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تكييف القيم هو دليل إرشااا دب ي يل لتميتميل مج م  ل  رل القيمال ارااااتراتي ي ي وا لي ي 
المختتفة مج التع مل مع القيم ارنا نية  را ال ذلك أل ما ر الغرل يختتف   ختالف اليدفال 

مل عمتية الغرلال وم  يت ع ذلك مل هيكتية إدارية لتعيد والشااااااريسة الماااااااتيدمةال والق ااااااد 
عمتياا ي الغرلال وكاال ذلااك موود  روا   تمكل المت ااااااافع مل إدرال لتعااديااد مل المرا ع 

 اإلثرائية.  

 
 

 زهير منصور المزيدي د.
 

 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

Arab institution for social values 
Dr. Zuhair Almazeedi 
00965-99290092(M) 
www.ZUMORD.net 

Kuwait 

www.qeam.org 

http://www.zumord.net/
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القيم تكييف  3 

 
 

 مقدمة 

 

  م ذا نق د   لدليل؟ ال ولتقيم ييف عمتية التك قصدماذا ن
ن ه   ميداني   القيم   ت  يق يمج   الم ضـيةال  ل ع ميثالثال  عتى مدىإل الخ رة التج م رـا

 يـني مل والتـ  ربال   الوار تـم عج  الوالتعتيمج  الال غرامج  مـ  ريال ـك لمـ  لـعدة مج  
ــ سة  أل ــةال  تفعيل  ماـ ــ سة هذ   عتي الالقيم عريضـ ــعة الماـ ت  يق ي ت  ع  وإل اـ

ة ـ  ختالف المـ  ري تتنوعال وهو ـم ة تتشــــــكل   ـــــور مختتـف ل إدارـي    ـعل هـي ـك
 وارهداف المنشود تسقيقي . 

كول القيم م رة وأ ـــــل مج تكويل  ل عـن،ال ىمسور ر ياـــــتغن ولـم   ـــــ ري القيم
ـا ب رئيل مج سراك ارنـا ل    القيم أل  إلى  الدراـا ي العتمية   مقد أـش ريارنـا لال  
أو شـل   الت رة  ع ر اـعج لترو   الوال شـر  الرضاأل   ر  التف عتج معتدمع ماـوهج م   

 . وهكذا أو مج عقد التس لف ي الت رايأو اررتق ء   لعتم   الت رةتسروب ل
 "  لتكييف" ليكول إـاي من   ن يل م  نعني، كجم  اـات عن    ـا ن ونسل مج هذا الدليلال  
 لقيم مش  ية. ية لترا  يل مج خوض ت  رب إنم ئ  مث  ة دليل إرش دب

 
  د  أل يكول هذا الكت ب  مث  ة دليل إرش دب مج م  ل تكييف القيم؟ م ذا نق

مختتفة عل كل تنفيذية  إل لتـعدد الت  يق ي ع ر الماـــــ راي لنفة الذكر يفرض هيكتة  
ت  يق ي مختتفةال و دن  مل األهمية أل يكول العرض ع ر     ــــددولم  كن  ت  يقال  

م  يتج دليال إرشـــ دي   م  ي  م موعة مل اريقون يال وهوية   ـــرية موسدة تفرضـــ
 ت  يق.ال كل ايقونة مجتعني، 
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 االيقونات البصرية ومعانيها 
 

 المعنى اريقونة ال  رية 

 

 
 تعريف   لت  يق 

 

 
 الييكل اردارب 

 

 
 اليدف والم رر

 

 
 الوظ ئف 

 

 
 مر  العمل 

 

 
 أدواي القي ل 
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 كت ب    تسميل لتمويد را

 

 
 

تج ارد متت لج لتت  يق ي الخ  ة   لقيم ون دأه    لتكييف الخ ص   لقيم مج م  ل ميم  ي
 التعتيم. 

 

 أوال: القيم عبر مناهج التعليم
 

 

 ال يــــــــــــــــــ ل  اريقونة ال  رية 

 

 
ب   ــ لـي ر تتم عمتيـة  رل القيم مج م ـ ل التعتيم ـ  ألاـــ

ة المعروـم دـي ديم درل  التقتـي ل تـق   التقيم يخ ـــــص لة مج مـث
وإنم  ع ر أـاتوب  رم ة تعتمد ال  ق ي ال رم ية عل كل 

 .التعتيمومواد من هج ك مة ع ر و القيمة

 

 
مع ال  لب ومدركةال  ةومع شأل تكول القيمة سية اليدف: 

  م  يفرض، هللا ع ر م  ختق مل كول منا م مفعم   لقيم. 

 

 
  معنييل الالدرااية ع الموادعتى تنو  الك مة مدراج المواد

   . تأميل عمتية  رم ة القيم ع ر من هج التعتيم
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 األاتوب واألدواي:  
 (  الرا    لع)ال رم ة ال  قية لتقيم 

 (    الرا   لع )نوادب القيم 

 

 
 مريق المدرايل  -1
 ماؤول ن دب القيم   -2

 

 

 
 تشمل ثالث مئ ي: الو عدية الااتم راي  سثية ق تية 

 ال ت ة  -1
 رايل مدال -2
 أولي ء األمور   -3

 لع الرا  ()  

 

 
 كت ب   ق ي  رم ة القيم                  

 
 كت ب تسويل القيم لمنت  ي 

 
 كت ب  رم ة القيم ع ر من هج التعتيم            

 
 كت ب تفعيل القيم ومم راتي    

 

 
 

 

 

 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 
https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 رم ة القيم ع ر   

