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ًاًل وصٌالً 
ٔ
:ا

 .مػلٍمات غامة غن البرهامذ•

ولات الراشة وخفة الٍّم الجدرِبُ•
ٔ
 .ثصدِد ا

 .الجػرِف بالمدرب•

.خدمة اإلهجرهت والجفاغو المباظر•



. إعطا٤ ؾهس٠ أضاض١ٝ عٔ أ١ُٖٝ ايكٝاد1٠)

.ايتدزب ع٢ً َٗاز٠ ايتدطٝط ٚبٝإ أُٖٝت2٘)

َعسؾ١ ؾؿات االدتُاع ايٓادح3)

.نٝؿ١ٝ بٓا٤ ؾسٜل ايعٌُ ٚؾؿات ايؿسٜل ايٓادح4)

اإلملاّ مبٗاز٠ اسبٛاز ٚايٓكاؽ ٚأثسٖا يف ايكٝاد5٠)

ًداؼ الدورة
ٔ
ا



مفٌٍم الكّادة

 :الكّادة لغة•

ُد : لاؿ ابن موظٍر • ٍْ ٍؽ، ِكٍد الدابة : الَك هكّؼ الشَّ
مام 

ٔ
مامٌا، وِشٍلٌا من خلفٌا، فالكٍد من ا

ٔ
من ا

.والشٍؽ من خلف واالصم من ذلم هلي الِكّاَدة 



:ثػرِف الكّادة اغفالشا

ٖٚٛ َٔ أغٗس أضاتر٠  ( warran bennis)ٜس٣ ٚازٕ بٝٓٝظ •
اإلداز٠ يف أَسٜها ؾدز ي٘ خالٍ ايجالثني عاًَا َا ال ٜكٌ عٔ 

عػسٜٔ نتابًا إٔ ايػُٛض ٚايتكازب يف عدّ ٚقٛح ايؿٛز٠ يهٌ 

َٔ ٜسٜد إٔ ٜتعًِ ايكٝاد٠ ضبب٘ نجس٠ ايهتابات اييت ال ذبدد 

إطاز ايكٝاد٠ ٚنٝـ ميهٔ إٔ ْٛؾًٗا إىل املدٜس يٝؿبح قا٥دًا



:بأْٗا  ايكٝاد٠ّ ، عسؾٛا  1979عاّ  ٖٝح ٚشَالؤٙيف دزاض١ •

ْػاط ٚؾعاي١ٝ ذبتٟٛ ع٢ً ايتأثري ع٢ً ضًٛى اآلخسٜٔ  •

. نأؾساد ٚمجاعات عبٛ اظباش ٚذبكٝل األٖداف املسغٛب١

إذٕ ايكٝاد٠ إظباش ٚتأثري يف املكٛدٜٔ عبٛ ذبكٝل األٖداف •

املسغٛب١ ٚاملٓػٛد٠ ،  



:املٗازات األضاض١ٝ يًكا٥د ٖٚٞ

.ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝط1.

.إداد٠ ايتعاٌَ َع اآلخس2ٜٔ.

.َٗاز٠ اسبٛاز ٚإداز٠ ايٓكاؽ3.

.ايكدز٠ ع٢ً إداز٠ ايٛقت4.

.تػهٌٝ ٚإداز٠ ايؿسٜل ازبُاع5ٞ.

.إداز٠ االدتُاعات6.

.  سٌ املػهالت ٚارباذ ايكسازات7.
ٚأَا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾٝهؿٞ 

يًكا٥د ؾهس٠ ؾػري٠ يتؿبح عُاًل 

.نبريًا

ٜهؿٞ َٔ : ٚقدميا قايت ايعسب

.ايكالد٠ َا أساط بايعٓل



وال  
ٔ
:الكدرة غلَ الجخفّؿ : ا

إٕ نٌ دقٝك١ ْبرهلا َٔ ٚقتٓا يًتدطٝط تٛؾس أزبع ضاعات •

عٓد ايتٓؿٝر

ٖٛ أسد ٚظا٥ـ اإلداز٠ ايس٥ٝط١ٝ إقاؾ١ إىل  ايتدطٝط•

.ايتٓعِٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١

ٚقع صبُٛع١ َٔ االؾرتاقات سٍٛ ايٛقع يف املطتكبٌ : ٖٛ•

ثِ ٚقع خط١ تبني األٖداف املطًٛب ايٛؾٍٛ إيٝٗا خالٍ ؾرت٠ 

ضبدد٠ َع تكدٜس االستٝادات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ يتشكٝل ٖرٙ 

