
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي ما يعزز لالنتماء، سواء خرعالن عما يجعلك مختلفا ومميزا عن اآلإهي  الهوية
، فما زيز الهوية أدواتنطاق جغرافي، ولتعأو قومية أو ل ،لدينكان االنتماء لوطن، أو 
  أدواتها؟صور تطبيقاتها وهوية بيت المقدس وما 

 زهير منصور المزيدي
 

 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
Arab institution for social values 

Zuhair Almazeedi 
00965-99290092(M) 
www.ZUMORD.net 

www.qeam.org 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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ــ تقدي  مــــ

 

عالن عـما يجعـلك مختلـفا ومميزا عن الغير، وهي ـما يعزز لالنتـماء، إهي    الهوـية

اء لوطن، أو   ان االنتـم ة أو لـلســـــواء ـك ة نـطاق جغرافي، ولتعدين أو قومـي زيز الهوـي

ن أمن "الوسـم في العالمات المسـجلة"  سـاب  لنا بعنوان  أدوات، وقد أشـرنا في كتاب

ة ب ـس عار تعتمدل المةـس م ال ينحصـر في ـش يبدأ من   متكامال    ا  برنامج كونقدر ما يالوـس

معها لحصــــد ثقة البرنامج  ، ويســــتمر الهوية عنعبر  هذا الشــــيء الذي يقبل والدة 

ك انعكـاس  ي، والهويـة  ســـــمولتزيـد من  و  ينمحبال  ءداأطور من  يحســـــن وفي ذـل

ال إصـناعة ال يدركها   ،  فهي ليه بالبنانإيـشار  اوـسم  لتغدو،  المنضـوين تحت مللتها

وفي كتاب "في بناء صــورة وســمعة المدن" بينا ا ســس  صــاحب ممارســة ميدانية، 

 عنأيضـــا ال غنى  ة الهوية العلمية في التعزيز لهوية المدن، ومبحثنا هذا في صـــناع

ة   الـع امـط ة"    مةلفـن ارـي ات التـج ذي  "قوة العالـم ااـل ة  أدرجـن ه حزـم ال قوانين    فـي في مـج

في تعزيز صـــورة الهوية التي بها القارئ    تعينســـيصـــناعة العالمة المســـجلة، كي 

 ينشدها.

 :هذل منثورة عبر روابط الكتب التالية ا دوات رزمة سيجد القارئو
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العالمة التجارية في  

  عالم التسويق 
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https://wp.me/p3WskZ-aTV
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https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
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 أدوات صناعة الهوية  ( 1شكل )

 

          

 ( عناصر هوية الوسم 2)شكل 

الهوية

DNA الحمض
النووي للهوية 

أدوات الوسم

قوانين صناعة 
الهوية

تفعيل الحواس

تحويل الهوية 
لمنتجات

الصورة 
الموحدة
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 صر الوسم الشامل المتكامل الصورة يتشكل عبر:عناو

 ويتضمن:الجانب المرئي  -1

 

 .الشعار     -أ

 ا لوان. -ب

   .الصورة الموحدة للهوية -ت

 .تصميم موقعك االلكتروني  -ث

 لتعبير عن عالمة عناصر ومواد ما ستستخدمه في تصاميمك في ا -ج

 . الوسم    

 .صور معززة للهوية     -ح

  .عناصر التغليف والطباعة     -خ

 

 جانب خطاب التواصل: -2

 .هوية ما ستطلقهالرةية، والمهمة، ورسالة      -أ

 .الرسالة(و يعزز الهويةن أ)اختيار اللفل يجب الكلمات  -ب

 . أسلوب التعبير اللفلي في التواصل مع المستهدف -ت

 

 جانب المشاعر: -3

عالقة فريدة يمتزج فيها الجانب العملي بالجوانب المرئية المنلورة  -

 . والمقروءة

 

 الجانب العملي:  -4

 ا. وجودته اتالمنتجنوعية  -أ

   .طبيعة التعامل من قبل مقدمي الخدمة -ب

   .تواجدك اإلعالمي عبر ما ينشر من أخبار -ت

 . هويتكلسن من سمعة عن ما تتناقله ا  -ث
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 الصورة الموحدة والهوية 

 

 رة الموحدة عما يعزز الهوية ندرج النموذج التالي:الصوومع 

 

 Bp( تطبيقات هوية العالمة 3شكل )

 

 

  Bpمعززا لهوية عالمة  ( صهريج الوقود4شكل )



  

 7                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 وف  ذات الهوية محطة الوقود  (5شكل )

 

كاثي باسفيك )بالصورة  طيران نموذج المطبوعات في المحافلة على الهوية ل

 صاميمها المطبوعة(الموحدة  لوانها وت

 

 

 ا لوان المشتقة من لون شعار خطوط الطيران  (6شكل )
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 والهوية DNAالحمض النووي 

 

الشـــــعوب،   DNAوفي الحمض النووي   ة ـب ه عالـق ا ـل المنتج وـم ة ـب ه عالـق ا ـل ة ـم ثـم

ليه نتائج إأدرجنا ما امتازت به ثقافات كل شـــعب عن اآلخر عبر نتائج ما توصـــلت 

  ســـبع وفســـتد مع كل ثقافة عبر ولية التي أطلقها البروفســـور هالمســـوح الميدانية الد

 .مرتكزات

الـشعوب ميز فيما بين أنماط حياة الثقافات البـشرية على تنوعها عبر  DNAفإن كان 

الهوية الوطنية أو الدينية واإلقليمية أو الجغرافية تعتمد   DNAن إ، فمرتكزات ســـبع

 على الركائز التالية:

 ، العلمية. دينيةالية، تراث ال رموز البلد    -أ

   .الكلماتحرف واللغة وا  -ب

   ..(.منتجات، الصناعات، المةلفاتالبيوت، ال اللباس،تصاميم ) -ت

 ." استرالي" ، مثال: الكنغر تضاريس(الحيوانات، الشجر، ال ) الطبيعة -ث

 ، درجات اللون غام  أو فاتح.مزيج من ألوان محددة      -ج

   ." ي كندال"  اب القيقبرش و ،ةالتركي ةالكستن  مثال: مأكوالت،      -ح

 “ البردى” مصرمثال ورق  مواد )خشب، حجر،      -خ

 .فري  ُكرة )مانشستر يونايتد، لاير مدريد(      -د

 ." التركي" ذان ، نمط ا " اليمن"  ، عدنيات" البرازيلي" السامبا  لحن،    -ذ

  يقاع:وعناصر هذا اإل نبض منتجات ثقافة البلد له إيقاعو

  .لوان المستخدمةا -1   

.نمط االستخدام -2      

 . مادة التصنيع -3
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 بّراد برازيلي