   من هج التعتيم

https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
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%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%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%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://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
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 ثانيا: القيم المجتمعية 
 

 

 المعنى اريقونة ال  رية 

 

 
توكي يلتغيير   واء لغر الالم تمع  ـا توك إي   جـا أو  الل ـا

عتمد أاــــتوب مختتف عم  هو  ي    الالسد مل اــــتوك اــــت ج
ــر   ةمل خماـــ اماـــ ر ميومعتمد مع من هج التعتيمال   عشـ

ة    الـ دور  مسواـه :ومراـسل يتم ع رـه  قـي ل دورب لثالثـي
المعتومة القيميةال الموقف مل الاـتوك القمجال  إدراكمدى  )

 (. مسل الغرل راة الاتوك ومدى ارلتوام  مم

 

 
وتو ييي ال  التأثير عتى اتوكي ي الم تمعاليدف: 

 .  اتيداف شرائع م تمعية مسددة

 

 
  لتنايق مع  مركوب تتم عمتية اإلدارة ومق هيكل ادارب 

   .سكومجمؤاا ي الم تمع المدنج وال
 

 

 
 

 

 
 األاتوب واألدواي:  

 عد درااة    ا ة المنتسديد األمك ر  عالل  روك لة اقوم ت
ع ر  أكثر مل سمتة وتنفيذ ير المر و ةال الاتوكي ي 

وتأميل نشره  إعالمي   اليت  ميم إعالنية وميديوه 
مع تفعيل  رن مج ألنش ة م تمعية أو ع ر   الواعالني 
   .تقيملنوادب 
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 مريق  -1
 ن دب القيم   -2
 الما  د  -3
 الما  ق ي والري ضة   -4
 الفع لي ي الفنية والثق مية  -5
 ا  (والر لع  )

 
 
 

 
 
 
 

 
 لتتعرف عتى:م راي  سثية ق تية اات
 تفضيالي الشريسة الماتيدمة مل األنش ة          -أ
 نم  توا تي  مع وا ئل التوا ل   -ب
 أم كل توا دهم   -ي
   يعة مم را تيم ونم  سي تيم -ث
 اردراكال الموقفال الاتوك          -ل

ة  يت عي   عد تنفيذ السمتة التوعوية ااتم رة  سثية ت لي
 ي مج:لتتعرف عتى نا ة التغيرا

 مق رنة  نت ئج الماع الا  ق.  (اردراكال الموقفال الاتوك)
 

 

 

 
 كت ب تسويل القيم لمنت  ي           

 
 كت ب التاويق الم تمعج        

 
 كت ب نم ذل مل أنم    ن ء القيم مج                     

 السي ة                       
 

 اؤولية   ن عة الم كت ب      
 

 
 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 
https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 
نم ذل مل أنم    ن ء القيم  

   مج السي ة

://bit.ly/2E95kfphttps 

https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
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://bit.ly/2E95kfp
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 CSR: القيم والمسؤولية المجتمعية للشركات لثاثا

 

 ال يــــــــــــــــ ل  اريقونة ال  رية 

 

 
ــ تي  القيمية ع ر   أضــسي الشــرك ي مدركة لعوائد مم را

ــ همتي  الم تمعية ــ ي الم تمع ماــ ــاــ ال م ــــ ري مؤاــ
تاتيدمي  مل أ ل الرع يةال إل رستض ل الشركة ألب قيمة 

الشركة وكذلك مل   مل ق ل تمعية أسك م سرب أل تدرك م
 م   ينيم  مجمؤاــــاــــ ي الم تمع لتعويو التك مل مي  ق ل

 .القيمج عمتي ي الغرل
 

 

 
تعويو دور م تمعج لتشرك ي مع شرائع  اليدف: 

 .ةم تمعية مسددة أو ع م
 .الق د: تعويو قوة ايم الشركة مج ال ور  ي

 

ميمتي  تفعيل نش     وظيفة مج الشركة تكول  تاتسدث
 م   الرع ية م تمعية  إدارة الغير  أو ال إدارتي  تمعجم  

  .لشركة   الخ ص positioning يعوو لتمركو التاويقج

 

 
 األاتوب واألدواي: 

 عتى ـم  ـيدور مج الم تمع مل أنشــــــ ة وأـسداث  :التعرف
 يمكل رع يتي  مل ق ل الشركة.

مج  ـ لع مل يتم رع يتيم  م  ي ـب  عتى   :مرض ـشرو 
ــو ــركةال مثل تا ــركة عتى عمالء   يقالش الذيل  خدم ي الش
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اعتم د وواي  لمنت  ي الشــركة ضــمل  و الرع يةالقدمي ل، 
  ..الخ.يم مع لي ت

 

 
 ر س  ة لفر  عمل

 

 
 لتشركة دوري .   سثيةالاتم راي يتم قي ل األثر ع ر ار

 
 

 

 
ف  كت ب التفكير اراتراتي ج مج ااتيدا              

     .شرائع الم تمع
كت ب العالم ي الت  رية مج التأثير عتى                  

   .القيم
 

 

 

 العالمات التجارية بناء : القيم كعنصر أصيل في رابعا

 

 ال يـــــــــــــــــ ل  اريقونة ال  رية 

 

 

 
مج  نية العالمة الت  ريةال  انعنج  أل تكول القيمة عن ر

ضية التج اعتمدي األنش ة الري مج مثل عالمة رد  ول 
 مج ترويج مشروب ال  قة. 

