
 مادختسالا طورش

  :عقوملا مادختسا لبق ةيانعب ةيلاتلا ماكحألاو طورشلا ةءارق ىجري

  ةمدقم

 انعقوم نم ةدافتسالاو مادختسالا ةيفيكل ةمزاللا تاداشرإلا نمضتت )ةقيثولا هذه يف اهيلإ راشملا قئاثولا عم( مادختسالا طورش
(www.injazyinstitute.com) وأ حفصتلاو ،لوخدلا تاءارجإ عقوم مادختسا تاداشرإ نمضتت .لجسم مدختسم وأ رئاز ةفصب ءاوس 

  .عقوملا مادختسال ليجستلا

 طورشلا هذه نم ةعوبطم ةخسن جارختساب موقت نأ يصون نحنو .عقوملا مادختسا يف ءدبلا لبق ةمات ةيانعب هاندأ مادختسالا طورش ةءارق ىجري
  .لبقتسملا يف ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا ةيناكمإل

  .ماكحأ نم هنمضتت امل لاثتمالا ىلع ةقفاوملاو هذه مادختسالا طورش لوبق ىلع دكؤت كنإف ،انعقوم مادختساب

  .عقوملا مادختسا مدع مكيلع بجي ،طورشلا هذه ىلع مكتقفاوم مدع لاح يفو

  ةيفاضإ طورش

  :انعقومل كمادختسا ىلع اضيأ قبطنت يتلا ،ةيلاتلا ةيفاضإلا طورشلا اضيأ مادختسالا طورش نمضتت

 ا}ومدقت يتلا وأ ،مكنم اهيلع لصحن ةيصخش تانايب ةيأ ةجلاعمب اهبجومب موقن يتلا طورشلا ددحت يتلا ،انب ةصاخلا ةيصوصخلا ةسايس •
  .ةحيحصو ةقيقد تانايب يه ا}ومدقت يتلا تانايبلا عيمج نأب نودهعتتو ةجلاعملا هذه ىلع نوقفاوت مكنإف ،انعقوم مكمادختسابو .انل

  انب ةصاخلا تامولعملا

 نم ةلماعلا ىوقلا نيكمت ىلإ ىعست ةينورتكلإ جمارب مدقي ،ةيرشبلا دراوملا ةيمنت و بيردتل ةصنم وه www.injazyinstitute.com  عقوم
  .م�اراهمو م�اردق ريوطت

  طورشلا يف تاليدعتلا

  .ةحفصلا هذه ليدعتب كلذو تقو يأ يف هذه مادختسالا طورش ليدعت انل زوجي

  .مكل ةمزلم ربتعت ا}أل ،ا� انمق دق نوكن تاليدعت يأ ىلع عالطالل رخآل تقو نم ةحفصلا هذه ةعجارم ىجري

  عقوملا يف تاليدعتلا

 حبصي دق عقوملا تايوتحم نم ًايأ نأ ةظحالم ىجري ،كلذ عمو .تقو يأ يف ىوتحملا رييغتب موقن دقو ،رخآل تقو نم انعقوم ثيدحتب موقن دق
  .هثيدحتب نيمزلم انسل نحنو ،تقو يأ يف ًامداقتم

  .ءاطخألا وأ وهسلا تالاح نم ًايلاخ ،هتايوتحم نم يأ وأ ،عقوملا نوكي نأ نمضن ال نحن



  عقوملا ىلع لوخدلا

  .ًاناجم مومعلل حاتم انعقوم ىلع لوخدلا

 انل زوجيو .تقؤم ساسأ ىلع انعقوم ىلع لوخدلاب حمسُي .عاطقنا نودب ةمئاد ةروصب ًاحاتم هتايوتحم نم يأ وأ ،انعقوم نوكي نأ نمضن ال اننكل
 يف رفوتم ريغ انعقوم ناك لاح يف نيلوؤسم نوكن نلو .قبسم راعشإ نود انعقوم نم ءزج يأ وأ لماك رييغت وأ فقو وأ بحس وأ قيلعت
  .بابسألا نم ببس يأل وأ ةرتف ةيأل وأ تقو يأ يف مكتهجاوم

  .انعقوم ىلع لوخدلا نم نكمتلل ةمزاللا تابيترتلا عيمج ذاختا ةيلوؤسم مكقتاع ىلع عقتو

 بجي مكيدل تنرتنإلا ةكبش قيرط نع لاصتالا لالخ نم انعقوم ىلع نولخدي نيذلا صاخشألا عيمج نأب دكأتلا ةيلوؤسم مكقتاع ىلع عقت امك
  .اهل لاثتمالاو ،ىرخألا ةيعرملا ماكحألاو طورشلاو مادختسالا طورشب مات ملع ىلع اونوكي نأ

  رورملا ةملكو باسحلا

 ةينمألا تاءارجإلا وأ ليجستلا تاءارجإ نم ءزجك ىرخأ تامولعم يأ وأ رورم ةملكو مدختسم باسحب ،مكديوزت وأ ،مكرايتخا لاح يف
 باسح ءاشنإ دنعو .ثلاث فرط يأ ىلإ اهنع حاصفإلا مدع بجيو .ةيرس تامولعم اهرابتعاب تامولعملا هذه عم لماعتلا بجي ،انيدل ةدمتعملا
 نم ةمدقملا تامولعملا عيمج نأب نورقت مكنإف اذ�و .)مكناونع لثم( ةيفاضإ ةيرايتخا تامولعم لاخدإ مكنم بلطي دق ،مكب صاخ مدختسم
  .ةثيدحو ةقيقد اهئاقبإل اهثيدحتو تامولعملا هذه ىلع ةظفاحملا ىلع نوقفاوت مكنإو .ةثيدحو ةقيقد تامولعم يه مكفرط

