
        ٍُ واالثَّّت  ؿٍون البػوث

مصمٍد قّؾَ ٌاقٍد/ المعرب



اًم مصاور العورة 

ٍٍُؿ و الىػؽ بّوٌما•  .مىٌٍم االثَّّت والبػوث

 .الؾمات الشظطّة لمٍؿه الكالٌات الكامة•

 .طؽٍات إقعاد المؤثمػات والوعوات وورش الكمِ•

 .اثَّّت المطاوصة والجٍدِف•

 .ٌٍاقع االؿبًّة والمرامالت•

شَاؿ المٍائع •
 
ٍٍُؿ الصىالت وا  .بػوث

 .  ٌٍاقع الؾلٍؾ قلَ المائعة•



ٍُِ االثَّّت وزٌان لكملة واشعة للكالٌات الكامةو  البػوث



ٍٍُؿ واالثَّّت الىػؽ بّن البػوث

ٍٍُؿ   البػوث

ٍُّة ٌِجم بجوـّم  شّاة البشػ بمظجله اهجماءاثٌم وُ إؼار من الًٍاقع الؾل

 

 اإلثَّّت 

 ٌِجم بالًٍاقع الجُ ثصَم الؾلٍؾ العبلٍماؿُ

 

 

 



اى ان 
طػى 

آ
مام الروؾّات اال

آ
ٍٍُؿ ِمدِ زمالٍ ا  البػوث

 و
طػِن  

آ
مام هىؾٍ وامام اال

آ
 االثَّّت ِمدِ زمالٍ ا

 



ٍٍُؿ  البػوث

ٍٍُؿ الشظطُ•  .البػوث

 .والوعوات وورش الكمِ ٌٍاقع ثوـّم المؤثمػات•

 ٌٍاقع االؿبًّة •

 ٌٍاقع روف االقالم•

 ٌٍاقع اقعاد الٍالئم•

 



ٍٍُؿ الشظطُ  البػوث
 .ثٍَِن قالٌات وبواء الطعاٌات•

 .البكع قن االهكؼاؿ واالهؽٍاء وقعم االهًؽاع قن االطػِن•

 .الض....الكائلة، زمالء الكمِ، والصُ) قعم االؿجنواء قن االطػِن •

 .ثًعِػ االطػِن، ططٍضا قن اهراز االقماؿ•

دب واطالؽ•
 
 .االهطات الرّع والجصعث با

 .البكع قن الجَله وَ الصعِح او اؿجظعام لنة مّػ اللنة المجعاولة•

طػِن•
آ
 .ثروب اهجًاد اال

.االلجؼام بالمٍاقّع والصغٍر للمواؿبات•

.ثؽٍِػ قملّة االثطاؿ والجٍاضِ مف الرمّف•



ٍٍُؿ الشظطُ  البػوث
 .ثٍوّػ ما ِػِعًا الواس ٌعر المؾجؽاع •

ًمّة االطػِن•
 
 .الشكٍر با

و • و االزجماقُ ا  طػِن، طاضة الغِن ًِلٍن قوٍ وُ مؾجٍاًم الدًاوُ ا 
آ
ال ثصػ من ٌعر اال