 

ال ارةـهذا    برازيليالمنتج  ـف ه للـحد من  عن برّ   عـب ـهدار  إاد لألـغذـية، تـعددت ا بواب فـي

ــجم مع نمط  غالق البرودة الناتجة عن عدد مرات الفتح واإل ــميمه بما ينسـ ، فأخذ تصـ

ء عبر ما تعتمدل  ا يميزها سـوافلكل ثقافة م، الحياة في ثقافة وعيش الشـعب البرازيلي

ــميم، وهذل  ــلوب التصـ ــناعة أو في أسـ ــتخدم في الصـ التعابير  من ألوان أو مواد تسـ

فيما يلي نســـتعرض  و،  وطبيعته الجغرافية  هيتتشـــرب من قيم الشـــعب وتاريخه ودين

 .، نبدأها بالمنتجات البرازيليةمنتجات لثقافات مختلفة

 

  

 منتجات برازيلية
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فية منتجات إسكندنا  

 

 

 منتجات إيطالية
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 منتجات ألمانية

المســـحية توصـــلت لالختالفات والتي ليها إحدى الدراســـات  إالتي عمدت   بالمقارنةف

من عناصـر، والمقارنة   ومواد التصـنيع وغيرها اسـتخدام ا لوان  جزتها عبر نسـبنأ

 لمانيا وإيطاليا وأ  االبرازيل وإسكندنافياالختالفات فيما بين  بين  ي( 1في الجدول )

ــب اعتمادل ما بين البرازيلية   % لأللمانية،36% إلى 25فاللون ا بيض تتفاوت نسـ

حمر نجدل خضـر يكاد أن ينعدما في المنتجات ا لمانية، واللون ا واللونين البني وا 

 في المنتجات االسكندنافية واإليطالية بنسب متفاوتة وينحسر في البرازيلية وا لمانية.

 

 لوان  ا  (1جدول )
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، فالمنتجات االســـكندنافية تبلس نســـبة  (2وف  جدول )  االختالف في مواد التصـــنيع

ا   ة فيـه ــل في  26المواد الخشـــــبـي ا تصـــ ة  ا% بينـم ا تبلس المواد 17لبرازيلـي %، بينـم

ــبتها في المنتجات اإليطالية   ــتيكية نســ ــبه منعدم40البالســ في   ة% في حين هي شــ

% 4%، والمواد المعدنية نجدها بنـسبة 6لى المنتجات البرازيلية حيث تـصل نـسبتها إ

%، ونجد المواد الجلدية 52رازيلية بينما تصــل في المنتجات اإليطالية نســبة  ي البف

الـباقين، في % بـما يجعلـها عالـمة ـفارـقة مـقارـنة ـب20في المنتـجات ا لـمانـية بنســــــبة  

 معتمدة في التصنيع في المنتجات االسكندنافية.   ةحين نجد الزجاج كماد

 

 

مواد التصنيع  (2جدول )  

 

ــبة اســـتخدام الخطوط   بســـاطة التصـــميم واعتماد المنط  في التصـــميم وفي في نسـ

ــتقيمة ــبه معدومة الخطوط  3)في الجدول   المســ (، حيث نجد المنتجات البرازيلية شــ

% مع المنتـجات  16%، في حين تصـــــل لنحو  5المســـــتقيـمة حـيث تبلس نســـــبتـها  

انية في حين % مع المنتجات ا لم52لنســـبة   اإليطالية، وبســـاطة التصـــاميم تصـــل

% مع تلك البرازيلية، واعتماد المنط  في التـصميم هو ا دنى مع تلك  21تـصل إلى 

  %.44% يقابلها ا على في ا لمانية حيث تصل إلى 14البرازيلية 
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( ا سلوب 3جدول )  

 

مع ثقافة قومية  نمط حياتي معين في التعاملليترجم   ريكة وهو مانموذج ما يلي و

أميركا الجنوبيةفي   

 

 

(6شكل )  

 

تخداممتعددة    ريكة فا  احات المحدودة في ءتتواو  االـس م مع نمط حياة البلد حيث المـس

ثقافات مختلفة لمســـتعرضـــين أنماط حياة فيها  جولة نجوب ل  ن ذلك ننطل  م  .المنازل

من جموعـة  عبر م  لهويـةل  هـا عبر تعـابير معززةتهـدفين مـا يميزمن العـالم مســـــ

ــل والمنتجات،   ــتد إلعل االختالفات تلهر عبر نتائج ما توصـ ــور هوفسـ ليه البروفسـ

ــعوب  ل ــلوك وإنجاز ا مجموعة من الشـ كما في   عمال لديهاا وروبية في طبائع السـ

 .(7الشكل )
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 بعض مرتكزات التباين فيما بين بعض الثقافات ا وروبية  (7الشكل )
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مختلفة افات ثق عبرجولة المنتجات   

الكندية أوال:   

 اللون: مزيج 

 الرموز: رسوم  

 التعابير: طواطم  

 

 

 معاني بعض الرموز التراثية( 8شكل )

 

 

   بعض الرموز ومعانيها ( 9شكل )



  

 16                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 

 

 للهوية مستوحاة من التراث الكندي منتجات معززة ( 10شكل )

 

 هنود الحمر الكنديةورموز طواطم  (11شكل )
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منية لي ا ثانيا:  

 

 اللون: الحجري، ا بيض  

 الرموز: الزخارف 

 حجار الكريمة الفضة وا تشكيل المعادن المواد: 

 البناء: الحجر 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شباك يمني (12شكل )
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 القالئد الفضية  (13شكل )

 

 تشكيل صندوق الحديد  (14شكل )
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 الجنبية اليمنية

 

 

 العباءة الصنعانية اليمنية  في ا زياء (15شكل )



  

 20                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 ثالثا: االسترالية

