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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 لطقس عيوم تدخل في مر،ب ا 14

 

 طقوس القيمة نصائح لبناءثمان  16

 

 متى يحسن اعتماد طبقة الطقوس لبرمجة القيم؟  17
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 تقديم وتعريف 

 

 وباألخصالتجارية العالمية في السبيعل    األسبوا شببع ال   وصبيت إليه  مع الت

ر اسببتحضببارها  هنيا من  ل صببار أمالميزاتوالوظائف   في  بالسببيع المتماثية

يمضببي نحو قبل الشببرائح المسببت دفة من الصببعوبة بم،انل فصببار التنافس  

التناولل وهو ما   أسببيوبالتشببليلل و، لن   أسببيوبأسبباليب التحضببيرل أو  

في سببببيل المثال مع منتجات الشبببا ل ومنتجات الق ومل وفيما ييي  الحظناه 

 عنيناه في مسار الطقوس.نستعرض ال   عنيناه فيما 

 
 
 

 نماذج لعالمات تجارية مستوفية الطقوس 

 

 
 

 طقوس شرب الشا  لد  بعض شعوب العالم 
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 طقوس التحضير ليشا   
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 تعدد تصاميم م،ائن التحضير ليق وم عبر طقوس

 
 تحضير الق وم عبر أساليب من التقطير والتبخير وال،بس  
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 طقوس التحضير بال،بس 
 

 
 

 احجام وم اقات  
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 طقوس تيونت بأنماط الحيام اليومية

 
 

تعزز لطقس ال،يس ال   يتدلى من خيط   نبتويلففي شبرب الشبا  مث  وجدنا ع مة 
بعد   بتونل طقس استشرى دوليا مع ،افة ع مات الشا يببطاقة عيي ا شعار الع مة ل

 . لن
 

فو  بعضب ما ومع احتسباء الشبا ل نجد الطقس الشبر  آسبو  ال   يعتمد االبريقين  
ما ي،ون بالطقس الديني   أقربا هو  في حين نجد طقس آخر يعتمد أسبيوب البعض معال

ومع الق وم نجبد التببار  فيمبا بين    ل في احتسببببباء الشبببببا  الصبببببينيالحبال  ،مبا هو 
 ف نان من ابت،ربهل    ا،ر طقسببا خاصبب،ل من ا يبتحيث وجدنا الع مات في الترويجل  

ال،بسببببوالت مسبببببقة التعبئةل والف،رم ت،من في المحافظة عيى م ا  ال يتلير بتلير  
التحضبببببير نجبد من ابت،ر  ثم    لمب اقبات واحجبام والوانب  وعزز الطقس  ،ميبة الق وم
جباءت ع مبة هل ونمو ج التقطير ليق ومل امعبانبا في نقباوم مبا تشبببببرببليق وم عبر  

سبتارب،س فعززت لطقس هو من واقع نمط حيام الناس اليوميل وهو ما جعل ع مة 
أدر،ت ما يتعرض اليه البشبببر يوميا من ضبببلوطل إ   سبببتارب،س منتشبببرم عالميال 

حيث  -  والعمل منزلما بين ال -الم،ان الثالث فأطيقت مف وم أن ي،ون سبتارب،س هو  
فصبببارت محضبببن ليقاءات وديوان لتبادل   لالراحة والحرية والمحضبببن االجتماعي

وهو ما ينسبببجم مع إيقاع حيام  لوتبادل األف،ار  لوم،ان ليعصبببف ال هني  لاألحاديث
ضببمن نمط حيام الناسل وبأسببيوب مب ج  طقس ل افتم،نت من ادراج    لالناس اليومي

 واالجواء.والبصر وفق هوية موحدم منسجمة  عبر تفعيل حواس الشم والم ا  
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صار طقسا بح،م انه ينسجم مع نماط حيام الناس     just do itالشعار اليفظي 
 لدفع م في ممارسة الرياضة اليومية. 

اعتمدت طقوس تناول ال،عن مع الشا  الصباحي فصار منسجما مع  دان،ن دوناتس
   ،ع،ة الدونتس بالمشروبات الحارم. نمط حيام الناس الصباحي العتماد اغمس

ثم   أسيوب الثني  ولعل بس،ويت اوريو تم،ن من الدخول في حيام األطفال عبر 
 twist & dunkلمس لا
 

 
 طقوس بسكويت أوريو
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 ول الفصل األ
 نماذج قصصية من الطقوس ذكرت في القرآن 

 
 
 

حدث أو قصةل وفيما  عبر أ،ثر من  ثمة ما يعزز لمسار الطقوس ال،ريم في القرآن
 ييي نستعرض بعض من ا:

 
 أوال: حادثة االسراء والمعراج 

 
لقد ،ان من المم،ن أن تتم حداثة االسراء والمعراج من م،ةل ول،ن ا صارت من م،ة 
نحور بيت المقسل و،ان باإلم،ان أن يترفع الرسبول ليعرج به من بيته نحو السبماءل 