 .االٌجطادي

طػِن؛ لصّن ثٍَِن ضٍرة مجَاملة قوٌم•
آ
 .ال ثجؾػع وُ الصَم قلَ اال

طػِن الَػدّػ من الكٍّب•
آ
ن وُ اال  .ال ثىجػض ا 

مغبٍ الواس•
 .ثمالٍ مغبٍ إذا ا 

ٍِ إلَ شع الكواد•  .ال ثجمؾٍ بػا 

 .والطعؽ واالماهة. الجٍاعف•

 .اشػص قلَ مـٌػؾ•



داب قامة
آ
 ا

.ال تعامل الناس جمٌعاً معاملة واحدة •

.تعامل مع الناس بأسلوب لبــق وبخلق حسن•

.أكثر من وضع اإلبتسامات البشوشة•

. اكثر من استخدام الكلمات المشجعة•

. ال تكثر التشكً، فٌملّك الناس•

.عدم تصٌد اخطاء االخرٌن•

(.أنا أوال) اخرج من حدود ذاتك ومصالحك ورغباتك •

.التماس االعذار للجمٌع•

وجدد الثقة بالمخطىء. اجعل تصحٌح الخطأ سهال•



ٍٍُؿ الشظطُ  البػوث

لو تعلمت كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن فإنك تكون قد قطعت

من طرٌق النجاح% 85 

من طرٌق السعادة الشخصٌة% 99



ٍٍُؿ  بػوث
المؤثمػات



ٌبِ المؤثمػ 

 الوىًات–الٍؿائِ –ثصعِع الٌعؼ •
 

 :ثكّّن وػؽ الكمِ قلَ الوصٍ الجالُ •
 . (ثرٌّؼ المَان والعقٍات والظؽابات)وػِي قمِ ثوـّمُ ( 1) 
 .وػِي قمِ قملُ ( 2) 
 .وػِي قمِ اثطاالت وقالٌات واؿجًباؿ ( 3) 
 .وػِي قمِ للمٍاد اإلقالمّة ( 4) 
 .وػِي قمِ لإلؿَان واإلقاشة ( 5) 
 .وػِي قمِ للؾَػثارِة ( 6) 
.وػِي قمِ طعمات مؾاقعة مػاؿالت ؿائػًّن ( 7) 



 .ُػجابة طؽابات رؿمّة للمؾؤولّن لكمِ الوشاط•

 

 .اطجّار قوٍان الوشاط ومصاورى •

 

ة وثصعِع ؼػؽ االثطاؿ بٌا ومظاؼبجٌا •  .اطجّار الشظطّات المشاُر

 

ؿكار وثٌٍّف قًع مكٌم -داطِ المؤؿؾة )ثصعِع مَان الكمِ •
 
 ( .طارزٌا واالثىاؽ قلَ اال

 

ثظطّص المًاقع  -البٍوّة  -الجػزمة  -اإلعاءة  -الطٍت  -الموطة الػئّؾّة )ثصغّػ المَان •
 .شؾب الصاعػِن 

 



وراؽ المؽلٍب ثٍزِكٌاؼ•
 
 .باقة اال

 

 .دقٍة وؿائِ اإلقالم لجنؽّة الوشاط •

 

 .إقعاد المادة الطصىّة المؽلٍب ثًعِمٌا لإلقالمّّن •

 

و المله الغي ٍِزع قلَ الصاعػِن •
 
 .إقعاد الوشػة ا

 

.زعوؿ الٌٍت والرلؾات •



 .لٍشة الظلىّة الػئّؾّة للوشاط •

 

ؿماء المجصعخّن والمكلًّن •
 
 .لٍشات با

 

ُّع مٍاقّع الوشاط •
 
 .االثطاؿ لجا

 