 

التفكير اراتراتي ج  

مج ااتيداف شرائع  

 الم تمع 

العالم ي الت  رية  

مج التأثير عتى  

 القيم 

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%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
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 . اليدف: اعت  ر المنتج الت  رب  ديق لإلنا ل أو ال يئة 
مج الق د: السد مل  ورة المنتج الات ية التج قد ت رو 

 .أب لسظة

 

يتم اختي ر قيمة م تمعية ترو  لتشريسة الماتيدمة  م   
 positioningت  رية يعوو لتمركو التاويقج لتعالمة ال

القيمة مسور رئياج مج ك مة مع لي ي العالمة وتكول 
 الت  رية. 

 مث ل: رد  ول والري ضة  

 

 
 األاتوب واألدواي:  

يتم التع قد مع مر  متخ  ة وشرك ي عالق ي ع مة  
 .إلدارة السدث والفع لي ي

 

 
ال  ير  مج الشركة ترويجاللعل الس  ة تكول ع ر إدارة 

دارة مس لة لشركة    عت  ر اإل  عملالر   ة لفر س أن، 
ال مج هذ  الس لة اتتكفل شركة العالق ي  عالق ي ع مة

الع مة  تشكيل الفر ال أم  عدد الفر  ووظ ئفي  )  لع  
    .الرا  (

 

 
 يتم قي ل األثر ع ر اراتم راي ال سثية لتشركة دوري . 

 
 

 
 

 

  
 .الما تةكت ب الوام مج العالم ي                 

  
كت ب مج  ن ء امعة و ورة المدل                     

 إعالمي 
  

https://wp.me/p3W

skZ-aTV 

 
مج  ن ء  ورة وامعة المدل  

 اعالمي 

https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
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
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كت ب للية تشكل و ن عة العالمة                     
 الت  رية  
 

كت ب العالم ي الت  رية مج التأثير                         
 عتى القيم
 

 

 

 

 : القيم االجتماعية المبتكرة  خامسا

Social innovations 

 

 المعنى اريقونة ال  رية 

 

 

 
أدرـكي اـلدول ـم  لتتـك ـمل ميـم   يل مؤاـــــاـــــ ي الم تمع 

ــ ي الدولة مل عوائد   ــاــ ــ ر ومؤاــ عتى ميواني تي ال م ــ
، الم تمـع ي   ــ راي   ع رالتو ـ، نسو سـل ـم  تـع نـي ماـــ

  ميم   يل  ميع ار راف. ل  لتع وا تك رية  ير تقتيدية 
 

 

 
 ا تك رية  ير تقتيديةاليدف: سل مش كل الم تمع  أا ليب 

د: تخفيض مواون ي الـ رف الـانوية التج يـاتيتكي  القـ 
ــ ي الم تمع  ــاـ الم تمع مل ق ل الدولة  تس لف ي مع مؤاـ

 ار تك ر. ومخت رايالمدنج 

عالمة  للية وتشكيل و ن عة ال

   الت  رية مج ع لم التاويق

العالم ي الت  رية مج التأثير  

 عتى القيم 

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%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%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
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   مخت راي ار تك رال المستية والدوليةكو اتتم ع ر مر

 

 
ال سثيـة   األاـــــتوب واألدواي: و ــ لتناـــــيق مع المراكو 

ت  وو اليدر   ج يتمالمدنك ر ومؤاــــاــــ ي الم تمع وار ت
 . أا ليب م تكرة

 

 
 الس  ة لثالثج:

 مراكو  سثية وا تك ر  -1
 مؤاا ي الم تمع المدنج   -2
 الرا  (السكومية )  لع العالقة مع المؤاا ي  -3

 

 
 يتم قي ل األثر ع ر اراتم راي ال سثية دوري .

 
 

 

 
 معية كت ب ار تك راي الم ت               

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH


  

القيم تكييف  14 

 
 

 

 

 لقيم األممية : ادسا سا

 (U.Nهي تلك القيم التي دعت اليها منظمة األمم المتحدة )

 

 ال يــــــــــــــ ل اريقونة ال  رية 

 

 
إثر ا تم ع اـ عول خ يرا تر وي  مج مؤتمر  رع ية األمم   

ــل  مث ــة  الســ كم القيم  مل  ــد م موعــة  تســدي تم  المتســدةال 
تركة ( كج تكول قيم  مشــاةال..اــ والم)التاــ معال الاــالمال  

 ميم   يل األعرا  والدي ن ي والثق م ي عتى تنوعي .
 

 

 
ي تت  عد ميم   يل  أالسد مل مو ة العنف التج  داليدف: 

 لمدارل أيض .ميم   يل  ت ة او تي والشعوبال 

 

 
ال  ع ر مؤاا ي ت  عة لمنظمة األمم المتسدةادارتي  تتم 

   رع يتي .وتاتيدف الشرك ي لتدعم  

 

 

 
المؤاا ي  تم تعيده  وادارتي  ع ر ي ألدواي: األاتوب وا 

 مثل:  مجالت  عة لألمم المتسدة 
 اليوناف  -1
 منظمة ال سة الع لمية  -2
  رامج التنمية الماتدامة  -3
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 الترويج لي  ع ر سمالي توعوية دولية  

ال و عض السكوم ي مج ع ر شرك ي ت  ريةي   رع يتتتم  و
   دول مختتفة.