 

 الرموز: السالحف والثعابين 

 البيئة: الكنغر   

 التصميم: أسلوب التنقيط كتعبير 
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 نمط اإلرث التاريخي ا سترالي   (16شكل )

 

 سترالي بتعابير التنقيطتقاليد معززة للهوية مستوحاة من التراث اال (17شكل )
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 الرموز التراثية والمعتقدات  (18شكل )

 

 تطبيقات الحداثة ورموز الحياة البرية   ر( عب19شكل )
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 يةالصين رابعا:  

 

 اللون: ا حمر

 الرموز: التنين

 البيئة: الورد، البامبو، الباندا  

 سقف الناتئة ومواد الخشبالبناء: ا  

 

 

 شجر البامبو ودب الباندا  (20شكل )
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 التنين والورد الصيني (21) شكل

 

 

   مرحاللون ا   (22شكل )
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 طقوس التنين  (23شكل )

 

 
 المقهى أمريكيالنمط الصيني في البناء بالرغم من كون  (24شكل )
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 في العمارة الصينية )الجسور، السفن، الصروح( (25شكل )

 

،  تـلك الثـقاـفات   عبر مجموـعة من منتـجاتو  ات الســـــابـقةنخلص عبر جولتـنا في الثـقاـف

تلك الثقافات صـــر لهوية اعتمدتها  ان أســـلوب التعبير ورموزل كانت بمثابة عنأكيف 

 .  تهاالهويفي التعزيز  
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 الفصل الثاني 

 

 DNA“عن” شفرةالبحث في 

 

 

 ( عائلة منتجات أبل26)شكل 

 

ــواء كان ذلك للهوية،  امنتجات  وفي تفريخ  ــورة وطن، أوهوية منتج، أو سـ  ثقافة صـ

ــي  ثمة   ،يةمجتمع ــاهد تبعية التمدد الذي تمضــ ليه إما يجب مراعاته كي يدرك المشــ

 الهوية وفيما يلي بيان بذلك عبر نماذج.  

مريكية في تبعية للمنتج نجد ما عزز لهوية شـــركة أبل ا   فريدفي اعتماد تصـــميم  ف

تصميم  صناعية فبالرغم من تغير شكل ال ومادة وتـصميمم عبر لون المنتج للعالمة ا 

 ا.واضحصار ن االنتماء  أال  إ
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   ذهان صدارات مستحدثة تمكنه من مد زمن بقائه في ا إالتمدد يتم عبر تصاميم و (27شكل )

 

   علم صناعة الهوية

 

ومتميزة العالمات التجارية في مسار التأصيل العلمي في رسم هوية متفردة اجتهدت 
يما يلي نستعرض لبعض  وف، اتفي أذهان من يستهدفون من شرائح المجتمع

 ا  خاص DNAالعالمات التجارية التي استحدثت لعالماتها التجارية حمضا نوويا 
بها، وعززت له بتواصل عبر أساليب من الترويج استخدمت فيه أدوات التصميم  

وعبر ما   فيما سب  من أساليبوالتغليف وتفعيل الحواس والعديد مما استعرضنال 
 . كتب أشرنا إليه فيما سب  من

 

  من هويةعالمة الكوكا كوال عناصر ما اتخذته ما يلي 

 

DNA 
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 وسم عالمة الكوكاكوال ( 28)شكل 

 

 

 عالمة الكوكاكواللهوية وسم الهرم بناء ( 29)شكل 
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 ال كوسم. كا كوكيف تم تحديد هوية البيبسي مقابل الكوولكن 

 

 

 ذهان البشر يعتمد على أساليب احتالل مواقع في أبرمجة الهوية  (30)شكل 

 

 

 عالمة البيبسي هوية (31)شكل 
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 البيبسي عالمةلهوية وسم الهرم بناء  (32)شكل 

 

 

 تفعيل الحواس لصالح الهوية 

السـنغافوري،  ال الطيران ثوحيال تفعيل الحواس لصـالح الهوية وجدنا على سـبيل الم

اغـبة  ن ـكل رأعالن ـيذكر فـيه )إد زي المضـــــيـفات على متن ـطائراـته، عبر  حين وحّـ 

ــيفة في متن طائراتنا،  ل ن تمكنت من ارتداء هذا الزي وف  المقاس الذي  إلعمل كمضـ

بحوزتـنا، فهي مقبوـلة من حـيث المـبدأ( والقصـــــد هو في اعتـماد مـقاس موـحد لجميع  

و ما يعزز لصــرامة في مقاييس ومعايير الجودة المضــيفات على متن الطائرات، وه

ــجام م ــاملة لكافة على الطائرات من جهة وتأمين انســ ــورة موحدة شــ وحد عبر صــ

 . هويةعناصر التصميم الخاصة بال
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 ( زي المضيفة أحد عناصر تعزيز هوية عالمة شركة الطيران33شكل) 

 

هوية عالمة شركة الطيران  ل DNAأحد عناصر ضحى أتخريجه الثوب للمضيفة   (34)شكل 
 في اإلعالن عن خدمة الطيران ةالسنغافوري

 

 

 االندونيسية  رة عبر الثقافةأحد عناصر الشف

ــيا حيث تكثر زراعة هذا النوع ــارت  ففي إندونيسـ ــاب، صـ   تطويع عملية من ا عشـ

  إلرثهم   ةمسـتمدة من طبيعة البلد الزراعية إلى منتجات معزز شـفرة “ثقافيةك العشـبة”

 .الحضاري
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 طنية متميزة متعددة ما يعزز لهوية و ات القرويون في صناع ايستخدمه( النبتة التي 35)شكل 

 

 تطبيقات معززة للهوية عبر النبتة الوطنية ( 36)شكل  

 

 التوجيه لصناعة دولية زاخرةفي المنازل بدأت ورش التصنيع ومن ثم  (37)شكل 
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عبر منتجات  زهاتعزيتحويل قيمة الهوية ومراحل   

 

 

(83)شكل   

الهويةمستخدمون يستكشف من خاللها الوحياتية   نماط  معززة  منتجاتلخ يفرالت يتم  

 

 واقي اإلضاءة وحافلة سماعات راديو ومضاعد نسائية (39)شكل 
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 العشبةذات تطبيقات ل (40)شكل 

