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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الفهرس 

 

 الموضوع  الصفحة 

 .التحفيظ في التفسير واللغة 3

   .عبر مناهج التعليمالورشة األولى:  7

 . التطبيقيةالصناعة الثانية:  الورشة 13

 . سبل التطويرالثالثة:  الورشة 16

 .مع األسماء والصفاتالرابعة:  الورشة 21

 . ما بين الصور واآلياتالخامسة:  الورشة 25

 .عبر أركان الصالةالسادسة:  الورشة 31

 . ألشهرمعايشة اليومية الالسابعة:  الورشة 32

 .القرآن لمنتجاتتحويل قيم الثامنة:  الورشة 35

 . نحن نقص عليك أحسن القصصالتاسعة:  الورشة 45

 .ةالواقع االفتراضي والحقيقالعاشرة:  الورشة  48

  . نادي الورشة األدبيةالورشة الحادي عشر:  59

   .الخط والتلوين  رتعابي الثاني عشر:  الورشة  79

   .حاالت إلنجازات عملية  86

 

 غوي: للاتصويب والالمستشارون  •

 شعبان. هنا  ➢

   أفراح مسعود. ➢
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 م ــــــتقدي

 

الصـورة رائعة عن نبض حي     القرآن  تحفيظمراكز   ر في عالمنا اإلـس مي وفي منتـش

ا نَۡحُن   :ن ـهذه المراكز وإن ـكاـنت تعبر عن اآلـية الكريـمةإ،  ـعالملالـعدـيد من دول ا ﴿إِنَـّ

ۡكَر َوإِنَّا   ۡلنَا ٱلذ ِ ِفُظوَن﴾ لهنَزَّ حفظ  ال يقف عندمســــار الحفظ   غير أن ٩  :الحجر لََحـــــــــٰ

ــلوكيتعداه نحو اللقلوب بل  ا ــغيل بالس اَل َداُوۥَد  ٱۡعَملُۤو۟ا ءَ )  :واإلنجازات، وفي اآلية  تش

ــُ  ُكوُر﴾ش ــَّ ۡن ِعبَاِدَی ٱلش  م ِ
ࣱ
ۚا َوقَِليل

ࣰ
ــب  ۡكر  :الرتقاء بالشــكر من اللســان نحولحث  ،١٣  :س

ــناعات  ــلوك العملي والصــ  بمراكز التحفيظ  النتقاللودعوتنا  ، عماراإلمن أجل الســ

لُو۟ا ٱلتَّۡوَرٰىةَ ثُمَّ لَ   :تعزز لها اآلية نحو التشــغيل   ۡم يَۡحِملُوَها َكَمثَِل ٱۡلِحَماِر ﴿َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحم ِ

ِلِميَن﴾  يَۡحِمُل أَۡسفَ  ُ اَل يَۡهِدی ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّــــٰ ََّ ِۚ َوٱ ََّ ِت ٱ ايَــــٰ ۚا بِۡئَس َمثَُل ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن َكذَّبُو۟ا بِــــَ اَرَۢ

  ،تشــغيال ن علم وحكم وتوجيه غير أنها إن لم تجد على ما فيها م فاألســفار ٥  :الجمعة

 ،نطلقنا لرســم مســار معزز لمفهوم )الحفظ اوجودها أصــال، ومن ذلك ئدة من  فال فا

َر    اللـغة يعني:التـفاســـــير و في  ذـلك أن الحفظ في   كن ذ ِ ا اـل ُن نزلننـَ ا نَحن أي: القرآن   ) إِنَـّ

الواضـــحة، وفيه يتذكر من أراد الذي فيه ذكرى لكل شـــيء من المســـائل والدالئل  

ن وَن   أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظوالتذكر) َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُ 

ــوله،  ثم في  ــيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه هللا في قلب رسـ ــترال كل شـ له من اسـ

ل، فال يح  دـي ه من التـب انـي ه من التغيير، ومـع اـظ ه، وحفظ هللا ألـف رف محرف  قلوب أمـت

ه من يبين الحل المبي ه إال وقيض هللا ـل انـي ات هللا معنى من مـع ذا من أعظم آـي ن، وـه

ـظه أن هللا يحفظ أهـله من أـعدائهم، وال يســـــلط ونعـمه على عـباده المنمنين، ومن حف

 )تفسير السعدي  .عليهم عدوا يجتاحهم

ــنقيطي ــير محمد األمين الشـ لُهُ تَعالل  وورد في تفسـ َر وإن ا لَهُ ﴿إن ا   ى:قَون كن لننا الذ ِ ُن نَزَّ نَحن

ِة أنَـّهُ هوـعالى في هَـ بَيََّن تَ "  لَـحافُِظوَن﴾ ِة الَكِريمـَ آَن العَِظيَم، وأنَـّهُ   :ِذِه اآليـَ َل القُرن الَـِّذي نَزَّ

ٌء أون يُبَدََّل، وبَيََّن َهذا ين ــَ الَمعننى في   حافٌِظ لَهُ ِمن أنن يُزاَد فِيِه أون يُننقََص أون يَتَغَيََّر ِمنهُ ش

َع أَُخر ِلهِ ىَ َمواـضِ نتِيِه الباِطُل ِمن بَينِن يََدينِه وال ِمن َخلنِفِه  ِزيٌز﴾﴿َوإنَّهُ لَِكتاٌب عَ  : َكقَون ﴿ال يَ 
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ِلهِ   ٤٢  – ٤١فصــــلت:   تَننِزيٌل ِمن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ كن بِِه ِلســــانََك ِلتَعنَجَل بِِه إنَّ  :وقَون ﴿ال تَُحر ِ

عَهُ وقُ  آنَهُ﴾َعلَيننا َجمن ِلهِ  ،١٦القيامة:  رن   ١٩القيامة:  هُ﴾﴿ثُمَّ إنَّ َعلَيننا بَيانَ :إلى قَون

هِ  لـِ ِميَر في قَون ِذِه اآليـَِة أنَّ الضـــــَّ ِحيُم في َمعننى هـَ  ﴿َوإنـ ا لـَهُ لَـحافُِظوَن﴾ :وهـَذا هو الصـــــَّ

آنُ  ٩الحجر:  ِر الَِّذي هو القُرن كن لِ  ،راِجٌع إلى الذ ِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكقَون ِميُر راِجٌع إلى النَّبِي   ه:وقِيَل الضَّ

ُ يَعنِصُمَك ِمَن الن اِس  يال، ٦٧المائدة:  ﴾﴿وَّللاَّ ُل هو الَحلُّ َكما يَتَباَدُر ِمن ظاِهِر الس ِ   ."ِاألوَّ

 . اسم): حافِظ) وفي اللغة:

o وُحفَّاظ وَحفََظة حافظون :الجمع. 

o :رقباء يحفظه: الحارُس موكَّل بشيء الحافُِظ. 

o  ُالقَي ُِم َعلَينها الِخزانَِة: حافِظ. 

 .فعل) :َحِفظَ )

o ،فَُظ، َحِفظنُت فَ  أحن  .َحفنظٌ  ظن، مصدراِحن

o  َيَاعِ َوالتَّلَفِ  قَِديَمةً:ُعقُوداً  َحِفظ  .َصانََها ِمَن الضَّ

o  َفَظنك ُ: ِليَحن َعكَ   ليصننك َّللاَّ َك َويرن ُرسن ُروٍه َويَحن  . ِمنن ُكل ِ َمكن

o  فَظَ  َعلَينَك أنن : تَحن رَّ تَُمهُ   الس ِ  . أنن تَكن

o  َِر  َحِفظ  .استظهاره قَلنٍب:القُرآَن َعنن َظهن

o  َِدهِ العَهن  َحِفظ  . َد: َظلَّ َوفِي اً لَهُ، َوفَى بِعَهن

o  َلَلِ  ِلَسانَهُ: َحِفظ  .َصانَهُ ِمَن الزَّ

 .فعل) :َحفظَ )

o  َفوظ والمفعول وحفيظ، حافظ فهو ِحفنًظا، يَحفَظ، حِفظ  .َمحن

o حرَسه، رعاهالشَّيَء: صانَه حِفظ ، . 

o األمَن/ النظاَم: صانه َحِفظ. 

o  ََد: لَمن يَُخننه َحِفظ  . العَهن

o  َالِعلنَم والكالَم: ضبطه ووَعاه َحفظ. 

o واحترس في الكالم تحف ظ :لسانَه حِفظ. 

o الماَل: رعاه حِفظ. 
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 فإن عبر الشــبكة الدولية للقيم،  ،ظ إلى التشــغيل يحفت)من ال  :أطلقنا مشــروعونحن إذ 

ــ  كي يكون مُ  ؛تباعهاالقرآن تحفيظ  شـــرفين لممك  ذلك لبيان النهج الذي يُ  را وقابال يسـ

 عبرثني عشـــر ورشـــة، منطلقين  اف، عبر منهج حصـــرناه في تكل    دونمن  ونفيذ  للت

رفلتحفيظ حال  لعن مركز   افتراضـيةصـورة  غيل،  ل انهج  اهن اعتمادورغب المـش لتـش

  .1شكل )كما في ال ووه

 

 

 مركز من التحفيظ إلى التشغيل   1)
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 ورش   من التحفيظ إلى التشغيل

 1 عبر مناهج التعليم  

 2 التطبيقية اعة الصن

 3 سبل التطوير

 4 مع األسماء والصفات 

 5 ما بين الصور واآليات

 6 عبر أركان الصالة

 7 ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 تحويل قيم القرآن لمنتجات 

 9 نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 الواقع االفتراضي والحقيقة  

 11 نادي الورشة األدبية  

 12  تعابير الخط والتلوين  

 13 حاالت إلنجازات عملية  
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 الدراسية  ةطلبال وعالقته بمناهج الورشة األولى: القرآن

 

ال  ة االنتـق ذ الـكذب، ولـعل عملـي ك نـب ال للقيم، ومن ذـل د عزز لالمتـث نـجد القرآن وـق