 

 

 
 م راي ال سثية دوري .يتم قي ل األثر ع ر ارات

 
 

 

 
 كت ب سراك الشذوذ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-https://wp.me/p3WskZ

byr 

 

https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
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 : صناعة القيم سابعا

 

 ال يـــــــــ ل اريقونة ال  رية 

 

 
سيل تنتقل القيمة مل مرستة التوعية والتعتيم لمرستة 

ال تكول قد  مل عدم، مارلتوا إثرميع قب عتيي   ال التشريع
يتم ع ر  مالتشريع لي  أم   لمرستة ال ن عةالالقيم  تي و
 تشريعية لتدولة و رلم ن تي .الم  لل ال
 

 

 
إ   ر الم تمع نسو اـتوكي ي موسدةال ع ر قوانيل  اليدف:  

دولية تتتوم  ي    ال وقد تت ور نسو تشــــريع يتشــــريع يو
   مثال.ك مة الدول نسو قيم ع لمية ذاي   يعة  يئية 

ــد:  النــ ض  خف  الق ــــ ت ــة عل  معــدري نمو ارومــ ي 
 اتوكي ي ارنا ل الات ية.

 

 
  الم  لل ال رلم نية وال ي ي التشريعية مجتتم ع ر 
   .لتتنفيذ ال وتكتف  ي  مؤاا ي الدولة كل ومق مي م،الدولة

 

 
 مل ق ل الدولةأ يوة مراق ة األاتوب واألدواي: 

ال  قة   واعتم دال  مثل: المس مظة عتى ال يئة مل التتوث
 ب عتيي  الم  نع. التج تس االنظيفة 

 لألش  ر.  ير ا مل  تث ث راتف قي ي السد مل اأو 

 

 
 مر  مراق ة مل ق ل مؤاا ي الدولة عتى تنوعي . -1
  ر مج القض ي  المرموعة   لت  وواي.ظمس كم لتن -2
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 يتم قي ل األثر ع ر اراتم راي ال سثية دوري .

 
 

 

 
  يشلت اير  ن عة لتتعكت ب ا           

 
 كت ب  ن عة الماؤولية      

 
 كت ب  ن عة التك مل    

 

 

 : تفريخ القيم الشاذة   ثامنا

 

 المعنى اريقونة ال  رية 

 

 
ثمة عالم ي ت  ريةال وأخرى م تمعيةال ياتيويي  الترويج  

ل ذب شرائسي  الماتيدمةال  ق د  ال "لترذيتة لتقيم الا ل ة و"
 رمع م يع تي .  

 

 
 نت  ي الت  رية.اليدف: وي دة م يع ي الم

 لاتع. االق د:  ذب األنظ ر لترويج 

 

 
وك ري لالعالم ي الت  رية  ق ل مل تتم ادارتي   تكتيف 

  .اإلعالل والعالق ي الع مة

https://bit.ly/2E95kfp 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

http://bit.ly/sinaeat_al

takamul 

https://bit.ly/2E95kfp
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
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 األاتوب واألدواي:  

   .ااتغالل من ا  ي موامية
  مج اعتم د من ا  ي  ير تقتيدية رعتم ده  موامي 

 يوم السبال و يره     وم المرأةال يوم الشواذال: ي مثل

 

 
شرك ي ت  رية او عالم ي ت  رية م   يل  ك ي  اتتم ع ر شر

  .ش ذة ومنظم ي م تمعية

 

 
 يتم قي ل األثر ع ر اراتم راي ال سثية دوري .

 
 

 

  
   .كت ب سراك الشذوذ                   

 ج ي الت  رية مكت ب العالم                           
 . التأثير عتى القيم               

 

 

 

 

 

 

 

byr-https://wp.me/p3WskZ 

 العالم ي الت  رية مج التأثير عتى القيم  

https://wp.me/p3WskZ-byr
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
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 أسرار في تكييف القيم

 

مج كل  ارار الخ  ة  عمتي ي "التكييف" لتقيم ميم  يتج ناتعرض لم موعة مل األ

 مل الت  يق ي التاع الا  قة:

 

 
 
 م

 أارار مج تكييف القيم  الت  يق

 
 
 
1 

 
 
 

ــيـــــم   ــقـــ الـــ
 يةالتعتيم

 .ة الواسدةل القيممعنية مج عمتية  ر كل المواد الدرااية

ــتوب   وومق  رم ة   قية ولسظية مريع عمتية الغرل تتم  أا
 م  أمكل.

يتم تعـيد القيـمة والواـسدة  وال الـع م اـلدرااـــــجال ويتم تعـيدـه   
 . عد ذلك مج األعوام الت لية

يتم تعيـد القيمـة ع ر موضـــــوعـ ي المواد عتى تنوعيـ  مج 
 ادب.ة الال فية ع ر أاتوب النوال فال ومج األنش 

   

 
 
2 

 
 

ــيـــــم   ــقـــ الـــ
 يةالم تمع

يتم تســديـد المنظومـة القيميــة عل أب م تمع ع ر درااــــــة  
ة ل القيمج  الماـــــسـي د موا ل الخـت دـي ،   يتم ع رـه  تـس ودرـ  ـت

 .لتسديد أولوي ي ال ي نة والمع ل ة

ة اعتـم د   ة  مل األهمـي مويج مل ال رامج والفـع لـي ي الم تمعـي
مية والتعتيمية والـش   ية  يي  مؤـاـا ي الم تمع اإلعالتتـش رك م

 والمؤاا ي الت  رية.

يق ال يود ميم  يتم ارعداد   ألنـش ة ع ر اوإدارة  ل،الأهمية تنـا
 توويع المي م والماؤولي ي عتى م موعة مل الفر .

