
يتايح ةيؤر
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 كل ةليمج ةروص انه قصلأ



 يلخاد نايبتسا

؟يقيقحلا يتيؤر بحاص وه نم

؟ينهبشتو يب ةصاخً العف يه يتيؤر له

؟يتايح اهيلع ينبأ نأ بغرأ يتلا ميقلا يه ام

   www.sandykabi.com



ً؟اذإ يعفاود يه امو ىرخأ رداصم نم مأ نوكأ نمو يرهوج نم عبني هب بغرأ ام له _

؟هديرأ اذاملو هيلإ لوصولاو هقيقحت ديرأ امً اقح يل هينعي يذلا ام_

؟اذاملو ةايحلا هذه يفً اقح ينينعي ام رثكأ وهام_

؟هب مايقلا بحأوً العف هبحأ ام وه نآلا هشيعأ ام له_

 ةرصتخم ةحضاو تاملكب



يتايح ةيؤر

 تاقالعلا
   لصاوتلاو

 ةلئاعلا
 ةريغصلا
ةريبكلاو
تاقادصلاو

ةيسنامورلا
 ةكارشلاو
جاوزلاو

 ةلاحلاو دسجلا
ةيحصلا

 ةلاحلاو لمعلا
ةيلاملا

 يحور و انأ

٠

                                 

                      
1

: ةفلتخم رواحم وأ رواحملا نم ديزملا ةفاضإ كنكمي انه

كتايح يفً ًاقح كينعت رواحم 5 رتخا

   www.sandykabi.com

\



جاوزلاو ةكارشلاو بحلا   لصاوتلاو تاقالعلايتايح ةيؤر

 يلصاوتو يتقالع يف هرابتخاو هب ساسحإلا ينمهي ام رثكأ وهام
 نيرخآلا عمو يسفن عم

🌸🕊

2  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع

-



جاوزلاو ةكارشلاو بحلا   لصاوتلاو تاقالعلايتايح ةيؤر

؟يتايح     ة/كيرش يف هبحأ ام رثكأ وهام

💑

2  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع

-



                 يف هبحأ ام رثكأ وه ام

💕✨

3

:اهكالتما ىنمتأ يتلا تاراهملاو لاصخلا ام

L



ةريبكلاو ةريغصلا ةلئاعلا   لصاوتلاو تاقالعلايتايح ةيؤر

 هدوجو ينمهيو هانمتأو هبحأ ام رثكأو يل ءايشألا مهأ يه ام
 يتاقادصو يتلئاع يف

✨

 كلذ نم لضفألا وأ

✨

4ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع

/



ةيحصلا ةلاحلاو دسجلايتايح ةيؤر

🏃🧍🧘🏋🤸

5  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع



 لمعلا
👩🍳👩🔧👩⚕

ةيلاملا ةلاحلاو
💰 يتايح ةيؤر

6  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع



يتايح ةيؤر
 يحور و انأ

✨

7  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع



 اهملعت وأ اهتبرجتو  اهب مايقلاب بغرأ ءايشأ

💃🎊💕😍
يتايح ةيؤر

8  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع



يتايح ةيؤر

يتاكلتمم
💜

؟اذاملو هكالتماب بغرأ يذلا ام

:ً العف اهل ةجاحب انأ ءايشأ

:ً ادج اهكالتما يندعسي ءايشأ

: يلمع يف ينمدختس ءايشأو تاودأ 

9  كلذ نم لضفألا وأ

✨

ةكرب هيف يل نوكي نأ ىسع



؟ةيلبقتسملا يتايح ودبت فيك

:ةرصتخم ةحضاو تاملكب كتايح فص

؟تنأ ودبتو رعشت فيك ؟هيف شيعت يذلا دلبلاو ناكملا ودبي فيك

يتايح ةيؤر

11



 رشبلا ودبي فيكو لبقتسملا يف هيلع اهب ملحأ يتلا ةايحلاو ضرألا بكوك ليختأ فيك
 هتسايسو هتمظناو هتاموكح لمعت فيكو هحطس ىلع تاقولخملاو ةعيبطلاو تاعمتجملاو

؟هداصتقاو

 ضرألا بكوك

🦋🌎🌏🌍

يتايح ةيؤر
🧚

10

:كلذ  ىلجتيل ةصاخلا يتايح يف هلعف يننكمي يذلا ام



كدعاقت ةطخ

 هيف دجاوتلاب بغرت يذلا ناكملا ؟مداق يلاملا كدودرم نوكيس نيأ نم !كدعاقت يف يدج لكشب لبقتسملاب تركف له
!كلذ ليخت ؟كلوح نم دارفألا مه نم ؟كتحص يه فيك ؟ودبت فيك ؟رعشت اذامب ؟كتايح لكش وه فيكو
...ريغص رمعب تنك اذإ ةصاخ كلذل ةيلوأ راكفأ وأ مالقأ سوؤر عضتو ةلئسألا هذه يف ركفت نأ كديرأ



❤

.ماع لك زاجنإو انه اهتممتأ يتلا يتامهم مهأ
؟لبقتسملا يف هقيقحتب بغرت يذلا ام

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12

2031
:



❤

 رعشأ يتلا ماعلا تازاجنإوً العف انه اهتممتأ يتلا يتامهم مهأ
)ةريبك وأ ةريغص تناك امهم( اهب روخف ينأ

2020 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

13

2031

:
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