
  





ةمكحلا ةمكحلا ةيادب   ةيادب كسفن ، ، كسفن فرعت   فرعت نانا   وطسرا : : وطسرا لاق   لاق

تاذلا تاذلا كاردإ   كاردإ نمنم   ةريبك   ةريبك ةجرد   ةجرد نوققحي   نوققحي نيذلا   نيذلا صاخشالا   صاخشالا نانا   ىلا   ىلا تاساردلا   تاساردلا نمنم   ريثكلا   ريثكلا ريشت   ريشت
تاذلا تاذلا كاردإ   كاردإ نانا   كلذ ، ، كلذ نودقتفي   نودقتفي نيذلا   نيذلا كئلوا   كئلوا نمنم   رثكأ   رثكأ تاحاجن   تاحاجن نوققحيو   نوققحيو ةداعسلاب   ةداعسلاب نوعتمتي   نوعتمتي

.لضفأ .لضفأ ةروصب   ةروصب تايدحتلا   تايدحتلا ةهجاومو   ةهجاومو مهتوق   مهتوق نطاوم   نطاوم لوح   لوح مهتايح   مهتايح ءانب   ءانب نمنم   سانلا   سانلا نكمي   نكمي

 

اهرود اهرود ناك   ناك ةيفتاهلا ، ، ةيفتاهلا تاملاكملا   تاملاكملا لابقتسال   لابقتسال ءالمعلا   ءالمعلا ةمدخ   ةمدخ مسق   مسق يفيف   لمعت   لمعت داعس   داعس تناك   تناك   :: ةصق ةصق
جردت جردت مثمث   مهرظن ، ، مهرظن تاهجو   تاهجو عمعم   فطاعتت   فطاعتت ناو   ناو ءالمعلا ، ، ءالمعلا تالكشم   تالكشم ىلا   ىلا ربصب   ربصب عامتسالا   عامتسالا لوح   لوح روحمتي   روحمتي

تايلمعلا تايلمعلا راركت   راركت نمنم   للملاب   للملاب داعس   داعس ترعش   ترعش ةريصق   ةريصق ةرتف   ةرتف لالخو   لالخو تانايبلا ، ، تانايبلا ةدعاق   ةدعاق يفيف   مهاوكش   مهاوكش
ةياهن ةياهن يفيف   رتوتلاو   رتوتلاو قاهرالا   قاهرالا نمنم   ريبك   ريبك مكب   مكب رعشت   رعشت تناك   تناك اهتفيظو   اهتفيظو ةلوهس   ةلوهس نمنم   مغرلا   مغرلا ىلعو   ىلعو اهسفن ، ، اهسفن

اهتيصخش اهتيصخش تناك   تناك دقف   دقف اهتساعت   اهتساعت ببس   ببس تكردا   تكردا يبيردتلا   يبيردتلا     DiscDisc  جمانرب جمانرب داعس   داعس يقلت   يقلت دعب   دعب نكل   نكل مويلا ، ، مويلا
يفيف لمعت   لمعت يهف   يهف نالاو   نالاو معادلا ، ، معادلا طمنلا   طمنلا بسانت   بسانت ةفيظو   ةفيظو يفيف   لمعت   لمعت يهو   يهو رطيسملا   رطيسملا طمنلا   طمنلا نمنم  

.ةرباثمو .ةرباثمو فغشب   فغشب ةبعصلا   ةبعصلا فادهالا   فادهالا نعنع   ثحبت   ثحبت تاعيبم   تاعيبم ةفظومك   ةفظومك نكل   نكل ةكرشلا   ةكرشلا سفن   سفن



 

 

ديهمت ديهمت

 

 

:: تافيرعت تافيرعت
.ةفلتخملا تاطاشنلا  يف  ةسرامملا  ةيكولسلا  تاداعلا  نم  ةعومجم  يه  ةيصخشلا   | ةيصخشلا

.ةرهاظلا تالاعفنألا  كولسلا   | كولسلا
.ةيلخاد صئاصخو  تامس  طمنلا   | طمنلا

.ةيكولس طامنأ  عابطلا   | عابطلا

 

.كولسلاو عابطلا  ثيح  نم  مهضعب  نع  نوفلتخي  رشبلا  نم   ٪٧٥

 

 



لوألا لوألا لصفلا   لصفلا

 

 

لوألا لوألا طانملا   طانملا

DISCDISC  ةيرظن ةيرظن

 

 