   

 
 

 
 

ــتي دفال ع ر أهمية التعرف عتى نم  سي ة ثق مة الم تمع الماـ
ــة م  تمخضــي عن ــوا الميدانية المو ودة أ ــال دراا ، الما
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3 

 
 
 

 ةالدوليالقيم 

 parc.comومؤاـاـ ي   الوال  مع ي  الشـ كة ارنترني ع ر
– pew.org     واـلـتـعـتـيمال    ووواراي كـــ ـلـتـخـ ـي ال  الـــدولـــة 

 .والش  ب الوال سةار تم عيةال والشؤول 
 

ــ ي الم تمع  ة ومؤاـــــاـــ دوـل ــ ي اـل التعرف عتى مؤاـــــاـــ
ل سث رىال ع ر تق ريره  الاــنوية  والمؤاــاــ ي الت  رية الك 

 معي   ق د رع ية األنش ة   لتمويل.إمك ني ي التش يك 

ة مل واقع  ة ارعالنـي ة اإلعالمـي ة مكرة السمـت أل تكول ان الـق
  الوالـت ريخـية  الثـق ـمة الم تمع و ـم  يناـــــ م مع رمووـه  الثـق مـية

 وتق ليده .  الوع داتي 

   

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

الماـــــؤولـية  
يـــة   ـع ـم ـت ـ  ـم اـل

 تشرك ي ل
CSR 

ــ    المر وب  رع يت، مناــــ م و )الشــــريسة كتم  ك ل النشــ
الماــتيدمة لتشــركةال وم  يعوو لمركوه  التاــويقج( كتم  ك ل 

 أقرب مج موامقة الشركة لرع يت، م لي .

ــ ريرهــ    تق واقع ار الع عتى  الشـــــركــ ي مل  تعرف عتى 
الاــــنويةال وتعرف عتى نوع الشــــريسة الماــــتيدمةال وس ول 

ةال  عتى ـم  يشــــــكل عوائق أـم م تس التعرف   داميم ال يعـي قيق أـه
و يل ع ر م  تود إن  و  مل مع لية م تمعية كيف ال نشــ  ك 
الم تمعج اــــيسقق ليم م  ي مسول إلي،ال ولعتك إل متسي مج 

 كم  لمدى أعوام. نذلك أل تعرض ليم تس لف  ااتراتي ي  ميم   ي

األرق م ر م رد الـشرك ي لغتي  األرق مال تع مل معيم ومق لغة 
  ء األد ية.لغة ارنش

   

 
 
5 

 
ــة   ــمـ ــيـ ــقـ الـ
ــر   ــن ـــــ عـ
ل مج  أ ــــــي
ــة  ــالمـ ــعـ الـ

 الت  رية

العالقة تكول وثيقة كم  لو ك ني القيمة هج العالمةال مال يمكنن  
أل نت ـور عالمة رد  ول دول قيمة مم راـة الري ضـة مثالال 
ــنو لتعالمة ي ب ال  وعتي،ال مإل القيمة التج يتم اختي ره  ك ــ

  لعالمة  سيث ر يفترق . و لتمركو التاويقج الخ ص  تعو

ر يـ ع اعتم د أب مع لية مع قيمة أخرى دول القيمة المخت رة 
 كرع ية أو نش  .
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ــيـــــم   ــقـــ الـــ
ــة  ــ عي ار تم

 الم تكرة 
Social 

innovations   

 

 
دـية مج ـسل    يل اعتـمدإلل يكول ا تـك را   ــ لـيب التقتـي ـم  األاـــ
ي السي ة عتى ع ر م  ر مـش كل أو أوم يل م يع ني، الم تمع

 تنوعي ال لذا ار تي د يكول ع ر:
 التعرف أور عتى نوع الس  ةال أو المشكتة         -أ

 الم تمعية.       
 والمراكو  الالتو ، لمراكو ار تك ر ومخت راتي  -ب

 لسثي  عتى تقديم الستول الم تكرة  الال سثية       
 ومك مئة األمثل سال.        
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 مية القيم األم
ــتــك   ت وهــج 
الـتـج   الـقـيـم 
ــ    اليي ــي  دع
ة األمم   منظـم
الـــمـــتـــســـدة 

U.N  
 

 
 

دائرة األمم المتسدة ومؤـاـا تي ال تع  ي مع القيم اإلنـا نية  ال 
مر عـية دينـية ور ستى إناـــــ نـية سيل روـ ي لتقيم ل ـــــ لع 
المثتييل مج ماـــ راي التاـــ مع والسرية والماـــ واةال م م رد 

ــتوك المثتييل م ل هذاارعتر يعنج   لضــرورة القضــ ء   اف  ا
ــ د مج األرض والضــالل  ــرب وهذا مل الفا عتى ال نل ال ش

 الم يل.
 

لعتن  ناــــتفيد ع ر م  تم اعتم د  مل قيم ع ر م  أ تقت، منظمة 
ــم األمم المتسدة ديل  األمم المتسدة لتترويج لقيم  اإلاــــالم   اــ

  سكم ال مامي ي القيم واسدة. 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  يتم ع رمل األهمـية ارلتـف ي إلـي، وتعـيد ال سـيث نـظ م إ رائج  

  التقنيل لتمم راــ ي القيمية ع ر مؤاــاــ ي الدولة التشــريعيةال
اــــ ئقج المرك  ي  إلوامال رلم ن يال والتشــــريع ي مج مثل و
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 إسك م سوام األم ل لتسد مل سوادث ال ر ال وتغريم مل يتقج   ن عة القيم 8
 خيل وهكذا. ج المرامق الع مةال أو التدالق ذوراي م

 

ضـــرورة تفعيل األدواي المت سة مج التشـــريع لتقيم مع كل م  
 ييدد الم تمع مل اتوكي ي ا ل ة. 
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م   ـي ـق اـل خ  رـي ـف ـت
 الش ذة

