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انهص ٔانكالة انغضء انضبَٙ
عُٕاٌ انذسط :انهص ٔانكالة َغٛت يحفٕظ
قشاءح رحهٛهٛخ
انًشاعع :ـ انهص ٔانكالة َغٛت يحفٕظ
انكفبٚبد انًغزٓذفخ:
ـ رٕاصهٛخ  :انقذسح عهٗ اإلنًبو ثبنكزبثبد اإلثذاعٛخ ٔ ،انزٕاصم يع اَزبعبد أدثٛخ يخزهفخ .
ـ يُٓغٛخ  :رٕظٛف انقشاءح انزحهٛهٛخ ٔرحذٚذ اإلشكبالد ٔرفكٛك انخطبة .
ـ صقبفٛخ :رعشف يغبس رطٕس انشٔاٚخ انعشثٛخٔ،اإلنًبو ثبالرغبْبد ٔانًذاسط انفُٛخ اإلثذاعٛخ.
خطٕاد انذسط :
انزًٓٛذ :رقٛٛى عبو نًضًٌٕ انغضء األٔل عجش خطبطخ عشدٚخ عبيخ.

انغضء انضبَ : ٙيٍ انفصم انخبيظ إنٗ انفصم انضبيٍ

1ـ رزجع انحذس:
انفصم انخبيظ:
Øرٕعّ ععٛذ إنٗ انًقٓٗ حٛش ٚزغًع أصذقبء األيظ.
Øإحضبس صبحت انًقٓٗ "طشصاٌ" انًغذط انز٘ طهجّ ععٛذ.
Øانزقبء ععٛذ ثُٕس انز ٙخططذ يعّ نهزغشٚش ثأحذ سٔاد انذعبسح ٔعشقخ عٛبسرّ .
انفصم انغبدط:
َØغبػ انخطخ انز ٙسعًزٓب َٕس نإلٚقبع ثغشًٓٚب يكٍ ععٛذ يٍ انغطٕ عهٗ انغٛبسح ٔانُقٕد انز ٙكبَذ ثحٕصرّ .
انفصم انغبثع:
Øعضو ععٛذ عهٗ االَزقبو يٍ انخَٕخ عهٗ انزٕان.ٙ
Øانجذاٚخ ثًُضل عهٛش انز٘ اقزحًّ نٛال ٔ ثبغش صبحجّ ثطهقخ َبسٚخ أسدرّ قزٛال .
Øرغبض ّٛعٍ انضٔعخ نشعبٚخ اثُزّ عُبء.
ْØشٔة ععٛذ يٍ يغشػ انغشًٚخ ثعذيب رأكذ يٍ َغبػ يًٓزّ.
انفصم انضبيٍ :
Øنغٕء ععٛذ إنٗ ثٛذ انشٛخ سعت فغشا ٔخهٕدِ نُٕو عًٛق ايزذ حزٗ انعصش .
Øاعزٛقبظ ععٛذ عهٗ حهى يضعظ ٚزذاخم ف ّٛانٕاقع ثبنخٛبل .
Øاَزشبس خجش ٔقٕع عشًٚخ ضحٛزٓب سعم ثش٘ء ٚذعٗ شعجبٌ حغٍ .
Øاَضعبط ععٛذ يٍ فشم يحبٔنزّ ٔ،رأعفّ عهٗ قزم انضحٛخ انجشٚئخ.
Øعضو ععٛذ انٓشٔة إنٗ انغجم رفبد٘ نًطبسدح انششطخ .
2ـ سصذ انقٕٖ انفبعهخ:
أ ـ انشخصٛبد:
×ععٛذ يٓشاٌ  :ثطم انحذس ،ثذأ ف ٙرُفٛز يب عضو عه ّٛيٍ اَزقبو ٔصأس .
×طشصاٌ :صبحت انًقٓٗ ًٚذ ععٛذ ثًغبعذاد رع ُّٛعهٗ يزبثعخ يخططّ االَزقبي.ٙ
×َٕس :ايشأح رًزٍٓ انذعبسح ٔرقذو انذعى ٔانعٌٕ نغعٛذ إنٗ حذ انًخبطشح ثحٛبرٓب .
×صبحت انغٛبسح :غًُٛخ عشضٛخ يكٍ ععٛذ يٍ اَغبص خطزّ االَزقبيٛخ ثكم عٕٓنخ.
×انشٛخ عهٗ انغُٛذ٘ :رحٕل إنٗ يالر نغعٛذ كهًب ضبقذ ثّ انغجم .
×شعجبٌ حغٍ :ضحٛخ كبَذ صًُب نزقذٚشاد ععٛذ انخبطئخ .
ة ـ انًٕاقع:
×انًقٓٗ ًٚٔ :ضم انغُذ ٔانحًبٚخ انخهفٛخ نغعٛذ.
×يغكٍ عهٛش :يغشػ عشًٚخ انقزم ٔانجذاٚخ انطبئشخ.
×طشٚق انغجم  :يأٖٔ ععٛذ نغأ إن ّٛنهزخف ٙثعٛذا عٍ أع ٍٛانششطخ .
Cours pratiques en ligne

