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 ائزة احلسن للشبابج - اخلدماتبرانمج  شريفمدورة 

 
)سواء من املتطوعني أو ميكن للجميع املشاركة هبا خاصة مبشريف برانمج اخلدمات و لكن هذه الدورة 

 ابالضافة اىل برانمج اخلدمات و متطلباته و أتثريه و فوائده  عناملوظفني( وهتدف إىل تقدمي نظرة عامة 
 بعض االمثلة على برانمج اخلدمات

 
 

 : من هم االشخاص املعنيني هبذه الدورة 
 
  مشرفوا برانمج اخلدمات 
  مقيم برانمج اخلدمات      
  ضباط ارتباط اجلائزة 
 اجلائزة  منسقوا 
  مقيموا برانمج اخلدمات 
 شخص يساعد يف اجلائزة اي    
 
 
 

 الدفاع املدين لربانمج  عملياجلانب ال                                                                                   
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   الفهرس 
 

  نظرة عامة 
 ف الدورة اهدأ 

  مقدمة 
 املعنوية  ةالقيم 
  منطلقات برانمج اخلدمات 
  الفوائد و التأثريات 
  املتطلبات الزمنية لربانمج اخلدمات 
  اخلدمات برانمج دور مشرف 
 أمثلة على برانمج اخلدمات 
  مصطلحات  
  إختبار بسيط 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زراعة االشجار  –برانمج السوسنة البيئي 
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 نظرة عامة 
 

  أهداف الدورة 
 التعرف على : 
  ،برانمج اخلدمات متطلبات  و القيمة العنويةاهلدف 
 برانمج اخلدمات  اليت مير هبا املشارك إلكمال طواتاخل 
 وأتثريه وفوائدهوامهية  برانمج اخلدمات ماهية اجلائزة مقيم و  للمشارك التوضيح.  
 الشعور  : 

 .لهالنشاط األفضل خيص  اختا  رراراب متكني املشارك و االجتماعيابلثقة ابلقدرة على تطوير احلس 
 العمل على :  

 اخلدمات.برانمج منارشة أتثري وفوائد  حتديد و 
 برانمج اخلدمات. تطوير خيارات األنشطة املناسبة للمشارك للقيام هبا خالل 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رطاف زيتون –خدمة تطوعية 
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  مقدمة 
 

أحياانا ابسم ربانمج ُيشار إىل هذا ال  الدورة كل ما حتتاج إىل معرفته عن برانج اخلدمات .ستوفر لك هذه 
 "التطوع" أو "خدمة اجملتمع" وميكن اعتباره أكرب فرصة للتطوير الشخصي للمشاركني 

فانه  اصغري  اجزءان ولو ك يف اخلدمة النشطة واهلادفة على املستوايت الربونزية والفضية والذهبيةيعترب نشاط املشاركني 
   .جهد اجلائزة العاملي لتحسني حياة اآلخرين ينعكس على

 

 التشجيع

من املشجع أن  و .كمسامهة يف تنمية اجملتمع   يدور برانمج اخلدمة حول تشجيع املشاركني على إعادة شيء ما جملتمعاهتم  
 .الساعات من اخلدمة سنوايا عاملياا يف ماليني تنعكس  نرى كيف حيتضن املشاركون اخلدمة، واليت

 شرشد اإل

تحديد نشاط مناسب هلم للمشاركة فيه ومساعدهتم لاملشاركني و توجيه  لربانمج اخلدمات هو إرشادرشد و موجه دورك كم
 .نشاطهم لتحقيق أهدافهمأدء على حتديد أهدافهم وتوجيههم أثناء 

 وأخريًا   
  .املشاركني من خالل دعمك هلم يف إحداث فرق سيكتسبهاتتطلع اجلائزة إىل رؤية الفوائد اليت    

  : اطلع على مطوية برانمج اخلدمات على الرابط التايل 
http://www.hyaward.org.jo/Siteware/Siteware_File/files/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%8

8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyaward.org.jo/Siteware/Siteware_File/files/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.hyaward.org.jo/Siteware/Siteware_File/files/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
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   ة املعنوية القيم
    