 :-  :- لمعت لمعت ةيرظن   ةيرظن يهيه  
.مهمارتحأو  مهعم  تافالتخألا  باعيتسإو  نيرخألاو  تاذلل  مهفلا  كرادم  ةعسوت  ىلع  - 

.ةجاحلا بسح  اهميوقتو  تايكولسلا  ضعب  زيزعتل  ةصرفلا  يطعت  - 

 :-  :- عيطتست عيطتست ةادالا   ةادالا هذه   هذه قيرط   قيرط نعنع  
.ةيكولسلا  كتامسو  كسفن  ىلع  فرعتلا  - 

.كفعض  طاقنو  كتوق  طاقن  - 
.كلوح  نمم  كعقوم  وهام  فرعتس  - 

.ةيصخشلا كتامس  مئالي  يذلا  يميلعتلا  وأ  ينهملا  هاجتألا  ديدحت  - 

.قيرف .قيرف دئاق   دئاق تنك   تنك ةلاحب   ةلاحب مهل   مهل ةيرظنلا   ةيرظنلا قيبطت   قيبطت عيطتست   عيطتست نيرخألا   نيرخألا ىلعو   ىلعو كيلع   كيلع قبطني   قبطني كلذو   كلذو

 

ميسقتلا ميسقتلا هاجتا   هاجتا طامن  وو   طامن

 



ميسقتلا هاجتاو  طامن 

:: ميسقتلل ميسقتلل عبرألا   عبرألا تاهاجتالا   تاهاجتالا
.كسامحو  كطاشن  وه  فيك  سامحلاو |  سامحلاو طاشنلا   طاشنلا

.سيساحألاو  رعاشملا  عم  كلماعت  صاخشألاو   | صاخشألاو رعاشملا   رعاشملا
.قئاقحلاو  ةمهملل  كهجوتو  كمامتهأ  ةقيرط  ماهملاو   | ماهملاو قئاقحلا   قئاقحلا

.كتالاعفنأو كئودهب  كمكحت  ظفحتلاو   | ظفحتلاو ءودهلا   ءودهلا

 

 



 

 
DOMINANTDOMINANT

يلمع يلمع
نميهُم نميهُم

INFLUENCEINFLUENCE
INSPIRINGINSPIRING

رثؤم رثؤم يريبعت   يريبعت

STEADINESSSTEADINESS
SUPPORTIVESUPPORTIVE

تباث تباث يّدو   يّدو

CONSCIENTIOUSNESSCONSCIENTIOUSNESS
CAUTIOUSCAUTIOUS

ميقتسم ميقتسم للحُم  وو   للحُم

ءامسأ ءامسأ
ىرخأ ىرخأ

يلمع
رطيسم
نميهُم
رشابم
دّرفتم
مزاح
دئاق

مراص
ةدارإلا يوق 

يوق
متهي
جئاتنلاب

يريبعت 
يباجيا

مهلُم 
رثؤُم
يوفع
حتفنم
سمحتم
لئافتم
يناحور

ةيويحلاب معفم 

يّدو 
تباث

رذح
صلخُم
لدتعم
فطاعتم

عبطلا يداه 
فّيكتُم

روبص
عضاوتم
قبل

دهتجم
يليلحت

رذح
ددحمو  قيقد 

ميقتسم
ظفحتم

ةيلاع ةيصوصخ 
يماظنو يجهنم 

ةمسلا ةمسلا
ةيساسألا مازتلالاتابثلاريثأتلاةنميهلاةيساسألا

.يدايق
ةيصخش
.ةيوق

ةدشب ليمي 
.ةرطيسلل

.درلا عيرس 
 / مساح

هنأ ال ىنعمب 
نأ لبقي 



تافصلا تافصلا
ةيساسألا ةيساسألا

يف ركفي 
عوضوملا

كيطعي لب 
هاريام

يف ًابسانم 
 . لاحلا

متهي
/ جئاتنلاب

هنأ ال ىنعمب 
نم ديري 

هل لباقملا 
هل حرشي  نأ 

عوضوملا
هيطعت لب 

لاقي امك 
ةدبز )