لسببماءل ولقد ،ان باإلم،ان حين وصببل  ول،ن صببار المعراج من بيت المقدس نحو ا
لبيت المقدس أن يصبيي في ا ليعرج به صبيى هللا عييه وسبيم نحو السبماء ول،ن وجدنا 
جمعا من حضببور األنبياء والرسببل في اسببتقباله ليصببيي ب م وبعد الصبب م يسببتأنف  
رحيته نحو ربهل ،ل  لن ،ان طقوسبا لتم د لرسبولنا ال،ريم اليقاء العظيم ال   يمتثل  
فيبه   تعبالىل فيقباء ، ب ا ليس بتقييبد  ،مبا إنبه لن يت،ررل ولعبل ت،راره ي،ون بترديبد  

فما الدروس المسببتفادم من حادثة وفق الحادثة عبر السببورم فحسببب إلى يوم القيامةل 
 ه، ا طقوس؟ 

 لعل من الدروس المستفادم ما ييي:
 التعظيم: تعظيم وإج ل الخالق.         -أ
إن الدين عن هللا اإلسببب م: إن دين اإلسببب م هو دين األنبياء والرسبببل  -ب

 جميعا
 الع قة: ع قة م،ة ببيت المقدس ع قة من نوع فريد يحسن ادرا، ا. -ت
 الخصوصية: خصوصية الم،انينل م،ة وبيت المقدس. -ث
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 السالم بالرجل الصالح الخضرثانيا: حادثة لقاء نبينا موسى عليه 
 

لم ي،ن لقاء نبينا موسببى عييه السبب م بالخضببر وفق أسببيوب تقييد ل وانما ،ان وفق 
له ليتشبرب  مرافقتهطقس من م،ان يج يهل وموقع محدد يتطيب منه أن يسبت،شبفهل ثم  

 ل ولعل الدروس عبر ما مر به من محطات ،انت ،ما ييي:من عيمه
 الحواس في الح،م عيى االحداث واالشياء.عدم االعتماد عيى         -أ
 التخيق بالصبر لحين استبانة الحقيقة. -ب
 ثمة فر  فيما بين الواقع والحقيقة. -ت
 الحواس تنبئن بالواقع والقيب ينبئن بالحقيقة. -ث
 اإلحاطة العيمية مقدمة عيى الدوام من اجل الوصول ليحقيقة.         -ج
 لو ،نت نبيا. التعيمل مطيوب من قبل الجميع حتى و        -ح
 
 

 ثالثا: عرش بلقيس
 

،ان من المم،ن بعد ما يتم جيب عرش بيقيس واصببببح ماث  أمام عين نبينا سبببييمان  
عييه السب م أن يتم دعوم بيقيس لدخولهل ول،ن لم يشبأ  لن نبينا سبييمان بل طيب ممن 
هم تحته تلييرات شببميت مواد وصببناعة وهندسببة ثم دعيت لدخول العرشل وهو ما  
أب رها من حسببن إنجاز واسببتقبال واحتراف صببناعةل ولعل الدروس في  لن تتعدد  

 في مثل:
 االجت اد في أساليب الدعوم. -أ
 اعتماد أسيوب االب ار بما يفعل الحواس. -ب
 اعتماد التم يد من اجل إيصال الرسالةل رسالة الدعوم  . -ت
 معامية الميون بما يدر،ون ووفق مقامات م.  -ث
 
 

 الكون الذي نحن فيهرابعا: 
 

لقد اقتضت ح،مة هللا باعتماد طقس الدوران محورا مت،ررا في ال،ون ال   نحن  
فيهل فمن األرض التي تدور حول الشمسل وال،وا،ب من حول ال إلى األقمار من 
حول ال،وا،بل وحتى دورم الماء عيى األرضل ف ي من البحار إلى السماء عبر  
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الدورم الدموية في جسد  مسار التبخير إلى األرض عبر االمطار مجددال ومع 
االنسان والحيوان والحشراتل وحتى مع االل،ترونات حول البروتونات في ال رمل  
ل ا نجد نبينا إبراهيم يحاجج ال   تمرد عيى هللا بأن طيب منه أن يأتي بالشمس من  

 الملربل فب ت ال   ،فرل ومن طقس ،  ا دروس عدم من ا: 
 .دد الصور وفق مف وم موحدخالق ه ا ال،ون واحدل ال   ع        -أ
التف،ر في الخيقل وع قته بصفات الخالقل ل ا صار التأمل في خيق هللا  -ب

 من العبادم.
 است،شاف ال،ون المحيط ليتعرف عيى ما خفي لت لييه.  -ت

 
 

 خامسا: موسى عليه السالم عبر تسع آيات لفرعون 
 

بل تسع معجزات وآيات يسوق ا نبينا موسى   للفرعونلم ت،ن مجرد معجزم واحدم 
عييه الس مل آية تيو آية وفق مسار ،ما لو ،ان طقوسال ،ما لو ،انت تقارع طقوس 

 دروسا من ا:  اآلياتفرعون والسحرم من حولهل ولعل في تين 
 االب ار من أجل إعادم النظر في أسيوب التف،ير.        -أ
 رزمة من اآليات.  االعجاز عمن تألهل ليدرن مدى عجزه عبر  -ب
 تعزيز الحجة عيى من تأله و،ابر. -ت
 االم ال لعل الم،ابر يرضخ. -ث

 
فتين ،انت بعض صور الطقوس التي لم يلفل تفاصيي ا القرآنل ولعي ا ترشدنا  

 عما يم،ن اعتماده من مسار لصالح برنجة القيم من ا: 
 