 يف ناك اذإ ،تقو يأ يف ،انلبق نم مكل اهصيصخت ىرج وأ مكلبق نم اهرايتخا مت ءاوس ،رورم ةملك وأ مدختسم باسح يأ ليطعت يف قحلا انيدل
  .مادختسالا طورشو ماكحأ نم يأل لاثتمالا يف متلشف دق مكنأ لوقعملا دودحب انيأر

 كلذب انراطخإ مكيلع بجي ،مكب ةصاخلا رورملا ةملك وأ مدختسملا باسح فرعي مكريغ ًادحأ نأب كش ىندأ مكرواسي ناك وأ نوملعت متنك اذإ
  info@injazyinstitute.com :يلاتلا ناونعلا ىلع ًاروف

  ةيركفلا ةيكلملا قوقح

 نيناوقب ةيمحم لامعألا كلت نأ ىعاري ،هيف ةروشنملا داوملاو ،انعقوم يف ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيمج مادختساب اهل صخرملا ةهجلا وأ كلاملا انرابتعاب
  .ةظوفحم ربتعت قوقحلا هذه عيمج نإف ،هيلعو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةدمتعملا رشنلاو فيلأتلا قوقح تادهاعمو

 ىلع ةمدقملا تارودلا يف ةدراولا ىرخألا ةيميلعتلا داوملاو روصلاو ،ويديفلاو ،صوحفلاو ،صوصنلا نإف ،ةحارص كلذ فالخ ىلع صني مل ام
 ةيمقرلا ةيساردلا تارودلاو ةيعجرملا قئاثولا ضعب مدختستو .بسحف تارودلا هذ� قلعتي اميف مكب صاخلا يصخشلا مادختسالل يه انعقوم
 متيس ةنيعم طورشو دعاوقل عضخي تامولعملا هذه مادختسا نأ ىعاريو ،ةثلاث فارطأ نم حيرصتب انعقوم ىلع تامولعملا نم اهريغو تالاقملاو
 ظافتحالا ىلع نوقفاوت اذ� مكنإو .لماكلاب طورشلاو دعاوقلا هذ� مازتلالا ىلع نوقفاوت مكنإف انعقومل مكمادختسابو .تامولعملا كلت عم اهرشن
 مل اذإ ،هاوتحمو انعقوم يف قوقحلا عيمج نأ ىعاريو .انعقوم نم اهيلع نولصحت يتلاو ىوتحم يأب ةقلعتملا ىرخألا تاراعشإلاو رشنلا قوقح عيمجب
  .ةظوفحم ربتعت ،ةحارص مكل حنمت

 يصخشلا مكمادختسال انعقوم نم )تاحفص( ةحفص يأ نم ،تافطتقم ليمحت ناكمإلاب هنأ امك ،ةدحاو ةعوبطم ةخسن جارختسا ناكمإلاب
  .انعقوم ىلع روشنملا ىوتحملا ىلإ مكتسسؤم لخاد نيرخآلا دارفألا هابتنا تفل مكناكمإب نأ امك



 يأ مادختسا مدع بجيو ،لاكشألا نم لكش يأ يف اهليمحت وأ اهتعابط مكل قبس يتلا داوملا نم ةيمقر خسن يأ وأ ةيقرولا خسنلا ليدعت مدع بجي
  .قفارم صن يأ نع لصفنم لكشب تاموسر لسلست يأ وأ توصلا وأ ويديفلا وأ روصلا وأ ةيحيضوتلا موسرلا نم

  .انعقوم ىلع روشنملا ىوتحملا فيلأت يف )مهديدحت متي نيذلا نيكراشملا نم يأ قوقحو( انقوقحب فارتعالا امئاد بجي

  .انل ةصِّخَرُملا تاهجلا نم وأ انم كلذب صيخرت ىلع لوصحلا نود ةيراجت ضارغأل انعقوم ىلع روشنملا ىوتحملا نم ءزج يأ مادختسا مدع بجي

 فقوتيس انعقوم مادختسا يف مكقح نإف ،هذه مادختسالا طورشل ةفلاخم ةقيرطب انعقوم نم ءزج يأ ليمحت وأ خسن وأ ،ةعابطب مكمايق لاح يف
  .ةقيرطلا هذ� اهيلع لوصحلاب متمق يتلا داوملا نم خسن يأ فالتإ وأ ةداعإ مكنم بلطن نأ رايخلا انل نوكيو ،اروف

  تامولعملا ىلع دامتعالا

 نيعتي امنإو ،اهيلع دامتعالا نكمي يتلا ةروشملا ىوتسم ىلإ يقترت الو ،بسحف ةماع تامولعم ىلع لوصحلا ضرغب انعقوم ىلع ىوتحملا ريفوت متي
  .انعقوم ىلع ةرفوتملا تامولعملا ساسأ ىلع لمع يأ نع عانتمالا وأ مايقلا لبق ةصصختملا ةينهملا ةروشملا ىلع لوصحلا مكيلع

 وأ ةحيرص تناك ءاوس ،تانامض وأ تادهعت وأ تارارقإ ةيأ يطعن ال اننإف ،انعقوم ىلع ةروشنملا تامولعملا ثيدحتل ةلوقعم ادوهج لذبن اننأ مغر
  .ةثيدح وأ ةلماكو ةقيقد تامولعم يه انعقوم ىلع روشنملا ىوتحملا نأب ،ةينمض

 نامض يأ مدقن ال اننأ امك .مكب ةصاخلا تاعقوتلا ققحت وأ تاجايتحالا يبلتس انعقوم ىلع ةروشنملا تايوتحملا وأ تارودلا نأب نمضن ال اننإ
  .ةنيعم تايوتحم وأ تارود يأ ميدقت رارمتسا نأشب وأ ،تايوتحم وأ تارود يأ وأ انعقوم ةيعون وأ تيقوتو لامتكاو ةقد نأشب