وأ عوضوملا 
ةصالخلا

(. طقف
 / يلمع

اذإ ىنعمب 
يف هتعضو 

مانف لمع 
حاترم تناو 

فوسف
نوكي
عوضوملا

يهتنم
زجنيو

ىلع لمعلا 
 . هج لمكأ 

 / ةردابم
هنأ ىنعمب 

أدبي
عوضوملاب

ةرشابم
نأ دويو 

ةقثلا ىطعي 
زاجنأل

يعامتجا 
رثؤم

ءاقدصألا بسكي 
رييغتلا بحي 

يعامجلا لمعلا  بحي 
دقو يئادع  نوكي  دق 
ىنعمب  ) يفطاع نوكي 

تاملكب هيلع  ترثأ  ول 
ةيفطاعو ةقيقر 

هبسكت نأ  عيطتست 
ترثأول ًاضيأ  سكعلاو 

 (. ةئيس تاملكب  هيلع 
ثيدحلل حاتري 

يأ أدب  لبق  تاقالعلاو 
هنأ ىنعمب   ) ةمهم

كثدحي سلجي 
نأ لبق  ككحضيو 

عوضوملا ىلإ  لخدي 
نأ ددصب  وه  يذلا 

( . هيف كعم  ملكتي 
رعاشملا ىلع  دمتعي 

رارقلا ذاختإ  يف 
عيطتست كنأ  ىنعمب  )