 

ثريا عشبية (41)شكل   

 

كي  ةمة ذات العشبة لصناعات وتطبيقات يومية حديث ءموا  تالحل كيف تمثم ن

.المدن من الحضر ويتعامل معها ساكن  
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  قمية تجات رعبر منالهوية  (42)شكل 

 

عزز للهوية مهما صـغر يعتبر فرصـة كبيرة ي وفي مجال ثقافة المأكوالت نجد ثمة ما

   الفريدة المميزة التي نريد.نشر الصورة لتعزيز المعرفة بأنماط حياة ووسانحة في 

 

 

 الكستنة في الهوية التركية (43)شكل 
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 ةالوطنيما يعزز للهوية  القيقب الكنديولشراب 

المشهور وهو   باالتي تنتج شراب السير Maple بلاا بأشجار المكند تزخرحيث 

 من عناصر الثقافة الوطنية في كندا   ا  شراب محلى ويعتبر عنصر

 

 

 شراب القيبقب الكندي  (44)شكل 

 

  مهمةوهي مواقع تعتبر  ،في المواقع السياحية يباع كهدية ضمن محال الهدايافهو 

. ةالسياحمواسم في مسار تعزيز الهوية مع   

 

 الكندي هدايا شراب القيقب  (45)شكل 
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 أساليب الترويج للهوية الكندية عبر منتج من منتجاتهم الوطنية  (46)شكل 

 

 

 تسوانا وهوية ب الشفرة وفق 

  

"تا اعي  صتتتتن    لقد تم استتتتض ناو ج نام جيا ف ي تا  ضيب ستتتتياء لعي اي  ا عنا  

جي االتنيق  ،  نام تشتي   وني  اضستنا" وت  ي يلا جستض نو لعإعالمياوست    ال د  

البالد صــغيرة   ، أفريقيا الجنوبية هو بلد يقع جنوب الصــحراء الكبرى فيواضستتناجي 
ــاح ا نحو  وغير ســـ ة يقطنـه دان فقرا  مل  1.9لـي ــد البـل يون شـــــخص وـكاـنت أـحد أشـــ

ــتقاللها   ،أفريقيا في ــوانا مجاالت متنوعة من موائل ،  1966حازت اسـ تمتلك بوتسـ
حيث  الســافانا راء هناك المراعيلى مناط  الدلتا والصــحاة البرية. باإلضــافة إالحي

أما اليوم فهي تنعم بالمشــاريع   ،ييات والطيوروغيرها من الثد اللباء يوجد العديد من
دبســوانا وهي أكبر شــركة مناجم  شــركة % من 50حصــة بالدولة التنموية وتتمتع  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A8%D9%8A
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٪ من مجموع اإليرادات    40توفر الصناعات المعدنية نحو  حيث   ألماس في بوتسوانا
  .(8)تم اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم   2007في عام و ،الحكومية

ولكنه جزء ال يتجزأ  ،غيرلال يتم التصــميم بمعزل عن  (6)نا اتســووهوية بفي رســم 
مدركين للترابط بين الثقافة   يجب أن يكون المصــممون كذلكومن ثقافة المســتخدمين  

ــميم ــاف العالقة بين الثقافة   ،والتصـ ــتكشـ ــميم،من أجل اسـ تم اعتماد المنهج    والتصـ
ا.  تم إجراء التجرـبة مع طالب التصـــــحـيث  التجريبي.   حـيث ميم بـجامـعة بوتســـــواـن

ة ذل التجرـب ات    تتضـــــمن ـه اـي ة من الحـك افـي ة والثـق اعـي د العواـمل االجتـم دـي ل وتـح تحلـي
كان التحدي  و  ،لتصــميما  دتةثر عنالشــعبية في بوتســوانا وغيرها من المصــادر التي 

في ميزات   بالنسـبة للمشـاركين هو نقل وتطبي  العوامل االجتماعية والثقافية المحددة
 كانت العوامل االجتماعية والثقافيةوالتي لها صلة بالسياق المحلي.    اتمنتجتصميم ال

تتكون وتقليدية ومعاصـــرة.    عريضـــتين،مقســـمة على نطاق واســـع إلى مجموعتين  
ــية  البيانات من البيانات المرئية ــتخدام    ،والبيانات النصـ ثم تم تحليل هذل البيانات باسـ

 .تاليةج الهوية الوكانت نتائ منهجية تحليل المحتوى النوعي

 

 
(47)شكل   
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(48)شكل    
 

 

المسار االستراتيجي في تفريخ المنتجات   (49)شكل   
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 الفصل الثالث 

 بلد ما كيف نعثر على ما يمثل ركيزة لهوية 

 

 

 الهوية في التعزيز للقيم: 

 حين يكون الدين والتراث رمزا للقيمة          -أ

 حين تكون الكلمة رمزا للقيمة  -ب

 ا للقيمة النمط رمزحين يكون  -ت

 االسم رمزا للقيمة   -ث

 اللحن رمزا للقيمة          -ج

 المذاق والرائحة واللون رمزا للقيمة          -ح

 

: نذكر منها تحويل قيمة الهوية لمنتجاتلعوائد  ثمة   

 بداع وشحذ المواهبتحفيز اإل -1

 لى اإلنتاج(إتشجيع وتشغيل اليد )من االستهالك  -2

 الدولة( \عود على )الفردتحريك االقتصاد بما ي -3

 عالمية( \منتجات )محلية   -4

 العلوم بما يجعلها )تطبيقية(تشغيل   -5

 المجتمعية( \تعزيز القيم )الفردية  -6

 فراد( ا  \الحكومي \ تشغيل القطاعات )الخاص  -7

   صورة ذهنية إيجابية عن البلد -8
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انتقاء ما يعبر عن الهوية كجين  (50)شكل   

 

على ـما يعتبر رمزا وطنـيا معززا للهوـية الوطنـية يســـــتوـجب القـيام   ثورالععملـية  إن  

ـبدراســـــة ثـقاـفة المجتمع عبر نمط حـياة الـناس، ودينهم وـعاداتهم وتـقالـيدهم وـتاريخهم 

وا رض التي هم عليـها عبر ـما تنتـجه من غـلل ـبأنواعـها الزراعـية والمـعدنـية وطبيـعة 