  انتيلوؤسم دودح

 قئاقحلا فيرحت وأ لايتحالا وأ ،انلامهإ نع ةئشانلا ةيصخشلا ةباصإلا وأ ةافولا نع انتيلوؤسمل ديدحت وأ ءانثتسا يأ مادختسالا طورش نمضتت ال
  .ةيعرملا ةيدوعسلا ةمظنألاو نيناوقلا ماكحأ بجومب اهدييقت وأ اهداعبتسا نكمي ال ىرخأ ةيلوؤسم ةيأ وأ ،انبناج نم ةيلايتحا قرطب

 يأ وأ انعقوم ىلع قبطنت دق يتلا ىرخألا ماكحألا وأ تارارقإلاو تادهعتلاو طورشلا عيمج ينثتسن اننإف ،ماظنلاو نوناقلا هب حمسي يذلا دحلا ىلإ
  .ةينمض وأ ةحيرص تناك ءاوس ،هتايوتحم نم

 كلذ يف امب( ةيريصقتلا ةيلوؤسملا وأ ةيدقاعتلا ةيحانلا نم ءاوس ،ررض وأ ةراسخ ةيأ نع مدختسم يأ ةهجاوم يف ةعبت وأ ةيلوؤسم ةيأ لمحتن ال نحن
  :يلي امب قلعتي اميف وأ بجومب ًائشانو ًاعقوتم كلذ ناك ول ىتح ،كلذ فالخ وأ ،ينوناقلا بجاولاب لالخإلا وأ ،)لامهإلا

  ؛انعقوم مادختسا ىلع ةردقلا مدع وأ ،مادختسا •
  ؛انعقوم ىلع ضورعم ىوتحم يأ ىلع دامتعالا وأ مادختسا •

  :ةيلاتلا رومألا نع نيلوؤسم نوكن ال اننأ ،صوصخلا هجو ىلع ةطاحإلا ىجري ،لامعألا لاجر ةئف نم نيمدختسملا نم تنك اذإ

  .تاداريإلا وأ ،ةيراجتلا لامعألاو ،تاعيبملاو ،حابرألا يف ةراسخ •
  لامعألا عاطقنا •
  ةعقوتملا تارخدملا نادقف •
  ةعمسلا وأ ةرهشلا وأ ،ةيراجتلا صرفلا نادقف •



  ةيعبت وأ ةرشابم ريغ رارضأ وأ ةراسخ يأ •

 مدع ىلع نوقفاوت مكنإف ،هيلعو .بسحف صاخلاو يلرتملا مادختسالل انعقوم رفون اننأ ةظحالم ىجري ،دارفألا ةئف نم نيمدختسملا نم متنك اذإو
 ،لامعألا عاطقنا وأ فقوت وأ ،حابرألا يف ةراسخ يأ نع مكتهجاوم يف ةيلوؤسم ةيأ لمحتن الو ،ةيراجت لامعأ وأ ضارغأ ةيأل انعقوم مادختسا
  .لمعلا صرف نادقف وأ

 ةيحانلا نم ةراضلا داوملا نم اهريغ وأ ،ةعزوملا ةمدخلا نم نامرح موجه وأ ،سوريف نع مجان ررض وأ ةراسخ يأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتن ال نحن
 يأ ليمحتب مكمايق ةجيتن وأ انعقومل مكمادختسا ةجيتن مكل ةدئاعلا ىرخألا داوملا وأ تانايبلا وأ رتويبمكلا جماربو ةزهجأ بيصت دق يتلا ةينقتلا
  .انعقومب ةطبترملا عقاوملا نم رخآ عقوم يأ نم وأ ،انعقوم نم ىوتحم

 ،هيلعو .انبناج نم ةدمتعم عقاوملا كلت نأب طباورلا هذه لثم ريسفت يغبني الو .انعقومب ةطبترملا عقاوملا تايوتحم نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتن ال اننأ امك
  .عقاوملا وأ طباورلا كلتل مكمادختسا نم أشني دق ررض وأ ةراسخ يأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتن ال اننإف

  تنرتنإلا مادختسا يف كولسلا دعاوق

 نيرخآلا نيمدختسملا عم هنوميقت لاصتا يأ وأ ،هليمحتب نوموقت ىوتحم يأ نعو ،انعقومل صاخلا مكمادختسا ةيلوؤسم لمحت ىلع نوقفاوت مكنإ
 نم وأ مكلبق نم انعقوم ىلع ةعزوملا وأ ةروشنملا وأ ،ةنلعملا وأ ،ةمدقملا تايوتحملا عيمج كلذ يف امب( مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم نعو
 تاقيلعتلاو ةلئسألاو تاظحالملاو تاحيقنتو ىدتنملا يف تاكراشملا عيمج ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،انعقومل نيرخآلا نيمدختسملا
 ،ةيلحملا ا�ايوتسم ةفاكب ةيعرملا مادختسالا طورشل لاثتمالا ىلع انعقوم مادختسا دنع نوقفاوت مكنإف ،هيلعو .(تافلملا ليمحتو ويديفلا تاليجستو
 ةردصملا ةينقتلا تانايبلا لقنب ةقلعتم نيناوق ةيأو رشنلا قوقح نيناوق كلذ يف امب ،ىرخألا ةيعرملا ةمظنألاو دعاوقلاو ،ةيلودلاو ةينطولاو ،ةيميلقإلاو
  .مكتماقإ دلب نم

 اذ� لالخإ يأ نع انضيوعتبو ،ريياعملا كلتب ةمزتلم نوكت ال ةكراشم وأ مادختسا يأ نع انتهجاوم يف نيلوؤسم اونوكت نأب نودهعتت اذ� مكنإ
  .دهعتلا اذ� مكلالخإ ةجيتن انب قحلي ررض وأ ةراسخ يأ نع نيلوؤسم نونوكتس مكنأ ينعي اذه نإف ،ًادرف ًامدختسم مكنوك لاح يفو .دهعتلا