من مرحلة التحفيظ إلى مرحلة التشــغيل تتطلب أن نتعرف على مســار نبذ الكذب 

 قرآن حول هذه الصفة الذميمة، ولعله يكون عبر ما يلي:عبر كل ما ورد في ال

 

 الكذب في القرآن مسار قيمة نبذ   2شكل )

 

ل  ا في القرآن الكريم، ولـع د البـحث عنـه ة نرـي ــار ألي قيـم ذا نقوم بعـمل مســـ وهـك

نحن فيه  وذلك لتجسـير القيمة مع ماشـكل التالي يبين لنا آلية رسـم مسـار للقيمة لا

رف عبر المواد الدراـسية المقررة في المدارس عبر مناهج من تنوع للعلوم والمعا

 لتعليم.ا



  

 8                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 

 

   3شكل )

  اآليات في مثل:  ن م ما يعزز لذلكعننطلل من قيمة )التعاون  ونبحث في القرآن ل

ۡثِم َوٱۡلعُۡدَوٰ ٰ ) َٰۖ  َوٱتَّقُوا۟  نِۚ َوتَعَاَونُو۟ا َعلَى ٱۡلبِر ِ َوٱلتَّۡقَوٰىٰۖ َواَل تَعَاَونُو۟ا َعلَى ٱإۡلِ ََّ َ َشِديُد  ٱ ََّ  إِنَّ ٱ

  ٢ :المائدةٱۡلِعقَاِب﴾ 

 

 

 

 

 

 

 

  4)شكل 

 

االسم والصفة
القيمة

(التعاون)
التعاون

4

1

2

3
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على سبيل   لننتقل على ضوء ذلك للمادة الدراسية، فإن كانت المادة الدراسية الكيمياء

 ، ولعل الدرس يكون العناصر عبر موضوع الذرات والمركبات المثال

 

 

   مسار القيم عبر منهج تعليمي  5شكل )

حيث تدور االلكترونات حول البروتونات، وقد وجدنا ما تم   راتامدرة لـكل ذ  ذلك أن

عملية التشــارك والتعاون فيما عبرها حيث تتم  يونية"  مصــطلم "الروابط األكاطالقه 

تلك ، ف"لمركب"  لتصـل  ،االنسـجامأن تصـل لحالة من   :والغاية هي  بين االلكترونات،

 يكون للســلوكيات القيميةشــبه ما أهو    ،نم عن ســلوكت  ما بين الذرات  "المشــاركات"

 ، مثال ذلك:ضمن مسار التعاون

نه ممارـسة لقيمة أكـسجين مع ذرة الهيدروجين على لو ـشبهنا حركة مركب ذرة األ -أ

 % من كوكب األرض لت مين الحياة.75التعاون من أجل مركب الماء الذي يشكل 

في حين   ،احدن وة بإلكترولو اعتبرنا تنازل ذرة االكســجين حين قبلت بالمســاهم -ب

ــاهمته إلأ ــع وتغافل وخفض جناح  ن الهيدروجين مسـ من قبل ثنين، ما ينم عن تواضـ

 .األكسجينذرة 
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  6شكل )

 

 يونية جعلت ذرة الصوديوم تتحد مع ذرة الكلور لتكوين مركب الملم  الرابطة األ 7شكل )

 

 بر؟ صور ال حيالثم يتبع ذلك حوار مع المنتظمين في البرنامج 

 كيف؟  و؟ يضاأ ثموهل ثمة تعاون على نشر اإل  ،ثم صور اإلو

 ثم؟  ن نحد من انتشار اإلأكيف يمكننا 

 ن نرتقي ب ساليب البر؟ أكيف يمكننا 
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 مادة الرياضيات: معلدينا  وهكذا مع باقي المواد الدراسية حيث 

 االبتدائي: مرحلة  .1

 . .. .، العدالة، ر)التآزالتصنيف، ما يعزز في مسارات قيم  والطرح،الجمع  .2

 مرحلة المتوسط: .3

والتفكر  )الت مل :النسب والكسور، القسمة والضرب والمثلثات ما يعزز لقيم .4

 . والحد من هدر الموارد .... 

 مرحلة الثانوية: .5

 . لتكامل والتعايش ... التفاضل والتكامل وغيرها ما يعزز لقيم )التعاون وا .6

ورشة األولى، بالضغط على الرابط وما يلي من كتب ستثري ما أشرنا إليه في ال

 يل الكتاب دون مقابل. يمكنك تحم

 

 

 

 اضغط على الربط لتحميل الكتب  

 

 

 

 

https://www.musl

im-

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/ 

 

    يسبم بحمده وإن من شيء إال 

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/
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/
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/
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/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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 ورش   :من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .والصفات مع األسماء 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 

 

 

 



  

 13                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

االتقان في الصناعات واإلحسان مع قيم   الثانية: ورشةال

 . رآنالق

 

ــع لكافة ما يمكن  ــوع التالي   اخترنابرازه من صــناعات، وقد  إهنا مجال متس الموض

ه في مـجال التشـــــغـيل، حـيث كان موضـــــوعـنا عن صــــــناعة اكنموذج لبـيان ما عنيـن

 المركبات.

 

 

 . آستن مارتن في مجال التطوير سيارة المراحل التي مرت بهااستعراض   8شكل )

 

ذ بارت في األسوال وما عاد إكيف نحن مع )القيم   : السنالبعد االستعراض ليبرز 

 البشر! أنفسلها وزن في 



  

 14                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 بذات المراحل في: لقيامنحتاج لس هل 

 : عبرالدعوية تطويع العلوم  -1

 .و عبارة دون أخرىأنفس حين نعمد لكلمة دون كلمة معرفة ما تهتز له األ -أ

 .نهج في الطرح مغايرب_ 

 . صور قادرة على تغيير القناعاتج_ 

 .)الحاجات، الشغف، األساسيات، معاناة البشر  :تعظيم للحظات عبر ترقب _د

 .فال نكتفي بعمليات النسخ واللصل ،صناعة المحتوىنجتهد في هـ _

)السينما  :نجتهد ألساليب غير مسبوقة في مثل اجتهاد الغرب في أساليبو_ 

 .الخ ، ووسائل التواصل االجتماعي والتمثيل

 : حاجة لتطوير منب  نهأ حدد لي ما تعتقد 

 ا بآية نظام للحد من أطفال الشوارع عبر تفعيل قيمة )الجبر  + ما يدعمه -1

 نظام للحد من ظاهرة التسول عبر تفعيل قيمة )العطاء  + ما يدعمها بآية   -2

 منتج للحد من ............. عبر تفعيل قيمة )اسم القيمة  + ما يدعمها بآية   -3

 مة )اسم القيمة  + ما يدعمها بآية  ........ عبر تفعيل قي خدمة لدعم ........ -4

 

 

   9) شكل
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   مبينللمزيد اضغط على الرابط ال

 

 ورش   :من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .ةأركان الصالعبر 

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

https://wp.me/p3

WskZ-bpU 

 

https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
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عبر أساليب   سبل التطوير لمنهج التشغيلالورشة الثالثة: 

 بهاج اإل

 

 : مع شريحة األطفال واليافعين ما يعزز فيها مسار هذه الورشة 

 

  .لبهجةا -1

  .دراكتوسعة نطال اإل -2

 . مهارات اكساب -3

   .تعزيز العلوم -4

 

 صناعة الطائرات الورقية    10شكل )
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 بعض متطلبات الورشة   11شكل )

 

 تعلمه المنتظمون عبر هذه الورشة؟ ي ما الذي س

ة هللا الرافع الـخافض، كيف يمكن   ه بصــــــف ا عالقـت ا هو مفهوم الرفع، وـم رفع أن  أـم

الرفع في اللـغة  ولـعل في وـطانـنا،أن نرفع أواـلدي ألمنحهـما ـتاج الوـقار، وكيف يمكنـنا  

 .ما يعزز لذلك العربية )النحو 

 

 

 االرتفاع ربط رفع الطائرة بالرياضيات الحديثة وأثر المقاسات في مدى   12شكل )
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    13شكل )

 

فهي عملية تمتزج فيها الرياضيات بالتشغيل عبر تطبيقات وقيم الرفع والخفض 

 مم. واألسواء للمواد أو الحضارات 
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   14شكل )

 

على ما توصل إليه الغرب من تقدم في علوم الفضاء لربط التطبيقات بما   تعريجيتم ال 

 .يحفظه الطالب من القرآن

 

   15شكل )
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 .ة من مسافاتي مسابقات مدى ما تقطعه الطائرة الورق   16شكل )

 

 ورش   من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . ةالتطبيقيالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .األسماء والصفات مع 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص
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 صور األسماء والصفات الورشة الرابعة: معرض 

 

 ســيكون عبر كل ما خلل هللا وأبدع في التعبير عن األســماء والصــفات الخاصــة باه

ــترات" مجرد نموذجا عما نعنيه، ولعل عبر هذا النموذج ما كو نه، وما يلي من "بوس

ائمين على تفعـيل دور مركز تحفيظ القرآن بـما ال   ـبل   ،ركـنه  ينحصـــــرا فييـحث الـق

 يجعله متفاعال مع منسسات المجتمع من حوله عبر معارض فنية وعلمية وتشغيلية.

عدادها عبر ما أدرجه د. محمد راتب النابلســـي في مجال إي من تصـــاميم تم  يل وما

جانب التذول الجمالي،  ، فالتصاميم تنمي جوانب عدة منها  عجاز العلمي في القرآناإل

 .يمانيساس هو جانب المعتقد اإلومنها الجانب العلمي والمحور األ
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   17شكل )
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 ش ور  :من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . القرآن لمنتجاتتحويل قيم 

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .دبيةورشة األ نادي ال

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13 .حاالت إلنجازات عملية 
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 تمارين التجسير ما بين الصور واآلياتالورشة الخامسة: 

 وعالقاتها بالصناعات والعلوم

 

 :تتعدد فيها التمارينوهي ورشة 

 (1)تمرين 

ر لما وقشر األقالم الخشبية ويطلب منهم تطويع الويوزع على المشاركين قش

 يعزز لرسالة قيمية.