ثصغّػ ُلمة الػئّؽ•



اخواء المؤثمػ
 .مػاٌبة الكمِ ومجابكة المشَالت الواثرة •

 
وراؽ والمٍاد المؽلٍب ثٍزِكٌا من ًعاِا وملىات •

 
 .االؿجكعاد لجٍزِف اال

 
ّىّة ثًعِمٌا •  .ثًعِم وازب الغّاوة من شاي وٌٌٍة وثصعِع ؼػؽ ُو

 
 .مجابكة ؼلبات الغٍّؼ والمعقٍِّن •

 
 .مجابكة البٍوّي وثًعِم النغاء للرمّف •

 
و زِادة مّعاهّة للغٍّؼ •  .ثوـّم الؾّارات وُ شالة وزٍد بػهامذ ثػوٌُّ ا 

 
خواء الرلؾات • زٌؼة ا 

 
. (ضٍت وّعٍِ ُمبٍّثػ وثصعِع مؾؤولّجٌا)إدارة اال



بكع المؤثمػ

داء ومًارهجي بالظؽة المٍعٍقة •
 
 .ثًٍِم اال

 
 .ثصعِع اإلِرابّات •

 
 .ثصعِع الؾلبّات ومواٌشجٌا وثصعِع المظؽئ •

 
 .مكالرة الًطٍر •

 
روف ثًػِػ قن الوشاط ُلي لإلدارة •



 (.ضمن القطر الواحد)مؤمترات حملية : أوال      
:وهً نوعٌن •

و اثصاد مكّن -•
 
و ًّئة ا

 
 .مؤثمػ لمؤؿؾة ا

 .قامة ثغم الكاملّن وَ مراؿ واشع مؤثمػات •

 

 :مؤمترات عاملية: ثانيا 
زوبّة االٌلّمّة وبّن الرامكات المصلّة ووًُ   -              

 
 .اال

و الٍزارات بّن   -              
 
 .العوؿ بكغٌا بكظ قن ؼػِي الٌّائت ا



اإلشرافٌة

العلٌا 

العلمٌة

االعالمٌة 
والعالقات 

العامة

الندوات 
وعرض 

البحوث

االفتتاح 

والختام
اإلدارٌة   المالٌة

ورشة

العمل 

أمانة 

المؤتمر



بروتوكول الندوات 

ٌّن فً مكان محّدد، وزمان : لندوة ا اجتماَع مجموعة من المتخّصصٌن بأمر مع

محدد لمناقشة موضوع محدد

:  الندوةعناصر 

.موضوع الندوة، مدٌر الندوة، األعضاء المشاركون فً الندوة، الجمهور، الحوار
 

فأي خلل فً واحد منها ٌؤدي . العناصر مدى نجاح الندوة  ٌتوقف على توفر هذه  

إلى ضعف فً الندوة ، ومن ثم عدم وصول أهدافها إلى الجمهور الذي ٌتابعها أو 

.ٌشاهدها 

:أنواع الندوات 

.الندوة البحثٌة -1

العامة الندوة  -2

 



كٌفٌة إدارة الندوة
.  اختٌار أعضائها من المتخصصٌن البارزٌن1.

.وإبالغ االعضاء مبكراً عن الموضوع لٌُعـِّدو أبحاثهم2.

.اختٌار موضوع الندوة بدقة وعناٌة لكً ٌسهم فً حل أو طرح مشكلة3.

.دعم الندوة إعالمٌاً ونشر نتائجها فً األوساط المختلفة4.

.وتوزٌع نتائج الندوة على المعاهد العلمٌة ذات االختصاص5.

مهمة مدٌر الندوة إعداد المحاور األساسٌة لألسئلة التً ستطرح، أو على  6.

وتوزٌعها على األعضاء المشاركٌن لكً ٌهٌئوا . األقل المشاركة فً إعدادها

ٌُحرجوا ٌُفاجؤوا، أو  وتكون  دقٌقة فً إعداد . أنفسهم لإلجابة عنها حتى ال 

األسئلة ، وبأسلوب ال ٌحتمل التأوٌل
 



مالحظات عامة فى ادارة الندوة 

.  عدم احراج المتحدثٌن او المشاركٌن ، او مقاطعتهم 1.

.عدم التعالً، أو االستئثار بالحدٌث 2.

.توزٌع الوقت وتحدٌده على المشاركٌن وتوضٌح ذلك قبل المشاركة 3.

عدم الخروج عن موضوع الندوة، 4.

.السٌطرة على الموقف5.

.ضبط األمور التساع دائرة الحوار 6.

.المحافظة على النظام واللٌاقة فً التخاطب7.

 إٌقاف المتحدثٌن المسٌئٌن للمشاركٌن، أو الذٌن ٌسخرون، 8.