 عيمجب ظافتحالا يف مكقح عمو .ةصاخ ةيكلم ةكولمملا ريغو ةيرسلا ريغ تامولعملا ليبق نم انعقوم ىلع هليمحتب نوموقت ىوتحم يأ رابتعا متيس
 خسنو نيزختو مادختسال ًادودحم ًاصيخرت انعقومل نيرخآلا نيمدختسملا حنمو انحنم مكنم بلطيس هنكل ،مكب صاخلا ىوتحملا يف ةيكلملا قوقح
  .ةثلاث فارطأل هريفوتو هعيزوتو ىوتحملا اذه

 ًاكاهتنا لكشي انعقوم يف مكلبق نم هليمحت وأ هرشن متي ىوتحم يأ نأب معزي دق ثلاث فرط يأ ىلإ مكتيوه نع حاصفإلا يف قحلا انل نوكي امك
  .ةيصوصخلا يف هقح وأ ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحل

  .انعقومل رخآ مدختسم يأ وأ مكلبق نم هرشن متي ىوتحم يأ ةقد نع ،ثلاث فرط يأ ةهجاوم يف ،نيلوؤسم نوكن ال نحنو

 مادختسالا طورش عم قفاوتي ال هرشنب متمق ام ىوتحم نأ ،انيأر يف ،نيبت اذإ انعقوم ىلع اهرشنب متمق تايوتحم يأ ةلازإ يف قحلا انيدل نوكيسو
  .هذه

  .انميق وأ انرظن تاهجو - ةرورضلاب - لثمت ال انعقوم ىلع نورخآ نومدختسم اهنع ربعي يتلا رظنلا تاهجوو ءارآلا نأ ىعاريو

  ةروظحملا تامادختسالا



  :انعقوم مادختسا مكل زوجي الو .ةعورشم ضارغأل طقف انعقوم مادختسا مكنكمي

  .ةيلودلا وأ ةينطولا وأ ةيلحملا تايوتسملا ىلع ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا نم يأ ةفلاخم ىلع يوطنت ةقيرط يأب •
  .يلايتحا وأ ينوناق ريغ رثأ اهل نوكي وأ ضرغ يأ ىلع يوطنت وأ ،ةيلايتحا وأ ةينوناق ريغ ةقيرط يأب •
  ةقيرط ةيأب نيرصاقلاب ررضلا قاحلإ ةلواحم وأ ررضلا قاحلإ ضرغل •
 ةدمتعملا ىوتحملا ريياعم عم قفاوتت ال ةدام يأ مادختسا ةداعإ وأ مادختسا وأ ليرتت وأ ليمحت وأ لابقتسا وأ لاسرإب دصق نع مايقلا •

  ؛هاندأ نيبم وه امك انيدل
 سامتلالا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ا� حرصم ريغ وأ ةبولطم ريغ ةيئاعد داوم وأ تانالعإ يأ ،لاسرإل مزلي نم فيلكت وأ ،لقن •

  .(جعزملا ديربلا( لثامملا
 وأ ،ةتوقوم لبانق وأ ،ناديد وأ ،ةداورط ةنصحأ وأ ،تاسوريف ىلع يوتحت داوم يأ ليمحت وأ لاسرإو ،تانايب يأ لقنب ملع نع مايقلا •

  .رتويبمك ةزهجأ وأ جمارب يأ ليغشت ىلع ًابلس رثؤيل ممصم لثامم رتويبمك زمر وأ ىرخأ ةراض جمارب يأ وأ ،سسجت وأ ،نيصصلتم

  :ىلع ًاضيأ نوقفاوت مكنأ امك

  عقوملا اذه مادختسا طورش ماكحأل ةفلاخم ةقيرطب انعقوم نم ءزج يأ عيب ةداعإ وأ خسن وأ راركت وأ جاتنإ ةداعإ نع عانتمالا •
  :ليطعت وأ ررضلا قاحلإ وأ لخدتلا وأ ،هب حرصملا ريغ لوخدلا نع عانتمالا •

o انعقوم نم ءزج يأ  
o اهيلع ًانزخم انعقوم نوكي ةكبش وأ تادعم يأ  
o انعقوم ميدقت يف ةمدختسم جمارب يأ  
o ثلاث فرط يأ لبق نم ةمدختسم وأ ةكولمم جمارب وأ ةكبش وأ تادعم يأ.  

 )تاكبش) ةكبش وأ ةمدخ بساح يأ فاعضإ وأ لاقثإ وأ ليطعت وأ ررضلا قاحلإ ىلإ فد� ةقيرط يأب انعقوم مادختسا نع عانتمالا مكيلع
 وأ ،انعقوم ىلع هب حرصملا ريغ لوخدلا ةلواحم مكل زوجي الو .انعقومل رخآ فرط يأ مادختسا يف لخدتلا وأ انب صاخلا ةمدخلا بساحب ةطوبرم
 ةليسو يأ وأ رورملا ةملك قارتخاو ةنصرقلا لالخ نم انب صاخلا ةمدخلا بساحب ةطوبرم تاكبش وأ رتويبمك ةمظنأ وأ ىرخأ تاباسح يأ ىلع
 رتويبمكلا ةزهجأ وأ ةمدخلا تابساح يف وأ ،انعقوم ىلع ةنزخم تامولعم وأ داوم يأ ىلع لوصحلا ةلواحم وأ لوصحلا مكل زوجي ال امك .ىرخأ
  .انعقوم لالخ نم دصق نع اهتحاتإ متي مل ةليسو يأ لالخ نم ا� ةطبترملا

 ةمئاق يأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،انعقوم نم ىوتحم يأ ،ةريبك تايمكب كلذ فالخب ليمحتلا وأ ،فذح مدع ىلع نوقفاوت مكنإ
 مدع ىلع نوقفاوت مكنأ امك .مدختسملا تامولعم وأ نيمدختسملا تاروشنمو ةينورتكلإلا ةررقملا بتكلاو ،ماظنلا ىلع لمحم نيمدختسم ليلد وأ
  .انعقومل مكمادختسا ءانثأ مكتيوه فيرحت ةلواحم وأ فيرحت

