٜ ٓزخهٕٞ ُِٔزخىٍس طٞحهٕٞ ُ٪ريحع ٣َٕٝٝ أكيحع حُل٤خس ُٝوخء حُ٘خّ ًؤك٠َ 

كَٛش ٬ُٓظٌ٘خف ًٝٔذ حُوزَحص حُـي٣يس؛ اْٜٗ ٍٝحى حُل٤خس حُـ٤٘ش حُؼ٣َش 

. رخُوزَحص حُـي٣يس

 َْٛ٣ظٌخِٕٓٞ ٓغ ؿ٤َْٛ ٣ٝلٕٔ٘ٞ أ١ ٟٝغ ٣يهِٕٞ ك٤ٚ: أْٜٗ ٓظٌخِٕٓٞ ٓغ ؿ٤ ,

٫ٝ , ٖٓ ح٤ُِٔحص٣ٝؼِٕٔٞ ٓغ ح٥ه٣َٖ رَٝف حُل٣َن ُٔي حُ٘وٚ ٝح٫ٓظلخىس 

 .٣ظَىىٕٝ ك٢ ا٣ٌخٍ ح٧ػٔخٍ ا٠ُ ؿ٤َْٛ رٔزذ ٓٞح١ٖ حُوٞس ُي٣ْٜ
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 ٣يٍرٕٞ أٗلْٜٔ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش ح٧رؼخى : أْٜٗ ٣يٍرٕٞ أٗلْٜٔ ػ٠ِ طـي٣ي حٌُحص

كْٜ ٣ٔخٍٕٓٞ . حُزي٤ٗش ٝحُؼو٤ِش ٝح٫ٗلؼخ٤ُش ٝحَُٝك٤ش: ح٧ٍرؼش ُِ٘و٤ٜش ح٩ٗٔخ٤ٗش

٣ٝظلِٕٞ رخُٜزَ ًٝظْ حُـ٤ع ٣ٝظيٍرٕٞ , ح٣َُخٟش ٝحُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝحُظل٤ٌَ

ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حَُٝك٤ش ٣ِٜٕٞ , ػ٠ِ كٖ ح٫ٓظٔخع ٦ُه٣َٖ ٓغ حُٔ٘خًٍش حُٞؿيح٤ٗش

٣ٜٕٝٞٓٞ ٣ٝظٜيهٕٞ ٣ٝظؤِٕٓٞ ك٢ ٌِٓٞص هللا ٣ٝوَءٕٝ حُوَإٓ ٣ٝظيحٍٕٓٞ 

٫ٝ ٣ٞؿي ٝهض ك٢ ٣ْٜٞٓ أًؼَ ػطخء ٖٓ حُٞهض ح١ٌُ ٣وٜٜٞٗٚ ُِظيٍد . حُي٣ٖ

ُٗـَ رخُ٘٘خ١خص ح٤ٓٞ٤ُش ػٜ٘خ ًخٕ , ػ٠ِ ح٧رؼخى ح٧ٍرؼش ُِ٘و٤ٜش ح٩ٗٔخ٤ٗش  ٖٓٝ

 .ًٖٔ ٗـَ رو٤خىس ح٤ُٔخٍس ػٖ َٓء هِحٜٗخ رخُٞهٞى
 

 

 : ِح جٌؼحدجش جٌغرغ ٌٍمحدز جإلدجس١٠ٓ وّح ٠شج٘ح عط١فٓ وٛفٟ فٟ وطحذٗ جٌش١ٙش• 
 حُوِٜش طظَٜ رٔيٟ ٓؼَكش حٌُحص ٝٓؼَكش حُيٝحكغ : ًٖ ٓوظخٍحً ٫ٓظـخرظي ٌٙٛٝ

ًٖ كخػ٬ً ٫ , ك٬ طـؼَ ١٧ ٢ٗء أٝ أ١ أكي ٤ٓطَس ػ٤ِي, ٝح٤ٍُٔٞ ٝحُويٍحص

٫ٝ طظَٜد ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش أريحً ، , ٓئػَحً رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٫ ٓظؤػَحً ىٝٓخً , ٓلؼ٫ًٞ رٚ

ٌٝٛح ٤ٓؼط٤ي ىٍؿش ٖٓ حُلَرش ًِٝٔخ ٓخٍٓض ٌٛٙ حُل٣َش أٛزلض ٓوظخٍحً 

 .رٜيٝء َُىٝى أكؼخُي ٝطٌٕٞ ٌٓٔٔخً رِٓخّ ح٫ٓظـخرش ر٘خء ػ٠ِ ه٤ٔي ٝٓزخىثي
 

 كظلظخؽ , ٣ؼ٢٘ حريأ ٝٗظَى ػ٠ِ حُـخ٣ش: ُظٌٖ ؿخ٣ظي ٝحٟلش ك٤٘ٔخ طزيأ رؼَٔ ٓخ

. ا٠ُ ا٬١م حُو٤خٍ ٤ُلِّن رؼ٤يحً ػٖ أَٓ حُٔخ٢ٟ ٝٓـٖ حُوزَس ٤ٟٝن حٌُحًَس

 َٓطزطش رخُويٍس ػ٠ِ ٓٔخٍٓش ح٩ىحٍس : أؿؼَ أ٤ٔٛش ح٤ٗ٧خء رلٔذ أ٣ُٞٝظٜخ ٌٙٛٝ

رَ حٟز٢ أٍٓٞى ًٍِٝ , ٟٝز٢ ح٩ٍحىس  ك٬ طـؼَ ط٤خٍ حُل٤خس ٤ٔ٣َى ٤ًلٔخ ٓخٍ

ًً ح٥ٕ ٝٓؼَ ٛئ٫ء ٣ٌٕٞ , حٛظٔخٓي ػ٠ِ ٓخ ُٚ ه٤ٔش ٝأ٤ٔٛش ٝإ ُْ ٣ٌٖ أَٓحً ِٓلخً

. ُْٜ أىٝحٍ رخٍُس ٝه٣ٞش ك٢ ك٤خطْٜ

 ٖإٔ طئٖٓ إٔ ٗـخف ٗوٚ ٓخ ٫ ٣ؼ٢٘ كَ٘ : كٌَ ػ٠ِ أٓخّ حُطَك٤ٖ حَُحرل٤

 , ٝطلخٍٝ هيٍ ح٩ٌٓخٕ كَ حُٔ٘خًَ رٔخ ٣ل٤ي حُـ٤ٔغ, ح٥هَ
  حُوِٜش طَطز٢ رؼو٤ِش ػ٣َش ٝحٓؼش ح٧كن ػظ٤ٔش حُٔيحٍى طظزغ ػو٤ِش حُٞكَس ٌٙٛٝ

. ٫ ػو٤ِش حُ٘ق ٝحُ٘يٍس 

 ْٜٝطَطز٢ ٌٛٙ حُوِٜش رخكظَحّ حَُأ١ : ػْ حٓغ ا٠ُ إٔ طُلْٜ, حٓغ أ٫ًٝ ٧ٕ طل

كٖٔ حُوطؤ إٔ ٣ٌٕٞ حٓظٔخػي ٧ؿَ حُـٞحد ٝحَُى رَ ٧ؿَ حُلْٜ , ح٥هَ

. ٝحُٔ٘خًٍش حُٞؿيح٤ٗش
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 ٖك٘لٖ ٣ٌَٔ رؼ٠٘خ رؼ٠خً ٗظَحً ٬ُهظ٬كخص : حؿؼَ حُؼَٔ َٗحًش ٓغ ح٥ه٣َ

٫ ٓٞهق , ٝٓٞهق حُٔ٘خًٍش ٌٛح ٛٞ حُٔٞهق حَُحرق ُِطَك٤ٖ, ٝحُلَٝهخص ر٤٘٘خ

. حَُحرق ٝحُوخَٓ

 ٣ٝوٜي رٜخ حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ٝح٫ُٞىس حُٔظـيىس ٝأ٫ ٣زو٠ حُلَى  :جاكز لذسجضه

 .ٓ٘خ ك٢ ٌٓخٗٚ ر٬ طويّ ٧ٗٚ ٓٞف ٣ظؤهَ كظٔخً 

 : صفس ٌٍمحتذ 17ٟ٘وٛسضٛج فٟ وطحذٗ ٌّكحش فٟ فٓ جٌمحدز . ٠ٚشٜ ؼ• 

 
  ْحُٜيٝء ٟٝز٢ حُ٘ل   .

  ٍٓؼَكش حَُؿخ   .

 ح٣٩ٔخٕ رخُٜٔٔش  .

 حُ٘ؼٍٞ رخُِٔطش  .

 ٍحُزيحٛش ٝحُٔزخىٍس ٝأهٌ حُوَح .

 ح٠ٗ٫زخ١    .

 حُلؼخ٤ُش    .

 حُظٞحٟغ   .

 حُٞحهؼ٤ش   .

 حُيٓخػش ٝحُؼطق  .

 ٤١زش حُوِذ   .

 ِّحُل    .

 ٍحُؼي   .

 حكظَحّ حٌُخثٖ حُز١َ٘  .

 َاػطخء حُٔؼ   .

 حُٔؼَكش   .

 حُظ٘زئ. 

 
ٌَُٝ ٝحكيس ٖٓ ٌٛٙ حُٜلخص أٓؼِش ٗخٛيس ٖٓ ك٤خس حُوخىس ػزَ حُظخ٣ٍن ؛ ٝطٌل٤٘خ ح٤َُٔس 

حُؼطَس ح٣َُ٘لش ُ٘ز٤٘خ ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كل٤ٜخ ٓخ ٣ظوٌ ٓؼخ٫ً ٝحٟلخً ػ٠ِ ٌٛٙ 

حُٜلخص ح٣ٌَُٔش ىٕٝ حٟطَحٍ ٢ُِ أػ٘خم حُٜ٘ٞٙ أٝ حػظٔخف حُؼزَ ٖٓ حُوٜٚ 

. ىٕٝ ؿ٬ء ك٢ حُي٫ُش 

 

. ٚجؾرحش جٌمحتذ ٚقمٛلٗ: غحٌع ػشش

: جٌٛجؾرحش• 
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. حطوخً ح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ٧ٖٓ ح٧كَحى ٝحُؼَٔ (1

. طو٤ْٔ حُؼَٔ رل٤غ ٣ظ٘خٓذ ٓغ هيٍحص حُؼخ٤ِٖٓ ٣ٝلون ح٧ٛيحف حَُٔٓٞٓش (2

. طط٤َٜ ح٧كَحى ٖٓ ػ٘خَٛ حُلظ٘ش ٝحُظو٣ٌَ (3

. ٝآيحء حُٜ٘ق ُْٜ ىٝٓخً , حُؼيٍ ر٤ٖ ح٧كَحى ك٢ حُٔؼخِٓش (4

. حُٔ٘خٍٝس (5

. اٗخػش ػوخكش حُلٞحٍ ٝطوزَ حَُأ١ ح٥هَ ػ٘ي ح٧كَحى (6

. اػيحى هخىس حُٔٔظوزَ (7

: حُلوٞم• 

. حُطخػش ُٚ رخُٔؼَٝف (1

. ٓ٘خَٛطٚ ٝطؤ٤٣يٙ ٝحُيػخء ُٚ (2

. ٓ٘خٛلظٚ ٝطٔي٣ي ٍأ٣ٚ (3

. ح٫ُظِحّ رَأ٣ٚ حُٜ٘خث٢ (4

. ح٫ُظِحّ ربٗـخف ك٣َن حُؼَٔ ح١ٌُ ًٞٗٚ (5

 

.. حٗظَ ٬ٌ٘ٓص ٝكٍِٞ ك٢ كوَ حُيػٞس). ٌِٓ٘ش ٟؼق حُو٤خىس ٝكِٜخ :سجذغ ػشش

. (ػزيحُل٤ٔي حُز٢ُ٬ 

 .ٟؼق حُظؤػ٤َ ك٢ ِٓٞى ٓـٔٞػش ر٣َ٘ش ُظلو٤ن ٛيف ٓليى :جٌطؼش٠ف
 

: جٌّظح٘ش• 
 حٗؼيحّ ح٠ٗ٫زخ١ ك٢ حُٔـٔٞػش .

 ٚحُظَىى ٝحُوٞف ٖٓ حُظٞؿ٤ .

 ٟؼق ٓٔظٟٞ حُطخػش .

 أٝ طلووٜخ رِٖٓ ؿ٤َ ٓوزٍٞ, ػيّ طلون ح٧ٛيحف ريٍؿش ٓوزُٞش .

 روخء حُٜلخص حُِٔز٤ش ك٢ ح٧كَحى أ٣ُٝخىطٜخ .

 ٟؼق حُظلخػَ ٓغ أٗ٘طش حُٔئٓٔش .

 َٟػيّ ح٫ٓظٔخع ُٞؿٜخص حُ٘ظَ ح٧ه .

  ٞٔٗ َ(ًٔخً ٤ًٝلخً )روخء حُٔـٔٞػش ٖٓ ؿ٤ .

: جألعرحخ• 
 طؤػ٤َ طَر٤ش ح٧ر٣ٖٞ ك٢ ٤ٛخؿش حُ٘و٤ٜش .

 طؤػ٤َ حُز٤جش حُٔل٤طش ٝحُٔيٍٓش .

 ػيّ ح٫هظ٘خع رخ٧ٛيحف حُٟٔٞٞػش .

 ٚٝػيّ اطوخٗٚ, ػيّ كذ حُؼَٔ حٌُِٔق ر .
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 ػيّ ٝؿٞى ه٤خىحص ٓخروش ًويٝس .

 ؿ٤خد حُلٞحكِ ػٖ ٗ٘خ١خص حُٔئٓٔش .

 طَحًْ ح٧هطخء ىٕٝ حُظز٤ِؾ ػٜ٘خ .
 ٙحُظَٔع ك٢ ط٤ٌِق حُوخثي هزَ اػيحى. 

 

: جٌؼالؼ• 
 ح٫ٓظٔخع ُٞؿٜخص حُ٘ظَ حُٔوظِلش .

  ًحطوخً حُوَحٍ ؿٔخػ٤خ .

 ًْٜٔذ ح٧كَحى ًٝٔذ ػوظ .

 ْٜحُظؼَف ػ٠ِ ِٓح٣خ ح٧كَحى ٝحٓظؼٔخٍ ١خهخط .

 حُِوخء حُلَى١ ٝحُٜٔخٍكش ك٢ ؿٞ ٖٓ حُطٔؤ٤ٗ٘ش .

 ْٜح٫كظٌخى رخُو٤خى٤٣ٖ ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ هزَحط .

 حُٔظخرؼش حُـ٤يس ٝحُٔٔظَٔس ُِظٌخ٤ُق .

 حػظٔخى ٓزيأ حُلٞحكِ ٝحُظوي٣َ ٨ُكَحى .

 طَر٤ش ؿ٤َ ػخٕ ٖٓ حُوخىس .

 ٟٝغ حُزيحثَ ك٢ ًَ ط٤ٌِق ٝرَٗخٓؾ. 

 

. ِضجٌك جٌم١حدز:  حِظ ػشش

. ح٫ٓظزيحى• 

. حُظل٢٣َ• 

. حٌُزَ ٝحُؼـذ ٍٝكٞ حُ٘وي• 

. ؿ٤خد حُٜيف ػٖ حٌُٖٛ ٝرؼؼَس ح٣ُٞٝ٧خص• 

. ٓوخُلش حُلؼَ ُِوٍٞ• 

. ح٫ٓظجؼخٍ ر٢٘ء ىٕٝ ح٧كَحى• 

. طؼ٤٤ٖ ٗخثذ ٟؼ٤ق• 

. ٤ٟخع ٓؼخُْ حُويٝس ٖٓ ٗو٤ٜظٚ حُوخثي• 

.  حُظٞهق ػٖ ط٤ٔ٘ش حُٔٞحٛذ ٝطـي٣ي حُٔؼخٍف حُ٘و٤ٜش رلـش ػِٞ حَُٔطزش • 

.  ح٩ه٤ٔ٤ِش• 

. ح٤ٔٗ٫خم حُيحثْ ٓغ ٍؿزخص ح٧كَحى ٝح٫ٗو٤خى ُْٜ• 

 .حُظَٔى ػ٠ِ حَُث٤ْ • 
 

. جٌمحتذ جٌؿذ٠ذ: عحدط ػشش
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. طـ٤َ ىٍٝ حُو٤خىس ٖٓ ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش ا٠ُ حَُإ٣ش (1

ًَ حُٔ٘ظ٣َٖ ح٤ُّٞ ٣َ٣يٕٝ ٖٓ حُوخىس إٔ ٣ًَِٝح ػ٠ِ طط٣َٞ ٍإ٣ش ُٔ٘ظٔظْٜ • 

. أًؼَ ٖٓ ط٤ْٜٔ حٓظَحط٤ـ٤ش ُِؼَٔ

حُ٘خّ ٫ ٣ظٌٕٞ ُي٣ْٜ حٍطزخ١ ػخ١ل٢ ه١ٞ طـخٙ ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش ٧ٜٗخ طـ٤ذ رٖٔ • 

. ٓخًح ٫ٝ طـ٤ذ ػٖ ُٔخًح ر٤٘ٔخ ٓؼَكش ُٔخًح أًؼَ أ٤ٔٛش ٖٓ ٓؼَكش ٓخًح

ح٣ٌُٖ ٣طٔلٕٞ ٧ىٝحٍ حُو٤خىس ك٢ ٌٛٙ حُز٤جش حُـي٣يس ٣ـذ : "٣وٍٞ ًخٍٍ حُز٣َوض• 

اٜٗخ أًؼَ حُلخؿخص ح٩ٗٔخ٤ٗش : ػ٤ِْٜ أ٫ ٣ٔظٜـَٝح   ػٔن حُلخؿش ح٩ٗٔخ٤ٗش ُِٔؼ٠٘

". اٜٗخ ٤َٓ كط١َ ُٖ ٣ٍِٝ, حُِٔلش

ٓخ ٢ٛ حَُإ٣ش؟ • 

. ر٤َص ٗخّٗٞ. ٍٛٞس ٝحهؼ٤ش ٝهخرِش ُِظٜي٣ن ُٔٔظوزَ ؿٌحد ُٔ٘ظٔظي? 

ؿخ١ . أٝ كِْ ٓؼخ٢ُ ٣ٔظي رؼ٤يحً , ٍٛٞس ػو٤ِش طٜق حُلخُش حُٔٔظوز٤ِش حَُٔؿٞرش? 

