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 :ثَيشةكى
هةةةةلنَ غة ةةةةي لكان غةةةةن لهة ةةةةنلل،هةَهرطرنطاةةةةهةَهنةةةةهىلهةَهرةةةطرنطرتلنةةةناغى رلَكاةةةانىلنَ لان كةةةااىل

ط اغد نلطني تلط كاتءلهانرط  ةنلز مااةهىلبنطاةي يلطؤِنررتلهةلهةَهرطرنطاةكااةدرلط كةات،لهةةلبة رن للللل
 :هةَهرطرنطادرل َيلجكنلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرتلهة ةلكةلبةاا ةنكةيه يلطرانري لكةلبن تنيلهة

 

هةلهةَهنةهىلهةَهرطرنطاةكةطرلثة امَيلىلَةااعةتلثَيلةن لاييةلبكلط اغد ن،لهةةني هالهةةلللل:جكن ل ةكةم
ئةةملجةكن لللهةبةنئةةي للثة امةكةطرلهةي لبؤؤكة ةةكىلنييرتلاييةةلكةةلط اغةد نلبت راَيةتلبةِنير لثَيرلةات،للللللللل

 هي لكان غةن يةكىلاابَيتليرتءلط ِنكةمجينةلهةنلهة ةن هاي لبةلئانر تة ةكىلهةَهةطرل

 ل
هةَهنةةةهىلهةَهرطرنطاةكةةةلثةةة امءلبؤؤكةةةيلثةةنؤت  لَةااعةهجَيلةةةن لهة ةةةلبةةكلط اغةةد ن،لل:جةةكن لطيي م

بةآلملبةآلملكَيشة ل ةن كىلئةي  ةلكةلثالاَيلىلبةنثن يانراةيلميلاايزمىلن جنايلاييةلبكلنة ااةداىلل
كةاتءلثةان يلبَيبي ربة اىللللؤطراةىللفِؤثة امةكةلبةلط اغةد ن،لئةةملجةكن لكةمجينةةلهةةابالط بَيتةةلهةك لبةةللللللللل

ئةملجكن لهةلكةةمجنيلبةةهك لاةةب ياىلثالاةةي ليرط كةاتلكةةلئةجنامةد نراىللللللللكةمجينةكة،لئةجنامد نراىل
 .نة ااداىلثة امةكةةلاةنلبز اهنلبةلهككان لط ن كييةي لخةن ملبرل

 ل
بةةةةآلملهة ةةةةلن جنةةةاي لرتءلينيهةةةةملجكن  ااةةةدرلهةَهنةهةكةةةةلثةةةة امءلبؤؤكةةةةيلثالاةةةىللل:ةمب ةةةَيجةةةكن ل

ئةجنامد نراىلكةمجينةكةلكان لجد لااكةرتلبكلنة شنتلبةلط اغد ن،لئةمةشلهي ل  طَ لىلاابَيتءلبةل
 .كةمجة نىلهةمةَللاايط بنَ ت

 

بةآلملهةَهنةهىلهةَهرةطرنطاىل ةةنكةيه يلكاهَيةملط بَيةتلكةةلهةةلكةاهىلن جنةايطرلثة امةكةةلبغة ةادنَ تةةللللللللللل
ط اغد نررتءلبةثَيىلثَي  ستلنةشة لثَيردنَ تءلثالاَيلىلبةنثن يانراةلهةبَيتلبكلمامةَهةلكنطرتلهةنةَلل
ط اغد نطر،لهة ةنلئةملبنةما ةلهةيَللط ط  رلثالرتلبكلئةجنامدراىلكةمجينَيلىل ةنكةيه لطربنَ ط رلكةل

 :نناغى رلَكاانةكااىلطراااىلثالاىلكةمجينَيلىل ةنكةيه يلبن تنيلهة
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 :ئةجنامدراىله َ ط نةي :ل ةكةم
بةةةكلهةَهنةةةةهىلهةَهرةةةطرنطرتلل رئاماط كةةةانلةكااىَكاانةةةهةةةةل ةكةةةةمنيله َ ط نةةةةي لئةجنامةةةدراىلنرثن ةةةيءل
طربننَ تليلهةلينطلبكلبةناامة ل يا ييءلهةكنيلىلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرتلثالاَيلىلبكئةي  لبت رادنَ تل