 المباشرم برسالة القيمة.أهمية ن ج التم يد قبل  -1
 وتنويع صورم الت،رار.الت،رار  -2
 االمتاع وتفعيل الحواس في ن ج التم يد ليرسالة. -3

 
وقد وجدنا مسبارا قد امتثيت اليه الفناد  العالمية والنواد  الرياضبية والتجاريةل فثمة 

يمنع دخول العضببببو ما لم يرتد  قبل دخوله ليناد   ناد لرجال االعمال في بريطانيا 
لربطة عنق سبوداءل ومن لم تتوفر لديه ربطة ليعنق ثمة ربطات عنق سبوداء متوفرم 

الرياضببية ما يجعين مضببطرا الرتداء ما يرمز ليفريق في االسببتقبالل ومن النواد   
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 المراسبيمال   تشبجعه عبر وشباح أو قميص أو قبعة وغيرها مما يم،ن ارتدائهل فتين  
وليسبت الحدثل  تعمل عيى ت يئة النفس وتحفز المشباعر وهي مسبار تم يد  ليحدث  

رد والتبباين  طقوس ترفع فيبن معبدل المطبالعبة والرغببة والتجبا ب والوالء وتعزز ليتف
مع المنبافس ان ،بان ثمبة من ينبافسبببببنل والت يئبة ت،ون ألعيى مبا ي،ون مع األلعباب 
األولمبية حين يسببتلر  اشببعال شببعيت ا لمدى يزيد عن سبببعين يوما في حين يم،ن 
اشببعال ا في غضببون دقائقل غير أن المسببار ال   تنت جه ،طقس ا  تنطيق من أثينا  

هو مبا يحفز   بحرا لحين أن تصبببببل لوج ت بالتمر عبر مبدن عبالميبة برا وجوا و
ونحن نمارس الطقوس    المشبجعين عيى ترقب سباعة االنط   بالحضبور والمتابعةل 

بشبب،ل يومي حين نقبل اياد  والدينا مع ،ل يوم جديدل وحين نسببتعد ليصبب م بالنية 
 أوال ليتبع ا الوضوءل ثم التوجه لقبية محددم ،ي ن،بر لنصيي أخيرا. 

 
 الطبقات ةمتعددطقوس 

 
مسارا قد امتثيت اليه الع مات التجارية لتأمين أ،بر والء ل ا مع   وقد وجدنا

 شرائح ا المست دفة باعتماد مسار الطقوسل وفي الفصل التالي نما ج عن  لن.  
 حيث قد شميت طبقات ا:

 طقوس خارجية  -1
 طقوس داخيية -2
 االستخدام\طقوس التناول  -3
طقوس الخدمة: تعزز الع قة والخبرم وقيم الع مة التجارية مع العم ءل  -4

العميلل تطوير التصاميم ودي،ور  لتأمين والء العميل ليع مةل وتحقيق رضى 
 الم،ان مسار ، سي،ي يعزز ل لن.

 طقوس الشعار واأللوان  -5
  Nike townمدينة ناي،ي  وهو ما وجدناه ،مثال مع
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 ن ج اصطفاف األح ية والوان ا

 

 ول،ن ا من اح ية ناي،ي لمعيقات
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 جعيت االرضيات ،ما لو ،انت ميادين رياضية  

 
 

 لطقس علوم تدخل في مركب ا
 

 علم االنثروبولوجي "علم االنسان" -1

 علم االجتماع  -2

 علم النفس  -3

 علم اإلدارة  -4

او ما يشكل رمزية لديهم عبر لون او   وما اعتاد عليه وشكل توجها لدى الناس -5

 الكرنفاالت، وأساليب االستقبال لدي مختلف األعراق من الشعوب،  ، أو عرق

 

لغة ومشااعر وسالوط طقساي،   عبريجب ان يكون الطقس مركبا ومتحركا ال ثابت،  و

 ذلك.وبيئي فيزيائي وقس على 
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طريقة نظم موائد  و بل حتى تفاعل الموظف مع العميل عبر تحية معينة، يعتبر طقساا،

أنواع الطقوس ، والتحضااااير في مثاال قااائمااة طعااات ثقااافيااا  الطعااات تعتبر نوع من 

 التحضير ةسريعللوجبات النموذج للطعات  زماكدونالد

 

 

أو   ءالبطي  ما بينيحدد نوع الطقس وعدد خطوات الطقس فيه،  هو من  قطاع الخدمة و

 السرعة فيه، فيكون بسيطا حال كانت السرعة عنصرا رئيسيا فيه، 

 

 ثمة ست أنواع من طقوس الخدمات هي:

 مثل التذكير بالميالد،  احياء ذكرى: -1

 االهداء: في مثل سكاكر مجانية أو هدية رمزية -2

 التحية: بما تشعره بالتقدير -3

 الشكر: تحية المغادرة  -4

د الطقس ولم يتمكن العمالء من فهمه ساايكون لذلك عوائد ساالبية نحو العالمة تعق    وإذا

الء، كما التجارية، والطقس الذي يحدث نوعا من االزعاج كذلك لن يسااااتحساااانه العم

 (10) مع الطقس لن يستحسنه العمالء التسويقي له ينسجم المركزالمنتج حين ال 

 

 