بروتوكول اعداد ورشات العمل
 عتجمٌ بهدف مشتركة مشكلة ٌواجهون الذٌن الناس فٌها ٌجتمع مناسبات هً

  بٌنما ."العمل" على دائما التأكٌد أو التشدٌد وٌكون .إجابات عن والبحث الخبرات

.المتشابهة القٌم ذات االشٌاء تبادل فٌه ٌتم الذي المكان هً "الورشة"

.منتج لدٌها ٌكون ان ألبد الناجحة العمل ورش -

.التعلم اجل من والمؤتمرات والندوات العمل اجل من العمل ورش-

 بالحضور، قائمة جدول، توثٌق، دعوات، تحضٌر الى تحتاج العمل ورش-

 جدول .المرافق ومواصالت، اتصاالت ضٌافة، الندوة، اسم الزمان، المكان،

.االعالن .نت .المؤسسة دلٌل القرطاسٌة، الموزعة، المواد المٌزانٌة، الورشة،

.اقامتها من شهور 6 قبل لها واالعداد التخطٌط-

.شخص 20 للورشة المثالً العدد-



كٌف تنظم وتعقد ورشة عمل

تحلٌل مشكلة أو مشروع• 

وضع خطة عمل• 

تعلم مهارة جدٌدة• 

اكتساب الكفاءات التً تؤدي إلى تغٌٌر فً المواقف والسلوكٌات• 

أن ٌتم تحوٌلهم إلى فرق عمل• 



االنشطة والتمارٌن لتحلٌل المشكلة

مصفوفات على الورق1.

العصف الذهن2ً.

SWOTتمرٌن 3.

الممارسة من خلل لعب الدوار4.



االؿبًّة



االؿبًّة بّن العوؿ

 الجواوب •

 

 الًػقة •

 

االبرعِة•



االؿبًّة بّن ملٍؾ ورؤؿاء العوؿ

 لّؽ لٌا ٌٍاقع وإهما ًواؾ اقػاؼ

 

 رئّؾّن

 

 اُػدػ من رئّؽ 

دون االثىاؽ –الؾن –الجواوب –الصػوؼ االبرعِة للعوؿ –ثارِض الجاج  



رؤؿاء البكدات العبلٍماؿّة 

ووًا للٍضٍؿ او اوراؽ االقجماد



روف االقالم



ٌٍاقع روف الكلم الٍؼوَ

 الكلم ِػمؼ الَ مكاهَ مكّوة•

 ِػوف قلَ زمّف الًوطلّات وَ الظارج•

 ِصـػ ان ِػوف بالٍان باًجي•

 ِػوف قلَ الٌّائت والٍزارات لّال وهٌارا•

 ِالمؽ االرض وشبِ وال ؿارِةِصمِ قلَ •

 (بكظ العوؿ ) اذا روف مًلٍبا ِعؿ قلَ االشجراج •

االزجماقات -المؤثمػات –قوع ثٌٍّف االثىاٌّات •



روف الكلم الٍؼوَ مف اقالم اطػى 

 قوع اهؼاؿ االقالم اطػ قلم ِوؼؿ ًٍ الكلم الٍؼوُ•

 اذا ُان الكعد مىػد وَ الوطه ٍَِن الٍؼوَ والمرٍز ٍَِن بالّمّن•

 ِرٍز روف اى قلم اال بكع روف الكلم الٍؼوَ اوال ال•

 ًواؾ قلمّن الٍؼوَ االقلَ•

 المًاس واشع لَِ االقالم•

 



ثوَّؽ االقالم

 الكلم ِجم ثوَّؾي الَ الوطه وباذن من رئّؽ زمٌٍرِة•

 

 الكلم الغى الِوَؽ ًٍ الؾكٍدِة اال وَ شاالت هادرة•

 