 

 

 ما القيمة التي يمكن برمجتها عبر قشور األقالم؟    18شكل )

 

 :فيالقيمة  تكمنيمكن أن  هل

 ؟ إعادة التدوير -1

إعادة تدوير القناني الفارغة بدال من يكون  ن نحققه عبر أما الذي يمكن  •

 مصيرها القمامة؟
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 من الممكن تهذيبها لتستقيم وتثمر! سمات سلوكيات البشر السيئة على تنوعها  -2

 حوار عما يمكن أن تكون تلك السلوكيات؟  •

 . الحياة جميلة بالرغم من آهاتها -3

 ما صور اآلهات، وما موضوع الجمال فيها؟  •

 .المسير بالرغم من العوائل وأكملاسترخي  -4

 متثال االسترخاء في ظل عوائل محيطة؟اكيف يمكننا  •

   .والكدالجمال يدرك بعد الكدح  -5

 ما التطبيقات العملية بناء على كل نقطة من النقاط السابقة؟ •

 

 (2تمرين )

ـسم، 20يوزع على المـشاركين "لوح زجاجي أو بالـستيكي ـشفاف " مربع بمقاس 

ويطلب منهم تطويع اللوح لما يعزز لرسـالة قيمية عبر أسـلوب "االضـفاء" معزز 

 .بآية قرآنية

 

 لوح شفاف    19شكل )
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س  ليصبم كالمظلة ليدعوك للدخول  وحش وعورةستفال ت  ،طيف الشمس )تقو 

ال بعد  إبيض أفتلك األلوان ما تجمعت لتشرل بلون  وقلة الماضين فيه، الطريل

 . ليه ألميالإالتكامل الذي مضت 

 

 

 يتم تمرير اللوح الشفاف بما رسم عليه على ما حولنا     20شكل )

 

بِِل َكۡيَف ُخِلقَۡت  : ناول اآليةولعلها تكون فرصة لت  َوإِلَى   ١٧﴿أَفاََل يَنُظُروَن إِلَى ٱإۡلِ

َوإِلَى ٱأۡلَۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت   ١٩َوإِلَى ٱۡلِجبَاِل َكۡيَف نُِصبَۡت  ١٨ٱلسََّمۤاِء َكۡيَف ُرفِعَۡت 

 ٢٠-١٧ :الغاشية﴾ ٢٠

  .السماء ❖

   .اإلبل ❖

   .األرض ❖
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 بصار؟ ما الفرل بين النظر واإلنظر؟ كيف يجب أن يكون اللنس ل حينها 

 المختبرات؟عبر هل بمجرد )الت مل  أم بالبحث و

 

 

    21شكل )
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 االرتقاء   22شكل )

 

 عمل  +يمان إ) نهماأحيث  االرتقاءمرتكزات ولعلنا نناقش 

 وماذا أيضا؟   مطالعة +تطبيقات) نهماأكما 

  ؟ )واستعمركم فيها كيف نطوع ما تعلمناه لما يعزز 
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 ورش   :من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . عليك أحسن القصصنحن نقص 

 10 . ي والحقيقةاالفتراضالواقع  

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 
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 عبر أركان الصالة الورشة السادسة: التشغيل

 

ــ:  بالحظ حين نتلفظ في الركوع   ،والسجودفي الركوع  وفي   ،)سبحان ربي العظيم ــ

جود  ــ:  بالـس حظ طبقات البرمجة اللحظية مع كل منهما الو ،)سـبحان ربي األعلى ــــ

ـسبحان ربي العظيم مع كل تـسبيحة، فمع  حين تـستحـضر أـسماء هللا الحـسنى وـصفاته

 .)الوهاب، الغفار، الجبار، الرافع الخافض، الباسط القابض... : لعلنا نستحضر

األكبر، القوي، المتين، الجبار، الرافع )  :نســـتحضـــرلعلنا ســـبحان ربي األعلى  ومع  

 .الخافض، الباسط القابض... 

 ليها مع كل منهما؟ إحلل نفال التي واآل مرناونس ل ما الشعور الذي يغ

 في التشغيل:مر مماثل واأل

 ن يكون التشغيل والتعمير عبر اسم )الجبار ؟ أفكيف يمكن 

 )القوي ؟ ن يكون التشغيل والتعمير عبر اسم أوكيف يمكن 

  ؟ عبر اسم )الباسط القابض ن يكون التشغيل والتعميرأوكيف يمكن 

 

 

 

   حمل الكتاب بالضغط على الرابط  للمزيد

https://wp.me/p3

WskZ-brE 

 

https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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 أشهر  3قضية للمعايشة ألسبوع لمدى الورشة السابعة: 

 

دائم  المحورها القضية ونجعل لكل أسبوع قضية و أشهر 3نعمد لروزنامة مداها  

 وذلك وفل التالي: من أسماء هللا الحسنى وصفاته اسم

 

 

 

ومارسها تشغيال   ااسم لى اثني عشرقد تعرف ع أشهر 3 ىمد علىالحافظ يكون 

 .خارج مركز تحفيظ القرآن

 ثال ما يلي: منجد على سبيل ال عام  20-17مع اليافعين )ف
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 .لمناقشة وعرض نتائج المنتظمين في البرنامج  اعقد حوارولعلنا ن ➢

   .زتشكل لجنة تحكيم لتقدير مدى استيعاب االفراد وتحرر شهادات وجوائو ➢
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 ورش   :التشغيلمن التحفيظ إلى 

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 
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 تحويل القيم لمنتجات ومشاريع الثامنة: ورشة ال

 

مستحقي  يتم رسم مسار قيمة العطاء بعد التعرف على اآليات القرآنية الداعية للبذل و

 على التعلم.  حثالالصدقات و

 

 

 لبرمجة قيمة العطاء عبر تفعيل الحواس   23شكل )

 

 مسار من المسارات لتحويله لما يشكل منتجات أو خدمات. اختيارثم يتم في كل مرة 

العطاء

المال

العلم

الزكاة

الوقت

التطوع

التكامل

اراالبتك

التأليف

خدمة 
المجتمع

القيام 
ة بالمسؤولي
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 اختيار الزكاة كقيمة لتحويلها لمنتجات  24شكل )

 

 مسار التحويل    25شكل )

 

نتج الذي سيعبر عن  ولية لتشكيل الماختياره كمادة أونقصد باألداة العنصر الذي تم 

 : القيمة كما في عناصر الشكل التالي

االداة  +القيمة  المنتج
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   26شكل )
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 ماذا نقصد بتفعيل الحواس؟ 

ذـلك إن علـمت أن برمـجة المعلوـمة في اـلدـمال تتم ليس عبر ـحاســـــة واـحدة ـبل عبر 

مجموـعة أو مزيج من الحواس الخمس، ولـكل ـحاســـــة ـما يجعلـها متفردة عبر مـقدار 

 ثير يختلف عن الـحاســـــة األخرى، وهو ـما يـطالعـنا ـبه الســــــيد ـمارتن  مـحدد في الـت

تكونغ عن مسم ميداني أجرته  مريكية في هوو األألندستروم، مدير شركة بي بي دي  

شـــركته شـــمل معظم شـــعوب العالم، كشـــف فيه عن أولوية ت ثير الحواس في اتخاذ 

وما يلي رسـم بياني   ،قرارات السـلوك، وحجم قدرتها في برمجة المعلومة في الدمال

 عن نتائجه:

 

 

 درجة ت ثير الحواس في برمجة المعلومة في الدمال   27شكل ) 

 

ليه في البيان السابل، فهو يعني أن عملية برمجة القيمة إوبناء على الترتيب المشار 

حال تم تطويع حاسة البصر فيها سيكون أوقع وتليها حاسة الشم والسمع وهكذا،  

بل لعل البعض يت ثر    ،ورة تساوي كافة البشر في ذلك الت ثيروهذا ال يعني بالضر
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المتوسط العام للبشر يعزز للبيان   إنن لنقل بشكل أكبر عبر حاسة دون حاسة، ولك

 ليه وفل الترتيب السابل. إالمشار 

 

 ليظل السنال كيف يمكن تطويع الحواس في البرمجة للقيمة؟

دراكها عبر ملبس يحمل  إاء عن الزكاة مثال يمكن  فان عملية تفعيل حاـسة اللمس عبر قيمة العط

ليه الالبس يتم برمجة القيمة عبر حاســـة إدناه للقميص، فمع كل ارتداء يعمد  أالتصـــاميم المبينة  

%  58% ناهيك عن حاـسة البـصر التي هي وفل البيان الـسابل ـستعزز بنـسبة  25الملمس بنـسبة  

ذال فيمكن   ــة الـم ا عبر ـحاســـ دـمال، أـم اإفي اـل اء    مع ـكل  دراكـه ا  أجرـعة للـم ه من  و ـم تفضــــــل

 %.31مشروبات ساخنة مثال عبر الكوب المبين أدناه وهو ما يشكل البرمجة بنسبة  

 

 

 

 

 % تعبر عن فريضة الزكاة،2.5نسبة    28شكل )

 واللون األحمر يعبر عما يقتطع من المال  
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   29شكل )

 



  

 41                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

  ب حذيتهملتبرع  ليه المتبضـعين  ما يلي تحويل موفل من قبل ـشركة بيع أحذية، تدعو ف

ــتفادة  القديمة كي يتم إعادة تدويرها لصـــالم الفقراء، وبناء على تبرعهم يمكنهم االسـ

 حال تم شراء حذاء جديد.من خصم 

     

 

   30شكل )

 

لمنتجـــــات والظــــواهر المجتمعيـــــة الســــالبة مـــــن الممكــــن أيضـــــا تحويلهــــا 
ــاجم ــوذج نــ ــالي نمــ ــال التــ ــي المثــ ــة، وفــ ــاريع إيجابيــ ــي  ومشــ ــك فــ ــن ذلــ عــ

ــتحو ــين يــ ــرت بــ ــي انتشــ ــلحة التــ ــي أل األســ ــباب فــ ــراهقين والشــ ــدي المــ يــ
ــدول األإ ــدى الـ ــت حـ ــين حولـ ــة، حـ ــدايا والزينـ ــن الهـ ــات مـ ــة لمنتجـ ــى إفريقيـ لـ
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ــدت ذات  ــات اعتمـ ــم أمنتجـ ــي تـ ــلحة التـ ــام األسـ ــن إرقـ ــاليب مـ ــر أسـ ــا عبـ ذابتهـ
 التشكيل. الصهر وإعادة