حت هارفارد بزنس رفيو أن العديد من العالمات التجارية أضاااHBR    ذكرت مجلة 

محل تفضاايل بساابب اعتمادها مسااار الطقوس كطبقة في تسااويا عالماتها، الطقوس  

التي هي كما لو انها دينية أو مساتوحاة منها، فاضاحت ممتثلة لسالوط هو اشابه بالسالوط 

الديني في مثل ما نراه عبر األديان، فيمنحون عمالئهم يعتبر ايمانا وما له عالقة بنمط 

 Love the، وعالمة رفعت شاعار    just do itتعتمد شاعار   الحياة والقيم، فنجد نايكي

skin you’re in, ل  
الطقوس الدورية والفصبيية والسبنوية في مثل تحميص الق ومل او مناسببات الزواج أو 
األعيبادل جميع با تمضبببببي وفق سبببببينباريو مت،ررل وتحمبل رموزا مبدر،بة من قببل 

 ع بعض الشعوبل الجميعل وطقوس مناسبات الحصاد ليليل الزراعية م
 

ا ،ر معجون المسببير نمو جا في اعتماد األعشبباب تطبيبال وأسببماء هللا الحسببنى في 
 (11)االستشفاء عبر طقس سنو  
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مسبببببار الطقوس اليوميبة والبدوريبة وفق نمط حيبام النباس    أدر،بتول مبارن  ع مبة ه

فباطيقبت منتجبات با المتمباشبببببيبة مع با عبر بطباقباتل بطباقبات ليوم االمل ويوم االبل  
  (12) واالعيادل وما يدور من ع قات بين األصدقاء وافراد االسرم

 
 طقوس القيمة نصائح لبناءثمان 

 
 اجعي ا واضحة   -1
 اجعي ا  ات ع قة بحدث -2
 اجعي ا  ات ع قة بوقت  -3
  ات ع قة بالسيون المطيوب االمتثال اليه  -4
 اجعيه متوافقا ومنسجما مع السيون المطيوب االمتثال اليه  -5
 اجعيه ماتع ،ي تشجع عيى ت،راره -6
 ،رر الطقس ليثبت في اال هان ويتعود عييه االخرون -7
  هان منتجات له ،ي يظل في اال أضف -8
 

 للنجاح عّول على
 

 عيى سيون مزاول في األصل من قبل الشريحة المست دفة بناء الطقس -1
 ان ي،ون قابل ليت،رار -2
 له ع قة مباشرم بالسيون -3
 له ما يبرره -4
 ان ي،ون س ل  -5
 ل قابل ليف مليمعاينةقبال  الليرلقابل ليتداول مع  -6
 

 متى يحسن اعتماد طبقة الطقوس لبرمجة القيم؟ 
 

 لتحفيز الممارسة   -1
قدر مم،ن من تشليل   ألعيىاو  لإلرشادالمست دفة  الشريحةعندما تتطيع  -2

 القيمة 
 لممارسة سيو،ية جديده )السجائر مث ( الممارسةللتشجيع  -3
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  since of communityتعزيز المشاعر الجمعية نحو االخرين  -4
 ما يميز القيمة عن االخريات من القيم  إلضافة -5
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 الفصل الثاني 
 كيف تتم عملية برمجة الطقس مع القيم

 
 
 مسار إضافة الطقوس سي،ون بطريقين: إن 
 

األول: عبر وضع ما يرمز ليقيمة بمجسم مصلر قابل ليتوزيع عيى المشار،ينل 
 فمث :

 مجسم الرمزية القيمة 

 صندو   االمانة

 ساعة الصبر

 عين  الحياء 

 قفل  المسؤولية 

 يد  العطاء 

 
ما يم،ن  إلدخالحيث يتم عمل مجسبببم مصبببلر عن ،ل رمز وي،ون له خرم 

 ومع ،ل تداول ليقيمة يتم: لتعييقه عيى الرقبة في هيئة عقد أو سوار
 

 لبس العقد تعزيزا وت ،يرا    -أ
ي،ون المشبببببارن قبد ت يي لعمييبة البرمجبة عبر   لمع عمييبة لبس العقبد -ب

أو حتى لو  لأو معيومة عيمية لالمعيومة التي سببترد إليه سببواء عبر قصببة
 ،ان عبر نشيد وقصيدم شعرية.

 :ةفمع قيم -ت
األمانة: حيث "الصبببندو " نطيب من ،ل مشبببارن أن يسبببتحضبببر في  -1

.الخ(  مخييته ما يم،ن ان تعنيه األمانة في مثل )المالل السببرل الجسببدل .
 لي،ون  لن هو بمثابة الطقس ال   نعتمده مع القيمة. 