 
 

الت ـ ريـة ممل   مل العالمـ ي  وكـذلـك  الهنـ ك مل المنظمـ ي
توكي ي الـش ذةال م وع  الق  الـا ل ة لم يم ي تيد مج الترويج لتـا

ال وهو ـم  يـ ب أل يسـت   ـل، وينـ ، إلـي، مل شـــــذوذ  ـيدعوا إلـي،
،ال ومل تـتك العالـم ي عالـمة     Diesel  وعالـمة  A&Fلتعريـت
 أم  المنظم ي ميج عديدة ر تس ى.
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 ختامـــــــــــــا 

 

 م مل ع ر م   ينّ   يتضـع مل أل القيم اـواء اإلي   ج مني  أو الاـت ج هج مسل اهتم

وهج ق  تة لتتكيف ومق   والدوليةال  ةوالمدني ةوعي ال الت  ريق ل المؤاــــاــــ ي عتى تن

ة ت  يق ل و ـي د أل لـك دامـي ال  ـي ة التج يراد ااـــــتـي ــ رو  الالو ـي  الواعتـ  راي  الماـــ

ــل إدراكي  مل أ ل  تو     الومت ت  ي ــ نية  مج غ ية  اليساـ ــ ل واإلناـ اررتق ء   إلناـ

 والم تمع ي. 

 

 

 الع لميلتم والسمد هلل رب 
 

   

 

 

 اتة المرا عم  يتج ات
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  يمكنك تسميتي  م  ن لتمؤلف ك تب 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic

/%d8%b7%d8%a

8%d9%82%d8%a

7%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/p3Ws

kZ-9sV 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9ad 

 

العالم ي الت  رية مج التأثير  

   عتى القيم

    رم ة القيم ع ر من هج التعتيم   تفعيل القيم لري ض األ ف ل

   وإل مل شجء إر يا ع  سمد    الق ص القرلنج  مىسركة الك مرة 

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/%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%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/p3W

skZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3W

skZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

اراتراتي ج مج  التفكير 

ااتيداف شرائع  

 الم تمع 

   ن ومية الري ضة والقيم   نم ذل مل أنم    ن ء القيم مج السي ة

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/%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
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https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

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

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

للية وتشكيل و ن عة  

العالمة الت  رية مج  

   ع لم التاويق 

مج  ن ء  ورة وامعة     تاويق السالل 

  المدل اعالمي 
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.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%aa%d8%a3

%d9%85%d9%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/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

ق عدة مج  رم ة المعتومة    100

 ال وء الث نج  –مج الدم   

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندم  تتسدث ال ور

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

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://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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https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المش عر مج  رم ة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3WskZ-bUp 

https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 

https://wp.me/p3WskZ-bWM 

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/
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
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 ما يلي مكتبة قصص األطفال

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 

 الدورات التدريبية 

 

 الرابط اسم الدورة  تاتال

 تاويق السالل  1
 

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

  لأل ف لادارة نوادب القيم  2
 والي معيل 

 

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

 تفعيل القيم ومم راتي   3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

  تسويل القيم لمنت  ي  4
 ومش ريع 

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

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
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/
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تخ ي  وت ميم السمالي   5
 ارعالنية 
 

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

 

إدارة و ن عة روال   6
 العالم ي الت  رية  

 

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

                  

 

 

 المحاضرات  

 الرا   العنوال  

 
1 

 

مس ضرة مل التسفيظ  
 إلى التشغيل  

 
 
 

لق ء تعريفج  نموذل   2
 ومرد القيمج 

  - 2016YouTube - 06 - 10العر ية   TRTقيوة تركية | د. وهير المويدب قن ة

تعريف ارعالم   3
 وارعالل 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV وهير المويدب مج تتفويول الراب -Part 1  
YouTube 

  Part Part2- وهير المويدب مج تتفويول الرابuhair ALMazeedi on Alrai TV Z اإلعالن ي الت  رية  4
YouTube 

  - YouTubeالقن ة التركية ولق ء قروب تأمتي من ة التأمالي  5

مس ضرة مل التسفيظ   6
 إلى التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 
 

 

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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    المؤلف مج ا ور 
 

 

 

 

 

 

 وهير من ور المو يدب د. 

 

 المواقع ارلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comلتتراال: 

 : APPSت  يق ي 

   APP)وهير المويدب(     
 

 الخ رة:انواي 

والتاويق لي  عتى ن    التوعوية  ارعالنية الت  رية والقيمية ع م مج م  ل تخ ي  وت ميم وتنفيذ السمالي 35أكثر مل 

 دولج. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019العر ية لتقيم الم تمعية  م رة المؤااةم تل إدارة  رئيل .1
 2019ة المشرف عتى )د توم القيم( لدى   معة دار السكمةال الممتكة العر ية الاعودي .2
 T.C (1985 .)مؤال ورئيل م تل إدارة شركة  .3
 . 1986مؤال إدارة اإلعالم مج  يي التمويل الكويتج  .4
 1991.اإلنت ل القيمج لألمالم التتفويونيةمؤال لشركة الرؤية والكتمة المتخ  ة مج   .5
 2000لالاتش راي العرب "  “اإلعالميولمؤااة ع م مؤال ومدير  .6
 . 2001 رمة ت  رة و ن عة الكويي خ ير إعالمج معتمد لدى .9

 . مسكم دولج ل وائو اإلعالل القيمج ل وائو دولية مج  ري  ني  وأميرك  والكويي 10
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 : Social innovationsمجال إبداع المشاريع االجتماعية 