 .ًٞٗـَ

 

 

:   ِػٍس ػٍٝ سؤٜ ذؼط جٌّٕظّحش 
 M3 ًَٗش  .:ٌكً جٌّشحوً جٌطٟ و ضكً ئو ذاذذجع

. ٝحُض ى٢ِٗ٣  : .١ٌغؼذ جٌٕحط

. ٤ُٛٞض رخًخٍى ُِلخٓذ ح٢ُ٥ : ٌصٕغ جٌّغحّ٘حش جٌطم١ٕس ٌطط٠ٛش ٚسفح١٘س جإلٔغحْ

 ٍإ٣ش ح٤ُِٖٔٔٔ . : ضكم١ك جٌؼرٛد٠س هلل فٟ جألسض

 
: و١ف ضكذد جٌشؤ٠س؟ ٠كذد ذ١شش ٔحٔٛط ِٕٙؿ١س سذحػ١س جٌخطٛجش ٌطكذ٠ذ جٌشؤ٠س• 

: فُٙ جٌٛجلغ ٚجٌٛظغ جٌكحٌٟ ٌٍّٕظّس (1
 ٚٓخ ٢ٛ حَُٓخُش حُلخ٤ُش؟ ٓخ ٢ٛ حُو٤ٔش حُظ٢ أٟل٘خٛخ : ٓخ حُؼَٔ ح١ٌُ ٗلٖ ك٤

ُِٔـظٔغ؟ ٓخ ٢ٛ ١ز٤ؼش حُٔـخٍ ح١ٌُ ٗؼَٔ ك٤ٚ؟ ٓخ ٛٞ حُظ٤ِٔ ُِٔ٘ظٔش ػٖ 

. ؿ٤َٛخ؟ ٓخ حُٔطِٞد ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُ٘ـخف

 َٔٓخ ٢ٛ ٗوخ١ حُوٞس , ٓخ ٢ٛ حُو٤ْ ٝحُؼوخكش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔخثيس ح٥ٕ: ٤ًق ٗؼ

ٝح٠ُؼق ك٢ ػَٔ حُٔ٘ظٔش؟ 

 ُِٔ٘ظٔش ٍإ٣ش ٝحٟلش ٝٓؼِ٘ش؟ ٓخ ٛٞ ٤َٜٓ حُٔ٘ظٔش ر٘خء : طيه٤ن حَُإ٣ش َٛ

 ٓ٘ٞحص هخىٓش؟ َٛ ٣ٞحكن ٍُٓٞ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ ٌٛح 10ػ٠ِ ٍإ٣ظٜخ ٌٛٙ ه٬ٍ 

ح٫طـخٙ؟ َٛ ح٤ُٜخًَ ٝحُؼ٤ِٔخص ٝٗظْ حُٔؼِٞٓخص طيػْ ح٫طـخٙ حُلخ٢ُ ُِٔ٘ظٔش؟ 

: فكص جٌٛجلغ ٚسعُ قذٚد جٌشؤ٠س (2
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  ْأًزَ حُٔٔخ٤ٖٔٛ ٝحُٔظؤػ٣َٖ رخُٔ٘ظٔش؟ ٝٓخ ٢ٛ حكظ٤خؿخطْٜ؟ َٝٛ ط ْٛ ٖٓ

حٓظ٤لخإٛخ؟ 

 ٓخ ٢ٛ حُليٝى حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش : ٤ًق ٗؼ٤ٖ حُليٝى َُِإ٣ش حُـي٣يس

َُإ٣ظي؟ ٓخًح ٣ـذ إٔ ط٘ـِ حَُإ٣ش؟ ٤ًٝق ٓظو٤ْ ٗـخكٜخ؟ ٓخ ٢ٛ حُو٠خ٣خ 

 حُلٔخٓش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظٜيٟ ُٜخ ٍإ٣ظي؟
 
: ضأع١ظ ِكطٜٛ جٌشؤ٠س ٚضكذ٠ذ ِٛلغ جٌّٕظّس فٟ جٌر١ثس جٌخحسؾ١س جٌّغطمر١ٍس (3

 ٓخ ٢ٛ ٗٞػ٤ش حُظـ٤َحص حٌُزَٟ : ٓخ ٢ٛ حُظطٍٞحص حُٔٔظوز٤ِش حُٔئػَس ػ٠ِ حَُإ٣ش

 حُٔظٞهؼش ك٢ ٗٞػ٤ش ح٫كظ٤خؿخص ٝحَُؿزخص حُظ٢ طِز٤ٜخ 
 

  حُٔ٘ظٔش؟ ٓخ ٢ٛ حُظـ٤َحص حُٔظٞهؼش ك٢ ط٤ٌِ٘ش حُٔظؤػ٣َٖ؟ ٓخ ٢ٛ حُظـ٤َحص

حٌُزَٟ حُٔظٞهؼش ك٢ حُز٤جخص ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ًحص حُِٜش ك٢ حُٔٔظوزَ؟ 

  كيى ١َم ُِظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ٓغ طَط٤زٜخ كٔذ ح٣ُٞٝ٧ش ك٢ آٌخ٤ٗش

 .حُليٝع

: ج ط١حس جٌشؤ٠س (4
 طلي٣ي ػيس ه٤خٍحص َُِإ٣ش .

 حَُإ٣ش طوٞىى ٗلٞ حُٔٔظوزَ؟ َٛ : أ٣ٜخ ط٘ٔـْ ٓغ ٓؼخ٤٣َ حَُإ٣ش حُـ٤يس َٛ

ٓظئى١ ُٔٔظوزَ أك٠َ ُِٔ٘ظٔش؟ َٛ طظ٘خٓذ ٓغ طخ٣ٍن ٝػوخكش ٝه٤ْ حُٔ٘ظٔش؟ َٛ 

, طِْٜ حُلٔخٓش ٝط٘ـغ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ؟ َٛ طؼٌْ طلَى حُٔ٘ظٔش ٝط٤ِٔٛخ ٝٓزخىثٜخ

َٛ ٢ٛ ١ٔٞكش رٔخ ك٤ٚ حٌُلخءس؟ 

 

: ِٓ ِصذس  ٚجِش ئٌٝ سجٚٞ لصص (2
  حُ٘وِش حُؼخ٤ٗش ك٢ ىٍٝ حُو٤خىس طظطِذ ٖٓ حُوخثي إٔ ٣ظٞهق ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ آَٓحً ٣ٜٝزق

ٓؼَ ح٧ٗز٤خء ك٤ٖ ٣َٕٝٝ هٜٚ ح٧ْٓ حُٔخروش . ٓظَٔٓخً ك٢ َٓى حُوٜٚ

. ُوْٜٞٓ

  ٚٓلظخف حُو٤خىس أٝ ٍرٔخ ": "حُؼوٍٞ حُوخثيس"٣وٍٞ ٛٞحٍى ؿخٍىَٗ ك٢ ٓويٓش ًظخر

ٝك٢ ". حُٔلظخف ُِو٤خىس ٛٞ ح٫طٜخٍ حُلؼخٍ ٖٓ ه٬ٍ حَُٝح٣ش حُـ٤يس ُِوٜٚ

ىٍحٓظٚ ػٖ حُوخىس ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ػزَ حُظخ٣ٍن ٝؿي ؿخٍىَٗ إٔ ًؼ٤َحً ْٜٓ٘ ط٤ِٔٝح 

ٌٓ٘ ٛـَْٛ رويٍطْٜ ػ٠ِ َٓى حُوٜٚ ٓٞحء ٖٓ ه٬ٍ حُوطخرش أٝ ٖٓ ه٬ٍ 

. حٌُظخرش

: ذؼط جٌّرحدب جألعحع١س ٌغشد جٌمصص• 
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 ٕٝطـ٤ذ ػٖ ح٧ٓجِش حُٔظؼِوش , أك٠َ حُوٜٚ ٢ٛ حُظ٢ طوخ١ذ ٣ٞٛش ح٩ٗٔخ

. رخ٣ُٜٞش

 أهٟٞ هٜٚ ح٣ُٜٞش ٢ٛ حُظ٢ طؼٌْ حُٜلخص حُلو٤و٤ش ُِوخثي .

 ٝإٔ ط٘ن ٣َ١وٜخ ا٠ُ أًٛخٕ , ًَ هٜٚ حُوخثي ٣ـذ إٔ ط٘خكْ حُوٜٚ حُٔؼ٤َس

 .حُٔٔظٔؼ٤ٖ

 
 

 َأك٠َ حُوٜٚ ٓخ هخ١ذ ػوُٞ٘خ ٝحٓظـَ هٜٚ حَُٜحع ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١. 
 

  حُوٜش ْٜٓ ًٔلظٞحٛخ ك٬ ري ٖٓ حُؼ٘خ٣ش رط٣َوش اُوخثٜخ ٝأك٠َ هخثي ٓخٍى ٌَٗ

٣ٝوٍٞ حُٔئُلٕٞ إٔ حُو٤خىس , ُِوٜٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٜ٘غ كٞحٍحص ؿٌحرش ٓغ ٓ٘خٛي٣ٚ

. ُؼزش ُـ٣ٞش ػ٠ِ حُوخثي اطوخٜٗخ

: ِٓ ذحٟٔ  ٔظّس ئٌٝ ِكشن ٌٍطغ١١ش ٚ حدَ (3
 إ ح٧ٗظٔش حُظ٢ ٟٔ٘ض ح٤ُٔطَس ٝح٠ٗ٫زخ١ أىص ا٠ُ ًزض ح٩ريحع ٝحُٔزخىٍس .

. رخٍط٤ِض ٝؿٕٞ

  حُوخىس حُـيى ٣ؼِٕٔٞ ًٔل٤ًَٖ ٣ٝـزَٕٝ حُ٘خّ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ رخُٔٔظوزَ ٝح٫ٓظؼيحى

ُٚ .

  َ٣ؼط٢ حُوخثي حُـي٣ي حٛظٔخٓخً أهَ ٤ُِٔطَس ٝحُظلٌْ رظَٜكخص حُؼخ٤ِٖٓ ٣ًَِٝ أًؼ

, ٝطلط٤ْ حُز٤َٝهَح٤١ش ٝحُلٞحؿِ, ػ٠ِ طط٣َٞ ٓزخىٍحص حُٔٞظق ٝىػْ أكٌخٍٙ

. كخُوخثي ٣ؼَٔ ٖٓ أؿَ ح٫طزخع ٤ُْٝ حُؼٌْ

 .حُو٤خىس طٔ٘ق ُِ٘وٚ ح١ٌُ ٖٓ ١زؼش إٔ ٣ويّ ح٥ه٣َٖ :جٌمحتذ جٌخحدَ•
ػ٠ِ " حُوخثي حُوخىّ" ٝٓئُق ًظخد AT&Tأًي ؿ٣َٖ ك٤ِي ٓي٣َ ح٧رلخع ك٢ ًَٗش 

: رؼٞ حُلٞحٍم ر٤ٖ حُوخثي حُظو٤ِي١ ٝحُوخثي حُوخىّ

 ر٤٘ٔخ حُوخثي حُوخىّ ٣ٔؤٍ ػٔخ ٣ٔظط٤غ ػِٔٚ , حُوخثي حُظو٤ِي١ ٣ٔؤٍ ػٖ حُ٘ظخثؾ

. ُِٔٔخػيس

  َ٣و٤ّْ حُوخثي حُظو٤ِي١ ح٧كَحى ٖٓ ك٤غ اٗظخؿْٜ؛ ر٤٘ٔخ حُوخثي حُوخىّ ٣ئٖٓ إٔ أًؼ

. حُٔ٘ظٔخص اٗظخؿخً ٢ٛ طِي حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ أًزَ هيٍ ٖٓ حُٔزخىٍحص ٝحُظطٍٞ

 ْر٤٘ٔخ , ٣َٟ حُوخثي حُظو٤ِي١ حُ٘خّ ػ٠ِ أْٜٗ ٍٓٞى ْٜٓ ٣َٟٝ ٗلٔٚ رٜلظٚ حَُث٤

" ح٧ٍٝ ر٤ٖ حُٔظٔخ٤٣ٖٝ"٣ئٖٓ حُوخثي حُوخىّ إٔ حُ٘خّ ٣ؤطٕٞ أ٫ًٝ ٣َٟٝ ٗلٔٚ 

 ".ط٤َٜٔ ٍٝػخ٣ش حُويٍحص حُو٤خى٣ش ٦ُه٣َٖ"٣َٟٝ ىٍٝٙ رؤٗٚ 
 ٍّ٣ٜٝ٘لٕٞ حُوخثي حُوخىّ ػ٠ِ , ٣َٟ حُؼخِٕٓٞ حُوخثي حُظو٤ِي١ أٗٚ حَُٔحهذ حُٜخ

. أٗٚ حُ٘وٚ حُٞحػن حُٔظلظق حُٔٔظوزَ ٨ُكٌخٍ حُـي٣يس ٣ٝٔظخُ رخَُٔف ٝح٣٩ـخر٤ش
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  ٕحُٔ٘خكٔش "٣٘ـغ حُوخثي حُظو٤ِي١ حُٔ٘خكٔش حُيحه٤ِش ر٤٘ٔخ ٣ئٖٓ حُوخثي حُوخىّ رؤ

". ٣ـذ ًزلٜخ إ ُْ ٣ٌٖ حُو٠خء ػ٤ِٜخ ٝحٓظزيحُٜخ رخُظؼخٕٝ ٝحُظٌخَٓ

 ّر٤٘ٔخ حُوخىّ ٣لَؽ ٝهظخً ُِ٘خّ ٣ٝليػْٜ ك٢ أٍْٓٞٛ , حُظو٤ِي١ ٤ُْ ُي٣ٚ ٝهض ُِ٘خ

. حُ٘و٤ٜش
 ر٤٘ٔخ ٣ئٖٓ حُوخىّ إٔ حُ٘ـخف , ٣ؼظوي حُظو٤ِي١ إٔ حُ٘ـخف حُٜ٘خث٢ ُِو٤خىس ٛٞ حُ٘ظخثؾ

. حُٜ٘خث٢ ٛٞ ٗٔٞ حُؼخ٤ِٖٓ ٝططٍْٞٛ ٝطلٖٔ أىحثْٜ ٝطؤِْٜٛ ٤ٌُٞٗٞح هخىس هيٓخً 

 
 ً٘  ٔص لحتذ؟: عحذغ ػشش

َٛ طٔظويّ ٬ٛك٤خطي ٝططزن ِٓطظي؟  (1

إ ربٌٓخٕ ٗخر٤ِٕٞ إٔ ٣ؤهٌٗخ ٓؼٚ "َٛ ٣٘ؼَ أكَحىى رخ٧ٖٓ ٝحُوٞس ا٠ُ ؿخٗزي ؟  (2

. ى٣ـٍٞ" اًح ُْ أػـذ حُ٘خّ ٛ٘خ كٔؤٍكَ", أكي ؿ٘ٞىٙ" ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُؼخُْ

َٛ طظ٤ِٔ رل٣ٞ٤ش ٝٗ٘خ١ ىحث٤ٖٔ ٝط٠ل٤ش ًز٤َس ٝٓٞحٛذ ٤ِٔٓس؟  (3

َٛ طظ٤ِٔ رخُل٠ٍٞ ك٢ ًَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ؟  (4

ٓخ ٢ٛ ه٤ٔش حُويٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش ػ٘يى؟ َٝٛ طؼَف ٓخ ٢ٛ كخؿخص حُ٘خّ ٖٓ  (5

كُٞي؟ 

َٛ ُي٣ي حُويٍس ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ح٢ٌُ٘ٛ؟  (6

َٛ ُي٣ي حُويٍس ػ٠ِ كَ ح٬ٌُ٘ٔص ٝحطوخً حُوَحٍحص؟  (7

. حٓظيحى ػخٓٞى١ ٓظوٜٚ؟ هخىس حَُأ١+ َٛ ُي٣ي ػوخكش أكو٤ش ػ٠٣َش  (8

ًٔذ حُوِٞد أّ ًٔذ حُٔٞحهق؟ : أ٣ٜٔخ أ٠ُٝ ػ٘يى (9

َٛ طؼظَف رخُوطؤ ٝطَحؿغ هٍٜٞى حٌُحط٢ ىحثٔخً؟  (10

 
: ِصحدس لٛز جٌم١حدز ٚضأغ١ش٘ح• 
 ـ جٌمٛز 4.    ـ جٌمٛز جٌششػ١س  ٚ جٌمح١ٔٛٔس3.    ـ لٛز جٌّىحفأز2.    ـ لٛز جإلوشج1ٖ

 . ـ لٛز جإلػؿحخ5.    جٌف١ٕس

 

:  ٔٛجع جٌٕحط ِٓ ق١ع جٌغٍطس ٚجٌطأغ١ش• 

". طخرغ"٤ُْ ُي٣ٚ ِٓطش ٫ٝ طؤػ٤َ  (1

". حُٜٔ٘ذ"ُي٣ٚ ِٓطش ٤ُْٝ ُي٣ٚ طؤػ٤َ  (2

". هخثي ؿ٤َ ٢ٍٔٓ"٤ُْ ُي٣ٚ ِٓطش ُٝي٣ٚ طؤػ٤َ  (3

". حُوخثي ح٩ىح١ٍ"ُي٣ٚ ِٓطش ٝطؤػ٤َ  (4

. َٛ حُو٤خىس ٍٓٞٝػش أّ ٌٓظٔزش؟ ػ٬ػش آٍحء: ػخٖٓ ػَ٘

. حُو٤خىس رخٍُٞحػش ٖٓ حُطلُٞش حُٔزٌَس (1
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. حُو٤خىس رخُظؼِْ ٝحُوزَس حُؼ٤ِٔش (2

حُو٤خىس طؼظٔي ػ٠ِ حُؼوخكش حُٔخثيس ُِٔ٘ظٔش؛ ك٤ٞؿي ػوخكش ط٘ـغ حُٔٞحٛذ حُو٤خى٣ش  (3

. ٝػوخكش ٫ ط٘ـغ

: ك٢ٜ إً هخرِش ُِظؼِْ؛ ٝطئػَ ك٢ طؼِٜٔخ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ, حُو٤خىس ػِْ ٝكٖ  (4