 

 

 أسلحة بعد التحويل من اكسسوارات مصنعة   31شكل )

 

 لمنافسة في األسوال؟ ليتساءل وهل سترقى منتجاتنا   ولعل البعض

 لنس ل السنال التالي:السابل لإلجابة على السنال 

 ما الفرل فيما بين هاذين القلمين؟ 

 

 ما الفرل فيما بين هاذين القلمين؟    32شكل )
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 سالمهإ أعلن ديب الفرنسي الشهادتين حيناأل "فكتور هيغو"قد وقع فيه فإن قلنا إنه 

في تصــــورك أيهما يكون ذو قيمة وقابل للعرض في المتاحف ويباع بعد زمن بمبلغ  

 وقدره؟ 

نهم اعتمدوا  أذ إكون له قيمة وتفضــيل  ينتاجهم ســإ إنا، وكذلك مع ما ســينتجه الطلبة

ــا عن  ــار اإلنتاج عوضـ ــتهالكمسـ ــوا منتجاتهم للبيع عبر أكما   ،االسـ نهم لو عرضـ

نهم ـمارســـــوا القيـمة عبر أر ـناهـيك عن  هم أولـياء األموـف ول المشـــــترين    ،معرض

  .تفعيلهم للحواس

 

 

 

 اضغط لتحميل الكتابللمزيد 

 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
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 ورش   :التشغيلمن التحفيظ إلى 

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 
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 نحن نقص عليك أحسن القصصالورشة التاسعة: 

 

 

 

 صناعة لقطة الفيديو؟ القصة ب ما عالقة

منها رســــم   عدة  تكمن قوة الت ثير في صــــياغة القصــــة في اســــتيفاءها أركان

حداث بما يعزز للحظات يكون  الـشخـصيات ومنم كل ـشخـصية ـصفات وتداخل األ

ــية ،  عظم في برمجة القيمأفيها المجال   ــتعراض شــخص وعليه لنالحظ كيف تم اس

 موسى وهكذا.الشيطان، أو فرعون، ماذا عن نبينا 

ــاليب ترتيب اللقطات وفي  ــناعة من أسـ وكذلك لقطات الفيديو فهي تعتمد على صـ

 ج قادر على استمالة القلوب. نه

ســرارا اعتمدت على الســرد  أفي القصــص القرآني" يقدم   اريوكتاب "حركة الكام

ي ن ـيدركـها ـحافظ القرآن ليرتقي بخـطاـبه اـلدعوأالقصـــــصـــــي في القرآن جمـيل  

 التوجيه.رشادي في واإل
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 لضغط على الرابط ب باالكت  للمزيد حمل

 

 

   القصص القرآني  فى حركة الكامرة 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
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 ورش   :التشغيلمن التحفيظ إلى 

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . حسن القصصنحن نقص عليك أ

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 
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 . والحقيقةاالفتراضي.الواقع : عاشرة الورشة ال

 

 virtual realityما هو الواقع االفتراضي؟ 

ه أنهو نوع من اإل ل فـي اع العـق ام يتم اقـن ا يراه    يـه دم ـم الرغم من ـع ا، ـب موجود واقـع

ــة اإل ــائل تقنية رقمية ليتم عبره الت ثير على حاس ــتخدام وس ــار وجوده، وذلك باس بص

 والحواس األخرى.

 

 

 V.Rالرنية االفتراضية  اري كام   33شكل )
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 سباعية افتراضية لواقع غير موجود 

 

 

   34شكل )

 

 

 للماء  افتراضيةالسراب رنية   35شكل )

واقع 
افتراضي

االحالم

الوهم

السحر

االشاعةاالعالم

الظن

الجنون
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 الجهاز  :1وة خط ال

A.  ن ـيدـخل في التجرـبة جميع الطلـبة أـبل يـجب    ،الجـهازال يتم شـــــرح ـما يقوم ـبه

  .قبل الشرح

B. اط ا تكمن في عـدم الـت ثير عليهم كي ال يحـت ك  واوالفكرة هـن ن عنصـــــر أ، ذـل

 ة مطلوب إلنجاح الورشة. المفاج 

C.  ــاعر انتابت ــة بالتجربة اإلعراب عن مش  درق أكبريتم بعد تلقي الخبرة الخاص

 ثناء معاينة الواقع االفتراضي.أممكن من الطلبة 

 

 :يوجه السنال التالي :2الخطوة

A.   دون ل تعتـق دم لخطوات ـه الخوف من التـق ذين شـــــعروا ـب ه  لـل ن أمن الممكن  أـن

ــجين من دون   ــاحة التي غالل ودون زنزانة لنجده  أنجعل السـ ممتثال في المسـ

 خصصت له في الحراك في سجنه؟ 

B.   ــوركم ــبة ل_في تصـ ، ما الذي منعكم من قرار _تقدموا خطواتلذين لم يبالنسـ

 التقدم، هل العقل أم القلب في ظنكم؟ 

C.  ثنـاء التجربـة التخـاذ القرار؟ هـل أمـا هي العوامـل التي كـانـت تنثر علينـا

 )البصر، العقل، أم القلب ؟ 

 

   يمكن راه ليس بحقيـقة كيف تن اـلذي  أ كدراـكـمام إلخطوت خطوة نحو األ  أـنكـهب 

ــورأن ي كعقلل ــيتعاطى   ؟ مراأل  تصـ  على  تقدم خطوة؟ هلتكي   قلبك ذلكوكيف سـ

يمان القلبي الذي نقلته لنا الحواس اإلأن  م أمر بالحواس والقلب ن يحسـم األأالعقل 

 حقيقة؟ اصالً لم يكن 

نما إراه تن الذي كنت أن توهم العقل  أقد انهزم القلب واســتطاعت حاســة البصــر  ل

  !ت معركة التجاذبي التي حسمن الحاسة هأكان حقيقة، ما يعني 
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 مر؟ بصار األم خاطئاً حين حسمت حاسة اإلأن قرارك كان صائباً أهل تعتقد 

،  العقل والقلب)مام أننا صـرنا أيعني    لغينا حاسـة البصـر في اعتماد القرارأحين 

ه ان يتـخذ  أ  يـجب  وعلـي ا بين )اإل  ن القرارأ  يأالقرار،    أـحدهـم ان ســـــيكون فيـم يـم

في تصورك من الذي يجب   ،_ال وهو السلوك_أالجوارح  جيب  والمنطل  كي تست

 ن يحسم هنا العقل أم القلب؟ أ

 

 : نحن هنا أمام ثالثية في الت ثير إذن

 .بصارالحواس: عبر اإل

 .العقل: المنطل

 .القلب: الخشية ومشاعر الرهبة

 

 ما يلي: ستتضمن إفادات الطلبة لعل 

بل   ،بالخوفي كحقيقة، شعرت دا لنه بأفبالرغم من كونه واقعاً مصطنعاً غير  ➢

 .مامخطو حتى لمجرد خطوة نحو األأن أبالرعب من 

الحواس

القلب

العقل
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فهل ترى تلك الحشرات التي لم تكن تتجاوز سقف الوعاء الذي وضعت فيه  

بالرغم من عدم   ،دمغتها كي ال تجتازهأكانت مقيدة بواقع مصطنع برمجناه في 

 تواجد ذاك المانع في سقف الوعاء!

 

 

   ار حتى بعد فتحها!ت لم تعد قادرة على الخروج من الجرشراالح   36شكل )

 

 معركة الحسم:

يمان يكون هو القائد  يمان والمنطل، ولعل اإلمناص من تظافر فيما بين اإلفال  ➢

 . في ذلك، حال عززت الحواس لما يشوش العقل فيستجيب العقل

 نستفيد من ذلك:  ➢

اس ولعل المنطل يصدقه،  لعل هذا ينقلنا لموضوع الدجال، الذي تعاينه الحو ➢

 .يمان الموقفاإل حينها ليحسم 
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 :تكمن أهمية هذه الورشة

 . كي يتمكنوا من التحكم في قيادة النفس والجسدتعزيز مدارك الطلبة  ➢

 .تعزيز القوة التي يمتلكها القلب في حسم األمور ➢

 . يمان حرج )الحواس، المنطل، اإلالفصل فيما بين الثالثي ال ➢

 

 

 

 لضغط على الرابط  الكتاب با للمزيد حمل

 

لذلك بينا أهمية )تفعيل الحواس  في برمجتنا للقيم لما لها من  ئرة الحواس:دا .1

 في الت ثير على السلوك.  وأثرأثر فاعل في حفظ المعلومة 

 ن تترأس القرار نيابة عن القلب.ألكن نلغي الحواس حين تريد الحواس  .2

التحليل" و " المنطل" لكن بشرط  للحواس "سعة" فهي تعين على "التبين" و "  .3

 . تحسم" وال أن "تعين

 : الواقع نوعان  .4

 . ملموس         -أ

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
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   .افتراضي  -ب

يتم برمجتــه عبر وســــــائــل اإل الرقميــةواالفتراضـــــي   .عالم والبرمجيــات 

 

فـــ ــيـــه  ــل ــوانوع ــعـــد  األل ت ــوى  وال  ــون  ســــ ــك ت ــيـــة  أن  ــول ط ــوجـــات   . م

ل ليس صـــــلـب ب زـح ا    اكوـك دو لـن ا يـب ازي  إوكـم ا ـغ دروجين وا)نـم لهليوم  الهـي

مكونــاتهــا   طينالمضـــــغو بحكم  الصـــــلبــة  هي  والحلقــات  حجر،     .من 

 

 

 الحقيقة كل ما تراه يمثل  بالضرورةليس   37شكل )

 

 هل الطفل يلمس رأس صخرة أم تراه جبل من بعيد؟   38شكل )
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ومواقف نبينا موسى مع  الحقيقة: هو كل ما وراء الواقع المدرك بالحواس، نموذج 