.األٖداف بؿاع١ًٝ



ُٜطع٢ إىل ذبكٝك٘      • ٚض١ًٝ ذبكٝل اهلدف      ٖدف 

.َعٝاز قبط دٛد٠ ذبكٝل اهلدف  

:ؾٛا٥د ايتدطٝط•

االضتعداد يًطٛازئ  

.زؾع ايهؿا٠٤ يًعاًَني بتشدٜد ايٛظا٥ـ ٚاملطؤٚيٝات•

.ايكدز٠ ع٢ً ايتٓعِٝ يًُٛازد ٚاإلَهاْٝات بٛقعٗا يف املهإ ايؿشٝح•

.اإلسطاع بسٚح ايؿسٜل ٚاملػازن١ بني ايعاًَني•

.املطاعد٠ ع٢ً ايُٓٛ ٚايتطٛز يألؾساد ٚيًؿسٜل ٚغريٖا َٔ ايؿٛا٥د•



:مػٍلات الجخفّؿ

ازبٌٗ بأ١ُٖٝ ايتدطٝط ٚاسباد١ إي1٘ٝ.

.اشبٛف َٔ اإلخؿام ٚايؿػ2ٌ.

.عدّ ٚدٛد ايٛقت ايهايف يًتدطٝط3.

.اسباد١ إىل َٛازد َاي١ٝ َٚاد١ٜ يٛقع اشبطط َٚٔ ثِ تٓؿٝرٖا4.

....إْا ٚددْا آبا٤ْا ع٢ً أ١َ: ايتعٛد ع٢ً عدّ ايتدطٝط ؾِٗ ٜكٛي5ٕٛ.

اشبٛف َٔ تبعات ايتدطٝط بايتهًٝـ بأعُاٍ ددٜد٠ مما ٜطتدعٞ  6.

.َكا١َٚ ايتػٝري



:خفٍات غملّة الجخفّؿ

ًداؼ اإلزرائّة 4
ٔ
 اال

ثصدِد الرؤِة1

ثصدِد الرصالة2

ًداؼ3
ٔ
وؽع اال

مرازػة الخفة وثكٍِمٌا5



الرؤِة

الرصالة

ًدؼ ًدؼًدؼ

"ثكٍِم الخفة ومرازػجٌا " 