 .    ـ حُظي٣ٍذ حُٔٞؿ3ٚ.     ـ حُظؼ٤ِْ 2.    ـ حُلطَس ٝحُطلُٞش حُٔزٌَس1

 . ـ حُل5َ٘.       ـ حُظـ٣َذ4

 
: فاْ ػ١ٍّس ضؼ١ٍُ جٌم١حدز ػ١ٍّس غ٠ٍٛس ٚضغطّش ذخطٛجش وػ١شز ضشًّ.. ٚ  ١شجًال 

. حٍُٞحػش ٝهزَحص حُطلُٞش حُٔزٌَس طٞكَ ح٤َُٔ ُِو٤خىس• 

. حُلٕ٘ٞ ٝحُؼِّٞ طٜ٘غ ح٧ٓخّ حُؼ٣َٞ ُِٔؼَكش• 

. حُوزَس طٞكَ حُلٌٔش حُظ٢ طؤط٢ ٖٓ طلٍٞ حُٔؼَكش ا٠ُ ططز٤ن ٝحهؼ٢• 

. حُظي٣ٍذ ٣ٜوَ حُِٔٞى ك٢ ٓـخ٫ص ٓليىس ٓؼَ كٖ ح٫طٜخٍ• 

 
. جٌفشق ذ١ٓ جٌم١حدز فٟ جإلعالَ ٚجٌٕظُ جٌذ٠ىطحضٛس٠س: ضحعغ ػشش

٬٣ٝكع إٔ ٗظ٤ـش . حٍُٟ٘ٞ ك٢ ح٬ٓ٩ّ ؿ٤َ ِِٓٓش ُِوخثي ػ٘ي ؿٍٜٔٞ ػِٔخء ح٧ٓش

: حٍُٟ٘ٞ ٫ طوِٞ ٖٓ

. إٔ طٌٕٞ حُو٤٠ش ك٤ٜخ ٗٚ َٗػ٢ ٫ ٓ٘خٙ ٖٓ اطزخػٚ (1

إٔ طٌٕٞ حُو٤٠ش ٖٓ حُٔٔخثَ حُٔوظِق ك٤ٜخ؛ ك٤ؤهٌ حُوخثي ٓخ ًخٕ ى٤ُِٚ أهٟٞ أٝ ٓخ  (2

. ٣َحٙ أَٛ حُلَ ٝحُؼوي

إٔ طٌٕٞ حُٔٔؤُش ١خٍثش ك٤َؿق حُوخثي ٓخ ٣لون حُِٜٔلش حَُ٘ػ٤ش ر٠ٞحرطٜخ رؼي  (3

 .ح٫ٓظ٘خٍس

 

: ٝطوظِق كَى٣ش حُو٤خىس ك٢ ح٬ٓ٩ّ ػٜ٘خ ك٢ حُ٘ظْ حُي٣ٌظخط٣ٍٞش رٔخ ٢ِ٣

. حُوخثي ٓو٤ي رخَُ٘ع ٫ ٣ـُٞ ُٚ حُظويّ أٝ حُظؤهَ ػ٘ٚ (1

. ٫ ١خػش ُِوخثي ك٢ ٓؼ٤ٜش هللا (2

. ٣َؿغ حُوخثي ا٠ُ أَٛ حُلَ ٝحُؼوي ٤ُ٘خٍْٝٛ (3

 .جٌّشجؾغ جٌم١حد٠س: ػشش٠ٓ 
 +ٓلٔي أًَّ حُؼي٢ُٗٞ . ى: حُو٤خىس ك٢ حُوَٕ حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ (1

" . ٝٛٞ حَُٔؿغ ح٧ٓخّ ." ١خٍم ٓلٔي ح٣ُٞٔيحٕ.  ى

. ػزيحُِط٤ق حُو٤خ١/ طَؿٔش. ٓظ٤ل٤ٖ ًٞك٢: حُو٤خىس ػ٠ِ ٟٞء حُٔزخىة (2

. حُٔويّ ح٤ُٜؼْ ح٣٧ٞر٢: طؼ٣َذ. ًٍٞطٞح.ؽ: ُٔلخص ك٢ كٖ حُو٤خىس (3

. ٛ٘خّ ػزيهللا/ طَؿٔش. ٓظ٤لٖ ًٞك٢: حُؼخىحص حُٔزغ ُِوخىس ح٩ىح٤٣ٍٖ (4
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. ٓلٔي ى٣ٔخّ: ٤ًق طلَٜ ػ٠ِ أك٠َ ٓخ ُيٟ ح٥ه٣َٖ (5

. ػزيحُل٤ٔي حُز٬ك٢: ٬ٌ٘ٓص ٝكٍِٞ ك٢ كوَ حُيػٞس  (6

 .ػو٤َ حُٔوط١َ: ٛلخص حُوخثي حُيػ١ٞ (7
. ٤٘٤ًغ ر٬طَ٘ى: حُو٤خىس ٝٓي٣َ حُيه٤وش حُٞحكيس (8

 
 
 
 

 فهرس المحتوٌات برنامج  اللغوٌة العصبٌة
  

 الموضوع

 ما هً البرمجة اللغوٌة العصبٌة

 تارٌخ علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة

 NLPتطبٌقات 

 االفتراضات المسبقة

 العقل الواعً والعقل الباطن

 تدرٌبات التنفس

 قواعد برمجة العقل الباطن

 كٌف تصل إلى هدفك

 النظام التمثٌلً

 اإلدراك

 إطار اإلدراك

 العٌن وإشاراتها
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 استراتٌجٌات بناء العالقة اإلٌجابٌة

 الروابط العصبٌة

 المصادر

 
 

 

ما هً البرمجة اللغوٌة العصبٌة ؟ 
 

إن إرادة اإلنسان خاضعة إلرادة الخالق الذي سن قوانٌن هذا الكون ، وإذا أراد 
 }وفً هذا اإلطار ٌخضع اإلنسان  لقانون التغٌٌر . هللا خٌرا باإلنسان فإنه هو الهادي 

   11: الرعد  {إن هللا ال ٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما بأنفسهم 
 

ومن الوسائل المعٌنة على تغٌٌر اإلنسان علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة وهو 
: علم  الهندسة النفسٌة أو ما ٌصطلح علٌه باإلنجلٌزٌة 

Neuro Linguistic Programming (NLP) 
    

وهذا العلم ٌعنى بتغٌٌر النفس والتأثٌر على اآلخرٌن من خالل إصالح التفكٌر 
فعلم . . ، وتهذٌب السلوك ، وتحفٌز الهمة ، وتعدٌل العادات ، وتدعٌم القدرات 

البرمجة اللغوٌة العصبٌة هو مجموعة قدراتنا على استخدام لغة العقل بطرٌقة إٌجابٌة 
. تمكننا من تحقٌق أهدافنا 

 
  :جٌرشِؿس  •

. ٓـٔٞػش ح٧كٌخٍ ٝح٧كخ٤ْٓ ٝحُؼخىحص حُظ٢ طٌَ٘ ٍٛٞس حُؼخُْ حُوخٍؿ٢ 

 :جٌٍغ٠ٛس  •
ِٓلٞظش ٝؿ٤َ  )حٓظويحّ ٓلَىحص حُِـش ك٢ طؼخِٓ٘خ ٓغ أٗلٔ٘خ ٝٓغ ح٥ه٣َٖ ٓٞحء ًخٗض  

  .(ِٓلٞظش 

 :جٌؼصر١س  •
حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٛٞ حُٔظلٌْ ك٢ ٝظخثق حُـْٔ ٝأىحثٚ ٝٛٞ حُِٔٔي حُؼٜز٢ ُِلٞحّ  

 . حُؤْ 
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  NLP تارٌخ علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة 
 
 

 :فٟ ِٕطصف جٌغرؼ١ٕحش ٚظؼص  عظ جٌرشِؿس جٌٍغ٠ٛس ِٓ لرً وً ِٓ   
 

 .س٠طشحسد ذٕذٌش ػحٌُ جٌش٠حظ١حش . ؾْٛ ؾش٠ٕذس ػحٌُ جٌٍغ٠ٛحش ٚ د. د -
جٔصرص  ذكحغُٙ ػٍٝ ضك١ًٍ ٚجعططالع جٌّٕحرؼ جٌطٟ ضطكىُ فٟ  -

. جٌغٍٛن

جعطؼحٔح فٟ  ذكحغّٙح ػٍٝ دسجعحش ِؿّٛػس ِٓ ػٍّحء جٌٍغ٠ٛحش  -

ٚجٌّفىش٠ٓ ، وّح جعطؼحٔح ذأػّحي ِؼحٌؿ١ٓ ٔفغح١١ٔٓ ِػً فشضض ذ١شٌض 

. ٚفشؾ١ٕ١ح عحض١ش ٍِٚطْٛ  س٠ىغْٛ 

وحْ ٘ذفّٙح ضأع١ظ ّٔحرؼ ٌٍغٍٛن ٚضغ١١ش جوػطمحدجش جٌغٍر١س  -

 .ٚجٌطكىُ فٟ جٌّشحػش جٌّكرطس 
  .  The Structure of Magicفٟ وطحخ ذؼٕٛجْ 1975ٚٔششج  ذكحغّٙح فٟ  -

ٚجٔطشش ٘زج جٌؼٍُ فٟ جٌػّح١ٕٔحش ٚجٔطشش فٟ  ِش٠ىح ٚذش٠طح١ٔح غُ فٟ  -

 .ذؼط دٚي  ٚسذح 
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 تطبٌقات البرمجة اللغوٌة العصبٌة
 فً العدٌد من المجاالت التً تتعلق بالنشاط NLPٌمكن تطبٌق 

فعلم البرمجة . اإلنسانً كالتعلٌم ، والتدرٌب ، والتجارة ، والصحة النفسٌة 
: اللغوٌة العصبٌة ٌمكن أن ٌكون أداة فعالة  فٌما ٌلً 

 

 ضغ١١ش جٌغٍٛن جٌغٍرٟ ٚجٌطكىُ فٟ جٌؼحدجش  -
ضغ١١ش جوػطمحدجش جٌغٍر١س جٌّم١ذز  -

 ض١ّٕس جٌّٙحسجش ٚسفغ ِغطٜٛ جألدجء -
جعطخذجَ جٌٍغس ٌٍٛصٛي ئٌٝ جٌؼمً جٌرحغٓ ٌطغ١١ش جٌّؼحٟٔ ٚجٌّفح١ُ٘  -

 جٌطكىُ فٟ جٌؼٛجغف جٌغٍر١س -
 جٌطخٍص ِٓ جٌّخحٚف  -
 جوضصحي جإل٠ؿحذٟ ٚضكم١ك جألٌفس ِغ ج٢ ش٠ٓ -
 

جوفطشجظحش جٌّغرمس ٌٍرشِؿس جٌٍغ٠ٛس جٌؼصر١س 
 

ٌستند علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة على مجموعة من المبادئ 
: األساسٌة أهمها 

 

: جٌخش٠طس ١ٌغص ٟ٘ جٌٛجلغ  .1
ًِ٘خ ٣يٍى حُؼخُْ رو٣َطظٚ حُوخٛش حُٔظٌِ٘ش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٗٔظوزِٜخ ػٖ 

 .٣َ١ن حُلٞحّ ، ٝحُِـش حُظ٢ ٗٔٔؼٜخ ٝٗوَأٛخ ، ٝحُو٤ْ ٝحُٔؼظويحص 
 

: ٚسجء وً عٍٛن ضٛؾذ ١ٔس ئ٠ؿحذ١س  .2
٫ ري ٖٓ كَٜ حُِٔٞى ػٖ ٗٞح٣خ حُ٘وٚ ، ٝػيّ حُلٌْ ػ٤ِٚ ٖٓ ه٬ٍ 

  .٫ٝ ري ٖٓ إٔ ٗيٍى ح٤ُ٘ش حُظ٢ طزٍَ ًِٓٞٚ. ٢ٔٗ ٢ًِٞٓ ٝحكي 
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 :جقطشجَ ٚضمرً ج٢ ش٠ٓ وّح ُ٘  .3
ٌَُ ٗوٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ْ ٝحُٔؼظويحص حُظ٢ طليى أٗٔخ١ ًِْٜٓٞ ، ٫ٝ 

 .ري ٖٓ طوزَ أٝؿٚ ح٫هظ٬ف ري٫ ٖٓ طلي١ ح٥ه٣َٖ رظـ٤٤َْٛ 
  

ًَ ٗوٚ ُي٣ٚ ٖٓ هزَحص حُٔخ٢ٟ ح٩ٌٓخ٤ٗخص ح٬ُُٓش ٩كيحع حُظـ٤٤َ ح٣٩ـخر٢  .4

٣ٌٖٔ ح٫ٓظؼخٗش رظـخٍد حُٔخ٢ٟ ُِظٌٖٔ ٖٓ حُظٔظغ رل٤خس . ك٢ كخَٟٙ ٝٓٔظوزِٚ 

  . أًؼَ ا٣ـخر٤ش
 

ٝٓخ . ٣ٔظويّ حُ٘خّ أكٖٔ حهظ٤خٍ ُْٜ ك٢ كيٝى ح٩ٌٓخٗخص حُٔظخكش ك٢ ًُي حُٞهض  .5

 .٣لؼِٚ حُ٘خّ ٛٞ ٓلِٜش ه٤ْٜٔ ٝٓؼظويحطْٜ ٝطـخٍرْٜ حُٔظَحًٔش ه٬ٍ حُِٖٓ 
 

 
ٚذحإلِىحْ ذشِؿس جٌؼمً . جٌٛجػٟ ٚجٌرحغٓ :  ٌىً ئٔغحْ ِغط٠ٛحْ ِٓ جوضصحي  .6

 .جٌرحغٓ ئ٠ؿحذ١ح ػٓ غش٠ك جٌؼمً جٌٛجػٟ 

 
ف١ؿد جوعطفحدز ِٓ دسٚط جٌّحظٟ فٟ . ١ٌظ ٕ٘حن فشً ٌٚىٓ ٔطحتؽ ٚ رشجش  .7

. ض١ٙثس جٌغرً ٌٍٕؿحـ فٟ جٌكحظش ٌٍٚطخط١ػ ٌٍّغطمرً 

 
جٌّشٚٔس ٟ٘ جٌمٛز جٌطٟ . جٌشخص جألوػش ِشٚٔس ٘ٛ جٌزٞ ٠طكىُ فٟ جألِٛس  .8

 .ضإدٞ ئٌٝ ٔطحتؽ  فعً 

 
ِؼٕٝ جوضصحي ٘ٛ جٌٕط١ؿس جٌطٟ ضكصً ػ١ٍٙح فطش٠مس ضر١ٍغه  فىحسن ٟ٘ جٌطٟ  .9

 .ضكذد ٔٛع جوعطؿحذس جٌطٟ ضكصً ػ١ٍٙح 

 
فٛؾٕٛ٘ح ٚ ؾغحِٕح ٟ٘ ِشآز  فؼحٌٕح .جٌؼمً ٚجٌؿغُ وً ٠إغش ػٍٝ ج٢ ش  .10

 .ِٚشحػشٔح 
 

 ئرج وحْ  ٞ ئٔغحْ لحدس ػٍٝ فؼً  ٞ اٟء فّٓ جٌّّىٓ ألٞ ئٔغحْ آ ش  ْ ٠طؼٍّٗ ٠ٚفؼٍٗ  .11
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جإلٔغحْ ٘ٛ ِكصٍس ِح ٠ؼٍّٗ .  ٔح  ضكىُ فٟ ػمٍٟ فأٔح ِغثٛي ػٓ ضصشفحضٟ  .12

 .ٌٕفغٗ 

 
 
 
 
 

 جٌؼمً جٌٛجػٟ ٚجٌؼمً جٌرحغٓ
 

٠مَٛ جٌؼمً ذحٌٛظحتف جٌّؼمذز ٌألؾٙضز جإلسجد٠س ٚجٌالئسجد٠ــس فٟ 

 .جٌؿغُ ذحإلظحفس ئٌٝ جإلدسجن ٚجٌفُٙ ٚجٌطفى١ش ٚجإلذــذجع 
 

واإلنسان ٌمتلك عقال واحدا ، إال أنه ٌتسم بسمتٌن  
والتسمٌة التً تستخدم للتمٌٌز بٌن وظٌفتً العقل . ومهمتٌن 

العقل الواعً والعقل الالوعً أو العقل الواعً : هً 
وسوف نستخدم مصطلحً . والالشعوري أو العقل الواعً والعقل الباطن 

 .الواعً والباطن 
 

  جٌؼمً جٌٛجػٟ
  ٣وغ ػ٤ِٚ ػذء حُظل٤ٌَ ٝح٫هظ٤خٍ

 جٌؼمً جٌرحغٓ
 ٣٘لٌ رَىٝى كؼَ ٓطخروش ٨ُكٌخٍ حُظ٢ ٣ظِوخٛخ 

 جٌؼمً جٌٛجػٟ 
 ٛٞ هخثي حُٔل٤٘ش  ح١ٌُ ٣ٜيٍ ح٧ٝحَٓ

 والعقل الباطن

ٛٞ ح١ٌُ ٣٘لٌٛخ رآ٤ُش   

 جٌؼمً جٌٛجػٟ
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 ٛٞ حُٔزَٓؾ 

 جٌؼمً جٌرحغٓ
ٛٞ حٌُٔز٤ٞطَ  

كٌٔخ طزَٓؾ ػوِي طلَٜ ػ٠ِ ٗظخثؾ 

 
 

 

أنت البستانً الذي ٌبذر بذور األفكار فً العقل الباطن وسوف 
عقلك الباطن هو التربة التً . تحصد الزرع فً جسمك وحٌاتك 

. تنمو فٌها البذور 
: وظائف العقل الباطن 

طو٣ِٖ حُٔؼِٞٓخص ٝح٣ًٌَُخص • 

 ٓؼوَ حُؼٞح١ق ٝحُٔ٘خػَ ٝٓٞؿٚ حَُؿزخص ٝح٤ٍُٔٞ• 
٣٘ظْ ح٧كؼخٍ ح٬ُاٍحى٣ش ًخُظ٘لْ ٝحُ٘زٞ ٝح٠ُْٜ ٝحُيٍٝس حُي٣ٞٓش ٝح٠ُْٜ  • 

ٓـَ حُؼخىحص ٝٓٔظٞىع حُٜٔخٍحص • 

٣ظلٌْ ٣ٝٞؿٚ حُطخهش حُـٔي٣ش ٝحُ٘ل٤ٔش • 

ضزوش   ضزوش  ضزوش  ضزوش  ضزوش 
ُي٣ي حُويٍس ػ٠ِ ح٫هظ٤خٍ ،  كخهظَ  حُ٘ـخف ٝحُٔؼخىس • 

  اًح حػظوي ػوِي حُٞحػ٢ ٤ٗجخ كبٕ ػوِي حُزخ١ٖ ٤ٓوزِٚ ٣َٝ٘ع ك٢ طلو٤وٚ•
 حػظوي ك٢ هيٍطي ػ٠ِ حُِٔٞى ح٤ُِْٔ ٝحٗؼْ رخُل٤خس حُٔؼ٤يس •