 خير شاهد على ذلك. )سورة الكهف  الم في الخضر عليهما الس

 

 

 طفل لوح الكاكاو   39شكل )

قـصة الطفل الذي  في مثل   افتراـضيةدراك أيـضا يتم عبر مناقـشة حاالت تعزيز اإل إن

ــطي  ــل على لوحس ــديقه في الفص ــرف الكاكاو من حقيبة ص ــ ل بعدها ما التص ، لنس

 المناسب أمام تصرف كهذا؟ 

ــاركين في حلقة ال ــبابا يرجح فلعل المشــ نذار بعدم  ون التوبيخ واإلتحفيظ إن كانوا شــ

 معاودة ذات السلوك غير المهذب المشين، ولكن على المربي أن يس ل:

النصــم    بل وتوجيهبل تشــجيعه لعمل مماثل مســتقبال،    ،توبيخهمجال لعدم    ثمةهل   -

 ؟ بدال منه لصديقه

المربي ، أبلغهم اكدراإل  عنفإن عجز المشــاركون فلعل المشــاركين يرفضــون ذلك، 

كر جعلته مضـطرا ومتخطيا أمر  أن لوك الطفل كان عن أزمة حادة من مرض الـس ـس
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ية أن يصـاب  تئذان فلعل زميله لن يوافل على منحه لوح الكاكاو، وخـش غماء اإلباالـس

ن له حالة الطفل المعتدي كما لن يوبخ المعتدي  تناوله، وعليه ســـينصـــم الزميل ويب

ــطرتردد في المرات القادمة على فعل مماثل )حال ولعلنا نبلغه ب ن ال ي ــيا اضـ   ناسـ

 جلب سكاكر تنقذه من أزمته المرضية.

 نجده عبر مواقف في مثل: اإلسالم والقرآن حيال الواقع والحقيقة

في لحظة عليه السالم ماذا كان يرى ابن نوح وماذا كان يرى نوح  ➢

 عصار؟ اإل

 للمنطل )العقل  حين كان سلمتراه است أ للحواس؟ ابن نوح استجاب ذا الم ➢

  !ن يغمره الماءأمنطقيا من  أكبرلجبل ا

 ، في نبذهم الحواس؟ ماذا عن سحرة فرعون ➢

كان المشهد  فوتغافله عن الحقيقة،    الحظ اعتماد فرعون للحواس والمنطل!  ➢

ــحرة، فرعون، نبي ثالث فرل اماماً واحد ــحرة الحواس   ىلغأ ،  ين)السـ السـ

تسـلموا للقلب عفرعون الحواس بالرغم من   يلغ، ولم  والمنطل واـس آيات   تـس

 !معززة للحواس

، مستسلمة للحواس، فخذلتها الحواس،  وكشفت عن ساقيهافي )كما نجد  ➢

 .منمنةنحو القلب بلقيس فلم يسعفها المنطل فصارت 

 :في اعتـماد معـيار للحواس ومـنه للمنطل ومـنه نحوعلـيه الســـــالم  ابراهيم   ➢

)الحواس والعـقل والقـلب ، ثم كي   :ة للثالثييـمان في قفزات ثالث معززاإل

ه   ا ذـلك طـلب مـن ابذـين  أهللا  يبرهن لـن ه، ـن ا م ابـن دـم ذاً للحواس والمنطل مـق ـب

 .القلب

لم حين يذكر لنا نيوتن عبر معادلة رياضـية الذي عثر عليه، إفنحن  ❖ تـس ذ نـس

 حاطة علمية مماثلة.إا من نحاطته العلمية، وعدم تمكنإفال نجادل، بحكم 

فننمن بقدراته  ،للطبيب الذي ســـيعمد لعملية جراحية للقلب  ســـتســـلموإذ ن ❖

 والعملية.حاطته العلمية إو
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لننمن بـما ـيذكره هللا لـنا دون    ،ن نســـــتســـــلم لـما لم نحط ـبه علـماأـلذا ال ـبد   ❖

 مر للعقل أو المنطل.تعريض األ

حاطة فثمة دائرة من العلوم مما لم يكشف لنا بعد والمستقبل كفيل بذلك، واإل ❖

ــم  بـــ ــلـ ــعـ ألالـ ــلـــة  ــيـ ــتـــحـ ــيـــط مســـــ ــمـــحـ الـ ــده  وحـ هـــو  هلالج لج  هللا   . ن 

حتى لو جاء   ،في يد هللا  لما تسالم الكاملواالس  نستسلم فاإلسالمن  ألذا علينا  

ــمن هذا مع عالم واألليظل الوهم واأل ه،العلم بما ال نعرفه لنلجئ  حالم ض

األ ــم  حســـ ـي ـل ــي  راضـــ ـت االـف ع  واـق راـل م     :ـم ـي ـــل الســـ لـــب  ـق وم)اـل ـم ـخ ـم   .اـل
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 ورش   :التحفيظ إلى التشغيل نم

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .عبر أركان الصالة

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تحويل قيم القرآن لمنتجات

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . راضي والحقيقةالواقع االفت 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 

 

 

 



  

 59                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 (الورشة األدبية)  مارينت الورشة الحادي عشر:

 

 

 

 دبي  غناء األنموذج تقريبي في مسار اإل   40شكل )

 

 عام 12-8العمرية  لمرحلةل

 إلى: تهدف مجموعة األنشطة التالية 

وحيويته تنبع من فكرته وليس بالضرورة أن نبين لمرشد النادي أهمية النشاط  -1

دوات ال تعني أننا أمام عائل نحو  فمحدودية األ  فيه،دوات المستخدمة بتعدد األ

   األنشطة.تفعيل 

أن نقدم للمرشد نموذجا حيويا نعزز من خالله »القيم« بشكل غير مسبول   -2

 لشريحة المستهدفة. ل بهجةإدخال الحيوية وال ىوقادر عل

 نشطة ستعتمد على: وفكرة هذه األ

  .الطالقة .1

   .التلقائية .2

 . بداعشحذ الفكر واإل .3
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  .الكشف عن العالقات .4

 . آلية تشكل المفاهيم علىالتعرف  .5

  .دارةمهارة اإل .6

 . ما بداخل الالعبين من أفكار وقيم ومفاهيم، وتهذيبها استثارة .7

 األدوات المطلوبة للعب:

  .حجر زهر -1

   . قائمة من كلمات عشوائية -2

  . قائمة بعناوين »قيم« ذاتية أو مجتمعية -3

   .أو لوح للكتابة عليه \أورال وأقالم للكتابة  -4

 قائمة الكلمات:

 تي: وفل الشكل اآل الكلمات،يمكنك أن تشكل قائمة من 

 

 )ب(  1 2 3 4 5 6

 1 نعاس  برتقال  ةزرار وسادة شمعة  إسمنت 

 2 مبراة  كاشف دعفض وسام صدر سماء 

 3 حديد  ورقة صدر طاووس  مسمار  غيوم 

 4 ضوء ماء حقيبة  شطة قبعة  هاتف

 5 رأس كوب  حلو حليب  شباك حذاء

 6 حاسوب  صلب ملعقة  حائط  جذع  رغيف 
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 )أ(  1 2 3 4 5 6

 1 حجر  مزهريه  شبكة  مصيده  ضمان عضلة

 2 كتاب  مفتاح  عام فيلم طابع  فم

 3 انصح  جاسوس  قرص سعال  هضبه سلة 

 4 طاوله قهوة سمك غابه سلطة ليل 

 5 قلم  عطر  حبة  قمامة عالمة   باب

 6 سرير  عسل عصير  عنوان  تجارة  حقيقة 

 

 ي: توفل الشكل اآل القيم،يمكنك أن تشكل قائمة من و

 

6 5 4 3 2 1 
 

 1 احترام  توبة  غفران تآزر  حكمة  مسنولية  

 2 عفو حفظ  جبر  دعم حلم صدل

 3 مساواة مير ع ت  زكاة حرية  صبر  عدل 

 4 إرادة  رشاد إ عطاء بساطة نصرة ودود 

 5 عزم نظافة كرم  تراحم  تعاون  محب 
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 6 مثابرة  اجتهاد  أمان سالم بر  تسامم 

 

 كيفية إدارة النشاط 

وقائمة القيم مع كل تمرين   الكلمات،حجر الزهر هو من سيختار من قائمة  -1

   .نبدأه

 تختار ناطل رسمي يمثلها.جموعة وكل م  مجموعتين،يتم تقسيم الطلبة إلى  -2

 مسار القيمة  تمرين

سلطة« » ،««، »قرصالكلمات »مزهرية اختارفرض أن حجر الزهر  على -1

 « من قائمة القيم. »السالمقيمة  علىمن قائمة الكلمات، ووقع االختيار 

 بين:يطلب من كل فريل التعبير عن عالقة مدعومة بمبرر فيما  -2

 السالم« ثم  » وقيمةكلمة »المزهرية«  ➢

 ثم   السالم«وقيمة »كلمة »القرص«  ➢

 .السالم«وقيمة »كلمة »السلطة«  ➢

 .إفادات الفريقين علىيعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء  -3

يتم تحليل نتائج المسار بما يشكل »إيقاع« و »أسلوب تفكير« حيال نتائج كل   -4

  فريل.

 يلي:قد تكون النتائج وفل ما 

من خالل إهداء باقة زهور ضمن   «،السالموقيمة »هرية« مة »المزعالقة كل ➢

 مزهرية لصديل 

دائرية القرص تفرض أن يعم السالم   «،السالموقيمة »وكلمة »القرص«  ➢

 لها وليس بقعة دون بقعة. رض كاأل
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تعزز بنية    باألليافف كل السلطة الغنية  »السالم«،وقيمة وكلمة »السلطة«  ➢

  .أمراض السرطان باألخص مراض عن األ ةسليمة للجسم بعيد

 

 إفادات الفريقين علىيعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء  -5

 

 التفكير:يقاع وأسلوب اإل

سلوب التفكير يتشكل بتعدد الزوايا الخاصة بالطرح،  أيالحظ كيف أن  •

 كمعزز للحواس الستشعار قيمة السالم   ةمرة كهدية ومر استخدمتفالمزهرية 

ساسية كالطعام ومرة أاطي معه مره كمادة معبرة عن حاجة تم التعوالقرص  •

ع  وكذلك مع كلمة السلطة مره كطعام ومرة كتنوع ثقافي وتنو كمفهوم،

 عرقي.