ديد العناصـر المعبرة بح  عن تح  يتملتضـاريسـها سـواء كانت صـحراوية أو جبلية، 

كي تكون تـلك العـناصـــــر والهوـية وـما يجعلـها متميزة بتفردـها عن الثـقاـفات ا خرى،  

 معبرة عنها. اتتطبيقعبرل  المحضن الذي تفرخ

 

تعرفك على الجينات (51)شكل   
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وف  ما يلهر في الشكل  جينات الهوية تتبعها بعد ذلك ست مراحلبعد التعرف على 
 .التالي

 

 مراحل تصميم المنتج المعبر عن الهوية  (52شكل )

 

 

ن يكون عما يمكن انتزاعه من عنصــر يصــلح    ، تبســيطيما يلي نموذج تطبيقيو
معبرا عن طائر البوم، ولعل طائر البوم في هذل الحالة يعتبر أحد الطيور الشائعة في 

نتزع من صـورته  له، كي نبين كيف تمكن المصـمم أن يبلد ما، وهو ما يشـكل رمزا 
 .كامرة حواسيبم خاص بما تم تطويعه لتصمي
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 (53شكل )

 

 

 المنتج المستلهم من شكل طائر البوم (54شكل )
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 سكتشات أولية تبحث عن الشفرل (55شكل )

 

 

 مرحلة ما قبل االعتماد  (56شكل )
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 المنتج بشكله النهائي  (57شكل )

 

رسم لحين أن يصل  ن التجريد وإعادة الدراكها عبر عمليات مإ الشفرة من الممكن و
المصمم عما يمكن أن يعتبر رمزا معبرا وانعكاسا لعالقة جينية فيما بين العنصر 

 والصورة الواقعية عما استهدفه. 

 تواجدها وتفرد وطنه فيها فإن كان الذي استهدفه في مثل هذل الحشرة بحكم ندرة 
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ما يلي عبر مجال ا ثاث المكتبي أو  فلعل التطبيقات المعبرة عنها تكون في مثل 
 ي.المنزل

 

 
 (58شكل )
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 عبر نوع آخر من الحشرات النادرة  استلهام التصميم

 

 

 
 (59شكل )
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 ما يمكن أن يعبر عن هويةفي الكتابة واالحرف 

 

 يعبر عن هوية، وما يلي نموذج يختصر ما نود التعبير عنه فللحرف ما يمكن أن 

 “ هوية” حرف

 

 

 ال أن االنتماء واضحإشكال الشعارات أبالرغم من تعدد  (60)شكل 

 

وكذلك مع ما نصمم فثمة حمض نووي ما يعزز لالنتماء في مثل مجموعة التصاميم 
 التالية.

 

 (61شكل )
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ا ثر اللوني ما يعزز للربط فيما بين ا جزاء، ومع اللون، فالمحافلة على مد 
 اء لذات العالمة صفر ما يةكد االنتمونالحل اللون ا 

 

 

 االنتماء. يتم عبر اللون أو الشكل أو اإليحاء ( 62شكل )

 

 

 االنتماء. يتم عبر اللون  ( 63شكل )
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 (64شكل ) 

 بيض وشكل الدائرةعبر استحواذ اللون ا   ا  لوان يلل االنتماء موجودبالرغم من تعدد ا 

 

 مد مساحة تعزيز الهوية 

وب التصنيع  التعليب وتقنيات الطباعة وأسل ويستمر مد عناصر الهوية ليشمل 
  .وليةوأساليب العرض، حتى مع التعليب المبسط في شكله أو بعناصرل ا 

 

 

 الدول ا وروبيةالتعليب وف  أسلوب توزيع الحليب في بعض ( 65شكل )
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 (66شكل )

 

 

 منتجات أنماط حياة الشعوب

يعزز تسـهيل حياة الشـعوب بما نماط الحياتية للشـعوب تتشـكل وف  ما  منتجات ا 
 ن تزاوله من أعمال أو تواصل اجتماعي معين.تعودت أ

البارات  -الـشاي في تركيا –النارجيلة في لبنان  -مثال: جلـسات الـشاي في الـصين
في مثل   ففي تحويل نمط حياة الشـعوب اإلسـالمية لمنتجات قابلة للبيع  ،أوروبافي 

 .سالميلخلوية في العالم اإلوقات الصلوات في ا جهزة اأتطبيقات  
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 أنماط حياة الثقافات والشعوب  ( 67شكل )

 

 التنوع واالختالف ( 68شكل )

 



  

 54                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 

 (69شكل )

 توليفها بما يعزز لتداعيات مشاعرية ويعزز لقيم مجتمعية أو وطنية  والميزات 

 

 

 ب العرضي لاأسمد سعة الهوية عبر في 

 سار التغليف ن، مسار المكان وماساليب العرض مسارو 

 

 

 (70شكل )

سالك، حيث نالحل التفرد في تصميم المغلف بسط ا شياء حتى مع ا  أل فالتغليف حين ال يغ
 كمغلف الورقي 
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 الشمولية تضم حتى الشوال ليعبر عن الهوية  ( 71شكل )

 

 

 (72شكل )

 ذوب حال تفردت الفكرة تعتمد على الصورة الجمعية الجاذبة وليست الفردية التي قد ت
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 (73شكل )

 المعززة للهوية   منتجات تفعيل حاسة النلر مع فرد المنتج لتلهر ال

 

 

 (74شكل )

 العرض بأسلوب جاذب يسمح للعين بعملية مسح المعروض بشكل متأن
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للتفرد إن عــدم اإل والتعزيز  ــة  الهوي تعزيز  الحواس من دور في  ــل  لتفعي مــا  دراك 
اف في عمليات العرض أثناء عمليات البيع والشراء يفقد الثقافي، وعدم إدراك االحتر

ــوق وال   وهو ما  ليه البائع من أثرإيحق  ما يتطلع  متعة المتبضــعين في عمليات التس
 .في الترتيب والعرض ا سفنالحله في عموم أسواقنا العربية مع  

 

 
 (75شكل )

 سواقنا العربية أالعرض في 

 

 التغليف 

 

يكسب المنتج شخصية، وهناك   لى بساطته كيف يمكنه أننالحل التغليف الورقي ع
من ا وراق التي خصصت للتغليف ما امتزجت بهوية حين عجنت با زهار البرية 