  ٍحهذ ٓخ طوٍٞ كبٕ ػوِي حُزخ١ٖ ٤ٓ٘لٌ •

ٓٔظوزِي ك٢ ػوِي ح٥ٕ ، ٝٛٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ طل٤ٌَى ٝحػظوخىى •

  ُظ٣ٌٖٞ ػخىس ؿي٣يس ٣ـذ إٔ طوظ٘غ أٗي طَؿذ ك٤ٜخ •
 أٗض طٌٕٞ ٗٔخًؽ حُؼخىس ك٢ ػوِي حُزخ١ٖ رظٌَحٍٛخ كٌَح ٝػ٬ٔ كظ٠ طؼزض •

 ىع ه٤خُي حُٔظلخثَ ٣وٞىى ا٠ُ ك٤خس أك٠َ• 
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سد فؼً ػصرٟ ٠غحٚٞ جٌشعحٌس جٌؼم١ٍس :  جٌٕحضؽ 
 لٛجػذ ذشِؿس جٌؼمً جٌرحغٓ

 
 

 

  " 30 الشورى          " وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم 

 " حدٌث "          أنا عند ظن عبدي بً فلٌظن بً ما شاء
قدسً 

  " ٗقذ٠ع اش٠ف           "    و ٠كمشْ  قذوُ ٔفغ 

  " ٖٚقذ٠ع اش٠ف     "          ضفحءٌٛج ذحٌخ١ش ضؿذ  

 "راقب أفعالك ألنها ستصبح عادات . . . راقب أفكارك ألنها ستصبح أفعال

" راقب طباعك ألنها ستحدد مصٌرك . . . راقب عاداتك ألنها ستصبح طباع 
فرانك أوتلو         

  " ملٌون خلٌة عقلٌة كل ما 18نحن جمٌعا متساوون فً أننا نملك 
 (تجرأ لتكسب  )كانفٌلد وفنسون فً كتابهما "     ٌلزمها هو التوجٌه

  " إن ما تضعه فً ذهنك سواء كان سلبٌا أو إٌجابٌا ستجنٌه فً النهاٌة
هلمستتر . د"           

 

: لٛجػذ ذشِؿس جٌؼمً جٌرحغٓ 
٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٍٓخُظي ٝحٟلش ٝٓليىس  .1

٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٍٓخُظي ا٣ـخر٤ش  .2

ٌجب أن تدل على الوقت الحاضر  .3
٣ـذ إٔ ٣ٜخكذ ٍٓخُظي ح٩كٔخّ حُو١ٞ ر٠ٜٔٔٞٗخ كظ٠ ٣وزِٜخ حُؼوَ  .4

 .حُزخ١ٖ ٣ٝزَٓـٜخ 
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. ٣ـذ إٔ طٌٍَ حَُٓخُش ػيس َٓحص ا٠ُ إٔ طٔظٞػزٜخ ٝطؼزض ك٢ حُؼوَ حُزخ١ٖ  .5

 
 

: ٚئ١ٌه جٌطش٠مس 
أٗخ . . أٗخ ٓخ أهيٍ أىٍّ :  ٍٓخثَ ِٓز٤ش أػَص ػ٤ِي ِٓزخ ٓؼَ 5ىٕٝ ػ٠ِ ح٧هَ  .1

أٗخ ٫ . . أٗخ هـٍٞ ..  ٓٔظل٤َ أٗـق ك٢ . . ٫ أٓظط٤غ حُظليع أٓخّ ح٥ه٣َٖ 

 . (ِٓم حٍُٞهش ٝحٍٜٓخ ك٢ ِٓش ح٬ُٜٔٔص  ). . أٓظط٤غ ػَٔ ٍؿ٤ْ 

أٗخ أٓظط٤غ : ٓؼَ " أٗخ "  ٍٓخثَ ًحط٤ش ا٣ـخر٤ش طؼط٤ي هٞس ٝحريأ رٌِٔش 5ىٕٝ  .2

أٗخ أكْٜ ٝأٓظٞػذ . . أٗخ ٢ًً ٝٓٞٛٞد  . . أٗخ أػن ك٢ هيٍحط٢ . . طلو٤ن حُ٘ـخف 

. .  أٗخ حؿظٔخػ٢ ٝأػـذ ح٥ه٣َٖ . . أٗخ أكلع رَٔػش . . 

.  هٌ ٗلٔخ ػ٤ٔوخ ٝحهَأ حَُٓخ٫ص حُٞحكيس طِٞ ح٧هَٟ  .3
 

حُظ٘لْ ح٫ٓظَهخث٢ )حريأ رؤٍٝ ٍٓخُش ٝهٌ ٗلٔخ ػ٤ٔوخ ٝح١َى أ١ طٞطَ ٖٓ ىحهِي  .4

) . 

.  حهَأ حَُٓخُش ح٠ُٝ٧ ػَ٘ َٓحص ربكٔخّ ه١ٞ  .5

 (ٛٞص ٍٝٛٞس ٝاكٔخّ  )أؿٔٞ ػ٤٘٤ي ٝطو٤َ ٗلٔي رٌِ٘ي حُـي٣ي  .6

. ٝحٓظ٘ؼَ ح٧كخ٤ْٓ ح٣٩ـخر٤ش ٝهٞٛخ ك٢ ىحهِي 

 كٌف تصل إلى هدفك ؟

 

أٗخ أٓظط٤غ . .  أٗخ أٓظط٤غ طلو٤ن حُ٘ـخف ك٢ . . أٗخ أٗـق رظلٞم  )كيى أٛيحكي  -

  (. . حُظلٌْ ك٢ اٍحىط٢ 

 .طٍٜٞ حُٜيف ك٢ ه٤خُي رخٍُٜٞس ٝحُٜٞص ٝح٩كٔخّ  -
  (ٓٔخػيس ح٥ه٣َٖ  - حٓظ٘خٍحص – ط٘ظ٤ْ حُٞهض  )كيى ٝٓخثَ حٍُٞٛٞ ُِٜيف  -
 .كٌَ ك٢  حكظٔخ٫ص ٝظَٝف  حُ٘ـخف ك٢ ًٛ٘ي  -
 .كٌَ ك٢ حُظلي٣خص حُٔلظِٔش ٝحُظ٢ طئى١ ُِلَ٘ ٤ًٝق طوخٜٝٓخ  -
كٌَ ك٢ هيٍحطي ٝطـخٍري حُ٘خؿلش ك٢ حُٔخ٢ٟ ٝحُظ٢ طٔخػيى ػ٠ِ طلي١  -

 .حُٜؼخد 
 " .ٛؼذ ٝٓٔظل٤َ "كٌَ رخ٧ٓزخد حُظ٢ طيكؼي ُِظلي١ ٝأُؾ ٖٓ طل٤ٌَى  -
رَٓؾ ٗلٔي رَٓخثَ ا٣ـخر٤ش ط٘ـؼي ػ٠ِ ح٫ٓظَٔحٍ ًٍَٝٛخ ر٤٘ي ٝر٤ٖ ٗلٔي  -

أٗخ . . أٗخ أػن ر٘ل٢ٔ . . . أٗخ أٓظط٤غ " رلٔخّ َٝٛف رٜخ ٦ُه٣َٖ رؼوش  ٓؼَ 

 . .  " .ٓظؤًي ٖٓ هيٍحط٢ 
 .ٗـغ ٗلٔي رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ أهَ اٗـخُ ًٝخكت ٗلٔي  -
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 . ىحّٝ ػ٠ِ ح٬ُٜس ٝحُيػخء ، ٝح١ِذ ٖٓ ٝحُي٣ي حُيػخء ُي رخُظٞك٤ن ٝحُ٘ـخف  -

 

تــــــدرٌب  
  عرحخ ضذفؼه ٌطغ١١ش ٚظؼه ئٌٝ جألقغٓ ؟ 10 روش 

 

- 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
 
 ٔطحتؽ عٍر١س ئرج ٌُ ضطغ١ش ٌألفعً ،  ٚظٍٍص ػٍٝ ِح  ٔص ػ١ٍٗ ؟ 10 روش 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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 -

 -
 

. .    طٛجش ضرذ  ػٍّٙح ِٕز ج١ٌَٛ ٌٍطغ١١ش ٔكٛ جألقغٓ 10 روش 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- 
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ضطُ ػ١ٍّس جإلدسجن ػٓ غش٠ك ٚسٚد جٌّؼٍِٛحش ئٌٝ جٌذِحؽ ػٓ غش٠ك جٌكٛجط 

٠ّٚػً جإلقغحط جٌّطٌٛذ ػٓ . جٌرصش ، ٚجٌغّغ ، ٚجٌٍّظ ، ٚجٌشُ ، ٚجٌزٚق : جٌخّظ 

. وً قحعس ّٔطح  ٚ ٔظحِح  حصح ٌإلدسجن 

 : Visualالنظام البصري 
 

٠طكذظ ذغشػس  -

 صٛضٗ ػحٌٟ -
 ٔفحعٗ  لص١شز ٚعش٠ؼس  -

 ٠فىش ذحٌصٛس  وػش -

دجتُ جٌكشوس   -

 ٠ٙطُ ذحٌصٛس ٚجٌّٕحظش ٚجألٌٛجْ -
 لشجسجضٗ ػٍٝ  عحط ِح ٠شٜ ٠ٚطخ١ً -

 

: جٌّٕػ جٌصٛسٞ ضغٍد ػ١ٍٗ جٌىٍّحش ٚجٌؼرحسجش جٌطح١ٌس 
٠ظٙش ٌٟ -  سٜ – ِٕظش –  ٌٛجْ – ٠شح٘ذ – ِشجلرس – ضصٛس – سؤ٠س – ٔظش 

. .  ٠ذلك جٌٕظش -  ٚؾٙس ٔظشٞ –  سٜ ِح ضمٛي – 

: Auditoryالنظام السمعً 
 

٠غطخذَ غرمحش صٛش ِطٕٛػس  -

 ٠طٕفظ ِٓ  عفً جٌكؿحخ جٌكحؾض -
 ٌٗ لذسز ػٍٝ جإلٔصحش -

٠ٙطُ ذحألصٛجش  -

 لشجسجضٗ ػٍٝ  عحط ِح ٠غّؼٗ ٠ٚكٍٍٗ -
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: جٌّٕػ جٌغّؼٟ ضغٍد ػ١ٍٗ جٌىٍّحش ٚجٌؼرحسجش جٌطح١ٌس 

٣وَع – ٗـْ – ٣ٜ٘ض - ؿَّ – ٬ًّ – ٤ٍٖٗ – ٗـٔش – ٓٔغ – ٛٞص 

  . .٬ًّ حُ٘خّ – ٣وخ١ذ حُ٘خّ - ٣َٕ  ك٢ أ٢ًٗ  -  حٗظزٚ ٢ٓ٬ٌُ – حُـَّ 

: Kinestheticالنظام الحسً 

ٛٞطٚ ٛخىة  -

 ٣ظ٘لْ رزط٠ء ٝػٔن -
٣ٜظْ رخ٧كخ٤ْٓ  -

٣ؤهٌ هَحٍحطٚ ػ٠ِ أٓخّ ٗؼٍٞٙ  -
 

: جٌّٕػ جٌكغٟ ضغٍد ػ١ٍٗ جٌىٍّحش ٚجٌؼرحسجش جٌطح١ٌس 
– رخٍى – َٟد – ٤ُٖ – ِٛذ – ٗخػْ – هٖ٘ – ُٔٔش – اكٔخّ – ٗؼٍٞ 

. .   ػي٣ْ ح٩كٔخّ – ٣ويٕ حُ٘ؼٍٞ – ٣ولن هِزٚ – أُْ -  ٛزٍٞ – كخٍ 

 

: وٍّحش ٚػرحسجش ِكح٠ذز 
 

كخكِ – ػوخكش -  كْٜ – ػ٤ِٔش – طـَرش – كٌَس – ٓ٘طن – كٌٔش – ػوَ – كٌَ 

  . . .أكٌخٍ – طلْٜ – طل٤ٌَ – ىحكغ – 
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 اكتشف نظامك التمثٌلً األساسً 
 

: لتحدٌد ما هو نظامك التمثٌلً األساسً ، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 السؤال اإلجابة ص س ح

 تفكر حتى تجد الحل المناسب   
تناقشها مع شخص آخر 
 تفكر حتى تستشعر الحل

 إذا واجهتك مشكلة

 عدم وضوح الرؤٌة عنده   
منطق الشخص وحدٌثه 

 عدم إحساسه برأٌك

 فً الحوار مع شخص آخر
 . .ما الذي ٌؤثر علٌك 

 االبتسامة والنظرة المرٌحة   
اختٌار الكلمات المناسبة 
 مشاعر الود واالحترام

 أحب  أن ٌفعل اآلخرون

 . .رأٌت مشهدا أو صورة    
. . استمعت أو قلت كالما 

 . .أحسست بمشاعر 
 . .ما أهم ما فعلته فً لقاء األمس 

   
 مشاهدة المناظر
. . االستماع ألصوات 

 ..استنشاق الروائح الزكٌة 

. عندما تكون فً أحضان الطبٌعة 
 . .ماذا تفضل . 

   

 تصمٌم  الغالف والصور
عنوان الكتاب ومحتواه 
 نوعٌة الورق وملمسه

ما الذي . .  عند شرائك كتاب 
 . .ٌؤثر فٌك أكثر 

   
 مجموع النقاط
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   جأل٠غش               جأل٠ّٓ

        

 

جٌطٕحعك         •

 جألٌكحْ •
جألٌٛجْ •

جٌطخ١ً •

جألٌٛجْ •

جألذؼحد •
 

 
 
 

 

 

ِّح ٔمش  %  20• 

 ِّح ٔغّغ %  30• 
ِّح ٔشٜ  %  40• 

ِّح ٔمٛي  %  50• 

ِّح ٔفؼً  %  60• 

ٔمش   ٚٔشٜ  ٚٔغّغ  ٚٔمٛي  ٚٔفؼً  %  90• 
 

 

 جٌٍغس•

 جٌّٕطك•

 جألسلحَ •

 جٌطك١ًٍ•

 جٌطشض١د•

 جٌطص١ٕف•
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جإلدسجن  
 

٠ذسن جإلٔغحْ جٌؼحٌُ ِٓ قٌٛٗ ذّح ٠صً ئٌٝ ػمٍٗ ػٓ غش٠ك جٌكٛجط ِٓ صٛس 

ٚ صٛجش ٚوٍّحش ٚ قحع١ظ ، ٚجٌطٟ ضخعغ ٌؼ١ٍّس ضشا١ف ٚجٔطمحء ، ف١شىً  ش٠ططٗ 

ٕٚ٘حن غالظ ػٛجًِ ضكذ ِٓ . جٌخحصس فٟ رٕ٘ٗ ٠ٚكذ٘ح ذكذٚد ضخطٍف ػٓ غ١شٖ 

: ئدسجوٕح ٌٍؼحٌُ ٚضم١ذٖ 
 

  جٌكٛجط

 جٌٍغس 
  ُجٌّؼطمذجش ٚجٌم١ 

 
: جٌــكٛجط 

وّح  ٕٔح لذ . جٌكٛجط ٟ٘ لٕٛجش ئدسجن جٌؼحٌُ ٌٚٙح لذسجش ٚئِىح١ٔحش ِكذٚدز 

. ٔمغ  ق١حٔح فٟ اشجن  ذجع جإلقغحط 

 

:  جٌٍغـــس 
 ٌٍّؼٍِٛحش جٌطٟ ٠غطمرٍٙح جٌذِحؽ ػٓ غش٠ك Filterٟٚ٘  قذ جٌّشاكحش 

: ٕٚ٘حن غالظ ػ١ٛخ ضإغش ػٍٝ ئدسجوٕح . جٌكٛجط 

.  جٌطؼ١ُّ ٠مًٍ ِٓ جٌذلس جٌطٟ ٔذسن ذٙح جٌؼحٌُ  Generalization :جٌطؼ١ُّ 

" وً ذشجِؽ جٌطٍفحص عخ١فس “

" و ٠ٛؾذ صذ٠ك ِخٍص فٟ ٘زج جٌضِٓ " 

"  وً جٌشؾحي ٠ؼحسظْٛ ػًّ جٌضٚؾس " 

 

 ق١حٔح ّٔحسط جٌكزف دْٚ ٚػٟ ، ٚ٘ٛ ِّح ٠ٕمص   Deletion:جٌكزف 

. ئدسجوٕح ٌٍؼحٌُ 

" ٘ٛ ظشذٕٟ " 

" ٌٚذٞ ٔؿف  " 

" ذشجِؿُٙ ِّطحصز " 
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: Distortionجٌطش٠ٛٗ 
" ٘زٖ جٌّذسعس ٟ٘ جألقغٓ " 

" ٘زج جٌىطحخ ِّطحص " 

 

 :  Believes & Valuesجٌّؼطمذجش ٚجٌم١ُ 

 
لذ ٠ؼطمذ جإلٔغحْ ذّؼطمذجش ضكذ ِٓ ئدسجوٗ ٚضم١ذ لذسجضٗ ، ِٚطٝ ِح غ١ش جٌشخص 

ضٍؼد دٚسج ور١شج فٟ  وّح  ْ جٌم١ُ. جػطمحدٖ فأٗ ٠غ١ش ئدسجوٗ ٌٍؼحٌُ ٚضطغغ قذٚدٖ 

ٌٚٙزٖ جٌم١ُ ِشجضد ٚدسؾحش ٚػٕذ ضغ١ش ِشجضرٙح فاْ  . ضشى١ً جٌؼحٌُ فٟ ر٘ٓ جٌشخص 

. جإلدسجن ٠طغ١ش 

 