: رصم ثٍؽّصُ لخفٍات غملّة الجخفّؿ



 (مطروع خفة اصجراثّرّة ) ثمرِن 

10ص 



خرِن :  خاهّاُ 
ٓ
":مٌارات االثػاؿ"إزادة الجػامو مع اال

.  ايبعض ٜبايؼ بايكٍٛ إٕ اإلداز٠ َا ٖٞ إال صبُٛع١ َٔ االتؿاالت•

%  80ٜٚطتٓد ٖرا ايسأٟ إىل ْتا٥ر األحباخ اييت أثبتت إٔ املدٜس ٜككٞ 

.َٔ ٚقت٘ يف ايعٌُ باالتؿاٍ

ٚيف حبح آخس .ؾٗٛ ٜطتُع ٜٚتشدخ ٜٚكسأ ٜٚهتب املرنسات ٚايتكازٜس•

:ناْت ايٓتٝذ١ نُا ًٜٞ

.َٔ ٚقت املدٜس أٚ ايس٥ٝظ تٓؿل يف اتؿاالت خازد١ٝ خاؾ١ بايعٌُ% 20•

.اتؿاالت باملسؤٚضني ٚاملٓؿرٜٔ% 30•

.اتؿاالت باملطت٣ٛ اإلدازٟ األع40%٢ً•

.تٓؿل يف أدا٤ أعُاٍ ؾ١ٝٓ% 10•



ولنن ما ًٍ االثػاؿ؟

االتؿاٍ ي٘ َؿّٗٛ قٝل أٚ َادٟ ٖٚٛ ٜعين ٚضا٥ٌ االتؿاٍ  •
املاد١ٜ

:ٚي٘ َؿّٗٛ أٚضع ٚأمشٌ ٜٚكؿد بريو  •

أٚ ٖٛ تبادٍ اسبكا٥ل أٚ األؾهاز أٚ اآلزا٤ أٚ املػاعس َٔ خالٍ •
.عًُٝات اإلزضاٍ ٚاالضتكباٍ

:ْٚطتٓتر َٔ ذيو إٔ االتؿاٍ ي٘ عٓاؾس ٖٞ•

.َسض1ٌ.

(.أٚ زضاي١)ٜكدّ َجريا أٚ َٓبٗا 2.

.حبٝح ٜدزى َعٓاٖا املطًٛب( َسضٌ إيٝ٘)إىل غدـ 3.

.بٗدف ايتأثري يف ضًٛن٘ ٚاسبؿٍٛ ع٢ً اضتذاب4١.



ًمّة هبّرة فٌٍ وصّلة رئّشة
ٔ
:لالثػاؿ ا

ًداؼ المرغٍبة1.
ٔ
فراد اثراى اال

ٔ
 .لجٍزّي صلٍؾ اال

 .ثٍفر البّاهات والمػلٍمات وثوكلٌا إلَ مرهز اثخاذ الكرار2.

هماط الػمو3.
ٔ
فنار والمفاًّم للػاملّن وثٍشد ا

ٔ
 .ثكرب بّن اال

فنار الػاملّن إلَ مراهز اثخاذ الكرارات4.
ٔ
.ثوكو ا



الومٍذج البشّؿ  لالثػاؿ

املطتكبٌقٓٛاتاملسضٌ
دٗاش 

اإلزضاٍ

دٗاش  

االضتكباٍ

تػٜٛؼ

:ؾُٝا ًٜٞ بعض األَج١ً ع٢ً منٛذز االتؿاٍ ذٟ االدباٙ ايٛاسد

.ايسضا٥ٌ ايربٜد١ٜ

.ايؿانطات

.ايربٜد اإليهرتْٚٞ

.ايتكازٜس املهتٛب١

.ايربٚغٛزات ٚايٓػسات



الومٍذج المرهب لػملّة االثػاؿ

المشجكبولوٍاتالمرصو
االصجكباؿزٌاز زٌاز اإلرصاؿ

ثطٍِض

والومٍذج البشّؿ إذا ٔاؽّف إلّي رد فػو ٔاو إزابة غلَ ثشاؤالت هما ًٍ الصاؿ فُ المصادخات الطفٍِة ٔاو 
(.همٍذج االثػاؿ المزدوج)الجلّفٍهّة فإهوا هنٍن بػدد 



ثّة
ٓ
:وِمنن ثػٍر غملّة االثػاؿ فُ الخفٍات اال

 الجفنّر من زاهب المرصو 1.

 ثوظّم الفنرة فُ رصالة 2.

و الرصالة3.
ٔ
 هكو الرمٍز ا

و الرصالة 4.
ٔ
 اصجكباؿ الرمٍز ا

 فم الرمٍز 5.

 االصجرابة6.

اصجرزاع المػلٍمات 7.



 االثػاؿ النػجابُ االثػاؿ اللفظُ   االثػاؿ البدهُ

ٜٛقح زدٚد ايؿعٌ ايعهط١ٝ.
 َؤثس يف ايسٚح املع١ٜٛٓ

يًُٛظؿني سٝح إٕ األؾعاٍ 

تتشدخ بؿٛت أع٢ً َٔ  

.ايهًُات
 ي٘ أثسٙ ايبايؼ يد٣ املٛظؿني

ذٟٚ ايهؿا٤ات ٚايجكاؾ١ 

.ايعاي١ٝ

َجٌ  

اإلميا٤ات.