              
المسبببؤولية: حيث " القفل" نطيب من ،ل مشبببارن أن يسبببتحضبببر في  -2

مخييته ما يم،ن ان تعنيه المسبؤولية في مثل )االسرمل الوطنل الوظيفةل 
 االتقان..الخ( لي،ون  لن هو بمثابة الطقس ال   نعتمده مع القيمة. 
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مع قيمة الحياءل نستحضر )االنترنتل وسائل التواصل االجتماعيل و -3

 . (ل.. الخاألسوا 
اليوح الزجاجي المصلر الشفافل يتم  عبر رمزية مع قيمة الصد ل   -4

   النيةل القيبل مراقبة هللال ..()استحضار 
 . مع قيمة العطاء رمزية اليد -5
 .مع قيمة االخوم رمزية االحتضان -6
 . االحترامل رمزية تقبيل يد ال،بيرمع قيمة  -7
 . مع قيمة تعظيم هللال رمزية السجود -8
 . مع قيمة المساوام والعدلل رمزية الميزان -9

 . ومع قيمة بر الوالدينل رمزية تقبيل الرأس -10
  .مع قيمة السعي في الحاجاتل رمزية الرباط -11
 .ومع قيمة الحريةل رمزية الشريط المتطاير -12
  النبتة. مع قيمة البيئةل  -13
 وه، ا  -14

 
 
 
 
 

 الرمزية  القيمة  م

 صندو    االمانة 1

 ساعة  الصبر 2

 عين   الحياء  3

 قفل  المسؤولية   4

 يد   العطاء  5

 لوح شفاف  الصد  6

 يد  عطاء 7

 احتضان اخوم  8
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 تقبيل يد ،بير احترام 9

 سجود تعظيم هللا  10

 ميزان المساوام والدالة  11

 تقبيل رأس  بر الوالدين  12

 حبل يربط خشبتين  السعي 13

 شريط يتطاير  الحرية  14

 نبته  البيئة   15

 
 

م،افئة عن الرغبة في االمتثال ليسيون    لو ،انتالنما ج التالية تقدم ليمشار،ين ،ما 
المنشودل ف ي ليس طقس الزم من اجل االرتداء ،ي يمارس المنتظم السيونل ول،ن  

 نعمد إليه فقط أثناء التمرين.  
 
 
 

 
 

 مسؤولية الرمز القفل عن قيمة 
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   مسؤوليةتصاميم لرمز قيمة ال

 

 
 تصاميم رمز قيمة الصبر 
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 تصاميم رموز قيمة األمانة عبر صندو ل والصد  عبر زجاج شفاف 

 

 
 

 حجم الصندو 
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 تصاميم رمز قيمة العين عن قيمة الحياءل والوقت عن قيمة الصبر

 
 

 
 
 

 من المم،ن اعتماد الخواتم ، لن 
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 رمز قيمة المحافظ عيى البيئة  

 

 
 رمز قيمة السعي في حوائج اآلخرين

 
 

 رمز قيمة العدل والمساوام 
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 رمز قيمة العطاء  

 
 

 
 رمز قيمة بر الوالدين 

 

 
 رمز قيمة االحترام 
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 رمز قيمة التراحم 

 
: بعد تحويل القيم لمنتجل وهو ما تعرفنا عيى ،يفية  لن عبر طبقة تحويل  ثانيا
 لمنتجل يتم عمل طقس معين ليمنتج وفق ما ييي من صفات:  قيمال
 

 ثمان نصائح لبناء طقوس القيمة
 

 :يحسن اعتماد العناصر التالية في الطقس ،سمات
 اجعي ا واضحة   -1
 اجعي ا  ات ع قة بحدث -2
 اجعي ا  ات ع قة بوقت  -3
 متثال اليه  ات ع قة بالسيون المطيوب اال -4
 متثال اليه اجعيه متوافقا ومنسجما مع السيون المطيوب اال -5
 اجعيه ماتع ،ي تشجع عيى ت،راره -6
 ،رر الطقس ليثبت في اال هان ويتعود عييه االخرون -7
  هان أضف منتجات له ،ي يظل في األ -8
 

 للنجاح عّول على
 

 عيى سيون مزاول في األصل من قبل الشريحة المست دفة طقسنبناء  .أ
 ان ي،ون قابل ليت،رار .ب
 له ع قة مباشرم بالسيون .ت
 له ما يبرره .ث
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 ان ي،ون س ل  .ج
 قابل ليتداول مع الليرل قبال ليمعاينةل قابل ليف م .ح
 

 
 

ع قة  القيمة 
 بحدث

  \ بتوقيت
 ت،رار

عبر 
 مبرر

 منتجات ماتع الرمز 

 
 الصد 

 
اجندم  عبر 
عميي  
 اليومية 

 
مع ،ل دعوم  
الجتماع في  

في  أو  العملل
أصحابل   لقاء
 الخ

 
المحافظة  

عيى  
سمعتيل  
وع قاتي  
 مع اللير 

 
لوح زجاجي  

 شفاف 

 

 
قد ي،ون  
اليوح  

الشفاف  
عبارم  
عن  

م،برل  
لت،بير  
 الصور 

 
  أنواعثمة 
من  
 لم،برات ا

 

ع قة  
 بحدث

  \ بتوقيت
 ت،رار

عبر 
 مبرر

 منتجات ماتع الرمز 

 
 المسؤولية 

   
الصيوات  
 الخمس

 
مع سماع  
 اال ان  

 
 االمتثال 

 
 قفل

 
 
 

 
طيب  ت

السجادم 
بطيب  
   العود 

 
سجادم  
 ص م

 

ع قة  
 بحدث

  \ بتوقيت
 ت،رار

عبر 
 مبرر

ليس  الرمز 
 ماتع

 منتجات

 
 الحياء 

 
مع ورود  
 االخبار  

 
مع ،ل تشليل  

 لإلنترنت 

 
 الفضول 

 
 العين 
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ع قة  
 بحدث

  \ بتوقيت
 ت،رار

عبر 
 مبرر

 منتجات ماتع الرمز 

 
 الصبر

 
،ل  مع 

 خبر سيء 

 
مفاجي غير  

 متوقع 

 
 االمتثال 

 خاتم 

 
تعدد 
  ألوان

صورم  
   الساعة

 
ساعة  
 رميية  

 

