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 عّرح خالل خيرٌر اهيّظّػيِبراح  اهيّظّػ 
 ذهًٌ هغج حشً حرنً ؽبعفً اخخيبؽً حرٌبظٌب \حشبة 

 اإلحضبء
اهؾشّائً 
 ّاهيرخة

واالٌخيبء ؽٌد   اهؾبئوج
 األغراطخضٌٌف 

ٌخى  واإلحضبء
هنل  أًاهخؾرف ؽوى 

خٌخيً  األغراط
هيسيوؽبح ونل 

.. يسيوؽج خؾد ؽبئوه 
وهخؾزٌز . ( واهخوشؼ)

 أٌٌباالٌخيبء اهضفً 
 ضف ٌؾد ؽبئوه تبه

 األغراطخرخٌة 
ؽوى رفوف اهدنبً 

اشى  أشبسؽوى 
 ؽبئوه \ويسيوؽه 

اهوؽً اهضوخً 
خحوٌل نويبح 

 أشيبءهيلبعؼ 
ونذهم  األغراط

خيٌٌز , األؽداد
 األول اهيلعؼ

  واألخٌر
ؽد يً نى يلعؼ 

)  اهنويجينوٌه 
 (ؽدد أوغرط 

هنل  األغراطؽد 
يخيّؽج تشنل 

يرخة ّؽدُب 
ًُّ يتؾثرٍ ثى 

 .رخٌتِبخ
 

اهخرخٌة واهٌغبى يً  ضّرٍ األؽداد 
خالل هؾته اهتبئؼ 

اهيؾوى اهشبري 
واهعبهة اهتبئؼ ٌخى 

عوة غرط هشرائه 
وهدفؼ ذيٌه ٌنخشف 

وٌشخٌخز اٌه ال ٌينً 
اهؾيل تفوظى وال 

ٌينً اهتٌؼ دوً 
اهذيً  األشؾبريؾرفه 

خحظٌر تعبكبح 
نخة ؽوٌهب ذيً نل 

وخوضٌلهب غرط  
 ؽوى اهيٌخز 

هنل  أًخذوٌح 
شًء ٌوسد اشى 
واهخؾرف ؽوى 

االشى يً ظيً 
يسيوؽه اشى فؾل 

 األغراط. حرف
ونذهم  األؽداد
  أشيبئٌب

خيٌٌز ضّرٍ اهؾدد 
 ّرتعَ يؼ اشيَ 



نذهم خعوٌر اهوؾة 
االسخيبؽً اهدرايً 
وأٌظب ٌخؾويوا أٌهى 

ً ٌنوٌوا اهتبئؼ ٌينً أ
ختبدل )أو اهشبري 

 (األدوار
ٌخيبء اهذاخً خعوٌر اال أؽداد ّنيٌبح 

( אישית הזדהות)
 أًؽوى نل عبهة 

 األغراطٌخخبر 
واهخحدد ؽً  اهيحتتج
 دنبٌه 

توظؼ نيٌه   يالئيج
خالئى  األغراطيً 

اهذيً اهيدوً ؽوى 
 . اهيٌخز

 إؽعبءؽوى  اهلدرث
 هألغراط أشيبء

واشخرسبؽهب يً 
 שיום)اهذانرث 
 (ושליפה

اهخؾتٌر خالل 
 اهخحدد ؽً دنبٌه

 \خيٌٌز ينٌّبح 
ٌيَ اهؾدد ك

 أغراطتيشبؽدٍ 
 اهدنبً

 خعوٌر االٌخيبء هودنبً شالشل األؽداد
إؽعبئهب اشى  -1

ٌيذل 
 .اهضف

نخبته  -2
تعبكبح 
وأخذهب 
هوتٌح 

إلحظبر يب 
ٌٌلص 
 اهدنبً

خرخٌة شالل 
األغراط حشة 

) شوشوه األؽداد 
حشة ذيً 

األغراط خضبؽدي 
اهؾد (* وخٌبزهً
اهخٌبزهً 

شالشل +واهخضبؽدي
 (األؽداد

خحظٌر الفخه الشى 
ؽيل )اهدنبً 
 (سيبؽً

خيٌٌز اهشبذ 
اشخخرار األؽداد 

اهغٌر ( ذيً اهيٌخز)
يالئى هوشوشوج 

واهخؾتٌر هيبذا غٌر 
 .يالئى 

 

خرخٌة األؽداد تيب 
ٌالئى ينٌّبح 

اهشوشوج األؽداد 
اهخً تدا تِب 

ّنذهم اهخً اٌخِح 
 . تِب

اهخؾبوً واهؾيل  كتوً ّتؾدي
اهسيبؽً يً اسل 

 شبنل حل اهي

خحظٌر كبئيه 
 أغراط هودنبً

اهلدرث ؽوى إؽعبء 
أشيبء هألغراط 
واشخرسبؽهب يً 

 שיום)اهذانرث 
 (ושליפה

 

 اهلبئيجخرخٌة 
حشة ثيً اهيٌخح 
يثال نٌس اهحوٌة 

شّاكل  5ثيٌَ 
ٌينً ّظؼ كتوَ 

 4ؽوتَ حيص 
شّاكل ّتؾدٍ 
 6ؽوتَ حوٌّبح 

 شّاكل 
اهؾيل , اهخؾبوً أنتر اضغر ٌشبّي 

هخحلٌق  اهسيبؽً 
خحظٌر الفخبح 

هوخٌزٌالح 
إؽالٌبح وخٌزٌالح 
خعوٌر اهلدرث ؽوى 

 اهرفؼ  أّ خخفٌط
) يً ثيً اهيٌخح 



نذهم  هدف واحد
ٌخؾوى اهعالة أٌه 

ٌسة اهخفنٌر تبٍخر 
تيؾٌى نٌف ٌينً  –

هٌب إكٌبػ األخٌرًٌ 
  هوشراء يً اهدنبً

وهإلؽالٌبح ؽيل 
 سيبؽً 

اهوضف , اهخؾتٌر
يً خالل اشخخداى 

سيل يرنته 
خعوٌر . وتشٌعج
*  تداػواإلاهخٌبل 
 تبهٌفس اهذلجخؾزٌز 

 يً خالل اخخٌبر
سيل إؽالٌٌه 

يروسه هيٌخسبح 
إلكٌبػ  اهدنبً

  اهيشخري  

يلبرٌَ اضغر 
ثيًٌ أّ = ّانتر 
 ( رخٌص

خعٌّر االشخلالهٌج  اهخيؼ 
اهعالة ٌخؾويّا أٌِى 

تحبخَ هوٌلّد يً 
 اخل اكخٌبء اهيٌخخبح 

دٌج خحظٌر ؽيوَ ٌل
ّحلٌتج خٌة 

 هوحفبغ ؽوى اهٌلّد

خنًٌّ خيل تيب 
ٌخص خحدٌد ثيً 

: األغراط يثبل 
ثيً اهشٌبرث 

شبكل  2اهضغٌرث 
ّثيً اهشٌبرث 

 شّاكل 5اهنتٌرٍ

اشخٌخبج يخيّػ 
ثيً اهشٌبرخًٌ أّ 
غرظًٌ اخخبرُيب 

 اهشبري 
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