الم تمع مشـــروع " رال" لتوق ية مل لمة المخدرايال ع ر تشـــكيل م تل  عضـــوية وواراي الدولة و معي ي  -1
ال أـش دي متكة الـاويد  نت ئج المـشروع ـضمل 2005-1999المدنج ومؤـاـا ي الق  ع الخ ص مج دولة الكوييال

  ولتي  مج معرض دولج  م  سقق، المشروع مل نت ئجال ولم تسقق، مش ريع مم ثتة عتى ن    أورو  .
لنقل خ راتن  مج تدشــيل وإدارة  مشــروع " وقف األرشــيف اإلعالنج" لت  معة ارمريقية الع لمية مج الاــودالال   -2

 2017 وائو اإلعالل الدولية ع ر  ت ة كتية اإلدارة والتاويق.
ــو  منت  ي اريت مال لتعويو مفيوم اإلنت ل مج مراكو اريت م و عتي  مراكو لموارد م لي،  -3 ــم " اــ ــروع "اــ مشــ

 2016عوض  أل تكول مراكو لإلنف   مق .
وعة مل القرى اليمنيةال ع ر ستق ي تسفيظ القرللال لالرتق ء  مشـــروع "اـــمر" اـــو  منت  ي القرللال مع م م -4

ـ  لـس مظ كج يكول مشـــــغال لقيم القرلل ومـف هيـم،ال ر ـس مـظ  مق ال ع ر  رـن مج أدرـن   دولـي   عنوال "تسوـيل القيم 
 2017لمنت  ي" م  تمخض عل نواة لاو  لتمنت  يال وعوائد م لي، ياتفيد مني  اك ل القرى.

ــ نية وءال لتعويو مف هيم القيم    100ر  مشـــروع )تأمتي(ال ع   -5 ــكل اإلناـ ــل ار تم عج  شـ ــ ئل التوا ـ ع ر واـ
 أا وعجال والتج تمخضي عل أر عة كتب الكترونية.

مؤاــاــة الكويي لتتقدم العتمجال كنموذل مج م  ل مشــ ريع تمكيل    1986مشــروع ال  معة الختي ية المفتوسةال  -6
  عد.القوى الع متة لالنخرا  مج التعتيم ال  معج عل 

ـا ي   -7 ـا ي الم تمع المدنج ومؤـا ترك مع   مع ي ومؤـا توقيع عـشراي مذكراي التف هم مج م  ل التع ول المـش
تعتيمية عتى ن    دولجال  يدف تفعيل عمتي ي التشــــ يك لتعويو القيم واعتم د  رامج المؤاــــاــــة العر ية لتقيم 

 الم تمعية.
 

 االستشارات القيمية:في مجال 

 الكويي  1999" رال"ال لمك مسة المخدراي لمشروع  ماتش ر  .1
 2003ماتش ر مشروع "نف ئل" لتعويو الع  داي  .2

 2004ماتش ر مشروع "رك و" الدعوب  .3
 2009 اإليم لماتش ر م رة  ريق  .4
 2016ماتش ر الش كة الدولية لرع ية اريت م  .5
 2018سمتة توعوية ل  لع اريت م مج تركي    ة ماتش ر اك ديمية التدريب والقي دةال إات ن ول لإلدار .6
 2020ماتش ر الش كة الدولية لتقيم   .7

 

 : الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996ع م    I.A.Aارمريكية الدولية اإلعالل    ئوةعضو ل نة التسكيم  .1
 لندل.   – 1999عضو ل نة التسكيم ل  ئوة لندل الدولية لإلعالل ع م  .2
   معة الكويي. اإلعالنجالعضو ل نة التسكيم ل  ئوة ار داع  .3
 الت ن نية  Arab ADلم تة أراب لد  ارعالنية   عضو ل نة تسكيم   ئوة )كري ( .4
 2010عضو ل نة تسكيم   ئو )او ر  راند( ال ري  نية  .5
 معية  - معية التاو  الختي ية  -اإلعالل الدولية   الدولية:  معيةعدد مل ال معي ي اإلعالمية يتمتع   لعضوية مج  .6

 التاو  األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أ روه  ال  ئوة الع لمية لإلعالل عل الشر   القيمج( اإلعالل )مل ال وائو الدولية مج م  ل  عتى عددس ئو  .1
 . 1992 رشتونة  -وأورو   األوا  
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 إعالنيةمنظمة  ألك رالت  عة  الدوليةال ال معيةرشع لمن ب ن ئب رئيل م تل إدارة مرع الكويي ل معية اإلعالل  .2
   1996-امريكية

 1999 ال ورئيل ل نة ارعالم الم تمعجعضو مؤال لالتس د الكويتج لإلعالل  .3
 2013العر يةال كمؤال لت ن عة ارعالنية مج الكويي قتد   ئوة منتدى ارعالم العر جال لت  معة  .4

 

 المؤلفات: 

   2007التاويق   لماؤولية ار تم عية  .1
 معتمد مج )العديد مل ال  مع ي والمؤاا ي التعتيمية دولي (. 2010تفعيل القيم ومم راتي   .2
 2010ااتكش ف القيم  ي نتي  ومع ل تي   .3
 غة التركية()  لت 2010سركة الك مرة مج الق ص القرلنج  .4
 2012مقدمة مج تفعيل السوال  .5
 2013تسويل القيم إلى منت  ي  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التاويق الم تمعج  .8
 2014تسويل المش عر إلى منت  ي  .9
 2014مج ااتنا خ مكر العظم ء  .10
 2018تفعيل القيم لري ض األ ف ل  .11
 2018 رم ة القيم ع ر من هج التعتيم  .12
 2018الماؤولية الم تمعية ومم راتي  مفيوم  .13
 2018التفكير اراتراتي ج مج ااتيداف شرائع الم تمع .14
 2018وإل كل شجء ار يا ع  سمد ال  .15
اعتم د الكت ب كمنيج تدرياج مج الييئة   ال دار ذاي الاالال لتنشرال تم1984الكويي  -مقدمة مج منيج اإل داع  .16