 :لضةاد رلثن يانمارتلط  تلط كةيَ تلهةيراةي آلمىلنَ غة ةي ل

 ةةارتلبَيةةتلط هةَهرطرنطاةكةةةلضةةييةيلنَ سةاكااىلكامااةةةرتهلئا ةةالهةَهرطرنطاةكةةلبةةةلهيسةةتىلكةنري للللجةكن لل*ل
  ارتلفن لبازاةهلال ةاىلئيجابىل وريارتلضييةهلبَيتلط  ةنلبازاةلطرخنريهل

زؤاىلهةَهرطرنطاةكةلضييةهلال ةاةلنكابةن كارتلكَيرءلخاَهىلبةهَيزءلاليرز ارتلكامااةةرتهلللها رةمتةادَ تىل*ل
ها رةمتةاةةدَ تىلط اغةةد ن كارتلضةةنيهلكَيشةةةيلننفتةةةكااىلط اغةةد نلضةةنيهلئةةةيلنكِنرالان ااةةةلضةةنيلكةةةلللللللل
ني ااةةدري هلبةةةثَيىلبازاةةةكااىلهةَهرةةطرنطرتلتمةةان  لط اغةةد ن كارتلضةةةادرتءلثكهَينلنطايةةارتلضةةكرتلط بَيةةتلل

 .هتد....ئا تىلبطَ   ،لبنيراامة،لهَيز لال ةاةكارتلهةيلبازاة ةطرل)هة ةنلئا تىل
هةَهرةةطرنطاىلنربةةنطيطرلضةةيلني ةةدرهلهايثةةةيااَيتىءلهيسةةتةكارتلكامااةةةلبةة يرتهلئا ةةالي نلخك ةةارتلللللللهةةةل*ل

ط مَيننةةةي ل ةةارتلئةةةيلنكِنرالان ااةةةلضةةنيلئةنةةةن لئةةةي لهة ةةةلهيا ااةةدرلنيبةةدرتهلخةةاَهىلبةةةهَيزءلاليرز للللل
خكمارتلكامااةب رتهلئا الهةَهةكامنارتلضير رتءلخةهةهةكامنارتلكامااةب يرتهلئا النَ ط  لضةةاد لط اغةد نللل

 .بةشدرن لكنطهلئا البةهةبةنضايننهنىلهةَهرطرنطاىلنربنطييلضةادلط اغنارتلثَي  ستةلبكلبنطاةي ه
 هككان ل ةن كييااةلكامااةرتلكةلكان غةن يارتلهة ةنلهةَهرطرنطرتلط بَيتهلئةيل*ل

خةةاَهىلبةةةهَيزءلاليرز لنكابةن كااةةدرلط بَيةةتلضةةكرتلبةةنيهلخةةاَهىلبةةةهَيز لكااد ةةد كارتلضةةيلللهةبةنرمرةةةنل*ل
بَيتهلئةيلها رةمتةاد ااةلضنيلكةلط بَيتلهةلكااد د كااةدرلهةةبر،لبةهةبةنضةايننهنىلثَي  سةتىليرَية ءلللللل

 .خاَهىلبةهَيزءلاليرز لنكابةن كامنارت
ئةجنامةةدراىله َ ط نةي  ةةةكىلهةةةملجةةكن لبةنضةةاينياىلزؤنلط طرتلبةةكلَكاانةةةكااىلطيرهةةن لهةَهنةةةهىلللللللل

 .هةَهرطرنطرت
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 :لط  تنيشارتلكنطاىلئامااج:لطي م

ئامةةاجنىل ةةةن كىلهةةةنلهةَهنةةةهَيلىلهةَهرةةطرنطرتلبن تييةةةلهةةةلبنطاةةةي لهةةةلهةَهرطرنطاةكةةةطر،لهةةةثَينايلئةةةمللل
ئاماجنةشةةدرلثَي  سةةتةلضةةةاد رلنَ غةةا لجيةةايرزلبغؤَ تةةةلبةةةن،لبةةكلبنطاةةةي لهةةةلهةَهرطرنطاةةدرلثَي  سةةتةلللللللل