٘سسنات ايٛد.
ايػكب   -ايطهٛت

.ٚاالْؿعاٍ

ايطالّ بايٝد.
االبتطا١َ.

ٜكٟٛ زٚح ايتعإٚ ٚايؿداق١.
 ٜصٌٜ ايتٛتس ٚايكػٛط ْتٝذ١

.إخساز َا يف ايؿدٚز
 ٜػذع ع٢ً تبادٍ األض١ً٦

ٚيريو ؾٗٛ ؾعاٍ يف تكسٜب 

.املؿاِٖٝ
  ٜطسع ع١ًُٝ تبادٍ األؾهاز

ٚاملعًَٛات ٚاآلزا٤ ؾٗٛ ٜٛؾس 

.ايٛقت ٚازبٗد

َجٌ  

املكابالت ايػدؿ١ٝ.

املهاملات ايتًٝؿ١ْٝٛ.
 ايًذإ ٚاالدتُاعات

.ٚاملؤمتسات

احملاقسات.

 ٜطٌٗ ايسدٛع إيٝ٘ يتشدٜد

.املطؤٚيٝات
 ٜٛثل املعًَٛات يالضتؿاد٠

.َٓٗا يف املطتكبٌ
 ٜكُٔ ْكٌ بعض املعًَٛات

ٚاألدٛب١ يعدد نبري َٔ  

.ايعاًَني

َجٌ

املرنسات -ايتكازٜس.

ايػها٣ٚ -املٓػٛزات.

ايًٛسات ايبٝا١ْٝ.

ٚضا٥ٌ اإلٜكاح ايبؿس١ٜ.
 دسٜد٠ ايعُاٍ ٚازبسا٥د

.اسبا٥ط١ٝ

:الطرق الرئيسة لالتصال



غٍامو ثزِد من 
فاغلّة االثػاالت

.ايجك١ يف َؿدز ايسضاي١ -1.

.املعسؾ١ ٚايٛعٞ ايهاٌَ يك١ُٝ املعًَٛات ٚايبٝاْات -2.

يػ١ َؿ١َٛٗ  -3.

اختٝاز ايٛقت املٓاضب  -4.

اضتدداّ املؤثسات ايداي١  -5.

.درب االْتباٙ ايهاٌَ -6.

ايتشدخ بطسٜك١ َػٛق١  -7.

قسب األَج١ً ٚاضتدداّ ٚضا٥ٌ اإلٜكاح  -8.

عدّ ايتطسع يف ارباذ ايكسازات  -9.

.اختٝاز املهإ املٓاضب إلبالؽ املعًَٛات -01.

.تٓعِٝ األؾهاز قبٌ عسقٗا -11.

.اإلْؿات دٝدا -21.



 ثمرِن

 اخجبر لدراثم غلَ االثػاؿ

16ص 



المٌارات الجشع فُ االثػاؿ الطخػُ الفػاؿ

نٔ ذاتو ايطبٝع1١ٝ.

اضتعُاٍ ؾعاٍ يًدعاب2١.

.3ّٞ َػازن١ ؾعاي١ َٔ طسف املتًك

اضتعُاٍ ؾعاٍ يًػ١ ٚايٛقؿات4.

ايؿٛت ٚايٓرب٠ ايؿٛت5١ٝ.

ايًبظ املال٥ِ ٚاملعٗس6.

إغازات طبٝع7١ٝ.

ٚقع١ٝ ددٜد8٠.

اتؿاٍ ؾعاٍ بايعني9.



:مٌارات الصٍار وإدارة الوكاش: خالدا  

نإ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكبٌ بٛدٗ٘ ٚسدٜج٘ ع٢ً   ((
غس ايكّٛ ٜتأيؿ٘ بريو، ٚنإ ٜكبٌ بٛدٗ٘ ٚسدٜج٘ ع٢ًَّ 

((.  ست٢ ظٓٓت أْٞ خري ايكّٛ
:ٚيًشٛاز آداب جيب إٔ ٜتش٢ً بٗا نال املتشاٚزٜٔ َٓٗا•

.ايتعاٌَ باسبط٢ٓ َع احملاٚز أٚ املدايـ  -1.