 اآلسيوية.التي اشتهرت بها بعض أقاليم الدول 
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 (76شكل )

 

 معززات الثقة بالهوية 

 الطباعة النافرة بالضغط أو بالحرارة  

 

 

 

 ختم حراري ( 77شكل )
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 ختم نافر ( 78شكل )

 

 بطاقة التسعير وتعزيز الهوية

 

 

 (79شكل )

 

 

 (80شكل )
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 حين يمنح نمط أسلوب البطاقة شخصية للمنتج تخيل الشكل دون بطاقة كم سيبدو؟  ( 81شكل )

 

 

 مجرد كيس ورق وبطاقة، ولكن عزز لوقع وهوية ( 82شكل )
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 الفصل الرابع  

 المقدس؟كيف يمكن أن تشكل هوية بيت 

 

ركائز عبر دراسة مسحية قام بها أحد الباحثين اعتبر الكوفية الفلسطينية ركيزة من 

فريخ الهوية الفلسطينية، ومعتبرا النلم الذي تجئ به الحياكة واللون مسارا في الت

عن ذات الهوية. اللعديد من المنتجات التي تعتبر امتداد  
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 سطينية  النلم في حياكة الكوفية الفل( 83شكل )

 

 

 (84شكل )
 التطريز  تطبيقات الحياكة عبر عملية تفريخ لنلم

 

 وتعميمه ضمن الدراسة المسحية لتطريزعملية نزع نلم انالحل 
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 ( تعميم تطبيقات الدراسة 85شكل )

 

 

 

 (86شكل )
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 (87شكل )

 

 (88شكل )

 

ــة  ــياقه الث(  7)إزالة  تشـــير إلى أننتائج الدراسـ قافي المالئم،  العنصـــر المعزز من سـ

طالق والتصـــــنيع  منزوع الهوـية أو االنتـماء، ومع مراـحل اإل  ا  ـعائـميصـــــبح المنتج  

والطرح في ا سواق والترويج له عبر نجوم الثقافة، مع الوقت وقبول الناس له سيقل 



  

 65                                                               المقدس ة بيت هوي

 

وقعه الثقافي باعتياد الناس عليه، لذا من ا همية بمكان إعادة نبض الحياة للعنصــــر 

 عززة بذلك تميزل ونجوميته.صدارات مستحدثة لتبعثه مجددا مإو  الثقافي بتصاميم

 

 

 

 تنسجم مع الحداثة  ةمطور أنماط حياتية قديمة( 89شكل )

 

 

الطلبة في بيرمنجهام    أحدقدمها  حيال بيت المقدس  عبر دراسة لنيل درجة الدكتورال  و

ر عبد الفتاح وعبر حوار جمعني بالدكتو  العويس،عبد الفتاح   د. بإشـــراف  البريطانية

ليه إحللت ما توصـل حيث  عبر كتاب له أشـار  مد الفاتح في إسـتانبول،في جامعة مح

تخرج مجموعة من العناصـر، وأ على أنها   من نقاط  اعتبرتههم ما  أفيما يلي درج الـس

 المقدسية:تستح  أن تكون معبرة عن الهوية  DNAعناصر 

 

 "بيت المقدس" DNA العنصر تسلسل 

 لدعوة من طور المحلية إلى العالمية  موذج لخروج ابيت المقدس ن 1

 سراء والمعراج رمز لرحلة اإل 2

 رمز التخطيط للمستقبل   3
 للمنطقة ةرسم خارطه سياسية وجيوبوليتيك جديد

الـثانـية ـعام   –ولى  ا   ىـتاريخ فتح بـيت المـقدس على ـيد عمر في جـماد 4
 ريخ البشريةم نقطة تحول في تا 637يوليو  –يونيو    \هجرى  16

 نموذج للقيم العالمية  5
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 والتعددية الثقافية 
التنوع الثقافي  –مان  ا  -االحترام  -القبول -البر -المســـاواة –)العدل  

 الحوار البناء(–

خاصـة بالمسـلمين بدال من القدس والشـرق  ةمصـطلحات جديد  اعتماد 6
 وسط ا 

 مل  وا  –مان نموذج ا  7

لكافة   ا  وديني ا  وتاريخي ا  ( جغرافيا  )مخزون ا  نبيت المقدس يحمل مضــمو 8
 الحضارات

 فهو "مفهوم" وليس مجرد مكان  

 فقط للمسلمين   كمكةبركة تشمل العالمين وليس   9

 أقرب منفذ للسماء   10

 سراء(ببيت المقدس )اإل مكة مةأتو 11

 أصح معيار يقاس فيه حال العالم والمسلمين والعرب  12

 أرض المحشر  13

 قرار بمبدأ التعددية  التدافع= اإل الصراع،نموذج التدافع ال   14

 خرائط   15

ودراسـة حوار  مسـاق دراسـي جديد للعلوم السـياسـية والقانون الدولي  16
 الحضارات والقيم المجتمعية

 نلرية دوائر البركة  17

 سد "  قلب ا  ورتشارديوبي نموذج للحوار البناء " صالح الدين ا  18

 

 

ل إلى حو  ن تُ تصـــلح   ثرهاأعلى  DNAعلى هذل العناصـــر مصـــطلح    تأطلق وقد

ات  منتـجات ا "تحوـيل القيم إلى  ف  ،وتطبيـق ا "تحوـيل  منتـجات" راجع مةلفعبر نموذجـن ـن

ســــنتمكن من تفريخ عدد ال حصــــر له من  القيم والمفاهيم إلى منتجات ومشــــاريع" 

 المنتجات والمشاريع المعززة للهوية.
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( كي 17)(، 4درجنال من عناصر وف  الجدول الساب  العنصرين )أنا مما وقد اختر
 عليهما  تمد بعض التطبيقاتنع

 هجري 16تاريخ  -4
 م 637المواف  يوليو  تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحاوهو 

 
 دوائر البركة  -17

 وف  ما يلي ثم نعبر عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريع

 

 

 

 

 



  

 68                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 ( 90شكل )

 