بةةةلباشةةى رلشةةَي  لكةةانلبلةةةرتءلللللربتةة راخكئامةةاط كنطاَيلىلزؤنلبةةاشلهةةةبَيت،لكااد ةةد كارتلبكئةةةي  لللل
ثَي  سةةتيارتلبةةةلهةَهسةةةاغااداَيلىلينطلهة ةةةلهة ةةةنلئا ةةتىلببَيةةنرلئاماجنةةةل ةةةن كييةكة ارتلبةط  ةةتل

 .ط ن ي خ ط لي
 :خ ط هةَهسةاغااداىل

خاَهةةللنَ غة ةةي للنناغةلكااد دلهةَهسةاغااداَيلىلخ ط لبلةاتليلهةةللللSWOTبةثشتلبة نتلبةلبنةما ل
هةني هالط نفةةتليلكك ةحليلمةهن ةييةكااىلطَ نةةلنَ غةة لهةةلكةاهىلللللللل,ليلاليرز كارتلط انيلبلاتهَيزلبةل

بكئةةةةي  لبت راَيةةةتلهةةةةكاهىلئةجنامةةةدراىلبااغةشةةةة للللبلةةةات،لبااغةشةةةة لهةَهرطرنطاةةةدرلط  تنيشةةةارتللل
 .بةناامةكة لخك لبلاتئةطر لهةَهرطرنطادرلبةلباشى رلشَي  ل

 :لط ن كىهةَهسةاغااداىل

بةهك ةةي للل،هةَهرطرنطاةهةَهسةاغااداىلط ن كىلهةاغايَ لىلزؤنلنناغىلئاماط كان لثنؤ ة لهةَهنةهىل
ه راا يلال ةاةلنكابةن كامنارتلبكلط نط كةيَ تءلهةلال ةكىلهن شةي للبةنضةايمارتلنياةد بَيتلهةةللللئا تىل

هةةةلهةَهسةةةاغااداىلط ن كيةةدرلثَي  سةةتةلئةةةملهةي نراةةةلهةبةنضةةايللللل.لهَيغة شةةنتلهةةةلبةةانيطؤخىلط اغةةد نلل
 :بغؤَ ت
 هةَهسةاغااداىلال ةاةلنكابةن كارت:ل ةكةم

 بةهَيز كاايارتلكامااةرتهخاَهةل*ل

 اليرز كاايارتلضنيهخاَهةل*ل

 ط ه رانيلخاَهةلاليرز كاايارتلط نخبة رهضكرتل*ل

 كامااةرتهط نفةهةكاايارتل*ل

 هط ه رانيلط نفةهةكاايارتلكةملبلة نةي ضكرتل*ل
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 شتااةلضنيلكةلال ةاةلنكابةن كارتلهَييلط هن رءلخك ااىلهَيرةطينلط ننرتهئةيل*ل

ضةةةكرتلط هةةة رانيلمةهن ةةةييةكاايارتلز ةةةاطلبلةةةة رءلهةةةةكاهىلهةَهنةةةةهىلهةَهرطرنطاةةةدرلبةةةةلشةةةتىلللللللئَينةةةةل*ل
 .الي كييةي ل ةنَاَهيارتلبلة رءلهةنكيز ارتلهة ةنلبةناامةكاايارتلكةملبلة نةي 

 ل
 :هةَهسةاغااداىلط اغد ن:لطي م

هةَهسةةاغااداىللهةبةنئةةي للهةلنَ غة لهةَهنةهىلهةَهرطرنطاةي لط مااةيَ تلنر تةخكلبةلط اغةد نلبغةة ر،للل
ثنؤ ةة ةكىلينطيللبَيةتءللهةَهنةةهىلهةَهرطرنطاةدرلللئاماط كةان لللىئةهةي ةهبانيطؤخىلط اغد نلط بَيتلهةل

 :نناغة،لبكلئةملمةبة تةشلثَي  ستةلي آلمىليرَيعيااة لئةملثن يانراةلبد  نةي 
 نشتىلطرايشت ررتلضةاد لهةلهةن ةنلهةلبازاةكااىلهةَهرطرنطادرهتمان  لل-