إٔ ٜهٕٛ اسبٛاز يطًب اسبل  -2.

اختٝاز ايٛقت ٚاملهإ املٓاضب  -3.

َساعا٠ املكاؾد االجياب١ٝ عٓد ايطسف اآلخس  -4.

اسرتاّ ايطسف اآلخس  -5.

.اإلْؿاف ٚايعدٍ َع اشبؿّٛ -6.



غفات المصاور 
الوازس

إٔ ٜتكٔ ؾٔ اإلْؿات ٚاالضتُاع يآلخس 1.

.إٔ ٜهٕٛ يبكا يف ايعبازات ٚايتعاَالت 2.

إٔ ٜتكٔ َعاٜس٠ اآلخس  3.

إٔ ٜتش٢ً باهلد٤ٚ   4.

إٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايبد١ٜٗ  5.

.إٔ ٜعٌُ ع٢ً قبط ايٓؿظ 6.

إٔ ٜهٕٛ َتٛاقعا   7.

دَاث١ األخالم8.



وصائو ثكٍِة مٌارة الصٍار
 إخالص الوّة هلل غز وزو  -1.

 االصجػداد والجصؾّر للصٍار  -2.

خرِن -3.
ٓ
 .ثدرِب الوفس غلَ ممارصة مٌارة اإلهػات لال

 االلجزام بالػكو والموفق  -4.

 إثكان فن الشؤاؿ  -5.

 اصجخدام الٍصائو الجػلّمّة  -6.

االصجفادة من الوماذج المدالّة فُ الصٍار والموالطة -7.



:فن إدارة الٍلت : رابػا 
س ماؿ المشلم فُ ًذى الصّاة •

ٔ
الٍلت را

:  اغجوم خمشا لبو خمس :" فُ الصدِح لاؿ رصٍؿ هللا غلَ هللا غلّي وصلم •
 ظبابم لبو ًرمم، 

 وغصجم لبو صكمم،•

 وغواؾ لبو فكرؾ،•

 وفراغم لبو ظغلم،•

".وشّاثم لبو مٍثم •



:إدارة الٍلت غادة 

الػادة ًُ الوكفة الجُ ثلجكُ فٌّا 
.المػرفة والمٌارة والرغبة

المػرفة

الػادة

الرغبةالمٌارة

.ْٚعين باملعسؾ١ َاذا ْؿعٌ؟ ٚملاذا ْؿعٌ؟ أٟ غ٤ٞ َٔ األغٝا٤

.ٚأَا ايسغب١ ؾٗٞ اسبُاع يًعٌُ ٚاسباؾص ايٓؿطٞ يتهٜٛٔ ايعاد٠

.ٚأَا املٗاز٠ ؾٗٞ إداد٠ نٝؿ١ٝ ايعٌُ ٚطسٜك١ اإلظباش

إذٕ ايعاد٠ ٖٞ خًٝط َتٛاشٕ َعتدٍ َٔ ٖرٙ ايسنا٥ص ايجالخ 

.ٚغٝاب أٚ تػٝٝب أسدٖا طبٌ بتهٜٛٔ ايعاد٠



:مػفٍفة إدارة الٍلت  
ًام وغّر غازو

ايتدطٝط يًشٝا٠

ايتعًِ ايراتٞ

ًام وغازو
اسبكٛز يًعٌُ

قكا٤ اسبادات ايكسٚز١ٜ

غّر ًام وغّر غازو
ايطٗس ايطٌٜٛ

إقاع١ ايٛقت

غّر ًام وغازو
قبٍٛ دعٛات األؾدقا٤

ايسد ع٢ً اهلاتـ

وؿ ًام وغازو مربع الفٍارئ 
ٔ
 :المربع اال

فػاؿ  
ٔ
زمات وردود اال

ٔ
ة ؽغٍط الػمو وإدارة اال

ٔ
 وفّي هػّض ثصت وـا

 :المربع الدالح غّر ًام وغازو مربع الخداع 
 غّاب للجخفّؿ فكدان للجصنم والشّفرة غلَ الٍلت وغاللات ؽػّفة 