 

 

 ختاما 

الطقس هو اعتماد طبقة الطقوس أدعى لبرمجة القيمة سيو،يال  لن أن  إن

فيه ت يئة ليدماغ لقبول  ،ما لممارسة السيونل  فضيةم  ية  عميية است  ل

  . الممارسة

 

  والحمد   رب العالمين 
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 قائمة المراجع 

 

 2022دليل قيم الشفيعل زهير المزيد  وآخرونل  -1

 2008تفعيل القيم وممارست ال زهير المزيد ل  -2

 2020البرمجة الطبقية ليقيمل زهير المزيد ل  -3

   2022ورشة تشليل مفاهيم قرآنيةل زهير المزيد  وآخرونل   -4

 2021مرا،ز تحفيظ القرآن من التحفيظ إلى التشليلل زهير المزيد  ل  -5

 2020االبت،ارات المجتمعيةل زهير المزيد ل  -6

 بإشراف زهير المزيد  وآخرون.    www.qeam.org  ،تب الشب،ة الدولية ليقيمل  -7

 2019التجسير صناعة ليتعايشل زهير المزيد ل  -8

 2020تحويل القيم لمنتجاتل زهير المزيد ل  -9

10- Rituals in Service: A Literature Review 

(semanticscholar.org) 

11- 3 Reasons Why Brand-Specific Rituals Are So Powerful 

| Psychology Today 

12- Why Brands with Rituals Will Rise to the Top 

(digitopia.agency) 

 

 وما ييي مراجع أخرى ليمؤلف  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qeam.org/
https://pdfs.semanticscholar.org/656a/2deccae2be882d22c302a141b720f39fea89.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/656a/2deccae2be882d22c302a141b720f39fea89.pdf
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-science-behind-behavior/201603/3-reasons-why-brand-specific-rituals-are-so-powerful
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-science-behind-behavior/201603/3-reasons-why-brand-specific-rituals-are-so-powerful
https://www.digitopia.agency/blog/branding-cult-brands-brand-rituals-convey-value-and-build-loyalty
https://www.digitopia.agency/blog/branding-cult-brands-brand-rituals-convey-value-and-build-loyalty
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 االل،ترونية )حمل مجانا(  المراجع و،تب د. زهير بن منصور المزيد 

 

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 

 

الع مات التجارية في التأثير  

   عيى القيم

   برمجة القيم عبر مناهج التعييم   تفعيل القيم لرياض األطفال

   وإن من شيء إال يسبح بحمده   القصص القرآني  فىحر،ة ال،امرم 

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/%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

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

التف،ير االستراتيجي في  

است داف شرائح  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   اط بناء القيم في الحيامنما ج من أنم

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/%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 

آلية وتش،يل وصناعة  

الع مة التجارية في  

   عالم التسويق 

ورم وسمعة  في بناء ص    تسويق الح ل 

  المدن اع ميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-bol 

 

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://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-bol
https://wp.me/p3WskZ-bol
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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://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bj0 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

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/
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-c1j
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https://wp.me/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

قاعدم في برمجة المعيومة    100

 الجزء الثاني  –في الدماغ 

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 
 

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) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

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://wp.me/p3

WskZ-bWQ 

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://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
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
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https://wp.me/p3WskZ-

bYn 

https://wp.me/p3WskZ-

c0n 

https://wp.me/p3WskZ-c1A 

https://wp.me/p3WskZ-c92          https://bit.ly/3pTG1W0    

    

c99-https://wp.me/p3WskZ 

 

https://bit.ly/3TZ5SZG 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c1A
https://wp.me/p3WskZ-c92
https://bit.ly/3pTG1W0
https://wp.me/p3WskZ-c99
https://bit.ly/3TZ5SZG
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https://bit.ly/3EbXDmM 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos 

 

https://bit.ly/3FBcZUm 

https://bit.ly/3EbXDmM
https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos
https://bit.ly/3FBcZUm
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 األطفالما يلي مكتبة قصص 

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  تسيسل

 تسويق الح ل  1

 

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

4/ 

  لألطفالادارم نواد  القيم  2

 واليافعين 

 

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

mansour/ 

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/
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 تفعيل القيم وممارست ا  3

 

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

3/ 

 

  تحويل القيم لمنتجات  4

 ومشاريع 

 

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

2/ 

 

تخطيط وتصميم الحم ت   5

 االع نية 

 

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

almazeedi-mansour 

 

إدارم وصناعة رواج   6

 الع مات التجارية  

 

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

 

                  

 المحاضرات  

 الرابط العنوان  

 

1 

 

محاضرم من التحفيظ  

 إلى التشليل  

 

 

 

لقاء تعريفي بنمو ج   2

 زمرد القيمي 

  - 2016YouTube -  06  -  10العربية   TRTق وم تر،ية | د. زهير المزيد  قنام

تعريف االع م   3

 واالع ن 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV  زهير المزيد  في تيفزيون الرا -Part 1  

YouTube 

  Partزهير المزيد  في تيفزيون الرا  Zuhair ALMazeedi on Alrai TV اإلع نات التجارية  4

YouTube -Part2  

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://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://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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  - YouTubeالقنام التر،ية ولقاء قروب تأميت منصة التأم ت  5

محاضرم من التحفيظ   6

 إلى التشليل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 

 

 

 

    المؤلف في سطور
 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يد  د. 