 نشتىلط اغد نلضةاد لهةلهةن ةنلهةلبازاةكااىلهةَهرطرنطادرهتمان  لل-

نَ ط  لبةشةدرن لنطرتلهةةلهةَهرطرنطاةكةةطرلضةةاد هلضةةادلط اغةد نلبةشةدرن لهةةلهةَهرطرنطاةكةةطرللللللللللئا الل-
 ط كاتهلئةيلهككانراةلضنيلكةليرط كةرتلط اغد نررتلكةمىلبةشدرن لهةلهةَهرطرنطادرلبلةرته

 هبةلضةادلط اطلط بَيتلبكلبنطاةي لهةلهةَهرطرنطادرثَي  ستنارتلل-
ط اغةةةد ن كارتلضةةةكرتلبة ةةةةنلخَيزراةكااةةةدرلطربةةةةشلبةةة يرتهلهةةةةنلخَيزراَيةةةملضةةةةادلط اغةةةد ن للللللئا ةةةالل-

بةنط كةيَ تهلضةكرتلط هة رانيلكان غةةن لهة ةةنلئةةيلط اغد نراةةلطني ةتلبلةة رلكةةلهَيشةتالبِن ان ةارتلللللللللللل
 اةطري ه

 :بةلئامااجلننهنىلط اغد ن:ل َييةم
بكئةةةي  لكااد ةةد كارتله راةةا لمنؤ ةةيءللل،نناغةةةبةةةئامااجلنةةنهرءلثةةكهَينلنطاىلط اغةةد نلثنؤ ةةة ةكىلل

ثان يلكاهىلزؤنلبةفؤؤلاةط رت،لهةني هالهةنَ غةة لثةكهَينلنطاىلط اغةد ن ي لبتة رارلثة امةكةة ارتلاة َيللللللل
 :،لمةبة تنارتلهةلثكهَينلنطرتءلبةلئامااجلننهنىلط اغد نلبن تييةلهةةي ابلة
 ط اطلبةلئَينةلط ط رتئةيراة ل*ل

 كةلاز لرلهةلئَينةلئةيراة ل*ل

 اةطري بِن ان ارتلئةيراة ل*ل
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 از لرلهةلنكابةن كامنارتئةيراة ل*ل

 ط اطلبةلنكابةن كامنارتلط ط رتئةيراة ل*ل

هة ةةنلطييلنةنؤ لها رةةهىلط اغةد نلبَيةتلهةةلكةاهىلهةَهنةةهىلللللللللهةةنكيزمارتللهة ةنلئةملبنةما ةلثَي  ستةل
 (ئةيراة لهةلئَينةي لاز لرلهةنةَللئةيراة لكةلهَيشتالبِن ان ارتلاةطري )هةَهرطرنطادرل

ل
 :نَ غا ل ةن كىلهة ةلبكلبةلئامااجلنكهنىلط اغد نلكةلبن تنيلهةطييل
 بةئامااجلننهرلهة ةنلئا تىلج ننرفى*لل

بةئامااجلننهنىلط اغد نلهة ةنلئا تىلج ننرفىلمةبة تلئةي  ةلهةةلهةةنل ةن نَ لدرلضةةادلط اغةد نلللللل
هة ةةةةهلكااد ةةةديلال ةاةةةةكارتلهةةةةلهةَهرةةةطرنطاىلنربةةةنطيطرلضةةةةادلط اغيةةةارتلهَينةةةاي ءلضةةةكرتلط ه راةةةدنَ تلللللل

ط كةةاتلكااد ةةد لبةةةهَيزلءلكة ةةىلككمةآل ةةةهىءلن جنةةايلللثَي  سةةتلز ةةاطلبلةةنَ رهلضةةةادللارتليط اغةةةكاا
 طربننَ تلبكلئةيلاايضااةه

 :ئامااجلننهنىلط اغد نلهة ةنلبنةما لطي ننرفى*لل
هةمةرت،لن نةز،لئا تىلطرهات،ل)ط كنَ تلط اغد نلثكهَيرلبلنَ تلبة ةنلضةادل يفاهَيلىلجيايرزطرلي نل