 :المربع الرابع غّر ًام وغّر غازو مربع الؾّاع 
صرة والمشجكبو المٌوُ 

ٔ
خرِن وربما ؽّاع اال

ٓ
 .  زٍ من غدم الالمباالة واالغجماد غلَ اال

 :المربع الداهُ  ًام وغّر غازو مربع الجخفّؿ واإلبداع  
زمات 

ٔ
.رؤِة بػّدة المدى ، ثٍازن فرِد ، زدِة واهؾباط مع للة فُ المطاهو واال



ثمرِن زماغُ
22ص 



.ع١ًُٝ َٓع١ُ ٜتِ َٔ خالهلا تٛشٜع ايٛقت ٚاملٛازد ع٢ً األعُاٍ اييت تعٛد عًٝٓا بأععِ ايٓتا٥ر املسد٠ٛ •

َٔ ايٓتا٥ر  % 80ٜٚعين ٖرا ايكإْٛ إٔ   20-80ٚاملط٢ُ قإْٛ  قإْٛ بازٜتَٛٚٔ أغٗس قٛاْني إداز٠ األٚيٜٛات •
.  َٔ ايٛقت %  20ناْت سؿ١ًٝ 

.َٔ ايٓتا٥ر ٖٚٓا َهُٔ ايطس يف إسباط بعض ايٓاع % 20َٔ ٚقتو مل تعطو إال % 80ٚعًٝ٘ ؾإ •

ولٍِات 
ٔ
إدارة اال

النتائج

النتائج



ثطنّو وإدارة الفرِق الرماغُ: خامشًا 

عدد َٔ األؾساد خبًؿٝات طبتًؿ١ يف املٗاز٠ ٚاملعسؾ١، ٜتِ اختٝازِٖ  •
".َٔ صباالت طبتًؿ١ باملٓع١ُ ألدا٤ ١َُٗ ضبدد٠ َٚعسٚؾ١

:أبسش خؿا٥ـ ؾسٜل ايعٌُ ٖٞ•

.جيُع بِٝٓٗ ٖدف َػرتى1.

.ٜػعس نٌ َِٓٗ باْتُا٥٘ يًؿسٜل2.

.تٛدد بِٝٓٗ َٗاّ ٚعالقات َتبادي3١.

ٜػرتنٕٛ يف قِٝ َٚبادئ َتؿل عًٝٗا يتٓعِٝ ضًٛى ٚتؿسؾات  4.
.ايؿسٜل أثٓا٤ أدا٤ امل١ُٗ



:مٌارات لائد الفرِق
 .الكدرة غلَ شو الوزاغات1.

 .الكٍة فُ اثخاذ الكرارات2.

خرِن3.
ٓ
 .ششن الجػامو مع اال

 .الكدرة غلَ إدارة االزجماغات والجخفّؿ لٌا4.

 .اإلدارة المدلَ للٍلت5.

غؾاء الفرِق6.
ٔ
 .ثصفّز ا

خر7.
ٓ
ي اال

ٔ
.لبٍؿ الرا



مػٍلات الػمو مع الفرِق
.ايؿػٌ يف َٗاز٠ االتؿا1ٍ.

.ايٓصاع يف ب١٦ٝ ايع2ٌُ.

.ايؿسٚم ايؿسد١ٜ ايٛاقش١ بني أعكا٤ ايؿسٜل3.

.عدّ ذبدٜد املٗاّ بدق١ يًؿسٜل4.

.عدّ االضتعداد يد٣ ايبعض يًعٌُ بسٚح ايؿسٜل ايٛاسد5.

اإلتهاي١ٝ َٔ بعض األعكا٤ ع٢ً إظباشات اآلخسٜٔ مما 6.