ئغحس جإلدسجن  
 

٠مف ذؼط جٌٕحط ِطخحر١ٌٓ  ِحَ ضكذ٠حش جٌك١حز ُٚ٘ و ٠ذسْٚ ٌّحرج و ٠ّىُٕٙ 

: ئْ فشٍُٙ و ٠شؾغ ئٌٝ ٔمص ئِىح١ٔحضُٙ ٌٚىٓ ٠ؼٛد ٌّح ٠ٍٟ .  ضكم١ك  ٘ذجفُٙ 
 

ػذَ ِؼشفس ِح ٠ش٠ذْٚ ذحٌطكذ٠ذ ٠ؿؼٍُٙ قحتش٠ٓ ٠غ١شْٚ ذال ضخط١ػ  .1

و ٠ؼشفْٛ ِحرج ٠فؼٍْٛ ذحٌطكذ٠ذ ٌٍٛصٛي ئٌٝ جٌٙذف   .2

غ١ش ٚجغم١ٓ ِٓ لذسجضُٙ ػٍٝ ضكم١ك ِح ٠ش٠ذْٚ   .3
 

ئغحس جإلدسجن ٘ٛ ِؿّٛػس ِٓ جألعثٍس ٠غطخذِٙح جٌٕحط و اؼٛس٠ح ٚضىْٛ 

٠ٚطىْٛ ِٓ . جٌغرد فٟ ضى٠ٛٓ ِشحػش ضإغش فٟ ضصشفحضُٙ ِٚٓ غُ ٔطحتؽ  فؼحٌُٙ 

: ؾض ٠ٓ 

 جٌطفى١ش ذطش٠مس ضمٛد ئٌٝ ِشحػش عٍر١س ضٛقٟ :جإلغحس جٌغٍرٟ  .1

. ذحٌؼؿض ٚئٌمحء جٌٍَٛ ػٍٝ جٌظشٚف  ٚ ج٢ ش٠ٓ 

  :  (ٔفغه  ٚ غ١شن )فىش فٟ ِشىٍس عررص ٌه ِشحػش ِكضٔس غُ جعأي 

ِح ٟ٘ جٌّشىٍس ؟  -

ٌّحرج ظٙشش ٌٟ ؟  -

ِٕز ِطٝ  ػحٟٔ ِٕٙح ؟  -

و١ف ضكذ ِٓ ئِىح١ٔحضٟ ؟  -

ِٓ جٌّغثٛي ؟  -

 ِطٝ وحٔص  صؼد فطشز ػح١ٔص ف١ٙح ؟ -
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. لف ٚضٕفظ ٚضكشن .. ذّحرج ضشؼش ج٢ْ ؟عٛف ضشؼش ذّشحػش عٍر١س   

 

 

 

جٌطفى١ش ذطش٠مس ضمٛدن ئٌٝ جٌطكشن ذحضؿحٖ  :جإلغحس جإل٠ؿحذٟ  .2

 ئرج وحْ رٌه ِّىٕح ألٞ اخص فٟ –جٌٙذف ِٚؼشفس ِح ضش٠ذ ٚو١ف ضفؼٍٗ 

.  ١ٌظ ٕ٘حن فشً ٌٚىٓ ٕ٘حن  رشجش –جٌؼحٌُ فٙٛ ِّىٓ ذحٌٕغرس ٌٟ 

 

 ِحرج  س٠ذ ؟ -
ِطٝ  س٠ذ رٌه ؟  -

ِح ٟ٘ جٌّصحدس جٌّطٛجفشز ٌذٞ ؟  -

و١ف ٠ّىٕٕٟ جعطغالي ِصحدسٞ ٌٍكصٛي ػٍٝ ِح  س٠ذ ؟  -

و١ف ضطغ١ش ق١حضٟ ؟ ..ئرج ضكمك ِح  س٠ذ  -

ِحرج ػٍٝ  ْ  ذذ  ذٗ  ٚ  ْ  فؼً ج٢ْ ؟   -

. ذّحرج ضشؼش ؟  عٛف ضؿذ  ٔه ضشؼش ذٙذٚء 
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جٌؼ١ٓ ٚئاحسجضٙح 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ترتبط إشارات العٌن بأماكن معٌنة من الدماغ حٌث تتحرك العٌن باتجاه ما لتعكس عملٌة 

وٌالحظ أن االتجاه عند الشخص  األعسر هو عكس اتجاه  . .  تشغٌل المعلومة فً أجزاء الدماغ 

وبمالحظة إشارات العٌن والنظام التمثٌلً والتأكٌدات اللغوٌة لآلخرٌن سوف ٌتمكن . األٌمن 

 . الشخص من تقٌٌم االتصال بهم على نفس المستوى وإحداث التوافق واأللفة واالنسجام 

 جٌّٕػ قشوس جٌؼ١ٓ
 صٛس ِٓ جٌزجوشز ٌألػٍٝ ؾٙس ج١ٌغحس

 (ضخ١ً  )صٛس ئٔشحت١س  ٌألػٍٝ ؾٙس ج١ّ١ٌٓ

 عّغ ِٓ جٌزجوشز (ِغطٜٛ جألرْ  )ئٌٝ ؾٙس ج١ٌغحس 

 (ضخ١ً  )عّغ ئٔشحتٟ  (ِغطٜٛ جألرْ  )ئٌٝ ؾٙس ج١ّ١ٌٓ 

 جٌطكذظ ِغ جٌزجش ٌألعفً ئٌٝ ؾٙس ج١ٌغحس

 ئقغحط دج ٍٟ ٌألعفً ئٌٝ ؾٙس ج١ّ١ٌٓ

 ضزوش ذصشٞ ضخ١ً ذصشٞ

 ضخ١ً عّؼٟ
 ضزوش عّؼٟ

 جٌطكذظ ِغ جٌزجش ئقغحط دج ٍٟ

 و ضشو١ـــضٞ
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: ضــذس٠ـــد 
 

. شخصان ٌقومان بهذا التدرٌب أحدهم ٌسأل وٌالحظ إشارات عٌن اآلخر الذي ٌظل صامتا 

 جٌػح٠ٛٔس ؟/ ضزوش ٚؾٗ صذ٠مه فٟ جٌّشقٍس جوذطذجت١س  .1

 و١ف ضرذٚ ع١حسضه ٌٛ صرغطٙح ذٍْٛ ٚسدٞ فٛا١ح ؟ .2
جٌضٚؾس  ئرج وحْ ذصٛش / جٌضٚؼ / و١ف ٠رذٚ صٛش جٌّغثٛي  .3

 دٚٔحٌذ دن ؟/ جٌشخص١س جٌىشض١ٔٛس ذحذحٞ
 ٚجٌذن ؟/ ٚجٌذضه / ضزوش صٛش ؾذضه  .4
 و١ف ضشؼش ئرج صد  قذُ٘ فٛق س عه ِحء ِػٍؽ ؟ .5
 . . ػضف جٌغالَ جٌٛغٕٟ فٟ دج ً س عه  .6
  ِحرج ضمٛي ٌٕفغه ق١ّٕح ضٕؿف ذّّٙس ِح ؟ .7
 ِحرج ٠ّىٓ  ْ ضمٛي ٌٕفغه ئرج جعطٍم١ص ذؼذ ٠َٛ ِطؼد ؾذج ؟ .8
 ضخحفٗ ؾذج ؟/ ضىش٘ٗ / ِحرج ضشؼش ذٗ ػٕذِح ضطزوش اخص ضكرٗ  .9
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جعطشجض١ؿ١حش ذٕحء جٌؼاللس  جإل٠ؿحذ١س ِغ ج٢ ش٠ٓ

 
 

" جألسٚجـ ؾٕٛد ِؿٕذز ، ِح ضؼحسف ِٕٙح جتطٍف ، ِٚح ضٕحفش ِٕٙح ج طٍف " 

 
ِٕغؿ١ّٓ . . جٌّطفحٚظ١ٓ / جٌّطكحٚس٠ٓ / جٌصذ٠م١ٓ /  ق١حٔح ٔمٛي  ْ جٌضٚؾ١ٓ 

فحؤغؿحَ ٘ٛ ػاللس ئ٠ؿحذ١س ق١ع ضرذٚ قحٌس ِٓ جألٌفس . .  ، ٚآ ش٠ٓ غ١ش ِٕغؿ١ّٓ  

 .  Rapportذ١ٓ جٌطشف١ٓ ضغّٝ ذحٌطٛجفك 

ِٓ  ؾً جٌٛصٛي ئٌٝ ٔط١ؿس ئ٠ؿحذ١س ِٓ جوضصحي ٚئٔؿحـ جٌؼاللس و ذذ ِٓ 

جعطخذجَ ِفطحـ جٌطٛجفك ِغ جٌطشف ج٢ ش ، ٚ٘ٛ جٌٛصٛي ئٌٝ ؾٛ ِٓ جٌطفحُ٘ ٚجألٌفس 

ِغ جٌطشو١ض ػٍٝ فُٙ ج٢ ش٠ٓ ٚسؤ٠س جألِٛس ِٓ ٚؾٙس ٔظشُ٘ ٚضمرٍٙح ٚجقطشجِٙح 

– جٌّؿحسجز : ٚو ذذ ِٓ ِّحسعس جٌّىٛٔحش جٌػالظ ٌرٕحء جٌطٛجفك . . ذذْٚ فشض جٌطغ١١ش 

. جٌم١حدز – جٌّطحذمس 

: مستوٌات التوافق 
 

كطرٌقة الجلوس ، وحركات العٌنٌن والٌدٌن ، ولغة  :مستوى التعبٌرات .1

 .الجسد وتعبٌرات الوجه والتنفس 

ارتفاع الصوت وانخفاضه ، ونغمته ودرجته : المستوى السمعً .2

 .وسرعته 

نوع الكلمات المستخدمة من قبل ذوي النظام الغالب  :المستوى اللغوي .3

 .سواء  الصوري أو السمعً أو الحسً 
  . . مستوى القٌم والمعتقدات والمعاٌٌر واألذواق .4
كتفضٌل البعد أو القرب ،  واإلجمال أو التفصٌل ،   :مستوى التفضٌل  .5

 . . .  والبعد عن المشاكل أو القرب 
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:  Matchingجٌّطحذمس 
٢ٛٝ حُؼ٤ِٔش حُٔٔظَٔس ُٔٞحكوش ٝٓ٘خظَس كًَخص حُـْٔ ٝأٓخ٤ُذ حُلي٣غ 

ٝحُٔطخروش طيػْ حُؼ٬هش ٝطو٣ٜٞخ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ . ٝحٌُِٔخص ح٤ُِٔٔس ُِطَف ح٥هَ 

. حُٞحػ٢ ٝح٬ُٝحػ٢ 
 

:  Pacingجٌّؿحسجز  
ك٤غ ٣ٔظَٔ حُ٘وٚ رظؼي٣َ كًَخطٚ . . حُٔـخٍحس ٢ٛ ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ ػ٤ِٔش حُظطخرن 

 .ٝطؼز٤َحطٚ ٝأُلخظٚ  ٣زلغ ٣ظ٬ه٠ ٓؼٚ ك٢ ٝؿٜش ٗظَٙ ٝكٜٜٔخ 
 

 : Leadingجٌم١حدز  
طؤط٢ حُو٤خىس ك٤غ ٣ظزغ حُطَف ح٥هَ ه٤خىطي . . رؼي ٗـخف حُٔٞحكوش ػْ حُٔطخروش  

. . رخٌُِٔخص ٝحُلًَخص 

 جٌشٚجذػ جٌؼصر١س 
 

 . ANCHOR" سجذػ " ٕ٘حن جسضرحغحش ػصر١س ذ١ٓ جٌطؿحسخ ٚجٌّشحػش ضغّٝ 

 لٛز – قّحط – غمس –سجقس   )ٚذطىشجس جٌشجذػ ٠ّىٓ جعطؼحدز جٌّشحػش جٌّطؼٍمس ذحٌطؿشذس 

ٌٍٚشٚجذػ فٛجتذ وػ١شز ِٓ ق١ع جٌطّىٓ ِٓ ِٛجؾٙس   ٞ ِٛلف ذشىً ئ٠ؿحذٟ ،  . (. . .  

. ٚ ضذػ١ُ لٛز جٌطكىُ فٟ جٌزجش 
 

:  عظ ذٕحء جٌشجذػ 
.  ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ك٢ كخُش ٗل٤ٔش ٗي٣يس حُوٞس :جٌمٛز  .1

. ٣ـذ إٔ طَٜ ح٧كخ٤ْٓ ا٠ُ هٔش هٞطٜخ : جٌطٛل١ص  .2

.  ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حَُحر٢ ك٣َيح ٖٓ ٗٞػٚ :جٌط١ّض   .3

.  ُٜٓٞش حٓظؼخىس حَُحر٢ :جٌطىشجس٠س  .4
 

: ذشِؿس جٌشجذػ 
. حهظَ حُلخُش حُ٘ل٤ٔش ح٣٩ـخر٤ش حُظ٢ ط٣َي إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٜخ  .1

. حهظَ حَُحر٢ حُظ٢ ط٣َي حٓظؼٔخُٚ  .2

.  كيى ٝهظخ ٖٓ حُٔخ٢ٟ ً٘ض ط٘ؼَ رٌُي ح٩كٔخّ ح٣٩ـخر٢  .3

 . ( ٍٛٞس –ٛٞص  )ػٖ حُظـَرش ًٔخ ُٞ أٜٗخ طليع ح٥ٕ  .4
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طؼٔن ك٢ حُ٘ؼٍٞ أًؼَ ٝط٘لْ ر٘لْ حُط٣َوش ٝحؿؼَ ٟٝؼ٤ش ؿٔٔي  .5

. ر٘لْ حُط٣َوش 

 . ( ػٞحٕ 5أ١ِوٚ رؼي  )حُْٔ حَُحر٢ اًح ِٝٛض حُٔ٘خػَ ا٠ُ ًٍٝطٜخ  .6

. حهَؽ ٖٓ حُلخُش ٝحٗظَ كُٞي  .7

 . ( 4اًح ُْ طظلخػَ أػي حُوطٞحص ٖٓ  )حهظزَ حَُحر٢ ربػخىس ُٔٔٚ  .8

 . (ٓطخروش  )طو٤َ ٗلٔي ك٢ ٓٞهق ٓخ ك٢ حُٔٔظوزَ ٝحٓظويّ حَُحر٢  .9
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   ّٔحغ جٌرشش ٚو١ف١س جٌطؼحًِ ِؼُٙ

 
 فن التعامل مع الناس

 

نبٌنا محمد , الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌنً
 ...وعلى آله وصحبه والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن

ًً:أما بعد

ػؾؿوًؽوـًًاؾدعوةًإىلًاهللًعزًوجلًٍموجًؿنًاؾداعقيًحينًاؾمعوؿلًواؾيقوديًؿعًؿنًقمعوؿلً

ًًٍعـواـنيً,ًؿعه؛ًؾذؾكًاعمـًًادلمديوتًاؾرتبوقيًبفذاًادلوضوعًوؼدؿمهًؾؾؿـمؿنيًإؾقفو

وؽونًأصلًفذاًادلوضوعًدورةًأؾؼقًًعؾىًذبؿوعيًؿنًاؾطالبً,ًعدةًتـدرجًضؿنًفذاًادلوضوعً

.ً

وؽونًؿنًػضلًاهللًعؾيًأنًقيرًؾيًـيىيًؿنًؿودةًاؾدورةًػؼؿًًبؽموبمفوًواإلضوػيًعؾقفوً

ً:وبعد.إـهًجوادًؽرقم.ًوترتقلفوًأدللًاهللًأنًجيعلًعؿؾيًخوؾصوًؾوجفهًاؾؽرقم

تعمينًبهًؽلًاؾشعوبًيفًاؾعوملًوؿنًبقـفوً-ًؽلرٌيًجدًاً-ًػننًؿوضوعًػنًاؾمعوؿلًؿعًاإلـيونً

ً.اؾشعوبًاإلدالؿقيً

ؽقفًقمودثً.ًوؾدىًاؾغربقنيًؿعوفدًخوصٌيًُقدرَُّسًػقفوًؿوًقيؿىًبودلفوراتًاالجمؿوعقي

واإلدالمًػقهً.ًاإلـيون؟ًؽقفًقؽيىًاؾنؼيًبـػيه؟ًؽقفًقؽونًؾِلؼًوًيفًاحلدقًٌؿعًاؾـوس؟

وؼدًُأعطقـوًاؾؼدوةًؿنًاألـلقوءًوخومتفمًردولً,وؿـفوًآدابًاؾمعوؿلً,اؾؽنريًؿنًؽـوزًاآلدابً

ً.اهللًعؾقفمًاؾصالةًواؾيالمًمجقعًو

وؾؽنًادليؾؿنيًملًقيمطقعواًأنًقيمػقدواًؿـفوًوملًقمهووزواًحمىًاآلنًؿرحؾيًاؾمـظريً

.ًوؿنًآدابًاحلدقًٌؽذا,ًوؿنًآدابًاؾعشرةًؽذا,ًؿنًآدابًاؾصوليًؽذا:ًقؼولً(ؿرحؾيًاؾػؽر)
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ػؾقسًفـوكًتدرقٌىًعؿؾيًإالًـودرًاًػوؾؼوؾىًفوً.ًوؼؾقٌلًؿنًاؾـوسًؿنًقمدربًوُقدرِّبًؼوؿه

ً:وفوًربورًاؾؽالمًيفًفذاًاؾلوٌ.ًواؾمدرقىًاؾعؿؾيًفوًادلطؾوبً,ًاؾمعؾقمًوؾقسًاؾرتبقي

 

 :عناصر

 ًم.اخمالفًاؾطلوعًوأدوؾقىًاؾمعوؿل

 ًم.اؾمعوؿلًؿعًاإلـيون

 ًاؾدواػعًاؾيتًٍركًادليؾمًإىلًحينًاؾمعوؿل.ً

 ًؼواعدًثوبميًيفًاؾمعوؿل.ً

 اؾُطعمًادلـودىًفوًاؾذيًقصطودًاؾيؿك.ً

 ً(أدوؾقىًاؾمعوؿل)ؽقفًتؽيىًاآلخرقنًوتمثرًيفًاؾـوسً؟.ً

 خومتي.ً

ً

 :اخمالفًاؾطلوعًوأدوؾقىًاؾمعوؿل:أواًل

ًروىًؿيؾمًعنًأبيًفرقرةً.ًاؾـوسًؿـذًخؾؼفمًاهللًوفمًزبمؾػواًاؾطلوئعًواؾرغلوتًوادلقول

خقورفمًيفًاجلوفؾقيًخقورفمًيفً,ًاؾـوسًؿعودنًؽؿعودنًاؾػضيًواؾذفى:"ًؼولعنًاؾـيبً

ًػؿوًتعورفًؿـفوًائمؾفًوؿوًتـوؽرًؿـفوًاخمؾف,ًواألرواحًجـوٌدًذبـدٌة,ًاإلدالمًإذاًػؼفوا

إنًاهللًخؾقًآدمًؿنًؼلضيًؼلضفوًؿنًمجقعً:"ًؼولًأنًاؾردولًوعنًأبيًؿودىًاألذعريً

,ًػهوءًؿـفمًاألمحرًواألبقضًواألدودًوبنيًذؾك,ًػهوءًبـوًآدمًعؾىًؼدرًاألرض,ًاألرض

م"ًواؾيفلًواحلزنًواخللقًٌواؾطقى

ً
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ً:ػؼول,ًومتنلًبعضًاؾشعراءًبفذاًادلعـى

