
 
 قصة قرأتيا فأعجبتني :

تجسةةا واقوقةةل و اةةير ان يةةر سةة  واسؤسسةةات وارسةةسية قو ىميةةة و واتةةي أزنسةةت و نةةق  قصةة 
واسةةةااي و قعنةةةاسا يطةةة  فةةةي  ريةةة   قأوإلاوري  واسستشةةةري فةةةي جنباتيةةةا سةةةقو  نةةةا  بروئحةةةة وادسةةةاا

يتحينةةةق  اةةةو وادةةةر  ام ةةةرا قواتيايةةةا  أق سقظةةة  سجتيةةةاو  سصةةةااحير واشةصةةةية سةمةةة   سةةةقحو
 .قواقعيا

  : اذاك نذب س  أروا إصةحح وامسةا واسؤسسةاتي قىةق اةر يصةمن ذوت ندسةو سصةاوًقا اطقاةو تمةاا  
  ِْإنَّ اللََّه ََل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهم   31سقرة وارعا : وآلية . 

 -تطقا واطصة :
فتنةةتو قتنجةةز  سجتيةةاة تتجةةو صةةباح نةةا يةةقر إاةة  عسميةةا بنشةةا  قىسةةة قسةةمااةنسمةةة نانةةت ىنةةاك 

 .وان ير
 :قاا اندسوو تمسا بندا ة ستناىية اق  إشرو  وانسمة ىذه و سا أىقاسا ر  -

إذو نانت وانسمة تمسا بنا ىذه وا اقة اق  أ  يشر  عمييا أحا فني  سينق  إنتاجيا اةق عينةت 
 ايا سشرفًا؟

 .عم  أاو  وانسمةسشرفًا عاسًا  واصرصقرقىنذو قار بتقظي  
 -ىق : –واصرصقر  –فنا  أقا قرور او 

 قضل نظار امحضقر قوالنصرو . .١
 تقظي  سنرتيرة انتابة واتطارير. .٢
 إلاورة وإلرشي  قسروقبة واسنااسات واتميدقنية. وامننبقتعي   .٣

 : ت قير ىذه واتطارير بإاروجق مب سنو واصرصقر وبتيو و سا بتطارير  -
 أ. رسقر بيانية

 ب. تحميا واسم يات
 امرضيا في إجتساع سجمس وإلاورة واطاار

 واصرصقرفاشترى  -
 جياز نسبيقتر .١
  ابمة ايزر .٢
 سسؤقاة ع  قسر نظر واسممقسات. واذبابةعيَّ   .٣

  



 

قوالجتساعةات واتةي نانةت تضةيل ن رة واجقونةب وإلاوريةة فةي وانظةار واجايةا  واسجتياةوانسمة نرىت 
 واققت قواسجيقا.

 -بقجقا سشنمة في و او  قرر :و سا قعناسا شمر 
 تغيير آاية وامسا في واطسر. .١
 اةبرتيا في وات قير وإلاوري. واجرواةتميي   .٢

 -:واجرواة  فنا  أقا قروروت 
 شرو  أ اث جايا. .١
 شرو  سجاا س  أجا روحة واسقظدي . .٢
عاوا واسيزونية تر تمي  .٣  سساعاًو شةصيًا اسساعاتيا في قضل وإلستروتيجيات وات قيرية قو 

تنمدةةةة واتشةةةغيا قجةةةا أ  سةةة  واضةةةرقري تطمةةةي  واندطةةةات قتحطيطةةةًا ايةةةذو و سةةةا قبمةةا أ  روجةةةل  -
 سستشارًو سااياً  وابقسةوايا  عّي  

ت فيةو إاة  تقصةمو سةا واقضل اساة  ح ة شيقر رفمت تطريرىةا إاة  وابقسة قبما أ  ارست  -
 .أ  واطسر يماني س  تناس وامسااة وازوئاة

 ة.فقرر األسد فصل النمل -