لمعي هلعجت  نأ 
مدختست امدنع  ديرتام 

رعاشملا بولسأ 
كعم ناك  لاثمك 

نأ عيطتست  ةبيقح 
نأ كلوقب  هيلع  رثؤت 
لمجأ كدي  يف  ةبيقحلا 

يأ دي  يف  اهنم 

دودو
يسامولبد
يعاري
رعاشملا

ًادج نواعتم 
عمتسي

 . قدصب
اهيف هتقالع 

قدصو ءفد 
لهستو

 ، هتبحاصم
هتاقالع ينبيو 
 . ةقثلاب

عتمتسي
تالاصتإلاب
ةيصخشلا

نأ بحيو 
يف طرخني 

لامعألا
 . ةكرتشملا

ىلع لمعي 
قيقحت

دعب فادهألا 
سيسأت

 ) طباورلا
ًالوأ ينعي 

كيلع فرعتي 
نوكي ىتح 

فلأت مكنيب 
أدبي مث 

لمعلاب
جاتحي كلذبو 

ىتح تقو  ىلإ 
( . لمعلا أدبي 

بنجتي
رطاخملا

اهب لوخدلاو 

ةظحالملا يوق 
يماظن

يقطنم
ءاطخألا ليلق 

.هدحول ىقبيو  يوزنم 
ةمظنألاب مزتلم   ) ديقم

هنأ ينعي  نيناوقلاو )
ةمظنألاب ديقتي 

فلاخي نأ  ليحتسمو 
.ًايئاهن ماظنلا 

عم بواجتي  يقطنم ال 
رظني هنأ  ىنعمب  تالايخلا 

ديفتسيو هريغ  هلمع  امل 
بنتجيو مهحاجن  نم 

.مهئطخ
زارطلا نم  عمتسم 

هنأ نظت  الو  لوألا ، 
كنأل طقف  كل  عمتسي 
ءاروام أرقي  هنأل  لب  ملكتت 

دمحم لاثمك /  كمالك 
دلاخ ربخأو  ةرايس  ىرتشإ 

نإ كل  لوقأ  انه  كلذب 
دمحم نأب  مهفي  مل  دلاخ 

لب طقف  ةرايس  ىرتشإ 
نوكي دق  دمحم  نأ  مهف  

اهلبق ةرايس  هدنع 
نأ وأ  ةميدق  تناكو 

كلمي نكي  مل  دمحم 
.كلذ لبق  ةرايس 

يتلا تالامتحإلا  لك  نزي 
راتخي مث  هيلع  درت 

 . هبسانيام
فقوتي هتياغ ال  يف  تباث 



.لامعألا
لبقي
تايدحتلا

زاتجيو
تابوعصلا

تناك اذإ 
جئاتنلل يدؤت 
 . طقف
ددرتيام ًاردان 

حيحصت يف 
اذإ رييغتلاو 

هسفن دجو 
 / ًأطخم

هنأ ىنعمب 
ةعرسب
حلصي

هأطخ
 . رذتعيو

حضاو
 / رشابمو
هنأ ىنعمب 
يف حضاو 

الو هلماعت 
عنتصي

 . ءايشألا

لكات رخأ <  صخش 
< ( . ةوالح هلقعب 
ةلوهسب ًايروعش  رثأتي 

 . هريغل هريثأت  لقنيو 
ئُرلا يف  ةيلباقلا  هيدل 
يف عدبمو  مالحألاو 

 . راكفألا عبتت 
 

.
ينبي
تاقالعلا

رورم دعب 
 . ليوط تقو 

عم نواعتم 
نيرخآلا

هنأ ال ىنعمب  )
نأ حلصي 

لب دئاق  نوكي 
نمض نم 

ةعومجم
طقف لمعت 

 (. ططخت الو 

 . ديريام لمكي  ىتح 
نأ ىنعمب (  لقتسم 

 (. ةيلخاد هتيعجرم 
مامز نوذخأي  نيرخألا  عدي 

نأ ىنعمب  ةردابملا 
ةيعامتجإلا هتاقالع 

نأ نكمي  الف  هفيعض 
لب يدايق  نوكي 

لمكي نأ  هتعاطتساب 
 . هريغ عم  لمعلا 

طاقن طاقن
ةوقلا ةوقلا

.مزاح
لحب هتردق 

تالكشملا
.ةبعصلا

.رارقلا ةوق 

.يباجيا
.زفحم

.يوق عجشم 
 

.هيلع دمتُعي 
عمتسم
.زاتمم
 

.دّيج رِّكفم 
.زاتمم يذيفنت 

.ةدوجلا ىلع  صرحي 



تافصلا تافصلا
ةيبلسلا ةيبلسلا

الا لبقي  ال 
ةبترملاب
.ىلوألا
ىعسي
ةطلسلل
.فغشب

نود مدقتلا 
رابتعإ
.جئاتنلل
 

.قوثولاب غلابم 
نم يف  يئاقتنا 

(. نييباجيالا ) مهعمسي
.حدملا بحي 

يف يوضوف 
بيترت
.تايولوألا

ردابم ريغ 

.ةيلؤسملا لمحت  بنجتي 
.ليصافتلاب قرغي 

.رارقلا ةساردب  قمعتي 

نهملا نهملا
ةبسانملا ةبسانملا

تارادالا
ةيفارشالا
طيطختلا
هيجوتلاو
تالواقملا

عيراشملاو

ةماعلا تاقالعلا 
مالعالا

ةيرشبلا دراوملا  ةرادا 

قيوستلا
تاعيبملاو
دراوملا
ةيرشبلا
لامعالا
ةيحصلا

ةيراتركسلا
يلاملا فارشالا 
ةيتسجوللا تامدخلا 



لمعلا لمعلا يفيف  

ًاريثك لأسي 
نّوكيل

ةروص
.ةلماك

بحي ال 
.لشفلا

هيأر ضرفي 
 ، ةوقب

 ، يرييغت
هرماوأ

.ةحيرص
افادها عضي 

.نيرخآللو هل 
لمعي
تاعاسل

.ةليوط
عتمتسي
يلوتب
تايلؤسملا

يف عراب  ، 