ئةةملننيثةةلهايبةشةااةل ةيفاهىلهايبةشةيارتلهة ةة،لهة ةةنلبنةةما ل ةيفاهىلللللللللل(لهتةدل.....ب رن لكانكنطرت
ثَي  سةتلط كةاتلكةةلبةناامةة لينط ةارتلبةكلطربننَ ةت،للللللللل،ننيثااةةلهايبةشءلثَيدري سةتىلهايبةشةىلئةةملللل

هةةةةني هالكااد ةةةد كااييلهةةةاننَيتىلخك ةةةارتلط ان رلةةةةرت،لخةةةاَهىلبةةةةهَيزءلط نفةهةةةةكاايارتلهةةةةكاملهةةةةملللللل
ضةةة الةلهةةةي لكةةةاتلهةةةةلهةَهنةةةةهىلهةَهرطرنطاةةةدرلل.لننؤ ااةةةةطرلط بيننةةةةي لبةناامةةةةكاايارتلئانر ةةةتةلبلةةةةرتل

ااه راةةدنَ تلبةةةلهةةةم يلط اغةةد نَ ملبغةةة رل،لهةيَهةةدررتلبةةكلنة شةةنتلبةةةلهةةةم يلط اغةةد نررتلط بَيتةةةلهةةك لل
هةبةنئةةي لل.لبةفؤؤطراىلكاتءلثان يله راةا لمنؤ ةيءلهةبةنرمرةن شةدرلئةةجنامَيلىلكةةملبةط  ةتلطَ ةتللللللل

هةةني هالهةةيلننؤ ااةةشللللثَيرلةة ر،للثَي  ستةلئةيلننؤ ااةلط  تنيشارتلبلة رلكةلط ه رانيلَةااعةهيارتل
 .طينلبلةي نةي لكةلط زرانيلطينرتلهةلئَينة
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 :ضةادلنيالنطاةي  ةكىلثَي  ست
ط اغد نراةة لكةةلط اغةةد ن لنر ةتةَينةيلثشةتي راىلئَينةةةرت،لثَي  سةتةلثشةتيارتلثَيررة ةةىَ تءلللللللئةةيلل*ل

 .ثالاىلضاالكىليرلطربننَ تلكةلثشتي راييةكة ارتلبكلئَينةلثتةيهنلبَيتط بَيتل
ط بَيتلئامةاجنىل ةكةةمىلللل،هَينااةي ط اغد نراة لكةلهاي كزرتلهةنةَللبةناامةكة لئَينةيلاز لرلئةيل*ل

 .ئَينةلبرلبكلكانكنطرتلهة ةن ارتءلهةنكيز لهةيري ارتلخبة نةل ةن
كاهَيلىلزؤنلبةيلط اغد نراةةي لبةةفؤؤلبةد  رلكةةلبِن ان ةارتلطري لط اةطلبةئَينةةلاةةط رتلضة الةللللللللللاابَيتل*ل

 .ئةنةن لئةي لزؤنلط اطلبةلنكابةن كامنارتلبد رت
ثة امىل كزهةتَ نةي لئةنةن لئةي لهة ةلَةااعةهيارتلثَيرلنَ ةتلكةةلللهةنَ غة لخكَهةمَيشىلط اغد ن ل*ل

 .ط اطلهةلبةنت ي اد لئَينةلبد رت
 ل

 :شيلان لط اغد ن
 :هةض رنلن هةاد ي لط ه رادنَ تلشيلان لينطلبكلط اغد نررتلبلنَ تلكةلئةيراييلبن تنيلهة

 (values)بةهال*ل
بكمن اةةةلثَيغةةة لككمةآل ةةةهىل ةةارتلللل ةةةن كى،لهةةةاايلنةةنؤ لئاماجنةةدرنطرلكلشةةتَيملهة ةةةلي نلبةةةها لللللل

 .لهتد....ط نفةهىلئاب ن ،لئازرط لكة ىءلضاكساز لءلئاشتىل ارتلمااةي لهة ةنلطؤخىلئَيستاءل

املننيثىلككمةآل ةهىلط كة رءلي نلئاماجنىلكئةيلبةها ااةلضنيلكةلبةال لئَينةي لنناغرءلئانر تة ل
  ةن كىلخكمارتلكان لهة ةنلط كة ره