  ةيلعافتلا تامدخلا

  :رصح نود ،كلذ يف امب ،انعقوم ىلع ةيلعافت تامدخ ميدقتب رخآل تقو نم موقن دق

  .تنرتنإلا ىلع تارودلا •
  .(ةشدردلا( ةثداحملا فرغ •
  .تانالعإلا تاحول •
  .شاقنلا تايدتنم •



  .("ةيلعافتلا تامدخلا" ةرابعب ةعمتجم فرعت يتلا)

 ءاوس( مدختسملا فيطلتلا نم لكش يأب اهفيطلت لاح يف ،ةمدقملا ةمدخلا عون نع ةحضاو تامولعم مكل مدقنس ،ةيلعافت ةمدخ يأ ميدقت لاح يف
 مهل نكمي يتلا )لافطألا ةصاخو) نيمدختسملل ةبسنلاب ةلمتحم رطاخم ةيأ مييقتل اندهج ىراصق لذبنس ،)ينفلا وأ يناسنإلا ىوتسملا ىلع ناك
 بولسأ مادختسا بسانملا نم ناك اذإ ام ةلاح لك يف ررقنسو ،انعقوم ىلع ةيلعافت ةمدخ يأ مهمادختسا دنع ةثلاث فارطأ نم اهل ضرعتلا
 انسل نحنف ،كلذ عمو .رطاخملا كلت ءوض يف )هقيبطت بجاولا لادتعالا بيلاسأ نم عون يأ كلذ يف امب( ةلصلا تاذ تامدخلا ميدقت يف لادتعالا
 ررض وأ ةراسخ يأ نع انتيلوؤسم ةحارص دعبتسن نحنو ،انعقوم ىلع اهمدقن ةيلعافت ةمدخ يأ ةعجارم وأ ةبقارم وأ ،فارشإلا ةسراممب نيمزلم
 ةعضاخ ةمدخلا كلت تناك ءاوس ،انيدل ةدمتعملا ىوتحملا ريياعم عم ضراعتي امب مدختسم يأ لبق نم ةيلعافت ةمدخ يأ مادختسا نع مجان
  .كلذ فالخ وأ لادتعالا يخوت ضرغب فارشإلل

 نوحمسي نيذلا تاهمألاو ءابآلا حصنن نحنو .رمألا يلو وأ نيدلاولا ةقفاومل عضخي رصاق لبق نم انيدل ةيلعافتلا تامدخلا نم يأ مادختسا نإ
 رومألا نم سيل لادتعالا نأ رابتعاب ،تنرتنإلل مهمادختسا ةمالس نم دكأتلل مهلافطأ عم لصاوتلا مهملا نم هنأ ةيلعافتلا ةمدخلا مادختساب مهلافطأل
  .اهل نوضرعتي دق يتلا ةلمتحملا رطاخملاب ةيارد ىلع اونوكي نأ ةيلعافت ةمدخ يأ نومدختسي نيذلا رَّصُقلل يغبنيو .ةنومضملا

 لاح يف ،لادتعالا فرشمب لاصتالا لئاسوب مكديوزتب موقنس ،ةيلعافت ةمدخ يأ ميدقت يف لادتعالا يخوتل ءارجإ يأب لعفلاب موقن امدنع
  .قلق ردصم وأ ةبوعص يأ مكتهجاوم

  ىوتحملا ريياعم

  .ا� ةطبترملا ةيلعافتلا تامدخلا ىلعو ،)"تاكراشملا"( انعقومل ا� نومهاست يتلا داوملا عيمج ىلع هذه ىوتحملا ريياعم قبطنت

  .ماع هجوب تاكراشملا عيمج ىلعو ةكراشم يأ نم ءزج لك ىلع قبطنت يتلا ،ةيلاتلا ريياعملا صنو حورب مازتلالا مكيلع بجي

  :نأ بجي تاكراشملا

  .(قئاقح ءاطعإ ىلع يوطنت امثيح( ةقيقد نوكت •
  .(ءارآ نع ريبعتلا ىلع يوطنت امثيح( صالخإو قدصب دقعت •
  .هنم اهرشن متي دلب يأ يفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا ماكحأب ةمزتلم نوكت •

  :َّالأ بجي تاكراشملا

  صخش يأل ةيريهشت داوم يأ نمضتت •
  .ةيضيرحت وأ ةيهاركلا ىلع عجشت وأ ،ةيموجه وأ ،ةشحاف داوم يأ نمضتت •
  .ةيبزحلا ةيسايسلا ةطشنألاب قلعتت داوم يأ نمضتت •
  .يراجتلا ءارغإلا لاكشأ نم لكش يأ وأ تانالعإ يأ نمضتت •
  .ةحيرص ةيسنج داوم يأ نمضتت •
  .فنعلا عجشت •
  .رمعلا وأ ةقاعإلا وأ ةيسنجلا وأ نيدلا وأ سنجلا وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمتلا عجشت •
  .رخآ صخش يأل ةيراجتلا تامالعلا وأ تانايبلا دعاوق قوقح وأ ،رشنلا قوقح نم قح يأ كهتنت •
  .صخش يأل عادخلا ىلع يوطنت •
  .ةيرسلا ىلع ةظفاحملا بجاو وأ يدقاعتلا بجاولا لثم ،ثلاث فرطل كولمم ينوناق بجاو يأب لالخإلا ىلع يوطنت •



  .ينوناق ريغ طاشن يأ عجشت •
 يعاد ال قلق رعاشم ةراثإ وأ ةقياضم وأ جاعزإ يف ببستلا وأ ،نيرخآلا ةيصوصخ قارتخا وأ ةلماعملا ةءاسإ وأ ديدهتلا ىلع يوطنت •