www.Achamel.info

Cours pratiques en ligne

www.Achamel.info

ط ـ انٕقبئع :
× ششٔع ععٛذ ف ٙيجبششح خطخ االَزقبو ثطشٚقخ عًهٛخ ٔيذسٔعخ،إال أٌ انفشم كبٌ حهٛفّ يشح أخشٖ .
3ـ انجعذ االعزًبع:ٙ
انفصٕل األسثعخ رضعُب أيبو ٔضع اعزًبع ٙيُحشف
ٔيزعفٍ ٚغًع ث ٍٛانذعبسح ٔرغبسح انغالػ ٔانغشقخ ٔانزغزش عهٗ انًغشئ ٍٛعقٕط
أثشٚبء ال عالقخ نٓى ثبنصشاع.
4ـ انجعذ انُفغ:ٙ
ٔٚجذأ ُْب ثبالَششاػ ٔانزفبؤل أصُب اإلعذاد نالَزقبو ُٔٚزٓ ٙثبإلحجبط ٔانُذو ٔانزٕعظ ثعذ فشم انًحبٔنخ .
5ـ انجُبء انفُ: ٙ
فصٕل انغضء انضبَ ٙرًضم عٛشٔسح انحذس ،حٛش رجذأ عغهخ االَزقبو ف ٙانذٔساٌ ثبإلعذاد ألٔل عشًٚخ رخطئ ْذفٓب
ٔعهٗ انًغزٕٖ انزقُ ٙرزجع َغٛت يحفٕظ خطخ رُفٛز
انغشًٚخ ثذقخ اعزًبدا عهٗ انشؤٚخ يٍ انخهف انز ٙرغعم انغبسد ٚهجظ صٕة
شخصٛبرّ فُعٛش أطٕاس انحذس ثكم رغهٛبرّ ٔرفبصٛهّ .
كًب َغذ انحشكخ ٔانفعم رغهت عهٗ انكالو انز٘ عبء
يقزضجب ٔيحذٔدا ث ٍٛانشخصٛبد عكظ يب سأُٚبِ ف ٙانفصٕل األسثعخ األٔنْٕٗٔ،
يب ٚجشس ًُْٛخ يكٌٕ انٕصف ٔانغشد عهٗ ْزِ انفصٕل.
إعذاد قجه:ٙ
اقشأ انفصم انزبعع إنٗ انفصم انضبَ ٙعشش ٔحذد يب ٚه: ٙ
·رزجع انحذس ف ٙانفصٕل.
·سصذ انقٕٖ انفبعهخ.
·رزجع انجعذ االعزًبعٔ ٙانجعذ انُفغ.ٙ
·خطٕاد انكزبثخ انفُٛخ انًعزًذح ف ٙانفصٕل
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