 (attitudes)ن فتانل*ل
ئا ةةةالط اغةةةد ن كارتلنةشةةةرينرل ةةةارتلن شةةةرينرلبةنرمرةةةةنلبةةةةلئا نةةةد هلئا ةةةالمتنااةةةة ارتلبةةةةل ل مةةةةتءلللل
طرمةزنري كارتلهة ةل اخ طلبَيبي ررتءلمتنااة ارتلبةل ل مةتءلطرمةزنري كارتلاييةةهلئا ةالهةةلئَيسةتاطرلبةةلللللل
بةنرينطلبةلنربنطييلهة تلبةلباشىلط كةرتل ارتلبةلخنرثىهلئا ةالنكِنرالان يةارتلط يَ ةتل ةارتلط  ااةةيَ تلللللل

 ههةلطؤخَيلىلضةقلب  ت طرلمبَيننةي 
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 كَيشةيلننفتةكارت*ل

نناغى رلكَيشةكااىلط اغد نلضنيلكةةلثَي  سةتةلهةبةنضةايبغؤَ تلبةكلبةناامةة لهةَهنةةهىلهةَهرةطرنطرتهلللللللل
ثَي  ستةلبزرانيلط اغد نلهةلكلبابةهَيلدرلزؤنلايغةنرار،لئا الايغةنراىلبانيطؤخءلكَيشةة لككمةآل ةةهنيللل
 ةةةةاخ طل ةةةةةاخ طلايغةةةةةنراىلبةةةةةانيطؤخىلئةةةةةاب ن ني،ل ةةةةاخ طلضان  ةةةةةةنلكنطاةةةةىلكَيشةةةةةةل يا ةةةةةييةللللل

 هتد....اايخك يةكاايارتلبةالي لنناغةءلبكلط اغد نررتلط بنةلبابةهىل ةن كىل اخ ط

 :شَي رز لنَ رةنر ةهيلنطرت*ل
شةةَي رز لنَ رةنر ةةةهيلكةةنطرتلهةةةلهةَهنةةةهىلهةَهرطرنطاةةدرلزؤنلنناغةةة،لبةها رةةةتلثَي  سةةتةلكااد ةةد كارتللللللللل
 يفاهىل ةنكنطر ةهيارتلهةبَيتلبةلهةبةنضايننهنىلئةي  لئا الط اغد نلكلجكن لكااد ةدَ لىلط يَ ةتهللل
ئا الط اغد نلبةةطير لكة ةَيلىلخةاي رتلئةةزم اىلجةَيغؤطرلط نةةِنَ رل ةاخ طلنةةجنَيلىلضةاالنءلجة آليللللللللللل

 هخاي رتلئةفلان لا َ يارتلط يَ ت
ل

 :ثة امىلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرت:لض رن م
 :لئاماط كنطاىلثة امَيلىلباشلثَي  ستىلبةلضةادلثَي  نَ ملهة ةلكةلئةمااةرت

بةلنشتىلط اغد نلئانرمغؤ يةةكىلزؤنلكةةمىلهة ةةلبةكلنة َ غنهرلهةةللللللل:لثة امةكةلك نتلبَيتثَي  ستةل*ل
ط بَيةةتلثةةة امىلهةَهنةةةهىلهةَهرةةطرنطرتلزؤنلكةة نتءلث خةةتءلئا ةةارتلبَيةةت،للللهةبةنئةةةي لثةةة امىل يا ةةيل

 ةتاادرنطَ لىل ةةةن كىلهة ةةلبةةكلثةة امىلهةَهنةةةهىلهةَهرةةطرنطرتلئةةي يلئةي  ةةةلئةنةةنلاةه راةةدنَ تلهةةةلللللل
بغة ةادنَ تلبةلط اغد نلئةيرلبةطَهنيا يةي لهةةنكيز لط اغةد نلللثة امةكةلخ هةكدرلماي  لكةمىلهةل ةنل

