
ريثأتلاو ةبرجتلا ميمصت ططخم
ةيفاقثلاو ةينفلا تايلاعفلل

٢٠٢٢ ويلوي– ىلوألا ةخسنلا



 ذيفنتو ميمصت يف كدعاسي نأ بيتكلا اذه فدهي

 ةقيرطب ة/نانفك كب ةصاخلا ةينفلا تايلاعفلا

 ربكا ةفاضا عم ،ميظنتلاو سايقلا ةلهسو ةسلس

.ةيملع تاودأ لالخ نم نكمم ريثأت



 ةيلاعفلا ميمصت :رصانع

لوخدلادنعةلاحلا
ةينفلاةبرجتلابلوخدلادنعةيسفنلاةلاحلا

نمدباللوخدلادنعةلاحلايهامةفرعمل
:ةيلاتلاةلئسألانعةباجإلا

لوخددنعروهمجلليسفنلاعضولاام
؟ةينفلاةيلاعفلا
عضولااذهلدتيتلاتارشؤملايهام
؟روهمجلليسفنلا

ةيبلسلاةميقلا
براجت ىلع ةينبملا ةيبلسلا لعفلا تادر

ةقباس

ةباجإلانمدبالملألاةطقنيهامةفرعمل
:ةيلاتلاةلئسألانع

نماهبتررميتلاةيبلسلابراجتلايهام
؟ةقباسةينفتايلاعفبلبق
هذهدوجوىلإتدأيتلاليصافتلايهام
؟ةيبلسلابراجتلا

تاعقوتلا
اهدوجوروهمجلاعقوتييتلارصانعلا
ةينفلاةبرجتلايف

ةباجإلانمدبالتاعقوتلايهامةفرعمل
:ةيلاتلاةلئسألانع
يفددحوروهمجلاناكمكسفنعض
لكشتيتلاتاعقوتلاةيلاتلاةحفصلا
؟ةينغةبرجتوزيمتمينفلمع

ةيباجيإلا ةميقلا
 دعب روهمجلا ىدل يباجيإلا رييغتلا وه ام
 ؟ةينفلا ةبرجتلا مهضوخ
 نم دب ال بسكملا ةطقن يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا

 ىدل ثدح يذلا يونعملا رييغتلا وه ام
؟ ةيلاعفلا روضح نم روهمجلا
 اذه ىلع لدت يتلا تارشؤملا يه ام
؟روهمجلل رييغتلا

ىضرلا تايوتسم
 روهمجلا ىدل ةيباجيإلا لعفلا ةدر

 نم دب الىضرلا تايوتسم يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا

 لمعلا نع روهمجلا ىضر ةبسن يه ام
؟ ةينفلا ةيلاعفلا وأ ينفلا
قيقحت ىلع لدت يتلا تارشؤملايه ام
؟ةيلاع ىضِر ةبسن

جورخلا دنع ةلاحلا
 ةبرجتلا نم جورخلا دنع ةيسفنلا ةلاحلا
 ةينفلا
 نم دب الجورخلا دنع كولسلا وه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا

جورخلا دنع روهمجلل يسفنلا عضولا ام
؟ةينفلا ةيلاعفلا نم
 عضولا اذه لدت يتلا تارشؤملايه ام
؟روهمجلل يسفنلا



 ةيلاعفلا ميمصت :رصانع

بذجلا
 الدب ةيلاعفلا روضحل كروهمج زفحي يذلا ام
؟رخآ ءيش لمع نم
 نع ةباجإلا نم دب ال مازتلإلا وه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا

 كسامتلاب روهمجلا مازتلا ةجرد يه ام
؟ةينفلا تايلاعفلا عم مئادلا
 نم قاصتلالا/مازتلالا تارشؤم يه ام
؟ روهمجلا لبِق

اهزاجنإ بجي لامعأ
) اهلمع بجي تابلطتمو تايولوأ(

نم دب ال اهزاجنإ بجي يتلا لامعألا يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا

to-do لامعألا ةمئاق يه ام listنم ةئف لكل 
؟روهمجلا تائف
 تايولوأ قيقحت ينفلا لمعلا ةبرجت مدخت فيك
؟ةفلتخملا روهمجلا تائف

"دودرملا "دئاعلا
 همازتلا لباقم كروهمج هيلع لصحي يذلا ام
ةيلاعفلا روضحب

 نم دب ال"عوجرلا" ةداعالا يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا

 يسفنلاو يونعملا دئاعلا وه ام
؟كروهمج هيلع لصحت يذلا يفطاعلاو
 كروهمج تلعج يتلا لماوعلا يه ام
؟دودرملا اذهب رعشي

ةفلكتلا
 ةيلاملا تابلطتملا

 ةباجإلا نم دب ال ةفلكتلا يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع

ةطبترملا ةيلاملا تابلطتملا يه ام
؟ًةداع ةيلاعفلا روضحب
 ملأ ةطقن نم ةفلكتلا لوحت فيك
؟بسكمل

حابرألا
 لمعل روضحلا دنع ةيداملا بساكملا
 ةينف ةيلاعف وأ
نع ةباجإلا نم دب الحابرألا يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا

 اهحبري يتلا ةيداملا بساكملا يه ام
؟ةينفلا ةيلاعفلا روضح دنع روهمجلا
قرطب ةيدام بساكم لاخدا نكمي فيك
؟ةفلتخم