ًػؿنًَخشِنًاؾطلعًوؿنًؾقِِّن***ًاؾـوسًؽوألرضًوؿـفوًفُُُمً

ًوإثـؿٌدًقـُوضـعًيفًاألعـنِي***ًػهــدٌلًتدؿـىًبـهًأرجـٌلً

ػؿوًقالئمًفذاًالًقـودىً.ًوُقعؾمًبدافًيًأنًؿعوؿؾيًفذهًاالخمالػوتًؿعوؿؾًيًواحدًةًالًقيمؼقم

ً.ً(خورلواًاؾـوسًعؾىًؼدرًعؼوهلمً):ؾذاًؼقل.ًذاك،ًوؿوًحيُيُنًؿعًفذاًالًجيؿلًؿعًغريه

ًيفًتربقيًأصووبهًوتعؾقؿفمًأنًقراعيًأحوالًؿنًقمعوؿلًؿعفمًوقـزلًاؾـوسًػؽونًذلـهً

ًادلـوديًأنًقعؾنًيفًاؾـوسًأنًؿنًدخلًادليهدًاحلرامًػػيًػمحًؿؽيًأؿرًاؾردولً.ؿـوزهلم

 وؿنً,ًوؿنًدخلًبقمهًػفوًآؿن,ًػفوًآؿن

 

 

أالًترىًأنًدارًأبيًدػقونًملًقؽنًهلوًؿوًميقزفوًعنًُدورً,ً...دخلًدارًأبيًدػقونًػفوًآؿن

ً.وأنًدخولًفذهًاؾدارًأوًغريفوًدّقونً؟,ًأفلًؿؽي

وؽذؾكًتؼيقؿهًاألعؿولً.ًبعضًأؿوالًاؾغـوئمًواؾػيءًعؾىًأـوٍسًدونًأـوسوؿـفوًتوزقعهً

وادلفومًعؾىًأصووبهًُؽلًٌّحبيله،ًػؿوًأوؽلًإىلًحيونًغريًؿوًأوؽلًإىلًؿعوذًوقصحًذؾكًؿعً

ً.أبيًبؽرًوعؿرًوًصفقىًوخوؾدًوبؼقيًاؾصووبيًرضيًاهللًتعوىلًعـفمًأمجعني

 .وؿعرػيًاؾدخولًإىلًؼؾوبفم,إـفوًادلعرػيًبـػيقوتًاؾـوسًوؿوًقطقؼونًوؿوًحيلونً

ً
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ً:اؾمعوؿلًؿعًاإلـيون:ثوـقًو

وإمنامػنمإغلاٌنمبصوحممحمصؾملنمظؿملطمآظًةمعلماآلالتحاإلغلانمطؼملامػنمعضملػملنٌممعغملنٌنمعلمسسةمضسملاؼام

وبضملغماظؽملاسمخيشملؽننمسؽملسعام.وجلؼملمموسعملػملمموعرملاسصهموػنمحمؿاٌجمظؿطملشؼةمػشهماذعنرمطػملؾملام

إذمؼؿضملاعػملننمعؽماظظملغملصمصعملػمأوماظظملضملقمصعملػمدونمأنم:مؼؿضملاعػملننمعؽماإلغلانميفماىاغبماظسسنيمعـاًل

طكم:مطأصقابماٌزملاغؽماظشؼلمؼؿضملاعػملننمعؽماىلك.مؼؾملؿؼملناممبرملاسصماإلغلانماظشيمؼؿضملاعػملننمعضملم

م.وؼؾملؼملػملننمجاغبماظظملغملصموجاغبماظضملعملقموجاغبماٌرملاسصحمؼؽملؿجم؟مطكمداسةمؼضملؼملقم؟

وظغمللمالبسمعلماظرتطؿملضمحمطـرٌيمعلماظؽملاسمؼؾملؼملػملننمجناغبموضسملاؼامعلمضسملاؼاماظؿضملاعقمعؽماإلغلان

ػشاماظؿضملاعقماظشيمأطؿبمسؽملمم.مسػملؿملؾملامطاعػملًةمحؿهمؼغملننماظؿضملاعقمعؽماإلغلانمذاعاًلموعؤثصًا

حمأوماظلػملنكماٌزملاحبمظػملغملالمحمأومرصؼعملةماظغملالمحمخيؿػملؿماذثصماظؽملاتجمسؽملممحبلبمحمؿنىماظغملالم

وآخصمؼعملنلماظغملالممغظمللممحمصعملسمؼعملنلمإغلاٌنمطالعًامعضملؿملؽملًامهطمعؽملممأنمػشاماإلغلانمؼعملنظممعلمضػملؾم

آمجيضؼفم:موثاٍنمؼعملنل.مجضاكمآمخريًا:مذكٌعمؼعملنل.مشريمأغفمهطمأغممؼعملنظممعلمصؼملمم

ممجضاكمآمخريًا:موثاظٌثمؼعملنلماًريم

حموػشامحيؿاجمإديمتسرؼٍبمومإديممماردٍةحمصلؿرملضملصمأنماظـاغومواظـاظثمؼعملنالنماظغملػملؼملةمعلمضػملؾؿملؾملؼملا

 صإغلانمؼغملػملؼملفموػنمؼؽملصملصمإظؿملفمصذملؾملن

 

حمصؾملشامخيؿػملؿمسلمإغلاٍنمؼغملػملؼملفموػنمؼؽملصملصمإديمورضةمأعاعممأومإديمعغملانمآخصحمحيرتعفموؼعملسرك

إنمػشامشريمعؾملؿٍكم.متظملسملقمأطؼملقموػنمؼؽملصملصمإديماذرضمعـاًل:حؿهمإذامدغملتمسلماينارمضالمظف

م.مبف
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ً
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ًتؾكًأؿنؾٌيًؿمعؾؼٌيًبوؾيؾوكًادلصوحىًؾؾؽالمً

وػؽملاكمأعـػملٌةمتؿضملػملـممبقؿنىماظغملالممأومرصؼعملؿممأومطؿملظملؿملةماظؿضملاعقماظضملؼملػملومعؽماظؽملاسمتأتومذملمإنمذاءم

 .آمذملمضؼمللماظؾقثمواٌؾملكمأنمؼؿكماظؿسرؼبماظضملؼملػملومسػملهمطؿملظملؿملةماظؿضملاعق

م

ً:اؾدواػعًاؾيتًُتورِّكًادليؾمًإىلًُحيِنًاؾمعوؿل:ثوؾنًو

ً:أنًقؽونًؿنًخريًاؾـوسًأوًخريفم:ًأواًل

وأنمتؿقعملـماًريؼةميفمغظمللمموؼغملننمعلمخريماظؽملاسمأومحمصاٌلػملكمؼؾقثمسلمرضامآموحمؾؿم

صاٌلػملكمالُؼقلُِّلمخػملعملممظؿملغمللبم"مخريماظؽملاسمأحلؽملؾملكمُخػمُلعملًام:"ؼعملنلماظصدنلم.خريػك

حموػؽملامتلؿؼملصماذخالقمدناءًامرضوماظؽملاسمأممملمؼصضنامحمإمنامظغمللبمرضامآمسضموجقحعزملػملقة

وػشامػنمحمصاذجصمثابٌتمسػملهمأؼَّةمحاٍلحطلبماظندمأممملمؼغمللبمحمهلؽملتماظضملالضةمأممملمتؿقللم

إنماظصجقمظؿملسركمحبللمخػملعملممدرجاتمضائكماظػملؿملقموصائكمم:"موؼعملنلم.مضؼملانماالدؿؼملصارؼة

وخريمحماٌؤعلمؼأظؿموؼؤظؿمموالخريمصؿملؼمللمالمؼأظؿموالمؼؤظؿمم:"وؼعملنلماظصدنلمح"اظؽملؾملارم

م".اظؽملاسمأغظملضملؾملكمظػملؽملاسم

ً:األخالقًاحليـيًؿلؿوٌرًبفوً:ًثوـقًو

ؼعملنلمآم.ممإنمآمدؾقاغمموتضملاديمأعصغامأنمغػملؿضممايغملؼملةميفماظؿضملاعقمعؽماظؽملاسموػشامسنُيماظضملعملق

ادعمإديمدؾؿملقمربفمبايغملؼملةمواٌنسصملةمايلؽملةموجادهلكمباظيتمػومأحللمإنمربفم:م"سضموجق

م".ػنمأسػملكممبلمضقمسلمدؾؿملػملمموػنمأسػملكمباٌؾملؿسؼلم

م.مواٌنسصملةمايلؽملةمػومحمؿنىماظغملالمماظشيمؼسسنمإديمذوءمرؿملبم

وػنمإنمملمؼغمللمطشظفمًلصماظؽملاسموالغظملسملنامحممبأغممظؿملِّلماىاغبوضسموصؿمآمتضملاديمردنظمم

وعلمملمؼصدمصالمؼؾملؼملؽملامحعلمأرادمصػملؿملأتمًًصػملكمؼعملقمحموػنماظصدنلعلمحنظمموػكماظزملقابةم

صؾؼملامرريٍةمعلمآمظؽملتمهلكموظنمطؽملتمصسملًامشػملؿملؼم:"ؼعملنلمتضملادي.مإمنامطانمحصؼزملًامسػملؿملؾملكحأعصه
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أيمظنمطؽملتمؼاحمؼملسمؼامردنلمآمصسملًامشػملؿملؼماظعملػملبمالمغظملسملنامعلم".ماظعملػملبمالغظملسملنامعلمحنظف

أنمتضملظملنم:مصإنمعلمودائقماٌضملاعػملةمايلؽملة"مصاسؿمسؽملؾملكموادؿطملظملصمهلكموذاورػكميفماذعصم"حنظفم

صؿػملفم.مأنمتؿفاوزمسلماذخشملاءموتطملغماظشملصفمسؽملؾملاموتلؿطملظملصمهلك:مأي.موتلؿطملظملصمهلكحمسؽملؾملك

هرتممرأؼؾملكم:موترملاورػكميفماذعصمأي.مودؿملػملٌةمعلمودائقمترملفؿملضملؾملكموتؽملؼملؿملةماظلػملنكماظشملؿملبمصؿملؾملك

وعامحمصؼملامأدؾملقماظؽملاسموأغتمترملاورػكحموتعملسرػكموتضملشملؿملؾملكمذؿملؽًامعلماظعملؿملؼملةمسؽملسعامتؿضملاعقمعضملؾملك

صاظشيم"ماظؿنددمإديماظؽملاسمغزملؿماظضملعملقم:"ؼعملنلمعؿملؼملننمبلمعؾملصان.مأضصبؾملكمعؽملفموأغتمتعملسرػك

 ؼؿنددمإديماظؽملاسمؼضملؿربمعلػملغملممػشامغزملؿماظضملعملقموظغمللمبرملصطمأنمؼغملننمودودًاموساضاًل

م

ً:ؼواعدًثوبميًيفًاؾمعوؿل:رابعًو

ؼلؿنيماظؿضملاعقمصؿملؾملامحمػؽملاكمضناسسمثابؿٌةموعرملرتطٌةمبنيمطقمذضملنبماظضملاملموػومتؽملشملػملـمعلماظظملشملصة

ظؽملؿضملػملكمػشهماظعملناسسمأومبضملسملؾملامحؿهممناردؾملامسؼملػملؿملًاموضسممتؿسمتػملفماٌؼملاردةمإديم.معؽماٌلػملكموشريهم

أومغغملؿلبمرؾضملًامرؿملؾًامحيؾمماظؽملاسمصؼمللمػشهمحمدؽملناٍتمحؿهمغؿكػملعمعلمرؾؽمدوٍءمؼغملصػمماظؽملاس

م:اظعملناسسماٌرملرتطة

أؿوًاؾشواذًػمؽونًهلمًؿعوجليً,ًـًأنًحدقنـوًوؿوضوعـوًعنًاؾمعوؿلًؿعًاألدوقوءًؿنًاؾـوس1

م.واؾشوذًؿنًقمؿردًإذاًأـًًأؽرؿمه,ًػوؾيويًُّؿنًإذاًأؽرؿمهًعرفًادلعروف.ًػردقي

ًوإنًأـًًأؽرؿًًاؾؾكقمًمتردا***ًًًإذاًأـًًأؽرؿًًاؾؽرقمًؿؾؽمهًً

,ًاؾزوجًؿعًزوجمه,ًاؾواؾدًؿعًوؾده:ًـًدبمؾفًررقؼيًاؾمعوؿلًتلعًوًالخمالفًاؾعالؼي2

ً.واؾعؽس,ًاؾرئقسًؿعًؿرؤوده

ػوؾرجلًاؾذؽيًاؾػوفمًاؾواعيًدبمؾفً.ًـًأنًاؾمعوؿلًقمغريًبوخمالفًاألػفومًواؾعؼول3

ػوحلدقًٌ,ًررقؼيًتعوؿؾهًعنًاؾشىصًاآلخرًاحملدودًاؾعؼلًاحملدودًاؾػفمًاحملدودًاؾعؾم

 .ؿعهًقؽونًؿـودلًوًؾطلقعمهًوؼدرتهًعؾىًاؾػفم
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صشملصؼعملةماظؿضملاعقمعلمذكعمذغملخاٍكم.مذملمخيؿػملؿمأدػملنبماظؿضملاعقمأؼسملامباخؿالفماظرملكزملؿملة4

صاظشملصؼعملةمختؿػملؿمباخؿالفماظرملكزملؿملاتمواظزملظملاتمحموحلَّاٍسمختؿػملؿمسؽملؾملامعؽمذكٍعمدنيدمل

م.اظيتمتغملننمبارزًةمصؿملؾملك
م

 :اؾُطعمًادلـودىًفوًاؾذيًقصطودًاؾيؿك:ًخوؿيًو 

ومبعملسوريمأنمأجضملقماظشمُلضملكماظشيمأثؾؿمميفمحمعلمػناؼاتومأنماصشملادماظلؼملف:"ؼعملنلماٌؤظؿمداؼقمطارغؿملفو

ذظفمأغينمالمأخسملؽميفماغؿعملاءمحمظغملينمأصسملقمادؿضملؼملاظومرضملنمماظسؼسانمسػملهماظسوامحماظلؽملارةمأصكصمأغناعماذرضملؼملة

وػنمؼظملسملقماظسؼسانمصإذامأردتماصشملؿملادهم...مصاظلؼملفمػنماظشيمدؿملػملؿؾملكماظشمُلضملكحماظشملضملنممإديمرشؾيتماًاصة

م.ضسَّعتمظممعاؼصشبمصؿملمم

مٌاذامالمنصبماظشمُلضمُلنَممعؽماظؽملاسم؟.مواآلنم

سؼملامأبعملاهميفمدصخةمايغملكمعؽمأنمعضملاصصؼممعلمرجالماظسولمحمظعملسمدؽقمظنؼسمجنرجماظلؿملادوماظربؼشملاغوماظساػؿملة

م.(إغينمُأالئكمبنيمعامأضضملمميفماظلؽملارةموبنيمغنعماظلؼملفمم):مصعملالحماذوربؿملةماذخصىمملمؼلؿشملؿملضملناماظزملؼملندمعـػملم

صقنيمحمذظفمأنمسالضؿفمعؽماآلخصؼلمُتؾملؼملؾملكمأؼسملامبعملسرمعامتؾملؼملفمأغت...مػشامعؾملٌكمظػملطملاؼة"ماظشمُلضملك"واظناضؽمأنم

حموتضملربمسؼملاميفمغظمللفمعلمزاوؼؿؾملكمومبضملؽملهمآخصمأبِسمهلكماػؿؼملاعفمبؾملكمحمتؿقسثمإظؿملؾملكمحاولمأنمتؽملصملصمبضملؿملنغؾملك

اجضملػملؾملكمؼؿقؼمللننمٌامتصؼسمعؽملؾملكمأنمؼظملضملػملنهمسلمرصؼـماختاذماٌنضؿمحمأطـصمعلماػؿؼملاعفممبزملػملقؿفماظرملكزملؿملة

م".علمجاغؾؾملكم
م

ً:أدوؾقىًاؾمعوؿلًؿعًاؾـوسً:دوددًو

وتؤثصمصؿملؾملكمدػملؾًامحميفمػشاماظضملؽملزملصمأتشملصقمإديمبضملغماظعملسملاؼاماظيتمحيؾؾملاماظؽملاسموبضملغماظعملسملاؼاماظيتمؼغملصػنغؾملاً

وػشهم.مذنمضسوتؽملامصؿملؾملامػنمغؾؿملؽملامسػملؿملممأصسملقماظزملالةمواظلالممحمومإجيابًاموػشهماذداظؿملبمواربمغاجقٌة

ٌُفصَّبمأذطصمعؽملؾملامعاؼؽملادب  :صؼملؽملؾملاحماذداظؿملبمهلامذناػسمعلماظلؽملةموعلماظناضؽما

 

 

م

ً:ـًاؾـوسًقؽرفونًاؾـصقويًيفًاؾعؾن1ً
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ذنمطقماظؽملاسمؼغملصػننمأنمتربزمسؿملنبؾملكمأعاممحمالمخيؿػملؿماثؽملانميفمأنماظؽملزملؿملقةميفماظضملػمللمؼغملصػؾملاماظؽملاس

 وظغمللمأخشماظظملصدموغزملقممسػملهماغظملصادمأدسهمظػملعملؾنلموأدسهمظظملؾملكماٌلأظةم.مطقماظؽملاسمعلػملؼملؾملكموطاصصػكحمشريػك
م

ً:(الًُتؽنرًؿنًؾومًاؾـوسًً)ـًالًتُؾمًأحدًاًعيوَكًأاّلًُتالم2ً

بقمعلماًشملأمحماظؽملاسمؼغملصػننمعلمؼؤغبموؼنّبزميفمشريمحمقماظؿأغؿملبموعلمشريمتأٍنمودونماظلؤالمواالدؿظمللار

أنمؼؿؼملادىماإلغلانميفماظؿأغؿملبمبضملسمأنمؼضملؿشرمصاحؾمموعلمؼؿقسثمعضملممصاظؽملاسمذيؿملضملًاموعؽملؾملكمدملمسارظملؿملننم

ـٍموسعملنٍلميفماظسرجةماظـاغؿملةمحمأواًل وػومتصؼسمعلماآلخصؼلمحمإنمظؽملامغظملندًامذاتمعرملاسصموأػناء.مثكمأصقابمعؽملشمل

بؿملؽملؼملامتضملصفمأنمغظملندؽملامعلمغظملطماظؽملنعم؟مإنمحمصػملؼملاذامهاولمعؽملاضسملةمغظملنسماآلخصؼل.مأنمحيرتعنػامطؼملامػو

م.اظػملنممواظؿأغؿملبمُعصُّماٌشاقمثعملؿملٌقمسػملهماظؽملظملطماظؾرملصؼةمصقاولموؽملؾممحؿهمتغمللبمُحبَّمشريك
م