 الربط  ارتمرين شحذ مس

كلمتين   اختياركلمة واحدة يتم  اختيارنعمد إلى ذات التمرين السابل، وعوضا عن 

 مثال ذلك:  الواحدة،مع القيمة 

والقيمة التي   قمامة“،“وفيلم“  التاليتين،”الكلمتين    علىختيار العشوائي  قع االحال و

   .“عشوائيا” عزم اختيارهاتم 



  

 64                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 المثال: سبيل  علىفتكون نتائج التمرين  

  ى الشارع بتصوير فيلم عن مد   علىكان البد من إحراج سكان المنازل المطلة  ➢

حاويات المخصصة لذلك، ال   في  بإلقائهاتماديهم في إلقاء القمامة دون االلتزام  

 بالعزم النتشالها.  حاثييهم

مثل” جامعة بينه أو في    عالقة  الحظ هنا شحذ الذهن لدفعه للربط فيما بين ما ال •

 “  مثل” العزمقيمة  حيال القمامة“” والفيلم“

 :ىعلإن عملية البحث عما يشكل رابطا هو في حد ذاته، يمرن العقل  •

في ـهذا الكون   شـــــيءوأي    شـــــيءا بين أي  اـلدوام ارتـباط فيـم  علىأن هـناك   -1

  .المحيط بنا

  شــيءفعل مع كل الشــحذ واالرتقاء باســتشــعار الجانب القيمي الذي يجب أن ي -2

 حولنا.من 

 تمرين التصنيف

  :إلى مجموعتين ينيقسم الالعب -1

د إلى    -2 اريعـم ه من    الكلـمات،مجموعتين من    اختـي كلـمات   6ـكل مجموـعة مكوـن

 عشوائية االختيار.

مجموعه أو مجموعتين بما  ىتعمد كل مجموعة إلى إعادة تشــكيل الكلمات عل -3

قيمة أو أكثر يتم    التصـنيف،بحيث يكون محور    المنطقي،يعزز تصـنيفا له مبرره 

 عشوائيا من ضمن قائمة القيم. اختيارها

  :ىولاألالمجموعة 

  للحل:فيما يلي مثال  •

 المجموعة الثانية: 
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 ““، “البرهو” رحمةالعشوائي للقيم  حال كان االختيار 

 

 رحمة  المبرر

 ضمان   . نجاز رحمةإن مس لة ضمان اإل

مرض  من  اللحوم البيضاء تقي  

  . فهي رحمة لالكولسترو
 سمك

قدرة العضلة في القبض والبسط رحمة  

 .نساناإل ىنجاز لدتعزز اإل
 عضلة

 البر المبرر 

الطاولة لكبير السن  علىوضع القهوة 

ني من مرض خشونة الركب  الذي يعا

 . البرهو من 

 طاولة 

تخليص منزل والديك من القوارض 

بشراء مجموعة من مصائد القوارض 

   .هو من البر

 مصيدة  

 

 

مع إثراء   التصــنيف،مارســوا عمليات   بينويالحظ في هذا التمرين كيف أن الالع

ال يبدو أن لها  وإغناء ما يمكن أن تعنيه القيمة المختارة من خالل كلمات عشوائية  

وهو نوع من أنواع تفعيل القيم ونوع من رفع   االختيار،عالقة مباشرة بالقيم محل  

  عملية.معدالت االستشعار بما يمكن أن يكون للقيمة من تطبيقات 
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 تمرين تفعيل القيم

  .تين عشوائيتينإلى كلم اعمد -1

ـلك تجتمع علـيه تـما يمكن أن  ىعل  اعتـماداـحاول أن تنطلل من قيـمة إنســـــانـية  -2

  .الكلمتين

ارـنة بقيـمة أخربين كيف أن القيـمة المخـتارة هي األ  -3 رـها مـجددا ايخـت  ىمـثل مـق

 حجر الزهرة.

  .عصير تجارة،مثال:  •

 قيـمة”إنه من الممكن أن يكون محور القيـمة الـجامـعة فيـما بين تـلك الكلمتين هي  •

مانة“، فال يمكن أن نتصــــور أن يقوم التاجر ببيع عصــــير فاســــد منتهي األ

 الصالحية.  

 تمرين التطوير والتحسين

والتطوير قد يعني )الكبر أو   والتحســــين،هناك مجاالت عدة لعمليات التطوير  •

 ما.أو حل مشكلة   الصغر  في الحجم

ما،  يءشـكلمة عشـوائية ما يسـهم في تطوير أو تحسـين   اختياربين من خالل   •

 عشوائيا من قائمة القيم. اختيارهاحيال قيمة يتم 

  .“قيمة” زكاة“، أمام ” عطركلمة مثال: •

حذية بما يجعلها تبث عطرا زاكيا بدال من  أن نحسن من صناعة الجوارب واأل ➢

بعد   النتنه  التي    نمستوحيي ،  تدائهاارالروائم  الفرك  عملية  من  كهذا  تحسين 

  بفركها.فتبث روائم زكية ليها حبات سبحة الكهرب إتعرض 
مع أكثر من كلمة، تارة مع نفس القيمة وتارة    تكرارهومن خالل    التمرين، هذا   •

مع تثبيت القيمة وتغيير الكلمات، يسهم في عملية رسم مسار للقيمة من ناحية،  

  على إثراء ما يمكن التفكير به من مشاريع تعين    علىومن ناحية أخرى يعمل  

   العمل. يتقان “فإلو“ا حسان”ممارسة” اإل
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 مواضع الخلل  استكشافتمرين 

أنواع عديده من مواطن   والطلبة،مرين يكشف بعد الحوار الذي يتم بين المرشد  هذا الت

 قيمة. ما يستوجب بناء عليه تفعيل لقيم مجتمعية معينة حيال كل  الخلل،

 مثال:

ظاهرة   ➢ تفشي  القيد  إ حيال  من    الدراسي، لقاء  الخلل  يكون  رسوم    عارتفافقد 

أو ضعف القدرات االستيعابية للطلبة أو    الوالدين،عليها    ى المدارس التي ال يقو

   أو.. الخصعوبة االختبارات 

 إدراك الرسائل  ى تمرين رفع مستو

  .أربعة قيم بشكل عشوائي اختيارإلى  اعمد -1

وحاول أن تدرجها تحت قيمة من القيم   عشوائي،كلمة بشكل  اختيارإلى  اعمد -2

 دراج.اإلبعة المختارة بما يعزز مبررا لهذا راأل

  .كرر العملية -3

 لم يتمكن الفريل المنافس إدراج ثالث كلمات مختلفة. إذاتقف اللعبة  -4

 مثال: •

 هي: ربع المختارة إذا كانت القيم األ

 إرادة  رشادإ عطاء  بساطة 

 ربع المختارة بشكل عشوائي هي:  والكلمات األ

 كتاب 

 حصان

 ةطاول
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 قلم 

 

 ربع من الممكن أن تدرج كما يلي:فإن الكلمات األ

 إرادة  ارشاد عطاء  بساطة 

 حصان كتاب  قلم  طاولة 

 

أن الطاولة من سماتها أن تكون مبسوطة، والقلم من سماته   هو:والمبرر  •

الدوام   علىرشاد والتوجيه، ويتمتع العطاء بالكتابة، والكتاب من سماته اإل

 رادة.الحصان بالعزيمة واإل

أو  ايبين لالعبين كيف أن االشياء من حولنا سواء كانت جماد التمرين،هذا  •

 تتمتع بعالقة ما مع القيم.  احيوان

 للقيم. وهو تمرين يعزز مدارك الالعبين حيال المساحة العريضة في التفعيل  •

 

 تمرين برمجة القيمة بالمساعدة 

   . قيمتين بشكل عشوائي اختر -1

   . كلمتين بشكل عشوائي اختر -2

  .اخترتالكلمتين لرسم مشهد ينسجم والقيمة التي  استخدم  -3

   . ثانيتين.. وهكذاكلمتين  اختر -4

  .مسار القيمة ىالتمرين عل خالل نتائجتعرف من  -5

 هذا التمرين من الممكن إنجازه من خالل الصور أيضا  
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 مثال:  

   .القيمتين المختارتين عشوائيا هما: النصرة والتعاون

 .رتين عشوائيا هما: حقيقة، سريرالمختاالكلمتين 

 التطبيل: 

ال الشركة الطبية التي صنعته نصرة  إإن سرير جدتي ال يدرك حقيقة صنعه 

بشكل يسهل إدراجها تحت أي  جاءتللمسنين )الحظ هنا كيف أن صياغة الجملة 

 .السالفتين  من القيمتين 

 من كلمتين. ال ومن الممكن أن يعمد المرشد فيما بعد إلى ثالث كلمات بد

 تمرين تشغيل القيم عبر المعاني العكسية 

   . أربع كلمات عشوائية اختر -1

   .قيم عشوائية من قائمة القيم 3 اختر -2

متناقض حيال أي   ىكلمتين تعتقد ب نهما يعبران عن معن  انتقي الكلمات، من واقع  -3

 قيمة من القيم الثالث المختارة. 

 التناقض. بين تفسيرك لهذا  -4

 عشوائيا هي:  المختارةكانت الكلمات  إذا :ثالم

 جاسوس مفتاح  سعال  ة هضب

 

 والقيم المختارة عشوائيا هي: 

 رشادإ

 نظافة
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 اجتهاد 

 

 فإن حل مفترض قد يكون كما يلي: 

 .الكلمتين المتناقضتين هما )هضبة، ومن سماتها االرتفاع والعلو والظهور 

 . الظهورو)الجاسوس، ومن صفاته التخفي وعدم 

رشاد تجنبك المنزلقات التي تكون في رشاد  فقيمة اإلأما القيمة المحورية فهي )اإل

 العادة مخفية وتمنحك فرصة للظهور بشكل رشيد نظيف. 