 المواقع االل،ترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comليتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيد (     
 

 الخبرم:سنوات 

والتسويق ل ا عيى نطا  التوعوية  االع نية التجارية والقيمية عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفي  الحم ت 35أ،ثر من 

 دولي. 

 العميية: الخبرات 

 2008-2019العربية ليقيم المجتمعية  مبرم المؤسسةمجيس إدارم  رئيس .1
 2019السعودية المشرف عيى )دبيوم القيم( لدى جامعة دار الح،مةل الممي،ة العربية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجيس إدارم شر،ة  .3
 . 1986مؤسس إدارم اإلع م في بيت التمويل ال،ويتي  .4

https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 1991.اإلنتاج القيمي لألف م التيفزيونيةمؤسس لشر،ة الرؤية وال،يمة المتخصصة في   .5
 2000ل ستشارات العرب "  “اإلع ميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001معتمد لدى غرفة تجارم وصناعة ال،ويت خبير إع مي .9

 . مح،م دولي لجوائز اإلع ن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأمير،ا وال،ويت 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

وجمعيات المجتمع مشبببروع "غراس" ليوقاية من آفة المخدراتل عبر تشببب،يل مجيس بعضبببوية وزارات الدولة  -1
ل أشبادت مي،ة السبويد بنتائج المشبروع ضبمن 2005-1999المدني ومؤسبسبات القطاع الخاص في دولة ال،ويتل

 جولت ا في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائجل ولم تحققه مشاريع مماثية عيى نطا  أوروبا.
لسببودانل لنقل خبراتنا في تدشببين وإدارم  مشببروع " وقف األرشببيف اإلع ني" ليجامعة االفريقية العالمية في ا -2

 2017جوائز اإلع ن الدولية عبر طيبة ،يية اإلدارم والتسويق.
مشببببروع "سببببما" سببببو  منتجات االيتامل لتعزيز مف وم اإلنتاج في مرا،ز االيتام وجعي ا مرا،ز لموارد ماليه  -3

 2016عوضا أن ت،ون مرا،ز لإلنفا  فقط.
ل مع مجموعة من القرى اليمنيةل عبر حيقات تحفيظ القرآنل ل رتقاء  مشبببروع "سبببمر" سبببو  منتجات القرآن -4

ببالحبافظ ،ي ي،ون مشبببببل  لقيم القرآن ومفباهيمبهل ال حبافظبا فقطل عبر برنبامج أدرنباه دوليبا بعنوان "تحويبل القيم 
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نوام لسو  ليمنتجاتل وعوائد ماليه يستفيد من ا س،ان القرى.

عبر وسبببائل التواصبببل االجتماعي بشببب،ل اإلنسبببانيةجزءل لتعزيز مفاهيم القيم    100ميت(ل عبر  مشبببروع )تأ  -5
 أسبوعيل والتي تمخضت عن أربعة ،تب ال،ترونية.

مؤسببسببة ال،ويت ليتقدم العيميل ،نمو ج في مجال مشبباريع تم،ين    1986مشببروع الجامعة الخييجية المفتوحةل  -6
 امعي عن بعد.القوى العامية ل نخراط في التعييم الج

توقيع عشبرات م ،رات التفاهم في مجال التعاون المشبترن مع جامعات ومؤسبسبات المجتمع المدني ومؤسبسبات   -7
تعييمية عيى نطا  دوليل ب دف تفعيل عمييات التشبببببين لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسببببسببببة العربية ليقيم 

 المجتمعية.
 

 االستشارات القيمية:في مجال 

 ال،ويت  1999لمشروع "غراس"ل لم،افحة المخدرات مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ر،از" الدعو   .3
 2009 اإليمانمستشار مبرم طريق  .4
 2016مستشار الشب،ة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حمية توعوية لصالح االيتام في تر،يا   م مستشار ا،اديمية التدريب والقيادمل إستانبول لإلدار .6
 2020مستشار الشب،ة الدولية ليقيم   .7

 

 : الدوليةالجوائز في  العضوية 

 1996عام    I.A.Aاالمري،ية الدولية اإلع ن  جائزمعضو لجنة التح،يم  .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التح،يم لجائزم لندن الدولية لإلع ن عام  .2
 جامعة ال،ويت. اإلع نيلعضو لجنة التح،يم لجائزم االبداع  .3
 اليبنانية  Arab ADلمجية أراب آد  االع نية   عضو لجنة تح،يم جائزم )،ريا( .4
 2010عضو لجنة تح،يم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسو  الخييجية  -اإلع ن الدولية   الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلع مية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسو  األمري،ية.
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 حيازم الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائزم العالمية لإلع ن عن الشر   القيمي( اإلع ن )من الجوائز الدولية في مجال  عيى عددحائز  .1
 . 1992برشيونة  -وأوروبا األوسط 

 إع نيةمنظمة  أل،برالتابعة  الدوليةل الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجيس إدارم فرع ال،ويت لجمعية اإلع ن  .2
   1996-امري،ية