مراملة لعولة–ُارخة –الجوَّؽ للٍواى •



روف الكلم قلَ الؾّارة

 ِػوف قلم رئّؽ العولة وَ االماُن الجَ ِصِ بٌا •

 .و ال ِػوف لمرػد مػورى بمَان ما ،و ِـِ الكلم مػوٍقا ؼٍاؿ معة شلٍلي بالمَان•

الكلم الظاص بؾّارة رئّؽ العولة ِماخِ الكلم الٍؼوَ الممّؼ بشكار العولة و ثصّػ بي شػائػ •
 ذًبّة من خالث زٌات 

 ؿم   36وَ  24مًاس ًغا الكلم •

 الّمّن ًٍ مَان الكلم قلَ الؾّارة للٍؼوَ •

   -بمىػدى قلم العولة من الراهبّن •



اقعاد الٍالئم والصىالت



مٍَهات البٍوّي

 قلَ االٌِ هٍقّن.... الؾلؽات •

   مًبالت•

ٍع واشع َِػىَ وَ شالة ٌلة الكعد...... الشٍربة •  ه

 اللصٍم اؿاؿَ•

ٍع واشع..... الوشٍِات •  ال ِىغِ وًػ ه

 واشعة ثَػىَ..... طغار •

الصلٍِات •



ػ قوع اقعاد المٍائع وَ المػاؿم ثُغ

 

 

ٌاقعة الكّن ثاُِ ٌبِ الىم



اهٍاع البٍوّي

 بٍوّي ِكجمع قلَ هٍقّي واشع مدِ البٍوّي البصػى •

 

 بٍوّي ِكجمع قلَ اضواؼ دوؿ مدِ البٍوّي االؿٍّى•

 

بٍوّي مشَِ وًغا االوغِ•



ادوات ًامة زعا وَ اقعاد المٍائع

 الؾظاهات 



ادوات ًامة زعا وَ اقعاد المٍائع

 مالٌػ البٍوّي 



ادوات ًامة زعا وَ اقعاد المٍائع

 المكالي 



ادوات ًامة زعا وَ اقعاد المٍائع

 ُمالّات اطػى 



ثػثّب البٍوّي 

 وَ االضِ لّؽ لٌا ٌاقعة ولَن ًواؾ بكظ الوطائس

 قعم رص الؽاوالت ثػاص براهب بكغٌا البكظ-

ٍع-  الؾلؽات ِرب ان ثاطغ شَِ موىطِ لَِ ه

 االدوات ًواؾ الَػدّػ من الؽػؽ -

 ربةٍ اؼباؽ الش-

 ثنؽّة الرؼء الىارغ من الؽاوالت-

 الظلىّة –االشَاؿ –االلٍان –ِرب ان ثػاقَ الظامات -



بكظ االشَاؿ 



بكظ االشَاؿ 



بكظ االشَاؿ 



بكظ االشَاؿ 



االثَّّت 

 ون الظطاؿ الؾلّمة          الؾلٍؾ بالل الجٌغِب

 

 اضلٌا وػهؾَ وثكوَ ُلمة بؽاٌة 

 

 لماذا ُلمة بؽاٌة ؟؟؟؟

 



مؽالب االثَّّت 

 اثَّّت الجكامِ الػؿمَ  :المؽلب االوؿ 

 

 اثَّّت الصعِح :المؽلب الداهَ 

 

 اثَّّت المالبؽ :المؽلب الدالح 

 

اثَّّت الٍالئم والصىالت :المؽلب الػابف 



اثَّّت الجكامِ الػؿمَ : المؽلب االوؿ 

 :ًٍِم قلَ طمؽ اؿاؿات•

 

 البؾاؼة -2المراملة                                  -1

 الجًعِم والجكارؼ -4االؿبًّة                               -3

 المطاوصة -5



المراملة  -1

 ون االرعاء •

 

ًَ ان ثغف وَ اقجبارؾ قوع ُِ ثطػؼ شكٍر •
 .االطػِن وشًٌٌٍم

 