  .اهل
  .رخآ صخش يأ جاعزإ وأ راذنإ وأ ،جارحإ وأ ،كابرإ وأ ،ةقياضم ىلع يوطنت •
  .صخش يأل ءامتنالا وأ هتيوه فيرحت وأ ،صخش يأ ةيصخش لاحتنال مدختست •
  .كلذك ةلاحلا نكت مل اذإ ،انم عبنت ا}أ عابطنالا يطعت •
  .رتويبمكلا ةزهجأ مادختسا ةءاسإ وأ فلؤم قح ىلع يدعتلا لثم عورشم ريغ لعف يأ ىلع دعاست وأ عجشت وأ ،وعدت •

  ءا}إلاو قيلعتلا

 دقف ،ةسايسلا هذ� لعفلاب لالخإ عوقو نيبت اذإو .انعقومل مكمادختسا لالخ نم مادختسالا طورشب لالخإ كانه ناك اذإ ام ،انريدقت يف ،ددحنس
  .ةبسانم اهارن يتلا تاءارجإلا مكقحب ذختن

  :ةيلاتلا تاءارجإلا نم يأ وأ ةفاك ذاختاب انمايق ىلإ يدؤي دق مادختسالا طورشل لاثتمالا مدع

  .انعقوم مادختسا يف مكقحل ةمئاد وأ ةتقؤم ةروصب ،يروفلا بحسلا •
  .انعقوم يف اهليمحتب متمق داوم وأ تارشن يأل ةمئاد وأ ةتقؤم ةروصب ،ةيروفلا ةلازإلا •
  .مكل هيبنت هيجوت •
 ةينوناقلاو ةيرادإلا فيلاكتلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب( فيلاكتلا ةفاك نع ضيوعتلا بلطل مكقحب ةينوناق تاءارجإ ذاختا •

  .طورشلاب لالخإلا نع ةجتانلا )لوقعملا دودحب
  .مكقحب ةينوناقلا تاءارجإلا نم ديزم ذاختا •
  .ًايرورض هارن ام قفو ماظنلاو نوناقلا ذيفنتب ةصتخملا تاطلسلل تامولعملا نع حاصفإلا •

 ةرصتقم تسيل ةسايسلا هذه يف ةحضوملا دودرلا نأ ىعاريو .مادختسالا طورشب لالخإلا ىلع ادر ةذختملا تاءارجإلا نع ةيلوؤسملا لمحتن ال نحن
  .لوقعملا دودحب ابسانم هارن رخآ ءارجإ يأ ذاختا ناكمإلاب امنإو ،مدقت ام ىلع

  نيمدختسملا تاروشنم

  نيمدختسملا تاروشنمب ةقلعتملا تادهعتلاو تارارقإلا

 صيخارتو قوقح نم مزلي ام مكيدل نأ )1( نودهعتتو نورقتو نودكؤت مكنإف ،مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم عيزوت وأ ميدقت لالخ نم
 كلذ فالخبو رشنو ليدعتو جاتنإ ةداعإب انعقوم يمدختسملو انل نوحرصت مكنأو مدختسملا تاروشنم رشنو جاتنإ ةداعإل حيراصت وأ/و تاقفاومو
 تاروشنم مكميدقت نأ )2( ،هاندأ نيبم وه امك انل ا}وحنمت يتلا صيخارتلا عم قفتت ةقيرطب مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم عيزوتو مادختسا
 .ثلاث فرط يأ قوقحب لالخإ وأ ءادتعا يأ ىلع يوطني ال فوس هاندأ نيبم وه امك ةحونمملا صيخارتلا مادختساو مكب ةصاخلا مدختسملا
  .اهرشن ىلع ةبترتملا بقاوعلاو مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم نع ةيلوؤسملا مكدرفمب نولمحتت مكنإف ،هيلعو

  نيمدختسملا تاروشنم صوصخب ةيلوؤسملا ءالخإ

 انسل نيرخآلا نيمدختسملا وأ اننأبو رداصملا نم ةعونتم ةعومجم نم نيمدختسملا تاروشنم نوقلتتس مكنإف انعقوم مادختسا دنع هنأ نوملعت امك
 تاروشنمل نوضرعتت دق مكنأب نورقتو نوكردت مكنأ امك .تاروشنملا كلتب ةقلعتملا ةيركفلا ةيكلملا قوقح وأ ةيقوثوم وأ ةدئافو ةقد نع نيلوؤسم
 وأ ةينوناق قوقح ةيأ نع لزانتلا ىلع نوقفاوت مكنإو اهيف بوغرم ريغ وأ ةقئال ريغ وأ ةيريهشت وأ ،ةيموجه وأ ،ةقيقد ريغ نوكت نيمدختسم



 كلت اهنمضتت ةحيصن وأ ةيصوت وأ يأر يأ وأ نيمدختسملا نم ةروشنم داوم يأ ديؤن ال نحنو .انتهجاوم يف كلذ ءارج نم تاضيوعت وأ هيفاصتنا
 نم متت نيرخآلا نيمدختسملا بناج نم تالاصتا يأ وأ نيمدختسملا نم ةروشنم داوم يأ ةبقارمب مازتلا يأ انيلع بترتي ال هنأ امك .تاروشنملا
  .انعقوم لالخ

 تاروشنم يأ ،ًايئزج وأ ًايلك ،ةلازإ وأ ليدعت يف قلطملا انريدقت ةسراممو نيمدختسملا تاروشنم ةعجارم يف قحلاب ظفتحن اننإف ،كلذ عمو
 نأ هيف معزي ىوتحم كلام وأ مدختسم يأ نم راعشإ يقلت دنع هنإف ،مدقت امل ديدحت نودبو .بابسألا نم ببس يألو تقو يأ يف نيمدختسم
 ةرشن ةلازإ بوجو قلطملا انريدقتل قفو ددحن نأو معزلا اذه نم ققحتلا انل زوجي هنإف ،مادختسالا طورش عم قفاوتت ال نيمدختسملا دحأ تاروشنم
  .راذنإ قباس نودو تقو يأ يف هب مايقلا يف ظفتحن يذلا قحلا وهو ،مدختسملا