ً:ـًؿنًاحلؽؿيًأنًُتيؾمًخبطككًحنيًدبطيء3

وعلمثكمخيظملؿمأثصماًشملأمحمإنماالسرتافمباًشملأمؼضؼقماظؿقاعقماظشيمميغمللمأنمؼؿنظسميفمصسرماًزملكمأواًل

وػنمطظملؿملٌقمبأنمجيضملقماًزملكمؼعملؿمعؽملفمعنضؿمحمصقنيمتصىمأغفمسػملهمخشملٍأماسؼملسمإديماظؿلػملؿملكمبم...ثاغؿملًا

اٌعملصمبشغؾمم:"وضسميًامضؿملقم.موسػملهماظضملغملطمعلمذظفمإذامأصصرتمسػملهماظسصاعمسلمخشملؽفحماظصحؿملكماظلصؼؽماظضملظملن

م".طؼمللمالمذغبمظم
م

ً:ـًإقَّوكًواألـو4ً

صإذامحسثمإخظملاٌقمأظعملهمباظؿؾضملةمسػملهماآلخصؼلموإذامحسثمحماظؽملاسمؼغملصػننمدائؼملًامعلمؼؽمللبماظظملسملقمظؽملظمللم

ػومأطـصمم(أغا)أنَّمطػملؼملةم:مجاءميفمحبٍثمإحزملائٍومضاعتمبممعزملػملقةماظؿػملؿملظملنغاتميفمغؿملنؼنرك.ناٌحمغلؾممظؽملظمللم

ػنماظزملظملةماٌلؿملشملصةمسػملهمحموعضملؽملهمذظفمأنماػؿؼملامماظؽملاسمُطقٌّمبؽملظمللم.مطػملؼملٍةمتصِّنمبؾملامأدالكمذؾغملؿؾملاماظؿػملؿملظملنغؿملة

صغملؿملؿمتؽملؿصملصمعؽملؾملكمأنمحموالمهاولماجؿشابماآلخصؼلمباالػؿؼملاممبؾملكحمصإذامطؽملتمتؾملؿكمبؽملظمللفمأواًلحماظؾرملص

 .ؼؾملؿؼملنامبفمإذن؟

 

 

 

 
م



 

 58 

ً:ًًـًالًُترؽِّزًعؾىًاؾيؾلقوتًدونًاحليـوت5

واظيتمميغمللمأنمُؼضملؼملَكمعطملضاػاميفمطقمضسملاؼامحمسالضةماٌصأةماٌلػملؼملةمبضوجؾملاماٌلػملك:مخشمعـااًل

صؼملامأحٌسمؼلػملكمعلم"مالمَؼظمْلَصْكمعؤعٌلمعؤعؽملًةمإنمطصهمعؽملؾملامخػملعملًامرضومعؽملؾملامآخص:"اظؿضملاعق،مؼعملنلم

ؼعملنلمدضملؿملسمبلمحموالمرئؿملطموالمعصؤوسحموالمصسؼـمبالمسؿملنبحماظضملؿملنبمصالمزوجةمبالمسؿملنب

 ظؿملطم:"اٌلؿملب

 

"موظغمللمعلماظؽملاسمعلمالؼؽملؾطملومأنمُتشطصمسؿملنبممحمعلمذصؼٍؿموالمسامٍلموالمذيمصسملٍقمإالمصؿملممسؿملب

م.والتشطصمسؿملنبمأػقماظظملسملقمتعملسؼصًامهلكحمصؼمللمطانمصسملػملممأطـصمعلمغعملزملممذػبمغعملزملممظظملسملػملم

م.موطكمعلماظؽملاسمغؽملعملسػكمصإذامرأؼؽملامشريػكمريسغاػك

موجصبتمأضناعًامبغملؿملتمسػملهمسؼملصوم***ممبغملؿملتمعلمسؼملصٍومصػملؼملامتصطؿممم
ً

صعملسمأخصجم.مذنماظؾرملصمبشملؾضملؾملكمؼؽمللننمايلؽملاتحممؼضملشملؿملؽملاماٌـقمصؿملشطخملُصمبظملسملقماذغزملارواظصدنلم

صعملسمضسملنامحم(ؼضملينمبشملاغيتموخاصيتم)أوصؿملغملكماذغزملارمصإغؾملكمطصذوموسؿملؾيتم:"اظؾكاريمضنظم

وبعملوماظشيمهلكم،مصاضؾػملنامعلمحم(ؼعملزملسمأغؾملكموصناممبامتضملؾملسوامبمميفمبؿملضملةماظضملعملؾة)اظشيمسػملؿملؾملكم

م.إنمػشامضؼملةماإلغلاغؿملةمواظضملسلم"محملؽملؾملكموواوزوامسلمعلؿملؽؾملكم
ً

ً:ـًاؾـوسًقؽرفونًؿنًالًقـيىًاؾزالت6

ػوؾـوسًقؽرفونًذؾكً,ًاؾـوسًقلغضونًؿنًالقـيىًزالتفمًوالقزالًُقَذؽِّرًبفوًومُيّنًعؾىًؿنًعػوًعـه

واؾعوػنيًعنً:"واهللًعزًوجلًقؼول.ًاإلـيونًاؾذيًُقَذؽُِّرًاؾـوسًبلخطوئفمًوقعقدفوًعؾقفمًؿرًةًبعدًؿرٍة

ػوؾذيًقذؽرًوقعقدًاخلطلً"ًؿنًدرتًؿيؾؿًوًدرتهًاهللًيفًاؾدـقوًواآلخرةًً:"وقؼولًاؾردولً".ًاؾـوس

ً.قؽرهًاؾـوسًاالجمؿوعًبهًواالرتقوحًإؾقهً
 

 

 

 

م
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ً:ـًاحذرًؿنًاؾـؼدًادللوذر7

ـٍمأنمُؼرملؽملِّؽمسػملهمرجٍقمحماالغؿعملادمالحيؿاجمإديمعنػؾٍةمخاصٍةمأومبشلمغرملاٍطمطؾرٍي صظملومودؽمأيمأري

دسؽملامدماولمأنمغظملؾملكماذخصؼلموغؿػملؼملطمهلكماذسشارم.مذيمسؾعملصؼةمومتؿملٍضموأنمؼؿؾملؼملمموؼلكصمعؽملم

ضسمؼؽملظملشماظرملكعمحمغضملك.مصشملؾؿملضملةماظؾرملصمتأبهمذظف.محنيمتعملزملريػكمصؾملشامأعؿؽمعلماظؽملعملسماٌؾاذص

وظغمللمظنمطاغتماظشملصؼعملةمأظشملؿمطانمذظفمحماٌؽملؿعملسماٌشملػملنبمعؽملمموظنمطانماذدػملنبمعؾاذصموبؽملعملٍسمحاٍد

وعلمذظفمعاموردميفمضزملةماظعملنمماظظملعملصاءمواظشؼلمحممأدنًةمحلؽملًةوظؽملاميفمردنلمآم.مأدسهمظػملعملؾنل

ثكمحممٌامهلكمعلماظظملعملصمصعملامموخشملبماظؽملاسوتأثصماظصدنلمحمجاؤواموطاغنامطػملؾملكمعلمُعسمَلص

وملمؼعملقمتزملسضناموملمؼضملاتؾؾملكم"معلمصاعممتصهحمعلمثنبمحمعلمدرػؼملمحمتزملسقمرجٌقمعلمدؼؽملاره:"ضال

حمجاءمرجٌقمعلماذغزملارمِبزمُلّصةمطادتمتضملفضمؼسهمسلمريػملؾملام:مصاغصملصماظؽملؿؿملفةحمسػملهمسسمماظزملسضة

مصادؿؾملقموجؾملمموضامماظؽملاسموتزملسضنامصأصؾرمسؽملسهمطنعةمعلموضسعؾملامظػملصدنلحمبقمسفضت

.مايسؼثموػغملشام..."معلمَدلَّميفماإلدالممُدؽملًةمحلؽملًةم:"ممصعملالموصصحماظصدنلمحاظزملسضاتم

ًً.صاحشرمعلماظؽملعملسماٌؾاذصماظشيمالتغمللبمعؽملممدنىمإؼطملارماظزملسور
م

ً:ـًاؾػًًاؾـظرًإىلًاألخطوءًتؾؿقوًوًوبُؽلًِّؾلوؼٍي8

أغتموأغامواظؽملاسمذيؿملضملامؼغملصػننمأنمؼؽملؿعملسػكمشريػكمإالمأغؽملامذيؿملضملًامطـريًامعامغظملضملقمأصضملااًلمتلؿسسوم

م.ممصغملؿملؿمغظملضملقم؟حصإذاموددتماغؿعملادماظطملريموطانمػؽملاكمعنجٌبمحعملؿملعملٌومظشظفمحماالغؿعملادم

غضملكماظصجقمسؾسمآمظنم:"حؿملؽملؼملامضالمظضملؾسآمبلمسؼملصحممودػملكمضسوًةمحلؽملًةظؽملاميفمردنلمآم

مساجلماًشملأمبغملقمظؾاضٍةمبقموضسمماٌسحمواظـؽملاءمضؾقمصؽملفسمأنماظصدنلم"مطانمؼعملنممعلماظػملؿملقم

م.ظظملتماظؽملصملصمإديماًشملأ

وهلشامطانمحمإنماٌعملزملندمباالغؿعملادمواظؿنجؿملممػنمإصالحماظطملريمعؽمضؼملانمسسممإثارةماظؾطملسملاءميفمضػملؾم

م.وظغمللمعلمرصٍفمخظملٍوحمسػملهماٌؽملؿعملسمأنمؼػملفأمإديماظؿػملؼملؿملرممبامؼصاهمغاضزملًا
ً
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ً:وؼدٍّمًاؼرتاحوتًؿفذبي,ًـًتؽؾَّمًعنًأخطوئكًأواًل9ً

أظؿملطم)أومم(أظؿملطمعلماذصسملقمأنمتظملضملقمػشام؟):مإنماصضملقمػشا،موالمتظملضملقمذاكمالمتضملشملومغؿؿملفًةمرؿملؾًةمطعملنظفم

وحؿهمظنمتعملؾػملمماظصجقمحمذظفمأنماذعصماىازممصضملٌبمسػملهماظؽملظملطمأنمتؿعملؾػملمم(علماذصسملقمأنمالمتظملضملقمذاكم؟

أعاماالضرتاحمحماظشيمتنجممإظؿملمماذعصمصإنمتنجؿملؾملفمذظفمظممُؼؾعملوميفمغظمللممجصحًامشائصًامؼشملنلمضؾقمأنمؼؽملسعقم

م.صؾملنمعلؿلاٌغمالمؼرملضملصماٌصءمواػممبطملسملاضٍةمصؿملؽملظملشهمراضؿملًامحمؿظملسملًامبضملضتمموتعملسؼصمغظمللمم(اٌؾملشب)

إضاظةمرئؿملطمضلكمايلاباتميفماظرملصطةموطانمم(جؽملصالمإظغملرتؼف)ضصََّرمجمػملطمإدارةمذصطةمحمضؾقمبسملؽمدؽملنات

وطاغتمحمظغملؽملممملمؼؽملفرميفمإدارةمضلكمايلاباتمأيَّمناٍححمعؾملؽملسدًامطؾملصبائؿملًامسؾعملصؼًامراٌاماغؿظملضملتمبمماظرملصطة

م.صغملؿملؿمتؾػملطملممذظف؟حماظرملصطةمتعملسرمظػملصجقمصسملػملممظغمللمتندمطؿَّمؼسهمسلمضلٍكمحؿملنيدملمصؿملؾملا

...موجضملػملؿممسػملؿملممثكمدػملؼملتمإدارةماظعمللكمظرملكٍعمآخص"ماٌؾملؽملسسماٌلؿرملارمظػملرملصطةم"مظعملسماخرتستمظممعؽملزملبم

 .صقاولمدائؼملًامأنمهظملؼمعاءموجمماآلخصؼل

 
ً

ً:ًـًالًتعوؿلًاؾـوسًبودمعالء10

حمروىمػارونمبلمسؾسمآماىؼملال.ماظؽملاسمؼغملصػننمعلمؼضملاعػملؾملكمباحؿعملاٍرمومادؿضملالٍءمعؾملؼملامطانمػشاماإلغلان

ذمل،مصسقَّمسػملوم!مجاءغومأريسمبلمحؽملؾقمباظػملؿملقمذملماغصملصوامطؿملؿمؼغملننماظؿزملصفمؼصؼسمأنمؼزملقرمخشملًأم):مصعملال

اظرملؿملزمأريسمذملمصؾادرتموخصجتمإظؿملممصؼمللاغوموم:مأغامأريس،ممذملمملمؼعملق:معلمػشام؟مصعملال:ماظؾاب،مصعملػملت

مباذامؼامأبام:مصعملػملت.مذطملػملتماظؿملنممضػمليب:مضالحم(عامحاجؿفم؟:مأيم)حاجةمأبومسؾسمآم؟م:مصعملػملت.معلِّؿملؿم

واظؽملاسميفماظرملؼملطمبأؼسؼؾملكمم(اظصملق)ُجضُتمسػملؿملفماظؿملنمموأغتمضاسٌسمُتقسِّثماظؽملاسميفماظظملوءم:مضالحمسؾسمآم؟

اغصملصمطؿملؿمطاغتماظؽملزملؿملقةمواظشيم.م(المتظملضملقمعصةمأخصى،مإذامضضملستمصاضضملسمعؽماظؽملاس.ماذضالممواظسصاتص

م!.ؼصوؼؾملامظؿملطماإلعامموإمنامذظغملكماظرملكعماٌؿأثصمباظؽملزملؿملقة
م

ً:أـًًزبطه:ًـًاحرتمًآراءًاآلخرقن،ًوالًتُؼلًألحٍد11

،م((دأثؾتمبشملالنمعامتعملنل:مامسؽمؼامػشام))أوم((أغتمخمشملئمم)):محنيمتؾسأمطالعفمعؽمرجٍقمبأنمتعملنلمظم

أغفمأؼؾملاماظصجقمتضملنزكم:مأتسريمأغفميفمتػملفماظػملقصملةمتضملينحم((عامسؽملسكمداظظملةم)):مأومباظػملؾملفةماظضملاعؿملة

بصاسيتمومؼؽملعملزملفمذطائو،مضؿمأعاعومذظؿملاًلمظغملومأدظفمسػملهماظشملصؼـماظشيمبػملطملممذػينماٌؿنضسموحغملؼمليتم
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صػملؼملاذامحمإذن.مصؾملقمتعملؾقمبأنمؼنجممإظؿملفمأحٌسمعـقمػشاماظعملنلم؟مطالمرؾضملًام...ماذصؿملػملة؟مػشامػنماٌضملؽملهمباظسملؾػ

م.تنجؾملممإديماآلخصؼلم؟م

ُطلمأحغملكماظؽملاسمإذامادؿشملضملت،موظغمللمالمهاولمأنم...مؼابينم)):مضالماظػملنردمذلرتمصؿملػملسميفمرداظؿممإديموظسه

صػملؼملاذامؼلارعماظناحسمعؽملامبؽملرملصماظؿأطؿملسمواىضمموحؿهميفمأعنٍرمشاعسملٍة،مجملصدماالدساءم(.م(تعملنلمهلكمذظفم

دؿملنصػملفمإديمغؿؿملفٍةمعؽمعلمهسثممبؽملظملطمم((أغتمخمشملئمم)):مممباظضملػملك،مأومعؽملاطظملةماظطملري،مأصؿصمللمأنمضنظف

إنمإضصاركمباحؿؼملالمأنم.م،مصػملؽملظملؿظمسلمايعملؿملعملة((ضسمأطننمأغامخمشملؽامم)):ماظعملسرماظشيمؼنصػملفمإظؿملممضنظف

ضنظفمشريمعزملؿملبمالمُؼسملضملؿمعنضظملفمطؼملامضسمُؼكؿملُقمإظؿملف،مصاظلاعضملننمؼؿأثصونمبفموبؽملضاػؿفموحؾفمظإلغزملافم

صؾملشهمرؾؿملضملةماظؽملظملطماظؾرملصؼةمصؾملومحم،مأعامعلمضابػملؿممعؾاذصةمبؿكشملؽؿممصؿملزملضملبمسػملؿملفمإضؽملاسممباًشملأمبضملسمذظف

وأطربمدظؿملٍقمسػملهمحمحيؾفماظؽملاسموؼؿأثصونمبرملكزملفحمصاحرتممآراءماظطملريمعؾملؼملامطاغتموصطملصت.متؿأثصمماغضملغملادًام

ؼسخقماظصجقمعؽملؾملكمعطملسملؾًاموخيصجموأدارؼصماظصضامسػملهمحممسػملهمجظملاءماذسصابمحنيمخيارؾنهذظفمصربهم

م.وجؾملمم
ً

  (  تقدير عواطف اآلخرين وعدم جرح مشاعرهم) :
إـيًؼدًعرػًًأنًرجواًلًؿنًً):ًًؼولًألصووبهأنًاؾـيبً:روىًابنًإدووقًعنًابنًعلوس

بينًفوذمًوغريفمًؼدًُأخرجواًؽرفًوًالًحوجيًهلمًبؼموؾـوًػؿنًؾؼيًأحدًاًؿنًبينًفوذمًػالً

قؼمؾه،ًوؿنًؾؼيًأبوًاؾَلِىَمرّيًبنًفشومًػالًقؼمؾهًوؿنًؾؼيًاؾعلوسًبنًعلدادلطؾىًػالًقؼمؾهً

أـؼملًآبوئـوًوأبـوءـوًوإخواــوً:ًػؼولًأبوًحذقػيًبنًعملي.ً(ػنـهًإمنوًأخرجًؿيمؽرفًو

ًػلؾغًًردولًاهللً.ًواهللًألنًؾؼقمهًألحلؿـهًأوًألجلؿـهًبوؾيقف,ًوعشريتـوًوـرتكًاؾعلوس

قوً:ًػؼولًعؿر,ًقوًأبوًحػصًأقضربًوجهًعمًِّردولًاهللًبوؾيقف:ًػؼولًؾعؿرًبنًاخلطوب

ً.ًردولًاهللًدعينًػألضربًعـؼيًبوؾيقفًػواهللًؾؼدًـوػق

إالً.ًؿوًأـوًبكؿٍنًؿنًتؾكًاؾؽؾؿيًاؾيتًؼؾًًقوؿكٍذًوالًأزالًؿـفوًخوئػًو:ػؽونًأبوًحذقػيًقؼول