 هجري 16تاريخ 
 تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحا
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 (91شكل )
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 حرف "الهاء" بتشكيالت مختلفة   (92شكل )
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 (93شكل )
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 ( دوائر البركة94شكل )
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 عالم الدول المشمولة بالبركة وف  دراسة د.عبدالفتاح العويسأ( 95شكل )
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 اشتقاق تصاميم عن دوائر البركة   (96شكل )
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 ( المعراج97شكل )

 

 سراء ( اإل98شكل )
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 ( 99شكل )
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 ( 100شكل )

 

 

 بطاقة التعريف وعرض السعر ( 101شكل )
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ــار ال    الفتاح العويس، عبدد.  وف  كتاب   عبر المفاهيم والتاريخ  DNAكان ذلك مسـ

ما   ط حياة ثقافة شـــعب هذل ا رضوثمة اســـتكمال له عبر ما تنبض به ا رض ونم

 في مثل: عناصر ايضا اعتبارليمكن  

ونمط الصــــــناـعات على تنوعـها من   ،والزيتون والتين وكنوز ـما يحمـله البحر  الزـيت

يسـتحيل على  لهذل تشـكل لنا نسـيجا متينا للهوية المقدسـية   DNAفمنلومة ال    تفرد.

ازعـه ه،    اأي رقـعة أخرى على كوـكب ا رض أن يـن أعلـي ة دعم تي  لـت بـعد ذـلك مرحـل

على    اعتدنافي القناني التي  يباع الزيتمثال أن ليس بالضــــرورة  ف مســــار الترويج،

الزـيت في من الممكن تعبـئة  ، ففي تنـكات ـحدـيدـيةالطولي    عبر الشــــــكلوهو    رةيتـها،

ة ـباعتـبار محور الهوـية هو مختلـفـبأســـــالـيب  يف  لاني ـبأحـجام وألوان مختلـفة مع تغـنق

   ا ساس والمنطل  عبر كل تصميم ينتج عنه.

 الهدف: ف

 .إغناء عين المتبضع -1

  عبر محور الهوية. حيال المنتج  المتبضع حواس ةعملية برمج  تفعيل -2

 ذواق. البدائل في ا سعار وا  منحه مساحة أكبر من -3

 ما يلي من أسلوب.   يباع وف الزيت   مثاال، فلعلولتقريب الصورة ندرج 

 

 

 ( 102شكل )
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 ه ولعلئالزيت ومنش فتلك ورقة الزيتون التي أضحت في هيئة بطاقة تعريفية بنكهة 

 كناحية فنية! ةتحفالمنتج ليس لالستعمال فحسب، بل على أنه  يالبعض قد يشتر

 

 ( 103شكل )

اء من دراج أجزإتعزيز الهوية الصينية عبر كيف تم  ( 103في شكل )مثال الحل و

 .شجرة البامبو

 

 ( 104شكل )

كما في   لفافة خيط عشبي بسيط يضفي على المنتج بما يعزز لألصالة عبرولعل 

 (104شكل )
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 ( 105شكل )

 

 ( 105كما في شكل )  وتتعدد التصاميم، وللقرويين لمسات ما يجعلها أكثر جذبا

             

 ( 106شكل )

 

 ( 106كما في شكل ) عارا س حجام ثمة تفاوت في ومع تفاوت ا 
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 ( 107كما في شكل ) معلم من معالم بيت المقدس على الختمبراز إاجتهد في و

 

 

 ( 107شكل )

 

  الشكل التالي  مثل الجذب فيومن التصاميم ما يكون بسيطا في هيئته مع تمتعه بقوة 

 

 

 مجرد صورة عما يتضمنه المنتج وشعار ( 108شكل )

 



  

 82                                                               المقدس ة بيت هوي

 

من الزـيت   شـــــيء  لتـقديم  ونززة للهوـية لـعل الـباـعة يعـمدبيع تـلك المنتـجات المعوفي  

لبرمجة الهوية عبر تفعيل حاسة   ى المتبضعينلدحاسة المذاق    المقدسي لتفعلوالخبز  

 المذاق.

              

 أطباق لتعزيز الهوية بتفعيل حواس الشم والمذاق والنلر ( 109شكل )

 

فقط لعملية إعادة تشــكيل    ااحتجنربما   يكون التصــميم معقداأن ليس بالضــرورة  و

تتفرد به شـواطئ فلسـطين  فيما بين العناصـر المشـكلة له، فلعلنا عبر ما العالقات  

احة الهوية، فمع أحرف مما أو عماق بحرها من قواقع ما يمكن تطويعه في مد مـس

براهيمي أو قبة الصخرة ما يمكن مزجه مع تلك القواقع خطت به جدران البيت اإل

 يلي.في مثل ما 

 

 



  

 83                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 ( 110شكل )

 

وتاريخ بيت المقدس العري  يحمل في طياته آثارا، ومع كل أثر ما يمكن انتزاع رمز  

تلك الرمزية  ما يعبر عن بعدها    ســـتخرجتلك الحقبة من التاريخ، لن  DNAليعبر عن 

ــغولة اليدوية يمكن أن عما  ــغوالت يدوية، فما المشــ ــة" ال  إنفرخ له من مشــ  فهرســ

 .والتقنية أوجدتها لنا بشكل عيان  ،هنتشكل في الذ  " لمفهوم

 .الفلسطيني نمط حياة الشعب DNAسلوب الحياكة والتطريز عنصر في و 
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 ( 111شكل )

مةشر يمكن االستفادة منه بشكل مةقت لحين   يعتبر، حداثا ليه إآلت   فيماولعل 
   .مقدسالقرى وبيت ال  زواله في مثل االستفادة مما شيد من جدار فاصل فيما بين

 

 

 

 ما يشير لرمزية الهوية والتطبيقات من الممكن أن تتعدد عبر ممازجة ( 112شكل )
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 (113شكل )

 

 

 الهوية من الجذور إلى التطبي   ( 114شكل )
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 أدوات صناعة الهوية 

 

 

 

الهوية

DNA الحمض
النووي للهوية 

أدوات الوسم

قوانين صناعة 
الهوية

تفعيل الحواس

تحويل الهوية 
لمنتجات

الصورة 
الموحدة
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 ختامــــــــــــــــــــــا 
 

 