 1999 ل ورئيس لجنة االع م المجتمعيعضو مؤسس ل تحاد ال،ويتي لإلع ن  .3
 2013العربيةل ،مؤسس ليصناعة االع نية في ال،ويت قيد جائزم منتدى االع م العربيل ليجامعة  .4

 

 المؤلفات:

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعييمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارست ا  .2
 2010است،شاف القيم صيانت ا ومعالجت ا  .3
 لة التر،ية()بالي 2010حر،ة ال،امرم في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدرانمؤشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ ف،ر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعييم  .12
 2018المسؤولية المجتمعية وممارست ا مف وم  .13
 2018التف،ير االستراتيجي في است داف شرائح المجتمع .14
 2018وإن ،ل شيء اال يسبح بحمدهل  .15
اعتماد ال،تاب ،من ج تدريسي في ال يئة   ل دار  ات الس سل لينشرل تم1984ال،ويت  -مقدمة في من ج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.اعتمد ،مقرر تدريسي في إحدى الجامعات ل و1985العامة ليتعييم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة ال،ويت    -الخييجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجيس التعاون   وأضواء عيىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العيميل  ليتقدم 
 . 1994 -بنن النصوص  .18
 . 1995-الم،تب اإلع مي ليتنمية  .19
 . 1994اإلع م واإلع ن في العالم القوانين االحترازية في مجاالت  .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المست دفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحيام  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ل دار إنجاز لينشرل وم،تبة جرير 2010قوم الع مات التجارية  .25
 2013الع مات التجارية في التأثير عيى القيم  .26
 2017تسويق الح ل  .27
 2017طبقات البرمجة ليقيم في القرآن   .28
 2018تحويل ال،تاب المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعييم  .31
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 2018المشلوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نما ج من أنماط بناء القيم في الحيام  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019ي بناء صورم وسمعة المدن إع ميا ف .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم في الع مات المسجية  .37
 ل المؤسسة العربية ليقيم المجتمعيةل ال،ويت2019صناعة الت،امل  .38
 ل المؤسسة العربية ليقيم المجتمعيةل ال،ويت 2019التجسير صناعة. ليتعايش  .39
 المؤسسة العربية ليقيم المجتمعيةل ال،ويت ل  2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االع نية   .41
 2019اع ن واحد استوفى االستراتيجية االع نية  .42
 2019اع ن واحد استوفى معايير اإلع ن  .43
 2019رحية زمرد   .44
 2020حران الش و   .45
 2020هدايا المصائب ون رها  .46
 2020تأم ت فيمن احصاها  .47
 2020االبت،ارات المجتمعية  .48
 2022مفاهيم قرآنيةل  .49
 2021،يف تبصرل  .50
 2020ميزان القيمل  .51
 2021السنن ال،ونية والقيم االنسانيةل  .52
 2021صراع القيم اإلنسانية واألسباب األرضيةل .53
 2021مقام الش،ر في ن ضة أمةل  .54
 2022دليل قيم الشفيعل مشرف عام التأليف ومشار،ة آخرونل  .55

 
 

 البرامج اال اعية والتيفزيونية:

 ساعة إ اعية مع إ اعة دولة ال،ويتل سيسية توثق صناعات اإلع ن والتسويق والع قات العامة. 600 -1
 TRTقطرل دبيل وتر،يا   - ةاستضافات عبر محطات إ اعية وتيفزيوني -2

 االستشارات: في مجال 

 ال،ويت. -م،تب الش يد مستشار إع مي لبعض م،اتب " الديوان األمير  "  .1
 2000مستشار الشر،ة ال،ويتية ليحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شر،ة "حرف" إحدى شر،ات "صخر" ال،ويت  .3
 2003-1986 ال،ويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االع م والتسويق  .4
 1987ل التر،ي ال،ويتيلبيت التمويل  إع ميمستشار  .5
 في قطرل وقنام الرسالة في السعودية.   1997قدم االستشارات لقنوات تيفزيونية دولية ،قنام الجزيرم  .6
 2004-2002القابضة   مالمواسامستشار شر،ة مستشفى  .7
 ل إحدى شر،ات مؤسسة ال،ويت ليتقدم العيمي. 2003"  العيميمستشار "المر،ز  .8
 2005قية ل ستثمار لشر،ة الشر  التجار الرواج  اسممستشار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اليلة(   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشر،ة االمتياز ل ستثمار   التجار الرواج  اسممستشار  .11
 2009ل 2007العيمية  لألبحاثال،ويت  لدى مع دمستشار التسويق  .12
   2007 ال،ويتلتجارم وصناعة   التجار ل غرفة ال،ويت ليتح،يم مستشار مر،ز .13
 2009مستشار وزارم الصحةل الممي،ة العربية السعوديةل مر،ز الطب الطبيعي  .14
 2012إمارم عجمانل االمارات العربية المتحدم بيدية مستشار  .15
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 لجم ورية التر،ية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخييج.ال،ويت  فيمستشارا ليعديد من الشر،ات االع مية والو،االت االع نية  .17
 2011مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمر،ز صباح االحمد ليموهبة واالبداع  .18
 2015مستشار الع قات الدولية لمر،ز صباح االحمد ليموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشر،ة ال،ويتية ل ستثمار  .20

 