  انل حونمملا صيخرتلا

 نم صيخرتلاو ،لزانتلاو لقنلل لباقلاو ،يرصحلا ريغ صيخرتلاو قحلا اننوحنمت مكنإف ،مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم عيزوت وأ ميدقت درجمب
 وأ ليدعت وأ جاتنإ ةداعإ وأ ذيفنت وأ ضرع وأ لقن وأ ةفاضتسال هيف ةعجر ال يذلا قحلاو ،مئادلاو ،تاواتإلا نم يلاخلا ،لماكلاب عوفدملا ،نطابلا
 يأ يف ،ًايئزج وأ ًايلك ،مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم لالغتسا وأ ريفوت وأ مادختسا كلذ فالخب وأ صيخرتلا ةداعإ وأ ،عيزوت ةداعإ وأ عيزوت
  .(ًاقحال اهريوطت متي يتلا وأ نآلا ةفورعملا( ةيمالعإ تاونق ةيأ ربعو مالعإلا لئاسو يف لاكشأ يأبو لكش

  نيرخآ نيمدختسمل حونمملا صيخرتلا

 مادختساو لوخدلاب يرصح ريغ ًاصيخرت انعقومل مدختسم لك نوحنمت اذ� مكنإف ،مكب ةصاخلا مدختسملا تاروشنم عيزوت وأ ميدقت درجمب
  .م� ةصاخ ةيصخش ضارغأل انعقومل مهمادختسا ضرعم يف مكتاروشنم

  تاداهشلا

  ماع

 ةعباتمو راعش تحت انلبق نم تاداهشلا هذه ردصتسو . زاجنإلا ةداهش لين يف نيبغارلل انعقوم ىلع ةيبيردت جمارب ميدقتب ةثلاث فارطأ ةيأو نحن موقن
 مدع ثلاث ينعم فرط يأ وأ نحن راتخن دقو .ةحناملا ةئيهلل ةيريدقتلا ةطلسلا ىلع نيعم بلاطل ةداهش حنمب رارقلا فقوتيو ،بيردتلل يزاجنإ ةسسؤم
  .ةيبيردتلا جماربلا ضعبل ةداهش حنم

  موسرلا ديدستو ليجستلا

  .انعقوم ىلع ةنيعم تارود يف ةساردلا مامتإ ةداهش ىلع لوصحلل موسر عفد مكنم بلطي دق ،مدقت ام ةاعارم عم

 ةيصوصخلا نايب ددحيو .عفدلا ةيلمع مامتإل نمآ عقوم ىلإ مكهيجوت ةداعإ متيسو ،ثلاث فرط عئاب لبق نم مكب ةصاخلا عفدلا تامولعم زيهجت متي
 ىلع عالطالا ىجريف .مكب ةصاخلا عفدلا ليصافت ةجلاعمو ميدقت ةيفيك ينعملا ثلاثلا فرطلا عئاب هريدي يذلا عقوملل ةدوصقملا ةحفصلا يف روشنملا
  .ليبقلا اذه نم ةيلمع ةيأ يف عورشلا لبق طورشلا هذه

 ديربلاب ديكأت ةلاسر نوقلتتسو انعقوم ىلع ديكأت ةحفص ىلإ مكهيجوت ةداعإ متي فوس هنإف ،مكب ةصاخلا عفدلا تالماعم نم ءاهتنالا درجمب
  .مكتالجس يف ةلاسرلا هذ� ظافتحالا ىجريف .عوفدملا غلبملاو بلطلا مقرو ،مكمسا نمضتت ينورتكلإلا

  تانايبلا ةحص قيثوت



 بلطيس ،”يزاجنإ“ ةصنم ىلع ىلوألا ةرملل كليجست دنع ةرهاظلا مادختسالا طورش هيلع صنت امك ،ينورتكلإلا كديرب قيثوت نم نكمتن يكل
 طغضلا دنع .ليعفتلا طبار عم لخدملا ينورتكلإلا ديربلا ناونعل ةينورتكلإ ةلاسر لسرتس اهدعب .لّعفم ينورتكلإ ناونعو مدختسم مسا لاخدإ كنم
  .”يزاجنإ“ ةصنم ىلإ كهيجوت ةداعإ متيسو ةرشابم كب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع قيثوت متيس طبارلا اذه ىلع

  ”يزاجنأ“ ةصنم ىلع باسحب كديوزت نم نكمتن نل ،فسأللف ،لّعفم ينورتكلإ ديرب ناونع كلمت ال تنك اذإ امأ

  تاسوريفلا

  .تاسوريفلا وأ بئاوشلا نم ًايلاخ وأ ًانمآ انعقوم نوكي نأ نمضن ال نحن

 مكيلع بجيو .انعقوم ىلإ لوصولا لجأ نم مكب ةصاخلا لمعلا ةصنمو رتويبمكلا جماربو ،مكب ةصاخلا تامولعملا ةينقت زيهجت نع نولوؤسم متنأف
  .مكب ةصاخلا تاسوريفلا نم ةيامحلا جمارب مادختسا