 )مفتاح وسعال(: :أما مع الكلمتين التاليتين وهما

فنالحظ التناقض بينهما من زاوية المرور السهل والمرور الصعب، فالمفتاح يسهل 

 مرور السهل، أما مع السعال فنحن نعاني من مرور الهواء في الرئة.  عملية ال

 إن الهدف من التمرين السابل هو: 

 شياء بما يعزز القيم  تعزيز لياقة الذهن حيال ما يمكن أن يستعار من صفات األ -1

 يجعل مفهوم القيمة أكثر وضوحا حيال مسار فكرة التناقضات. ما-2 

 :درجة حول القيمة 360تمرين 

  . خمس قيم مختلفة بشكل عشوائي  اختر -1

  .كلمة عشوائية من ضمن قائمة الكلمات اختر -2

  .أوجد عالقة ما بين الكلمة وكل قيمة سالفة االختيار -3

 مثال:

 عشوائيا هي: ذا كانت القيم المختارة إ

 . تعاون –تسامم  –صدل   –مسنولية  –محبة 

 يلي:والكلمة المختارة »غابة« فيكون الحل كما 
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  .المحبة غابة من االخضرار يلف به القلب

 . عاتل الجميع علىقطع أشجار الغابات مسنولية تقع 

 يهدف هذا التمرين لما يلي: 

 . من حولنا شيءمن حولنا له عالقة ب ي  شيءأن أي   -1

  .أن مسار القيمة الواحدة متعدد ويصعب حصره -2

    .القيم أن هناك عالقات مباشرة وغير مباشرة فيما بين  -3

 العالقات تمرين

   .كلمتين عشوائيتين اختر -1

  .قيمة ما اختر -2

   .فيما بين الكلمتين والقيمة المختارة ةأوجد عالقة مبرر -3

 مثال:

  .مكبرةحال كانت الكلمتين: حصاة، عدسة 

 . الدهون إلحرالوحال كانت القيمة: ممارسة المشي 

 فإن الحل سيكون: 

وهو شبيه بدور العدسة المكبرة  لإلنساندورة الدموية ينشط ال الحصى ىالمشي عل

 حرال. اإل فعل  إلحداثشعة المتناثرة التي تجمع األ 

من حولنا،  شياء يهدف التمرين السابل لتبيان أن ثمت عالقات تجمع فيما بين األ 

ويظل التحدي في الكشف عن تلك العالقات من خالل زاوية النظر التي ترشدنا إلى  

 ذلك.
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 مغايرا في فهم القيمة    اتجاهالكلمة تفرض  ا تمرين

   .قيمة عشوائية من قائمة القيم اعتمد -1

  .ثالث كلمات عشوائية من قائمة الكلمات اختر -2

 معها.مع كل كلمة من خالل ما يبرر عالقة  للقيمة،إلى رسم مسارا  اعمد -3

 مثال:  

 إذا كانت القيمة المختارة هي” الوالء“  

 ت الثالث المختارة:  كانت الكلما وإذا

 فانوس عسل عصير عنوان 

 

 

 

 الحظ كيف أن القيمة أخذت مسارا فرضته الكلمة والذي تمثل في:  

  .مكونات وعناصر المحبة .1

  .الخبرات التراكمية .2

 . دور القرآن ومعايير الوالء .3

الوالء

محبة االمير 
عنوان للوالء

إن عصارة 
خبرات االمم هي 
ركيزه  حضارتها 

وسر والء 
شعوبها

سر والء 
المسلمين للعسل
كغذاء ذكره في 

القرآن

تعدد االنجازات 
فانوس يرشد 

المنولين ويعزز 
والء الرعية 
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  .نجازاتاإل .4

 

 : هيفمن فوائد هذا التمرين 

ة من الكلمات العشوائية  إلى قائم اعمدقيمة  أليحال تعثر رسم مسار   .1

 لرسم مسار لها.

القيمة من  ىإن لكل كلمة حظ في أي قيمة تختار، وللكلمة ما تفرضه عل .2

 مسار. 

 

 تمرين لكل مفهوم صور وأشكال وتطبيقات

 مجموعة من الكلمات العشوائية.  اختر -1

 . منها صورا وأشكاال واستخرجت مل في كل كلمة  -2

 كال” مفهوما “معينا.شواألصور هل تمنحك تلك ال  -3

 مثال:

 موت  صراخ، ضغط،حال كانت الكلمات:  

 ضغط صراخ  موت 

 الفحم الشطة موت البطارية 

 فتن الذهب لم األ نسان  موت اإل 

 الوردةفرك  الدم  الوقت

  
 جهاد اإل

 



  

 74                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 

 ضغط صراخ  موت 

الشطة تعبير بالمذال عن  موت البطارية بعد أداء نشط

 الصراخ 
 الفحم = ألماس

وكل كائن   نسان،اإل  موت

 حي  
عن  باإلحساسلم تعبير  األ

 الصراخ  
قيمته ارتفاعفتن الذهب=   

الدم تعبير بالمشهد عن   موت الوقت بإضاعته

 الصراخ  
= عطرالوردةفرك   

  
األداءجهاد = تحسين اإل  

 

 . الدوام ىيجابي علإ الممكن أن يكون  نمفهوم” الضغط “م

 ر أولي لمشكلة ستقع أو ربما وقعت.بمثابة جرس إنذا  و“الصراخ “همفهوم 

   .إلى زوال  شيءأن كل  ومفهوم “الموت “ه

 يسهم هذا التمرين في: 

 شكال والتطبيقات التي تفرضها علينا معاني الكلمة.مفهوم ما من األ استخالص -1

   ويسيره. يهذ يغحتى لو تنوعت مفهوم واحد  ،شكالاألن وراء تلك إ -2

 

 تمرين نقاط التشابه 

   .مجموعة من الكلمات العشوائية اختر -1

ثديي، من غير   ،ةحشر طائر،اسم حيوان ) اقترحلكل كلمة من تلك الكلمات  -2

 . نسان اإل
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  .التشابهوضم مبرر  -3

 بديله. حال كانت الكلمة العشوائية اسم لحيوان اعمد إلى كلمة  -4

 مثال:

 :فإذا كانت االختيارات في

 برتقال  ة زرار وسادة شمعة 

 

 ماء الحيوانات المقترحة هي: سأفإن 

 نحلة  فراشة قطة  ذبابة 

 

ــوء، والقطط تحب الجلوس   ــائد،   علىفالذباب يحب الطيران نحو مصـــدر للضـ وسـ

والفراشــة هي بمثابة وســام علي الصــدر لجمال جناحيها، والنحل يرشــف من ورد 

 العسل. إلنتاجالبرتقال 

 تكمن فائدة هذا التمرين في:

 التـشابهأو التقاء، وإدراك نقاط   تـشابهن حيال ما يـشكل نقاط توـسعة مدارك الالعبي -1

ا هذا التـشابه في عملية هي المرحلة التي تـسبل مرحلة الكـشف عن قاعدة يخـضع اليه

 إدراك “المفهوم“.

أدمغتهم ـقد تعرضـــــت لعملـيات برمـجة   الالعبون أنمن خالل الحوار ســــــيدرك  -2 

 المحفوظة.مالحظات بشكل تلقائي حيال ما يستعرضونه من مخزون ال

 

 شياء من حولنا تمرين حقيقة تفرد األ 

من حولنا وما يجعل  شياءحقيقة عمل األ  ىيسهم هذا التمرين في تعرف الالعبين عل

 كل منها فريدا فيما يقوم به من وظيفة. 
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   .ثالث كلمات عشوائية اختر -1

   .هالغاء أهم عنصر أو صفة تميز بإإلى  اعمد اختيارهامع كل كلمة تم  -2

 ساسية.  يفقد معناه ووظيفته األ  االعنصر هذلغاء تلك الصفة فإن إبين كيف أنه في  -3

 مثال:

 االختيارات هي: فلو كانت 

 كوب   ماء   مسمار  

 

  .فالمسمار يفقد صفته إذا فقد الحدية

 .والماء يفقد صفته إذا فقد صفة الشرب

  .ذا فقد صفة الحملإوالكوب يفقد صفته 

ــمار ــفته   إذالن يفقد وظيفته   غير أن المس ــنع من الحديد، والماء لن يفقد ص  إذالم يص

  .لوانا مختلفةأأخذ  إذاكان صلبا )ثلج ، والكوب لن يفقد صفته 

 فالتمرين السابل يعزز ما يلي:

ظائف التي صـــنعت من أجلها أو وشـــياء من حولنا تكتســـب معناها من الأن األ -1

 أجلها.خلقت من 

تبر بمثابة المحور الرئيس وما عداها مواصــفات ثانوية يمكن أن تلك الوظائف تع -2

 وتطويرها.ليها إاالستغناء عنها أو االضافة 

يـجب  اـلذي“بمـثاـبة” المفهوم    اعتـبارهيمكن    ةشــــــياء بصــــــفات مـحددتميز تـلك األ  -3

ا "  المفهوم، راجعوـما ـعداه يعتبر منتـجات ـتابـعة ـلذات    علـيه،المـحافـظة   تحوـيل منلفـن

 هيم إلى منتجات“. القيم والمفا
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 تمرين قوة التأثير 

   . قيمة ما بشكل عشوائي اختر -1

   . خمس كلمات بشكل عشوائي اختر -2

  الديها قوة ت ثير في منم القيمة المختارة معن اختيارهابين كيف أن كل كلمة تم  -3

 وعمقا في الفهم ومسارا جديدا. 