 .بكلن َ غنهرلهةط  تلط طنَ تءلئةنةن لئةي شلهة ةلط اغةكةشىلهةكيسلبضَيت
 .ثة امىلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرتلنر تغك ااةلبَيتءلجَييلبِنيرلبَيتط بَيتل*ل
 .ثة امةكةلَةااعةهجَيلةنءلبا ةخدرنلبَيتلبكلط اغد نط بَيتل*ل
ثَي  سةةتةلط اغةةد نلبةةطرنط  لهةةةبَيتلهةةةلاَيةة ررتللل:لهةةةلثة امةكةةةطرلجيةةايرز لثيشةةارتلبةةدنَ تللثَي  سةةتةل*ل

ثةةة امىلئَينةةةيلنكابةةةن كامنارت،لهةبةةةنلئةةةي لط بَيةةتلئةةةي لط نخبةةة رلكةةةلئَينةةةلهةةةلضةةيدرلهةةةيراىلهةةنللللللللللللل
 بانيطؤخىهةم يلال ةاةكارتلهةنكيز ارتلهة ةنلطربينلنطاىلهةىللكانءلبكمن اةلئةنةنلجيايرز ر،ل



 

 

- 

8 

ط اغد نلااه راَيتلجيايرز لهةلاَي ررتلثة امىلنكابةن كاادرلبلاتءلهة تلط كةاتلكةةلللئةيرلطرنر يلبَيتل
زؤنلنناغةةةةةةلئَينةةةةةةلهةةةةةةلثةةةةةة امىلهةَهنةةةةةةهىلهةَهرطرنطاةةةةةدرلللهةبةنئةةةةةةي لبةةةةةطرنط  لجيةةةةةايرز لاابَيةةةةةت،لل

 .جيايرز يةكامنارتلهةنةَللال ةاةلنكابةن كااىلهنلخبة نةلنيي
 .ثة املئا ارتلبَيتءلط اغد نليرلهة تلبلاتلَسةلبكلطَهىلط كنَ تط بَيتل*ل
مةبة ةةتلهَيةةىلئةنةةةنلمبااةةةيَ تلثةةة امَيملئامةةاط لبلةةة رلكةةةلهةةةم يللل:لثةةة املئاماجنةةدرنلبَيةةتط بَيةةتل*ل

ط اغةةد نَ ملبغنَ تةةةي لي نلئةةةي لير ةةةلئَينةةةلهيضةةنارتلاةةةكنطبَيت،لبةةةَهل لثَي  سةةتةلنةةنؤ لئاماجنةةدرن للل
 .ايشارتلبلة رءلثة امةكامنارتلئانر تة لئةيلننؤ ااةلبلة رط  تللخكمارت

هةةةلهةَهنةةةهىلهةَهرطرنطاةةدرلل:لبةبةةةنط يرمىلثة امةكةةةلطيبةةان لبلنَ تةةةي يلطيبةةان لبلنَ تةةةي لللثَي  سةةتةل*ل
ئةةيرللل،ثَيرد رتهةثَينايلئةي  لط اغنارتللنَ تطني ترلكان غةن لهةل ةنلط اغد نللدنَ تبت رايبكئةي  ل

ضة الةلط اغةد نلئامةاط لللل،لنَ تةةي لبلط بَيتلهةلهةم يلبكاة ةكدرلبةلنَ غا لجيايرزلهةمارتلثةة املطيبةان للل
اابَيتلط اطلبدرتلهةابالهةبةنلئةي  لئَينةلشتَيملط َهَيني،لبةَهل لثَي  ستةلط اغد نلبةبةنط يرمىلن َ ىل
هةيلثة امةلبَيتلبةلنَ غةا لجيةايرزءلهةةكاهىلجيةايرزطر،لئةنةةنلنكِنرالةان لهةةلثة امةكةةطرلبلنَ ةتلئةةيرللللللللللل

 . ةنهَيشَي رادرتلهةال لط اغد نلطني تلط كات
 ل

نناغةةةةةلهةةةةكاهىلئامةةةةاط كنطاىلثةةةةة امىلهةَهنةةةةهىلهةَهرطرنطاةةةةدرلكةةةانلهة ةةةةةنلط نخسةةةةتنىلللل:لهَيرينةةةىل
 :لجيايرز يةكارتلبلة رلهةاَي ررتلئَينةيلنكابةن كامناادر،لبةهةيري هىلبةنضايمارتلنيارَيتلهةي  لكة