ةبرجتلا ةلحر
 ةبرجتلا لحارم نم ةلحرم لك يف زيمتلا
ةينفلا

 ةباجإلا نم دب ال ةبرجتلا ةلحر يه ام ةفرعمل
: ةيلاتلا ةلئسألا نع

 ينفلا لمعلاب ةطبترملا كاكتحالا طاقن يه ام
؟ ةينفلا ةيلاعفلا ) دعب- لالخ- لبق ام(
لوصولل جئاتن لضفأ قيقحت نكمي فيك
؟ةبرجت لضفأل



)ىوتحملا عناصل( ةيلاعفلا ميمصت :ةادأ

لوخدلادنعةلاحلا

لوخدلادنعةيسفنلاةلاحلا
ةينفلاةبرجتلاب

ةيبلسلا ةميقلا

ىلعةينبملاةيبلسلالعفلاتادر
ةقباسبراجت

بذجلا

ةيلاعفلاروضحلنانفلازفحييذلاام
؟رخآءيشلمعنمالدب

"دودرملا "دئاعلا

لباقمنانفلاهيلعلصحييذلاام
ةيلاعفلاروضح

ىضرلاتايوتسم

؟ةيبلس/ةيباجيإنانفلالعفةدر

ميمصتلا
)تاراهم–رعاشم-ةفرعم(

ةبرجتلاةلحر
لحارمنمةلحرملكيفزيمتلا
ةينفلاةبرجتلا

دوهُعلا/دوعولا
بسكمةطُقنلملأةطقننم

اهزاجنإبجيلامعأ
بجيتابلطتموتايولوأ
اهلمع

ةفلكتلا

ةيلاملاتابلطتملا

تاعقوتلا

نانفلاعقوتييتلارصانعلا
ةينفلاةبرجتلايفاهدوجو

جورخلادنعةلاحلا

ةبرجتلاضوخدعبةيسفنلاةلاحلا
ةينفلا

ةيباجيإلا ةميقلا

نانفلاىدليباجيإلارييغتلاوهام
؟ةينفلاةبرجتلاهضوخدعب

حابرألا

لصحييتلاةيداملازفاوحلا
ةيلاعفلالالخنانفلااهيلع
ةينفلا



Network ريثأتلا تاكرحم :ةادأ effect)ىوتحملا عناصل(

راكفأةعومجميه:ىوتحملاعناصلريثأتلاتاكرحم
نمردقربكاقيقحتلةيلاعفلاىوتحمىلعقمعةفاضإل
فيضتيه،ةيلاعفلايفكراشملانانفلاىلعريثأتلا
رثؤمىوتحمجاتناىلعنانفلاةردقريوطتبموقتوزفاحلا
.ةيفاقثوةينفةميقفيضيو

كلذو،ةيلاعفلاميمصتدنعتاكرحملامادختساكنكمي
صاخلاىوتحملاريوطتلتاززعمكاهنمةدافتسالاب
.نانفلاىلعريثأتللةيلاعفلاب



)روهمجلل( ةيلاعفلا ميمصت :ةادأ

لوخدلادنعةلاحلا

لوخدلادنعةيسفنلاةلاحلا
ةينفلاةبرجتلاب

ةيبلسلا ةميقلا

ىلعةينبملاةيبلسلالعفلاتادر
ةقباسبراجت

بذجلا

روضحلكروهمجزفحييذلاام
؟رخآءيشلمعنمالدبةيلاعفلا

"دودرملا "دئاعلا

لباقمكروهمجهيلعلصحييذلاام
ةيلاعفلاروضح

ىضرلاتايوتسم

؟ةيبلس/ةيباجيإروهمجلالعفةدر

ميمصتلا
)تاراهم–رعاشم-ةفرعم(

ةبرجتلاةلحر
لحارمنمةلحرملكيفزيمتلا
ةينفلاةبرجتلا

دوهُعلا/دوعولا
بسكمةطُقنلملأةطقننم

اهزاجنإبجيلامعأ
بجيتابلطتموتايولوأ
اهلمع

ةفلكتلا

ةيلاملاتابلطتملا

تاعقوتلا

روهمجلاعقوتييتلارصانعلا
ةينفلاةبرجتلايفاهدوجو

جورخلادنعةلاحلا

ةبرجتلاضوخدعبةيسفنلاةلاحلا
ةينفلا

ةيباجيإلا ةميقلا

روهمجلاىدليباجيإلارييغتلاوهام
؟ةينفلاةبرجتلامهضوخدعب

حابرألا

لصحييتلاةيداملازفاوحلا
ةيلاعفلالالخروهمجلااهيلع
ةينفلا



Network ريثأتلا تاكرحم :ةادأ effect)روهمجلل(

ةفاضإلراكفأةعومجميه:روهمجللريثأتلاتاكرحم
ريثأتلانمردقربكاقيقحتلةيلاعفلاىوتحمىلعقمع
.فدهتسملاروهمجلاىلع

،ةيلاعفلاميمصتدنعتاكرحملامادختساكنكمي
ىوتحملاريوطتلتاززعمكاهنمةدافتسالابكلذو
.روهمجلاىلعريثأتللةيلاعفلابصاخلا