:ًاؾرحققًادلىمومًًًص).ًًًأنًتؽػرفوًعينًاؾشفودة،ًػؼملًقومًاؾقؿوؿيًذفقدًا

)
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ً

ً:ـًاؾـوسًحيلونًؿنًُقصوحًأخطوئفمًدونًجرحًؿشوعرفم12

يفمسسٍدمطؾرٍي،موظغملؽملؾملامطاغتمم(حماضصًةمم)أنمذكزملًامأظعملهمخشملابًام:موُؼسملصُبمعـٌقميفمذظفميفمأحسماظغملؿب

عامرأؼِفميفماحملاضصةم؟م:مصعملالحموٌامسادماحملاضصمإديمعؽملضظممدألمزوجؿمحمرنؼػملٌةموصؿملؾملامتظملزملؿملٌق،مصؼملّقماظؽملاس

وضسمصؾملكماحملاضصمعلمطالممزوجؿممأنم.مػشاماٌنضنعمؼزملػملرمععملاظًةمرصؿملظملًةميفمجمػملٍةمسػملؼملؿملٍةمعؿكزملزملٍة:مضاظت

م.اٌنضنعمالمؼزملػملرمظػملؼملقاضصة

م.أغتمالمتزملػملرمظغملشام،مأومأغتمتزملػملرمظطملريمذظفم:مصإؼاكموضنل
ً

ً:ًـًاؽيىًاجلدالًبلنًتمهـله13

((أغامزسؿملٌكمبؾؿملٍتميفمربغماىؽملةمٌلمتصكماٌصاءموظنمطانمحمعملًامم)):مجاءميفمايسؼثماظزملقؿملر
.مممم
م

صأغتمتندمأنمتضملصضمدضملةمارالسفموُحللمحمإنمُحبَّماظصملؾملنرميفمعضملصملكماذحؿملانمػنماظساصؽماذولمإديماجملادظة

وعـقمػشامُؼقلُِّطماظصجقماآلخصماظشيموادظم،مصإذامضؾملصتمممبؽملشملعملفمحمتؽملعملؿملؾفميفماٌنضنعماٌشملصوحمظػملفسال

بؾملشام.ماظلػملؿملكموصضتمسػملؿملم،مصإغممظلمؼضملؿربمذظفمإالمإػاغًةمعؽملف،موجصحًامظغملصاعؿم،موػنمضػمّلؼملامؼطملظملصمظفمذظف

م.متغملننمضسماذرتؼتمخزملنعؿممدونمغظملٍؽمؼزملؿملؾفمعلماظرملصاء
م

ً:ًـًابِدًؾؾـوسًافمؿوؿكًبفمًأؽنرًؿنًافمؿوؿكًبـػيك14

اظؽملاسمحيؾننمذظفماإلغلانماظشيمؼؾملؿكمبؾملك،مومبامؼظملغملصون،موعاماظشيمؼرملطملقمباهلكموحؿملؽملؼملامؼؿقسثننمؼؽملزملتم

م.إديمحسؼـؾملكموؼؽملصملصمإظؿملؾملكموؼػملكعمعامؼعملنظننموؼؽملاضرملؾملكمصؿملم
م

ً(اؾشقخًابنًبوزًـًرمحهًاهللًـ:ًؿنوؾه):ًـًُؽنًيفًحوجيًاؾـوس15

:ممؼعملنلمواظصدنلمحممُؼعملسِّرونمعلمؼلضملهميفمحاجؿؾملكموؼرملظملؽمهلكإنماظؽملاس

أحبماظؽملاسمإديمآمسضموجقمأغظملضملؾملكمظػملؽملاس،موأحبماذسؼملالمإديمآمدصوٌرمتسخػملممسػملهمعلػملٍكم،متغملرملؿمم)

سؽملممطصبًام،مأومتعملسملومسؽملممدؼؽملًام،مأومتشملصدمسؽملممجنسًام،موظنمأنممترملومعؽمأخؿملفميفمحاجؿممأحبُّمإظوَّمعلم

مم.م(أنمتضملؿغملؿمذؾملصًام

م.موظنمأدركماظضملاعقمواٌنزؿمسصملكمػشامايسؼثمذغؾملهماٌضملاعالتميفموضؿؾملا
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ً

ً:ـًؼدِّمًخدؿوٍتًؾًخرقنًؼللًأنًقلؿروك16

وؼغملظملؿملؽملاميفمذظفمضنلمحمإنماظؽملاسمؼرملريونمباظؾؽملانمٌلمؼضملؼملقموخيسمموؼعملسممظىخصؼلمذغممؼأدصمضػملنبؾملكمبظملضملػملم

مم.(وسػملوَّمذيؽمايشملبمم)م:ماظؽمليبم
م

م:وتضملصَّفمسػملهمأغلابؾملكحمذملمغاِدماظؽملاسمبأحبمأمسائؾملك17

ؼامأبامسؼملريمعامصضملقماظؽملطملريمم)حؿهماذرظملالماظزملطملارمطانمؼغملؽملؿملؾملكمأحؿملاغًامحممؼؽملاديماظؽملاسمبأحبمأمسائؾملكطانم

م.مموأبنمسؼملريمرظملٌقمصطملريمم(؟

ومتمتضملؿملؽملممعسؼصمحمعامإنمبػملؾماذربضملنيمعلمسؼملصهمحؿهمعؽملقؿممأربؽمجاعضملاٍتمدرجاتؾملاماظظملكصؼة"مجؿملكمصارظوم"

طانم.مصؼملامدصمناحمم؟؟مطانمؼؿؼملػملفمععملسرًةمصائعملًةمسػملهمتشطدصمأمساءماظؽملاس...ماظربؼسماظضملامميفماظنالؼاتماٌؿقسة

وعؿملنظممحموؼلؿظمللصمسلمسؼملػملمحموأمساءمأوالدهموأػػملمماٌعملصبنيحمؼػملعملهماظصجقمصؿملؿضملصفمسػملهمامسمماظغملاعق

اظلؿملادؿملة،موغضساتمماظظملغملصؼة،مثكمخيؿضنمطقمذظفميفمذاطصتممحؿهمإذاماظؿعملهمبممثاغؿملةمدارمايسؼثمبؿملؽملؾملؼملام

ويفمظطملةمؼرملضملصمعضملؾملاماٌلؽنلمبعملصابؿممحمسلمأوالدهموزوجؿمموأزػارمحسؼعملؿم"مجؿملك"صؿمللأظمم.موطأغممملمؼؽملعملشملؽمسؽملم

وػغملشامإذامأردتمأنمحيؾفماظؽملاسمصاذطصمأمساءػكمذنمادكماظصجقمػنمعلم.موسنارظملم"مجؿملك"اظظملضملػملؿملةمعلمضػملبم

.أضصبماظشملصقمظغمللؾم

م

ً:ـًأخؾقًيفًاآلخرًرغلًيًجوربًيًيفًأنًقػعلًؿوًترقدًؿـه18

مصغملانمؼرملنقماظؽملاسمٌاموػومأنمترملضملصماإلغلانممبقؾةماذعصمحنيمتضملشملؿملممإؼاهموطانمذظفمػنمدأبماظصدنلم

صلارمطقُّمصصٍدمم(ذسشملنيماظصاؼةمشسًامرجاًلمحيؾممآموردنظممم):مصػملؼملامأرادمأنمُؼلؿمّلصمجؿملرملًامضالحمؼأعصػكمبم

م.ؼؿؼملؽملهمذظف

إذامأرادمإغلاٌنمأنمؼزملصفمذكزملًامسلمرؾؽمدؿملئمعـاًلمصؼمللماًشملأمأنمؼعملؿمعنضؿماٌصذسماظؽملاصرميفماظنسؼ،م

ودؿفسهمحمصؿِّظمسلمرشؾٍةمؼندمػشاماظرملكعمبػملنشؾملامثكماربػمتػملفماظطملاؼةمباإلضالعمسلمػشاماظشملؾؽماظلؿملئ

والمُؼظملؾملكمعلمػشاماظؿعملػملؿملقمعلم).مؼؽملزملصفمسؽملممصضملاًل؛مرؼملضملًاميفماظنصنلمإديماظطملاؼةمالمتأثصًامبزملنابمرأؼفمابؿساءًا

.(ذأنماظنسؼ

م
ً
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ً:ًـًاؾرباعيًيفًاحلدق19ٌ

وخريمُعقسٍِّثمػنمحصػملؾملكمخرباتمأؼسملًاحإنماظؽملاسمالمؼصؼسونمعؽملفمأنمتؿقسثمسلمواربفموخرباتف

علمؼلؿؼملؽمبرملطملٍؿمإديماآلخصؼل،مادألمععملابػملفمدؤااًلمودسممؼؿقسثميفمختزملزملم،مبشظفمؼرملضملصم

باالعؿؽملانمظفموتصملظملصمبزملساضؿممدصؼضملًا،مإذامأهَتمظممصصصةماظؿقسثمسلمواربمموزػملػملتمعزملطملؿملًامظمم

باػؿؼملاٍم،مإنماالدؿؼملاعماٌرملطملؿمػنمأسػملهمضصوبماظـؽملاءماظشيمميغمللمأنمتسملظملؿملممسػملهمحمسثفم

م.صاظؽملاسمحيؾننمعلمؼظملؿرمهلكماجملالمظؿقعملؿملـمذواتؾملكم
م

ً:ـًؼّدرًغريكًتػزًبمؼدقرهًؾك20

إنماظؿعملسؼصمعلماظطملريمششاٌءمظػملؽملظملطمطؼملامػنماظشملضملاممظػملفلس،مبقمإنماظؽملظملطمأرػؿمحلادؿملًةموأحقُّم

ذأغًا؛مضسمؼزملنمماٌصءموؼؽملعملشملؽمسلماظشملضملاممواظرملصاب،مأعامسلمحاجؿممإديمتعملسؼصماظطملريمظممصػمللم

ٌاذامالمغسعماآلخصؼلمخيؿضغننميفمذاطصتؾملكمأغطملاعًامحػملنًةموطػملؼملاٍتمحمؾؾٍةمسلم...مإذًا.مؼلؿشملؿملؽ

.تعملسؼصغامهلكموذضملنرغامبأػؼملؿملؿؾملكم؟م

ً

ً:ـًتؽؾمًػقؿوًتظنًأـهًقيرًربدثك21

إذامأردتمإدخالماظلصورمإديمضػملنبماظؽملاسمحسِّثؾملكمصؿملؼملامتصملؽملؾملكمؼندونماالدؿؼملاعمإظؿملممأواًل،موبشظفم

وايسؼثماظرملؿملِّـماظػملشؼشمصؿزملطملومإظؿملؾملكمبرملطملؿ،موؼضملؿربوغفمحمسثًامبارسًامحمتلؿسرجؾملكمإديماظؿقسث

.تلؿشملؿملؽمجػملبمعلصتؾملك
م

ً:ـًاؿمدحًاؾـوسًػقؿوًجيقدوـه22

صاظؽملاسمخيؿػملظملننم.ماخرتمذؿملؽًامذيؿملاًلمصؿملؾملكموحسثؾملكمسؽملمموظلمُتضملسَممذظفماظرملوءماىؼملؿملق

صاظؽملاسمحيؾننمأنممتسحمحموؼؿظملاوتنن،موظغملؽملممالمميغمللمإالمأنموسمذؿملؽًامذيؿملاًلميفمطقمصصٍدمعؽملؾملك

م.اظؽملاحؿملةماىؼملؿملػملةمصؿملؾملك
م
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ً:ًـًاؾـوسًحيلونًاؾشؽرًواؾمشهقع23

وإنمطانماذصقميفماٌلػملكمأغممؼضملؼملقماظضملؼملقمابؿطملاءمرضامآموالمؼؽملؿصملصمذغملصماظؽملاس،موظغمللمذظفمرؾٌؽم

علمملمؼرملغملصماظؽملاسمالمؼرملغملصهمآمم)):مروىمأريسمواظرتعشي.ميفماظؾرملصموذظفمالمبأسمعؽملممذصسًا

وطشظفم.((اظػملؾملكمالمسؿملظمإالمسؿملظماآلخصةم،مصأطصمماذغزملارمواٌؾملاجصةمم))م:وطشظفمضنظمم(.(

م.ايسؼثم((...معلمصؽملؽمإظؿملغملكمعضملصوصًامصغملاصؽنهم)):محسؼث
م

  (  التشجٌع ٌسر اآلخرٌن): 

ظضملػملفمخترملهمأنمتغملننماذغزملارمتصىمحعملًام)م:ممضالمظصدنلمآميفمرواؼٍةمأنمدضملسمبلمعضملاذم

صأضضمللمحؿملثمذؽتم،محموإغومأضنلمسلماذغزملارموأجؿملبمسؽملؾملكحمسػملؿملؾملامأالمتؽملزملصكمإالميفمدؼارػك

وعامحمواسشملؽملامعامذؽتحموِصقمحؾقمعلمذؽتم،مواضشملؽمحؾقمعلمذؽتم،موُخشمعلمأعناظؽملامعامذؽت

صنآمظؽلمدصتمحموعامأعصتمصؿملممعلمأعٍصمصأعصغامتؾٌؽمذعصكحمأخشتمعؽملامطانمأحبَّمإظؿملؽملامممامتصطت

وموآمظؽلمادؿضملصضتمبؽملامػشاماظؾقصمصكسملؿممًسملؽملاهمحمحؿهمتؾػملؾماظَؾصَكمعلمشؼملسانمظؽمللريّنمعضملف

دريوامومأبرملصوامصإنمآمتضملاديمضسم):ثكمضالحممبعملنلمدضملٍسموغرملشمّلممذظفصُلصَّمردنلمآم.م(عضملف

م(:اظصحؿملـماٌكؿنممممممصم.مم)(وسسغومإحسىماظشملائظملؿني
 

ً:قلميؿونًؾكً,ًـًابميمًؾؾـوس24

صاظنجمماظزملؾنحمذوماالبؿلاعةماظشملؾؿملضملؿملةماظزملادضةمحمإنمضلؼملاتماظنجممخرُيمعضملؾٍِّصمسلمعرملاسصمصاحؾم

م)):مميفمايثمسػملهماظؾرملصمواظؿالرؿخريمودؿملػملٍةمظغمللبماظزملساضةمواظؿضملاونمعؽماآلخصؼل،مضالم

(.م(تؾلؼملفميفموجممأخؿملفمظفمصسضةم
م

ً:ـًتفودواًٍوبوا25

حماهلسؼةمضسمتغملننمبلؿملشملًةمجسًاميفمضؿملؼملؿؾملاموظغملؽملؾملامُتسخقمدصورًاموُتصملؾملصمعسىماالػؿؼملاِممباٌؾملسىمإظؿملم

م.م((تؾملادوامهابنا))م:ممسلماٌزملشملظملهمصظملومحسؼثمأبومػصؼصة

ً
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ً:ـًدعًاؾغريًقظُنًأنًاؾػؽرةًفيًػؽرته26

إذامأردتمأنمتغمللبمروحماظؿضملاونمسؽملسماآلخصؼلمصاجضملقماظرملكعماآلخصمحيطمأنماظظملغملصةمػومصغملصتمم؛م

.صاظصجقماظضملاضقمإذامأرادمأنمبؿزملسرماظؽملاسمجضملقمَغظمْلَلممخػملظملؾملكم
م

ً:ـًتػفَّمًعوارفًاآلخرقن،ًوادمنرًعوارػفمًاؾـلقؾي27

ػننًؾًخرقنً,ًؽؿوًأنًؾكًعورػيًتيوؼكًيفًؽنرٍيًؿنًاألحقونًإىلًادبوذًؿوؼٍفًؿعنٍي،ًأوًتلينًرأٍيًخوٍص

عوارفًأقضًو،ًوؽؿوًقيركًبلنًقراعيًاآلخرقنًعورػمك،ًػنـفمًقيرفمًأنًتراعيًعوارػفمًبـػسً

ً.ادلؼدار

ؿفؿوًبداًاؾـوسًعموًةًؼيوَةًاؾؼؾوبًأوًالؿـطؼقني،ًػننًرلقعمفمًاإلـيوـقيًفيًاؾيتًتيودًآخرًاألؿر،ً

إـيًالًأوجهًإؾقكً:إـفمًضعػوء،ًإـفمًقطؾلونًاؾمعورفًؿعفمًبلًواؾعطفًعؾقفمًػنذاًؼؾًًحملدثك

ًًُؿؽوـك ػننًفذاًؽػقٌلًبضؿونًاٌذابهًإىلًجوـلك،ً.ًاؾؾوَم،ًإذًإـينًدلػعلًؿنلًؿوًػعؾً،ًؾوًؽـ

ً.وادمالِلًؽلًحؼٍدًأوًتصوٍرًؽونًؿنًادلؿؽنًأنًقـشلًبقـؽؿو،ًإذاًؽـمؿوًزبمؾػنيًعؾىًأؿٍرًؿنًاألؿور

إنًادمنورةًاؾعوارفًاؾـلقؾيًيفًؼؾوبًاآلخرقنًررقؼٌيًـوجوٌيًمتوؿًوًيفًؽيىًاؾـوسًإىلًوجفيًـظرك،ً

.ؽؿوًأـفوًؾنًتمديًإىلًؿضرٍَّةًؾوًُؼدِّرًهلوًاؾػشل

ً:ًًًًًوخـمـوؿـًو

ظؿملطماٌعملزملندمعلمػشاماظؾقثمأنمتػملدَكمبؾضملغمايعملائـماظضملاعةمحنلماظلػملنكماإلغلاغو،مبقمإنم

م.اظؿشملؾؿملـماظضملؼملػملومظؿػملفمايعملائـمواذداظؿملبمػنمعامأبؿطملؿملممعلمطؿابةماظؾقث

ٌّامطانماطؿلابماظضملادةمصضملؾًا،مغصملقميفمحاجٍةمإديمؼعملصملٍةمذاتؿملٍةموحمادؾٍةمدائؼملٍةمصاجضملقمعلم وظغمللم

وأعف،محمورؾِّـمذظفمعؽمأبؿملفحمغظمللفمرضؿملؾًامسػملهمغظمللفم،موجاػسمغظمللفمأالممتؿملقمعؽماظؿكاذل

ـُماظؽملاسمبفموعلمثكمتؿقنلمػشهمايعملائـمحموإخناغف،موأضصبائف وأصسضائفم؛مذغؾملكمأظزمل

م.واذداظؿملبمإديمعؾملاراٍتماجؿؼملاسؿملٍةمسؼملػملؿملةم

.فذاًواهللًأعؾمًوصؾىًاهللًودؾمًعؾىًـلقـوًربؿٍدًوعؾىًآؾهًوصولهًواؾموبعني*ً
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