ن أن تهتم بها جميع الثقافات لما لهذل الالهوية  صـناعة من دور كبير في صـناعة يحـس
 تعزيز قيم الوالء لألوطان، ومعزز لالقتـصاد الـسياحي وناـشر لقـضايا الوطن عالميا،

يارات بال ـشك  إلالقتصـاد، فنحن    امحرك ناهيك أن يكون ذ نفاضـل فيما بين أنواع الـس
نجد   يدالســجاجعالميا، ومع   منافســيهاســيكون للســيارة ا لمانية صــورة متقدمة على  

وهكذا، فما   ،ومع العطور نجد الفرنســي  ،جبان نجد الهولنديومع ا   ،قدمالفارســي يت
ــي؟ تلك هي حكايتنا   ــكل حين نقول المقدس ــتتش لهوية ل عبر ما يعززالصــورة التي س

 .تعبر عنهيمكن أن ما عأن تروي لنا حكايات  قادرة علىكل قطعة   كونحين ت

 

 
 

 ما الحكاية التي تعبر عنها كل قطعة؟( 115شكل )
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 تم والحمد هلل رب العالمين
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  يمكنك تحميلها مجاناُكتب 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم  تفعيل القيم لرياض ا طفال   العالمات التجارية في التأثير على القيم

   وإن من شيء إال يسبح بحمدل  القصص القرآني فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
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 91                                                               المقدس ة بيت هوي

 

https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

االستراتيجي في التفكير 

استهداف شرائح  

 المجتمع 

  نجومية الرياضة والقيم   نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

t.ly/sinaeathttp://bi

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp


  

 92                                                               المقدس ة بيت هوي

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في 

   عالم التسوي 

في بناء صورة وسمعة   تسوي  الحالل

   المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musl

im-

library.com/arabi

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3

WskZ-boI 

 

https://wp.me/p3W

skZ-bpM 

 

قاعدة في برمجة   100

الجزء  –المعلومة في الدماغ 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-e/p3WskZhttps://wp.m

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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 الدورات التدريبية 

 

 الرابط  اسم الدورة  تسلسل

 تسوي  الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

دارة نوادي القيم لألطفال  إ 2
 اليافعين و

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها 3
 

-zuhair-b.com/courses/drhttps://www.tadara
3/ 

 

تحويل القيم لمنتجات  4
 ومشاريع
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 
 

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 عالنيةاإل

 

-https://www.tadarab.com/courses/zuhair
almazeedi-mansour 

 

إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

zuhair/-https://www.tadarab.com/courses/dr 
 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
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   المةلف في سطور
 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقع االلكترونية: 

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

  APP)زهير المزيدي(     
 

 سنوات الخبرة:

والتسوي  لها على نطاق  التوعوية  عالنية التجارية والقيميةفي مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإل ا  عام 35أكثر من 

 دولي. 

 الخبرات العملية:

 2008-2019رئيس مجلس إدارة مبرة المةسسة العربية للقيم المجتمعية  .1
 2019الحكمة، المملكة العربية السعودية المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار  .2
 T.C (1985 .)مةسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 .1986مةسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991مةسس لشركة الرةية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية.  .5
 2000“اإلعالميون العرب " لالستشارات  مةسسة مةسس ومدير عام  .6
 .2001غرفة تجارة وصناعة الكويت .خبير إعالمي معتمد لدى 9

 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت10

 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

ت الدولة وجمعيات المجتمع مشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشـــكيل مجلس بعضـــوية وزارا -1
، أـشادت ملكة الـسويد بنتائج المـشروع ـضمن 2005-1999دني ومةـسـسات القطاع الخاص في دولة الكويت،الم

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
خبراتنا في تدشــين وإدارة لمية في الســودان، لنقل  مشــروع " وقف ا رشــيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العا -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسوي .
ــوق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه  -3 ــما" ســ ــروع "ســ مشــ

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
ن القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيل القرآن، لالرتقاء  ات القرآن، مع مجموعة ممشـــروع "ســـمر" ســـوق منتج -4

ـبالـحافل كي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومـفاهيـمه، ال ـحافـلا فقط، عبر برـنامج أدرـنال دولـيا بعنوان "تحوـيل القيم 
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

ــائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل   100مشـــروع )تأملت(، عبر    -5 ــانيةعبر وسـ جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسـ
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.

مةســســة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشــاريع تمكين   1986مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 تعليم الجامعي عن بعد.القوى العاملة لالنخراط في ال

ات  -7 ـس ات المجتمع المدني ومةـس ـس ترك مع جامعات ومةـس رات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المـش توقيع عـش
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المةســــســــة العربية للقيم 

 المجتمعية.
 

 في مجال االستشارات القيمية: 

 الكويت 1999"غراس"، لمكافحة المخدرات ار لمشروع مستش .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009مستشار مبرة طري  اإليمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018تام في تركيا لصالح االيمستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لإلدارة حملة توعوية  .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم  .7

 

 العضوية في الجوائز الدولية:

 1996عام  I.A.Aاالمريكية  عضو لجنة التحكيم جائزة اإلعالن الدولية  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 كويت. ، جامعة العضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع اإلعالني .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا(  .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية   -جمعية التسوق الخليجية  -يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية: جمعية اإلعالن الدولية  .6

 كية.ا مريالتسوق 
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال )اإلعالن القيمي( أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  .1
 .1992برشلونة  -ا وسط وأوروبا 

نلمة إعالنية  رشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية، الجمعية التابعة  كبر م  .2
  1996-امريكية
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 1999عضو مةسس لالتحاد الكويتي لإلعالن، ورئيس لجنة االعالم المجتمعي   .3
 2013في الكويت  قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمةسس للصناعة االعالنية .4

 

 المةلفات:

  2007التسوي  بالمسةولية االجتماعية   .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمةسسات التعليمية دوليا(.  2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية(  2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012س مقدمة في تفعيل الحوا .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013مةشر اإلدراك والقيم  .7
 2013التسوي  المجتمعي  .8
 2014لمشاعر إلى منتجات تحويل ا .9

 2014في استنساخ فكر العلماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض ا طفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسةولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمدل،  .15
، دار ذات السالسل للنشر، تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة 1984الكويت  -بداع مقدمة في منهج اإل .16
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