 ضىلط َهَينيلهةبان  لخكمااةي ئَينةلل-

 ضيلط َهَينيلهة ةنلنكابةن كامنارتئَينةلل-

لئَينةضيلط َهَيرلهة ةنلنكابةن كامنارتلل-
 .ضيلط َهَيرلهة ةنلخك ارتنكابةن كامنارتلل-
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 ل
 :نَ غاكااىلثة   اد لكنطرتلبةلط اغد ن:لثَينجةم

نَ غاكةةةااىلثة   اةةةد لنطرتلبةةةةلط اغةةةد ن ي لكةةةةلمةبة ةةةتلهَيةةةىلضةةةاالكييةكااىلهةَهنةةةةهىلهةَهرطرنطاةةةة،لل
هةةلنَ غةة لكلجةكن لضةاالكييةكةي لط هة رانيلبةةلط اغةد نلبغةة رءللللللللللكةةللهة ةةلنناغييةكىلئَيجغةانلزؤن لل

بكئةةةملبةمة ةةتةشلثَي  سةةتةلهةةةلَكاةةانىلئاماط كان ةةدرلئةةةملثن ةةيانراةلهةةةخكمارتلبلةةة رءلئاماط كةةان لل
 :لهةيريلبلة ر

 .بةلضةادَ ملهَيض رتلهة ةلهةلكاتءلثان يله راا لمنؤ يثَي  ستنارتل*ل
ط زرانيلكةللط ه رانيلبةةلكلط اغةد نَ ملبغةة رهليرهةالئا ةالنةنؤ لط اغةد ن لئاماجنةدرنلال لئَينةةللللللللللئا ال*ل

 كَيره

 ئةيلط اغد نراةلَةااعةتلبةي لط كةرتلكةلط اغنارتلثَيرد رتهئا ال*ل

ط ه رانيلطَهنيالبنيلهةةي  لكاهَيةملط اغةد ن كارتلط َهةَيرلثشةتغؤ تارتلط كةة رلبةنر ةتىلهةةلكةاهىللللللللللئا ال*ل
 هةَهرطرنطادرلط اغامارتلثَيد ط رته

 :ثكهَيرلكنطاىلضاالكييةكااىلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرتل
ئةيلضاالكييااة لبكلهةَهنةهىلهةَهرطرنطرتلبةكانطَ رلبةلمةبة تىلنة شنتلبةلط اغد نلثَي  ستةلط نر ةةلل

ط ان رلنَ ةتلل(لكةاتءلثةان ءله راةا لمنؤ ةيلللل)بلنَ تءلئا تىلكان غةن ءلهَيضة اةكااىلهة ةةنلئا ةتىلللل
 .ي نلضةادلمن اة ةنلهةملخشتة ةطرلبكلبةنضاينيياىلط خة نةلنيي

 



 

 

جؤرى 
 ضاالكى

 سةرضاوةكان كاريطةرى

قةناعةت 
 ثَيوَيهةرة

ثشتيوانةكا
 ن دةناسَيت

هاندةرة  
بؤ 

 دةنطدان

 ثارة كات
تواناى 
 مزؤيي

 بةَلَي 0 0 نةخَيز نةخَيز بةَلَي ئيمةيَل

دةرطا بة 
 دةرطا

 بةَلَي بةَلَي بةَلَي لةوانةية بةَلَي بةَلَي

 بةَلَي بةَلَي بةَلَي بةَلَي بةَلَي لةوانةبة تةلةفؤن

 بةَلَي بةَلَي بةَلَي نةخَيز نةخَيز نةخَيز ثؤستةر

 0 بةَلَي 0 بةَلَي نةخَيز بةَلَي ريكالم

 بةَلَي بةلَي بةَلَى بةَلَى نةخَيز بةَلَي ئيهتةرنَيت

 بؤ ئامادةكزدنى ئةم بابةتة سوود وةرطرياوة لة : سةرضاوة
POLITICAL CAMPAIGN PLANNING MANUAL  -   A STEP BY STEP GUIDE 

TO WINNING ELECTIONS -  National Democratic Institute for 
International Affairs 
https://www.ndi.org/sites/default/files/Political_Campaign_Plannin
g_Manual_Malaysia_0.pdf 
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