لح
.تالكشملا
 

رخأتي دقو  انايحأ  مزاح 
.مزحلا يف 

يرذجلا رييغتلا  سرامي 
بحي ال  زجنم ،  ، 

.تايمسرلا
بسني ةنرم ،  هديعاوم 
ضوفي قيرفلل ،  حاجنلا 

.ًاريثك
نم رثكأ  يف  لمعي 
ريثكلا هتوفت  عورشم ، 

.ليصافتلا نم 
.زجنم

.تايمسرلا بحي  ال 
 

يوضوف
يف ةصاخ 

.هقاروأ
هتوفت
ليصافتلا

رركتت كلذلو 
.هؤاطخأ

ةكرحلا بحي 
سلجي الو 
.بتاكملا يف 

ريغيو نرم 
هفقوم
ةلوهسب

ءاضرإل
.سانلا 
يف رخأتي 

ذاختا
.تارارقلا

بيترتلا يف  غلابم 
.ميظنتلاو

.أطخلا دنع  ًادج  جعزني 
لمعلا ةدوج  دقتني 

.رارمتساب
ريياعملا بحي 

.ًادج سيياقملاو 
تاراهملا لضفي 

تسيلو ةيلمعلا 
.ةيرظنلا

ةئيبلاو ءودهلا  بحي 
.ةمظنملا

بالطك بالطك
نع نوربعي 

مهئارآ
حوضوب

داجيإ نوعيطسي 
مهئاطخأل تارربم 

يف نوددرتي 
يف ثدحتلا 

 ، لصفلا
الأ نولواحي 
نيتفال اونوكي 

راظنألل

ةيليصفت ةلئسا  نوحرطي 
ءاطخأ نوفشتكيو  ، 

.نيملعملا

نييضايرك نييضايرك

نوحفاكي
دح ىصقأل 

لمحتلا يف 
زوفلل

ًاططخ نوعنصي 
نوبحي ةريثمو ،  ةديدج 
اورسخ وأ  اوزاف  بعللا 

نورعشي
اذإ ىسألاب 
ىذألاب وببست 
 ، قيرفلل

نوحبصي
نيطبثم
ةلوهسب

نيرامتلاب نوعتمتسي 
نوعبتيو ةينيتورلا ، 

.ةقدب ةطخلاو  جماربلا 



ةداقك ةداقك

نوذختي
تارارق
ةمساح

فوخ نود 
نيرخآلا نم 

نيرخآلا عانقإ  نوديجي 
ريغ ًاوج  نوقلخيو 

ًايمسر

نودمتعي
نيرخآلا ىلع 

مايقلل
 ، لمعلاب

نوظفاحي
تاونق ىلع 

لاصتالا
.ةحوتفم

نوعبتي ًادج ،  نومظنم 
نوظفتحي ًاّيفرح ،  ةطخلا 

ةقيقد تالجسب 
.ليصافتلا

ءاقدصأك ءاقدصأك

نوعيطتسي
اولعجي نأ 

نيرخآلا
ام نولعفي 
مه هنوديري 

نوبحيو نولئافتم 
تآجافملا 

لذب نوبحي 
ايادهلا و

ءانتعالا
نيرخآلاب

حيحصتب نوموقي 
 ، بجي ةملكب  نيرخآلا 

.ديعاوملا يف  نوقيقد 

ةئيبلا ةئيبلا يفيف  
ةيعامتجالا ةيعامتجالا

نوبلاطي
ةمدخب

وأ ةعيرس 
فرصت

عيرس

ةيويحب نوحفاصي 
.ةيرحب نوثدحتيو 

نوساسح
هلوقي ام  وحن 

هلعفي ، 
.نورخآلا

 ، نيركبم نولصي 
ةيديلقت ةقيرطب  نوسبلي 
ءاضرالا وبعص  ةيفارتحا ، 

لزنملا لزنملا يفيف  

نوطعي
ًاروعش

مهنأب ةقثلاب 
نوعيطتسي

لك لمع 
ءيش

نم نولجخي  ال 
عمج نوبحيو  ىضوفلا 

تاراكذتلا

 ، نونونح
نم نوحضي 

.مهترسأ لجأ 

ءيش لك  امئاد ،  نوبترم 
 ، حيحصلا هناكم  يف 

ةقيرطب نوشيعي 
يمويلا نيتورلا 

لماعتلا لماعتلا
هعم هعم

رثكتال
حرشلا

 - ليصافتلاو
رارقلا ذختتال 

 - هنع هباين 
مزتلا
تايقافتالاب

.هعم

ةئيب ربكا -  ةيرح  هحنما 
زئاوج هحنم  ةيعامتجا - 

.ركشو

مات حوضو 
مارتحا هاعم - 

حئاوللا
 - ماظنلاو

هضوفتال
ةقيقد رومأب 

 - ماظنلاو حوضولا 
ةيليصفت لامعا  هؤاطعا 

.ةيلمع



لصاوتلا لصاوتلا
بطاختلاو بطاختلاو

شقاني
رخاس ةوقب - 

 - انايحا
ريغ عمتسم 

.ديج

 - سامحب ثدحتي 
 - ةوقب نيرخالا  مهلي 

.انايحا غلابم 

ءدبيام ردان 
 - ثيدحلاب

لمعتسي
 - ةهاكفلا

.ديج عمتسم 

يعي ثيدحلاب -  ددرتي 
.ديج عمتسم  لوقيام - 

رييغتلا رييغتلا
بولطملا بولطملا

نم ديزم 
 - ضوافتلا

ذاختأب ينأتلا 
 - رارقلا

ةاعارم
رعاشمل
رشبلا

 - تاقالعلا فيفخت 
 - لمعلاب زيكرتلا 

.ليصافتلاب قيقدتلا 

عادبالا
ريكفتلاو
يجيتاريتسالا

مدع - 
ةمواقم

 - رييغتلا
فيفخت
.تالماجملا

ديزم تاقالعلا -  ةرادا  نف 
لصاوتلا حدملا -  نم 

…… باتكلا باتكلا لامكتسا   لامكتسا يراج   يراج
…… انورظتنا انورظتنا