 مثال:  

 .الصدل“  رة”المختالتكن القيمة 

 عشوائيا:    لمختارةالتكن الكلمات 

 كاشف ضفدع وسام  صدر  سماء  

 

   .ممارسة الصدل ترفعك في عيون الناس نحو السماء ➢
   .الدوام في أذهان الناس عندما يذكرون الصدل علىوتكون في الصدارة  ➢
 . نسان درجات يوم الحسابممارسة الصدل وسام يرفع اإل  ➢
بل تكون   ،قيقةالح ال يكيل الصادل بمكيالين وال يقفز كالضفدع في عرض  ➢

   .الدوام مستقيمة دون مراوغة أو تضليل علىأقواله 
   .الصادل يكشف الحقائل والمراول يخادع ➢

  ىضافة والت ثير الذي تمنحه الكلمة في تعميل معنلقد وضم التمرين السابل اإل

 ها: عدة من االقيمة، ذلك أن للت ثير صور

   .يجاب أو السلبتعزيز اإل -1

  .لقوةتعزيز الضعف أو ا -2

 التكبير.. وهكذا. تعزيز التصغير أو  -3
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 ورش   :من التحفيظ إلى التشغيل

 1   . عبر مناهج التعليم

 2 . التطبيقيةالصناعة 

 3 . سبل التطوير

 4 .مع األسماء والصفات 

 5 .ما بين الصور واآليات

 6 .الصالةعبر أركان 

 7 .ألشهرمعايشة اليومية ال

 8 . تجاتتحويل قيم القرآن لمن

 9 . نحن نقص عليك أحسن القصص

 10 . الواقع االفتراضي والحقيقة 

 11   .نادي الورشة األدبية

 12   .تعابير الخط والتلوين  

 13   .حاالت إلنجازات عملية 
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 التعبير بالخط والتلوين الثاني عشر: ورشةال

 

 . اختر من اآليات ما يعزز لقيمة )ذاتية  -1

 .ما يعزز لقيمة )مجتمعية اختر من اآليات  -2

 خط اآلية: -3

 .بخط الرقعة -أ

 . الثلث -ب

 . النسخ -ج

 فيه بزخرفة تارة:  وأدرجاختر من الجملة التي تم خطها جانب جمالي  -4

 )هندسية  وتارة -أ

 زخرفة )نباتية   -ب

 عليها التصميم بالزخرفة  وأدرج أقالم،صمم علبة من ورل مقوى كحاوية  -5

تهاني، ورل  )بطاقةلتصميم وضعه عبر تطبيقات مختلفة عاود لذات ا -6

 . مراسالت، قميص 

 ضع مع القميص الكلمة القيمية التي تعززها لآلية. -7
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   41شكل )

 

 
 المغلف بعد تحديد مواقع القص لطي ه عملية تصميم   42شكل )
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 محفظة المقالم واختيار العبارات الحاثة على القيم     43شكل )

 

 

 

 نموذج تعليمي ألنواع من الخطوط العربية     44شكل )
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نموذج تعليمي ألنواع من الزخارف اإلسالمية تعزيزا للتذول الجمالي لدى حافظ    45شكل )

 القرآن في الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية  

 
 الزخرفة النباتية    46شكل )
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 في إعادة تركيب الحروف    47شكل )

 
 التفريغ لتلوين ما تفرل زخارف  أساليب  48شكل )
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 التعريف ببعض األدوات اإلسالمية القديمة واستعماالتها  49شكل )
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    50شكل )
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 اكتشف الفن اإلسالمي  راس فريل إنجاز ك

 

 ثالث عشر: نماذج تطبيقية لورش تحفيظ القرآن
 

 ذات مسار التشغيل وهما:  اعتمدا ما يلي نستعرض نموذجين 
 المشروع )سمر( أوال: اسم 

 المكان: الجمهورية اليمنية 

 .االبتكار: سول لمنتجات قيم القرآن الكريم

الفكرة: تحويل القيم القرآنـية الـمدركة نظريا لتطبيـقات عملـية عبر منتـجات يمكن بيعها 

 .في األسوال لتحقل ريعا لمراكز تحفيظ القرآن في اليمن

 

 

 

 

 

 

 



  

 87                                     من التحفيظ إلى التشغيل             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 جات المروجة لمشروع سول "سمر"  بعض المنت  51شكل ) 
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  .(تعزيز هوية بيت المقدس: اسم المشروع )ثانيا

   المملكة األردنية الهاشميةالمكان: 

 

بما تم ذكره في القرآن )بالبركة  التي لم تقتصـــر عليه  امتازلما كان بيت المقدس قد 

الفتاح  د. عبد  بإـشرافتوراة كرـسالة دت  بل طال نطاقها من حوله جغرافيا، فقد أـشار

أن البركة هذه تمضـــي وفل دوائر لتصـــل لمناطل  ســـراء،، عن ســـورة اإلالوعيس

دس  ت المـق ة بـي ار في التعزيز لهوـي ا نخـت ة تتعـدى فيهـا دول، وهو مـا جعلـن جغرافـي

 كمثال: ، وهذين العنصرين ندرجهماعنصرين ضمن مجموعة عناصر

 . هجري 16تاريخ -1

 م   637الموافل يوليو  ، قدس فاتحاوهو تاريخ دخول الخليفة عمر بيت الم

 

   .وائر البركةد -2

 وفل ما يلي. عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريع فجاء التعابير

 

 
 تعبير فني عن الدوائر المحيطة ببيت المقدس   52شكل ) 
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   16تم اعتماد حرف الهاء كرمز للعام الهجري والعام    53شكل )    

 

 

    
 

 تصميم يعبر عن دوائر البركة الخاصة ببيت المقدس    54شكل ) 
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 بطاقات تعلل على منتجات الهوية المقدسية   55شكل ) 
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 ختامــــــــــــــــــــــا 

 

: كان  ئِلَتن عائِشــةُ عن ُخلُِل رســوِل هللاِ صــلَّى هللاُ عليه وســلََّم، فقالَتن ، .القُرآنَ ُخلُقُه ســُ

المشااينين ىل  وكي نكون كذلك جعلنا هذا المنهج الذي بين أيديكم مسااا ا ليهيدي ب   

نييعاد     ،د اكاا لمعاانيا  باايبااااالياي اليشاااا يليا إتحفيظ القيآن، ليزداد ميتااديا  نهماا و

م ُهَو أَنشَاََكُ )  :ىما ، ومامجالها القلي واللساان ليشاما السالوا والميدان، وال اي  هي اإ

نَ  َمَيُكمأ نِّيهَاا  م ِّ يَعأ ضِّ َوٱبااااأ َ أ ال وجها  تساااايوجاي توني منهج وأدوا ،  إ    61:هود  (ٱيأ

 وأدات  القيآن ووبيلي  اليش يا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودمتم بحفظ هللا

 
 تم والحمد ه رب العالمين
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 يمكنك تحميلها مجانا ُكتب مراجع و

 

https://www.musli

-m

ibrary.com/arabic/l

8%d8%b7%d8%a%

9%82%d8%a7%d8d

-%aa

d8%a7%d9%84%%

8%a8%d8%b1%d9d

%85%d8%ac%d8%

-9a

d9%84%d9%84%%

9%82%d9%8a%d9d

-%85

-d9%81%d9%8a%

d8%a7%d9%84%%

9%82%d8%b1%d8d

d9%86/%a2% 

 

https://wp.me/p3

99V-WskZ 

 

https://wp.me

9a0-/p3WskZ 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

9Je-p3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ

9sV- 

 

https://wp.me/p3Wsk

9ad-Z 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    ير على القيم العالمات التجارية في الت ث

   وإن من شيء إال يسبم بحمده    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/
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/
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/
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://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

aKO-WskZ 

 

https://wp.me/p3

99N-WskZ 

 

https://wp.me/p3W

99Q-skZ 

 

https://wp.me/p

99J-3WskZ 

 

https://wp.me/p3

9a3-WskZ 

 

https://wp.me/p

bpU-3WskZ 

 

التفكير االستراتيجي في  

استهداف شرائم  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماط بناء القيم في الحياةنماذج من أ

http://bit.ly/sinaeat

_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/%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%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%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
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https://wp.me/

bop-p3WskZ 

 

 

F5https://bit.ly/2L1sR https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويل 

في بناء صورة وسمعة     تسويل الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

aTV-Z 

 

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

9sN-3WskZ 

 

-https://wp.me/p3WskZ

bpP 

 

https://wp.me

-/p3WskZ

am9 

 

https://www.musl

-im

ibrary.com/arabil

%d8c/%d8%aa

%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

boI-WskZ 

 

https://wp.me/p3W

bpM-skZ 

 

قاعدة في برمجة    100

الجزء   –المعلومة في الدمال 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 
 

bQ2-https://wp.me/p3WskZ 

 

 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

 تسويل الحالل  1
 

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

لألطفال  إدارة نوادي القيم  2
 واليافعين 

 

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

 تفعيل القيم وممارستها  3
 

-zuhair-ww.tadarab.com/courses/drhttps://w
3/ 

 

تحويل القيم لمنتجات   4
 ومشاريع 

 

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

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 اإلعالنية 

 

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

 

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://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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إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

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

                  

    المنلف في سطور 
 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APPلمزيدي  )زهير ا    
 

 سنوات الخبرة:

والتسويل لها على نطال  التوعوية  عاماً في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية التجارية والقيمية 35أكثر من 

 دولي. 

 الخبرات العملية: 

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

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

ـــ  -1 معيات المجتمع وية وزارات الدولة وجمشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشـــكيل مجلس بعض
، أـشادت ملكة الـسويد بنتائج المـشروع ـضمن 2005-1999المدني ومنـسـسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطال أوروبا.
ودان، لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة  يقية العالمية في الســ مشــروع " وقف األرشــيف اإلعالني" للجامعة االفر -2

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

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفال فقط.
مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  ســـول منتجات القرآن،    مشـــروع "ســـمر"  -4

ـبالـحافظ كي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومـفاهيـمه، ال ـحافـظا فقط، عبر برـنامج أدرـناه دولـيا بعنوان "تحوـيل القيم 
 2017رى.لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسول للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان الق

وســـائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل    راإلنســـانية عبجزء، لتعزيز مفاهيم القيم   100ت ، عبر مشـــروع )ت مل  -5
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.

منســســة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشــاريع تمكين    1986مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 التعليم الجامعي عن بعد.خراط في القوى العاملة لالن

ات   -7 ـس ات المجتمع المدني ومنـس ـس ترك مع جامعات ومنـس توقيع عـشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المـش
تعليمية على نطال دولي، بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المنســــســــة العربية للقيم 

 المجتمعية.
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