 داوملا نم اهريغ وأ ةيقطنملا لبانقلاو ،ناديدلاو ،ةداورط ةنصحأو ،تاسوريفلا لاخدإب دمع نع مايقلا لالخ نم انعقوم مادختسا ةءاسإ مدع بجي
 بساح يأ وأ انعقومب صاخلا ةمدخلا بساح ىلع وأ ،انعقوم ىلع هب حرصملا ريغ لوخدلا ةلواحم مدع بجيو .ةينقتلا ةيحانلا نم ةراضلا وأ ةثيبخلا
 ةمدخلا نم نامرحلا موجه وأ ةمدخلا نم نامرحلا موجه لالخ نم انعقوم ةمجاهم مدع بجيو .انعقومب ةطوبرم تانايب ةدعاق وأ رتويبمك وأ ،ةمدخ
 نم تاطلسلا هذه عم نواعتنسو ،ماظنلاو نوناقلا قيبطتب ةصتخملا تاطلسلا ىلإ طورشلا نم دنبلا اذهل قرخ يأ نع غالبإلاب موقنسو .ةعزوملا
  .روفلا ىلع فقوتيس انعقوم مادختسا يف مكقح نإف ،قارتخالا اذه لثم ثودح ةلاح يفو .مكتيوه نع اهل حاصفإلا لالخ

  انعقومب طبرلا

  .انعقوم لالغتسا ةءاسإ ىلع يوطنت وأ انتعمسب رضت ال ةينوناقو ةلداع ةقيرطب كلذب مايقلا ةاعارم عم ،انعقومل ةيسيئرلا ةحفصلاب طبرلا مكناكمإب

 اذه نم ءيش دوجو مدع لاح يف انبناج نم دييأت وأ ةقفاوملا وأ ةكارشلا لاكشأ نم لكش يأب يحوت ةقيرطب طبارلا اذه لثم ةماقإ مدع بجي
  .ليبقلا

  .مكل ًاكلم نوكي ال عقوم يأو انعقوم نيب لاصتالل طبار ءاشنإ مدع بجي

  .ةيسيئرلا ةحفصلا ءانثتساب انعقوم نم ءزج يأ عم طبار ءاشنإ مكل زوجي ال امك ،رخآ عقوم يأ ىلع انعقوم ليكشت مدع بجي

  .قبسم راعشإ نود انعقوم عم طبرلاب مكل صيخرتلا بحس يف قحلاب ظفتحن

 مادختسالا طورش يف اهيلع صوصنملا ىوتحملا ريياعمب يحاونلا ةفاك نم ًامزتلم نوكي نأ بجي انعقوم نيبو هنيب طبرلا متي يذلا عقوملا نأ ىعاري
  .هذه

  .contact@doroob.sa :ىلع لاصتالا ىجري ،هالعأ نيبم وه ام ءانثتساب انعقوم ىلع ىوتحم يأ مادختسا يف نوبغرت متنك اذإ

  انعقوم يف ةحاتملا ةثلاثلا فارطألا دراومو طباور

  .بسحف مكعالطال طباورلا هذه ريفوت متي ،ةثلاث فارطأ نم ةحاتم دراومو عقاومل طباور نمضتي انعقوم ناك لاح يف

  .دراوملا وأ عقاوملا كلت تايوتحم ىلع ةرطيس يأ انيدل سيل نحنو



  ضيوعتلا

 ،ءالمزلاو بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو نيلوؤسملاو انل ةبستنملاو ةعباتلا تاهجلاو نحن ررض لك نم انضيوعتو اننيمأتو عافدلا ىلع نوقفاوت متنأ
 ةقلعتم وأ ةجتان وأ ،ةئشان نوكت ثلاث فرط بلاطم وأ تاءارجإ وأ تابلاطم يأ دضو عم كلذكو نيفظوملاو ءالكولاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو
 ةيلعفلا( رارضألاو رئاسخلاو تابلاطملا عيمجو يأ نم أشنت فيراصم وأ ةيلوؤسم ةيأ كلذ يف امب ،انعقومل مكمادختساب لاكشألا نم لكش يأب
 ًايطخ ًاراعشإ مكل هجونس اننإف ،ةلاحلا هذه لثم يفو .اهتعيبطو اهعون ناك ايأ ةاماحملا باعتأو يضاقتلا فيلاكتو ماكحألاو ىواعدلاو ،)ةيعبتلاو
  .ةيضقلا وأ ىوعدلا وأ ةبلاطملا كلتب

  ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا

 نأ ىلع مكعم قفاون نحنو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا ماكحأل عضخت ،اهليكشتو اهعوضومو ،هذه مادختسالا طورش
  .صوصخلا اذه يف يرصحلا صاصتخالا اهل نوكيس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكاحم

  ةيراجتلا تامالعلا

 ريغ ةيراجتلا تامالعلا عيمج نأ ىعاريو ."فده" ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنصل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسم ةيراجت ةمالع يه "يزاجنإ"
 ،ةفلتخملا اهلاكشأ نم يأ وأ ،ةيراجتلا تامالعلا هذه نم يأ مادختسا مكل زوجي الو .ا�احصأل كلم يه انعقوم ىلع رهظت يتلاو انلبق نم ةكولمملا
 ةمالعلا بحاص قلطملاو ديحولا يأرلا بسح ،يحوت وأ ءاعدالا ىلع ،دصق ريغ نع وأ ادمع لاوحألا نم لاح يأب يوطنت ،ةيجيورت ضارغأل
  .تاسسؤملا هذه لبق نم مكل دييأت وأ عم ةقالع دوجوب عابطنالا يطعت وأ رهظملا ثيح نم يحوت وأ ،ةينعملا ةيراجتلا

 ةيراجتلا تامالعلا نم يأ مادختسا يف قح وأ صيخرت يأ ،كلذ ريغ وأ ًامكح وأ ،ًانمض ،حنمي هنأ ىلع رسفي نأ يغبني ام انعقوم نمضتي ال
  .ةينعملا ةيراجتلا ةمالعلا كلام نم يطخ نذإ نود عقوملا ىلع ةضورعملا

  انب لاصتالل

  info@injazyinstitute.com :يلاتلا ناونعلا ىلع ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ،انب لاصتالا مكناكمإب

  .انعقوم ةرايز ىلع مكل ًاركش

 