.جيعٌ ايعٌُ ع٢ً بعض أعكا٤ ايؿسٜل ٚيٝظ ازبُٝع



مٌارة اإلهػات

 :الكٍاغد لذلم موٌا

َول
ٔ
 الوظر إلَ الطخع الذي ِجصدث إلّم : الكاغدة اال

صئلة: الكاغدة الداهّة
ٔ
 .الجطرّع غلَ إلكاء اال

غدم مكاـػة المجصدث: الكاغدة الدالدة. 

ٍع: الكاغدة الرابػة  إلَ ثغّّر المٍؽ
ٔ
 .إذا اؽفررت للمكاـػة فال ثلرا

ن ثػغُ مع اصجبػاد الػاـفة: الكاغدة الخامشة
ٔ
 .ا

ن ثنٍن مػغًّا مجراوباً : الكاغدة الشادصة
ٔ
.ا



إدارة االزجماغات: صادصاً 
الجُ ِجم غكدًا، ثصّدد بطنو  الفرِكة الجُ ِجم بٌا الجػامو مع االزجماغاتإن •

ًدافٌا
ٔ
ٍغ ا ن ثصككي ًذى االزجماغات فُ بل

ٔ
صاصُ مدى الوراح الذي ِمنن ا

ٔ
 . ا

ِؾًا غلَ •
ٔ
خواء اهػكادًا، بو ِجٍلف ا

ٔ
صلٍب إدارثٌا ا

ٔ
صلٍب وًذا ال ِجٍلف فكؿ غلَ ا

ٔ
ا

خواءًااإلغداد المشبق لٌا
ٔ
صلٍب المجابػة الالشكة لما ثم االثفاؽ غلَ ثوفّذى ا

ٔ
.، وا



مرشلة ما لبو االزجماع
ذبدٜد ٖدف االدتُاع

ذبدٜد َهإ االدتُاع ذبدٜد شقت االدتُاع

ذبدٜد املػازنني يف 

االدتُاع

ايدع٠ٛ إىل سكٛز 

االدتُاع

ذبكري ددٍٚ أعُاٍ 

االدتُاع

االضتعداد ايٓٗا٥ٞ ايتذٗٝص يالدتُاع

يًُػازنني



خالؿ االزجماع
اؾتتاح االدتُاع

َعازب١ املػانٌ أثٓا٤ 

االدتُاع

تطٝري االدتُاع

اختتاّ االدتُاع

ذبدٜد آي١ٝ ارباذ 

ايكسازات يف االدتُاع

بػد االزجماع
تٛثٝل االدتُاع

َتابع١ ْتا٥ر 

االدتُاع



:شو المطنالت واثخاذ الكرارات: صابػاً 

ثصدِد المطنلة1 اخجّار البدِو5

ثصدِد الٌدؼ2

ثصدِد البدائو3

ثوفّذ الكرار6ثكٍِم البدائو4



:فٍائد المطارهة الرماغّة فُ اثخاذ الكرارات

 .ثصكق المطارهة لفٌم المرؤوصّن للكرار ولبٍلٌم لي1.

 زِادة الجزام المرؤوصّن بجوفّذ الكرار 2.

ًداؼ الكرار3.
ٔ
 اصجّػاب المرؤوصّن ال

 إظباع الصازات الػلّا لإلفراد 4.

فرادًا لكبٍؿ الكرار واإلذغان لي5.
ٔ
 .الرماغة ثمارس ؽغٍـا غلَ ا

فراد 6.
ٔ
زِادة فرص الجػاون بّن اال



صباب المطارهة فُ غوع الكرار
ٔ
:ا

االلجزام    2 المػلٍمات   1

فراد المطارهّن   4
ٔ
الجومّة لال االبداع    2



متسٜٔ 

33ف



وخجاماً 

ن هٍفق لخدمجنم زمّػاً •
ٔ
مو ا

ٔ
 ها

ن ِبارؾ  هللا فُ الرمّع •
ٔ
 وا

لخدمة دِوٌم خم وـوٌم      