 ا ايوية.اعتمد كمقرر تدرياج مج إسدى ال  مع ي ال و1985الع مة لتتعتيم الت  يقج والتدريب 
مؤااة الكويي    -الختي ج انش ء   معة مفتوسة لدول م تل التع ول   وأضواء عتىالع لم  مجال  مع ي المفتوسة  .17

   1985العتمجال  لتتقدم 
 . 1994 - نك الن وص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمج لتتنمية  .19
 . 1994اإلعالم واإلعالل مج الع لم القوانيل ارستراوية مج م  ري  .20
 2006التاويق   لع  فة  .21
 2006 ار ف ل(التاويق   لشريسة الماتيدمة )شريسة  .22
 2006تاويق أنم   السي ة  .23
   2006التاويق   لسوال الخمل  .24
 ال دار إن  و لتنشرال ومكت ة  رير 2010قوة العالم ي الت  رية  .25
 2013العالم ي الت  رية مج التأثير عتى القيم  .26
 2017تاويق السالل  .27
 2017  ق ي ال رم ة لتقيم مج القرلل   .28
 2018تسويل الكت ب المقروء لمنت  ي   .29
 2018تفعيل القيم لري ض األ ف ل  .30
 2018 رم ة القيم ع ر من هج التعتيم  .31
 2018المشغوري اليدوية و رل القيم  .32
 2018نم ذل مل أنم    ن ء القيم مج السي ة  .33
 2018ن ومية الري ضة والقيم  .34
 2019ج  ن ء  ورة وامعة المدل إعالمي  م .35
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 2019وال مل شجء ار يا ع  سمد   .36
 2019الوام مج العالم ي الما تة  .37
 ال المؤااة العر ية لتقيم الم تمعيةال الكويي2019 ن عة التك مل  .38
 ال المؤااة العر ية لتقيم الم تمعيةال الكويي 2019الت اير  ن عة. لتتع يش  .39
 المؤااة العر ية لتقيم الم تمعيةال الكويي ال  2019 ن عة الماؤولية  .40
 2019ار داع مج الرا لة ارعالنية   .41
 2019اعالل واسد ااتومى اراتراتي ية ارعالنية  .42
 2019اعالل واسد ااتومى مع يير اإلعالل  .43
 2019رستة ومرد   .44
 2020سراك الشذوذ  .45
 2020هداي  الم  ئب ونذره   .46
 2020تأمالي ميمل اس  ه   .47
 2020ار تك راي الم تمعية  .48

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية: 

 ا عة إذاعية مع إذاعة دولة الكوييال اتاتة توثق  ن ع ي اإلعالل والتاويق والعالق ي الع مة. 600 -1
 TRTق رال د جال وتركي    - ةااتض م ي ع ر مس  ي إذاعية وتتفويوني -2

 االستشارات:في مجال 

 الكويي. -مكتب الشييد ماتش ر إعالمج ل عض مك تب " الديوال األميرب "  .1
 2000ماتش ر الشركة الكويتية لتس ا  ي   .2
 2000م ر  –ماتش ر شركة "سرف" إسدى شرك ي " خر" الكويي  .3
 2003-1986 الكويتج. يي التمويل  مجمؤال ارعالم والتاويق  .4
 1987ال التركج الكويتجل يي التمويل  إعالمجماتش ر  .5
 مج ق رال وقن ة الرا لة مج الاعودية.   1997قدم اراتش راي لقنواي تتفويونية دولية كقن ة ال ويرة  .6
 2004-2002الق  ضة   ةالمواا ماتش ر شركة ماتشفى  .7
 ال إسدى شرك ي مؤااة الكويي لتتقدم العتمج. 2003"  العتمجماتش ر "المركو  .8
 2005لشركة الشرقية لالاتثم ر   الت  ربالروال  اامماتش ر  .9
 2005)عر ية وأ ن ية وثن ئية التغة(   IPEماتش ر م موعة مدارل  .10
 2006لشركة ارمتي و لالاتثم ر   الت  ربالروال  اامماتش ر  .11
 2009ال 2007العتمية  لأل س ثالكويي  لدى معيدماتش ر التاويق  .12
   2007 الكوييال  ت  رة و ن عة الت  ربال  رمة الكويي لتتسكيم ماتش ر مركو .13
 2009ماتش ر ووارة ال سةال الممتكة العر ية الاعوديةال مركو ال ب ال  يعج  .14
 2012إم رة ع م لال ارم راي العر ية المتسدة  تدية ماتش ر  .15
 ل ميورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012ماتش ر  .16
 والختيج.الكويي  مجماتش را لتعديد مل الشرك ي ارعالمية والوك ري ارعالنية  .17
 2011ماتش ر  رن مج تسويل القيم لمنت  ي لمركو    ا ارسمد لتموه ة وار داع  .18
 2015ماتش ر العالق ي الدولية لمركو    ا ارسمد لتموه ة وار داع   .19
 2019ماتش ر الشركة الكويتية لالاتثم ر  .20

 

 