مدال الٌعِة •



ما ًٍ اثَّّت الٌعِة ؟



البؾاؼة -2

 البع ان ثجظلص من الظرِ•

 

 ًواؾ وػؽ بّن الجظلص من الظرِ ووػض الوىؽ بًٍة•

 

االبجكاد قن الجَله•



االؿبًّة  -3

 

اهؼلٍ الواس موازلٌم   



الجًعِم والجكارؼ  -4

 المًطٍد بٌا الجكػؼ قلَ االطػِن 

 

ثكػِه شظطّجّن ِبكغٌما البكظ



المطاوصة  -5

 ال ثؽٍؿ وال ثًطػ•
 

 الوغػ الَ الشظص االطػ قوع المطاوصة•
 

 الشظص االُبػ موؼلة ًٍ الغى ِبعا بالمطاوصة•
 

ا بلؽه•  الؾالم بالّع واالهصواء البؾّػ مف ًًؼ
 

 الػزِ ال ِبعا بالمطاوصة اال بكع مع ِع الؾّعى بالمطاوصة•
 

للجعرِب والوشػ الكػبّةالمرمٍقة 



اثَّّت الصعِح: المؽلب الداهَ 

 :ًوا البع من ثٍاوػ خالث مٌارات اؿاؿّة 

 

 مٌارة االثطاؿ •

 

 مٌارة االؿجماع•

 

مٌارة ادارة الٌٍت •



اثَّّت الصعِح

 ثروب المطؽلصات الظاضة بىئة مكّوة•

 

 الصعِح باللنات االزوبّة•

 

مػاقاة لنة الرؾع مٌمة زعا•



مٌارة االؿجماع 

 

ًِ ًواؾ وػؽ بّن االؿجماع واإلهطات والؾمف



اثَّّت الصعِح وَ وزٍد الجلّىٍن

 االؿجئغان ٌبِ الػد قلَ الجلّىٍن•

 

 الؾماقة مىغلة•

 

 املي الجلّىٍن وَ االماُن الجَ الِؾمس وٌّا بي•

 

قع االلصاح وَ اطغ او اقؽاء الجلّىٍن•



اثَّّت الصعِح وَ الجلّىٍن

 ال ثوشنِ بنّػ الجلّىٍن من ثواوؿ الؽكام مغل اللبان •
 

 امػ وَ ماِة الؾٍء... ارؿاؿ رهة الثطاؿ الؽػؼ االطػ •
 

 قعم رد االؼىاؿ قلَ الجلّىٍن•
 

 االدب قوع الػد قلَ الجلّىٍن شجَ لٍ ُوت قطبَ•
 

ة اوال•  وَ الكمِ اؿم الشُػ
 



االطؽاء الىادشة وَ اثَّّت الصعِح

 اللباهة •

 المىاثّس•

 الؾّرارة•

 قعم البظؽ من هىؾٍ قوع ثكلّي زمِّ ولَّن مالبؾٍ•

 قعم اشػاج االطػ قوع الوؽي بلىؾ اطػ•

 المواداى باالؿم االوؿ والصىاظ قلَ االلًاب•

 



اثَّّت المالبؽ: المؽلب الدالح

 

 مؾاءا–ضباشا 

 

 المالبؽ الظاضة بَِ بلع

 



اثَّّت الٍالئم: المؽلب الػابف

 :النعاء 
 المغّه ِطؽصب اوؿ ؿّعى خم المجؼوزات خم النّػ خم الػزاؿ-
 مالبؽ قادِة-
 ابؾػ من الكشاء-
 دًٌّة خم االهطػاؼ 20-

 

 :الكشاء 
 وَ النالب 2قعدد المػاوًّن -
 دقٍة موغ وجػة-

 

 :شىالت الصعًِة
 اُبػ وَ الكعد -
 االطؽار موغ وجػة-

للجعرِب والوشػ الكػبّةالمرمٍقة 