 . ابحتياجات اآلخرينلديهم إحساس أكرب ليصبح  لربانمج اخلدمات هي املساعدة على تطوير املشاركني ة املعنوية القيم

 لمشاركني.شخصية ل، ابإلضافة إىل دعم املهارات ال متعاطف إنساينجمتمع تطوير  تقدمي خدمة تطوعية للمساعدة يفو  

 

ليسوا معتادين خمتلف  وارعاخنراطهم يف  الراحة اخلاصة هبم و حالةالشباب من  إلخراج وسيلةتقدمي اخلدمة هو عبارة عن 
 العتبار ابن مفهوم اخلدمة خيتلف عن مفهوم االستخدام .اخذين بعني  .عليه

 

 هد املتواللاجل

ري غ على مدار فرتة زمنية ، وليس يف فرتات زمنية  اخلدمة ابستمرار تطبيقاجلائزة، جيب  برامجكما هو احلال مع مجيع   
نفسهم ألوليس  اآلخرين، اكساب املشاركني خربات عديده يف فرتة زمنية  ملساعدة  و لك لضمان . مكثفةمنتظمة أو 

   اخلدمة. اهلدف الرئيسي من يغري لك رد علما أبن اخلدمة تكون تطوعية ودون مردود مايل   فقط.
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 منطلقات برانمج اخلدمات 
 

 : :واإلنسدددان املميدددز هددو الدددذي يسدددتطيع أن خيددددم اخلددددمات االجتماعيدددة تتعلدددق ابإلنسددان ،  املنطلقق   االو
نفسه وجمتمعه ، وعلماء النفس واالجتماع ركزوا على ضرورة أن يفهم اإلنسدان نفسده والدذي ال يفهدم نفسده 

 وال يعرف ردراته ال ميكن أن يطور نفسه وال غريه ) واالن سننطلق من هذا املنطلق ( .
 : رددادر علددى حتديددد هدفدده  تسدعى إىل حتديددد اهلدددف وجعددل اإلنسدداناجلددائزة أبهدددافها البعيدددة  املنطلقق  الثققا

تسدعى مددن خدالل براجمهدا ان اختلدق مددن الفده الصدغري وهدو يف طددور التشدكيل إنسدان متفاعددل و .والوصدول لده
عدل و جيمدن الدداخل ( . أمواتإجيابيا يف جمتمعه وان يصبح عنصر تغيري إجيايب .) هناك الكثري من األحياء 

متطددور منفددتح ويسددتطيع ان سخددذ ويسددتفيد مددن املسددتجدات ويسددخرها حلاجتدده وحاجددة اإلنسددان  و عقددل 
 جمتمعه اإلجيابية ، وهذا هو اإلنسان اليت تسعى اجلائزة إىل إجياده .

 :  اهلدددف الكبددري لتطددوير هددذا اإلنسددان إىل املسددتوى املطلددوب ، ال ميكددن حتقيقدده إال مددن إن املنطلقق  الثالقق
إىل مراحددددل صددددغرية للتعامددددل معدددده وخصوصددددا ان اإلنسددددان هددددو مددددن اصددددعب خددددالل تفتيددددل اهلدددددف الكبددددري 

لدددددذلك تقتضددددي احلاجددددة التبددددداع .   املخلورددددات للتعامددددل إ ا رصدددددان بدددددذلك تغيددددري اال اهددددات االجتماعيددددة
والقصددد منهدا حتديددد مدا هددي األهدداف الواجددب " املوضددحة يف مطويدة بددرانمج اخلددمات" األهدداف املرحليدة 

 ابملهدارات االجتماعيدة املكتسدبة  زمنيدة مدن عمدر الشدباب والديت تبددأ بفهدم  اتده   أتيحتقيقها يف كل مرحلة 
   الوصول إىل القدرة على التفاعل االجتماعي 

 : هي مرحلة التعرف وفهم الذات . الربونزية 
 : هددي مرحلددة الوصددول للفهددم األكددرب للددذات ومتطلبددات اجملتمددع ، أي خيددرج الشدداب اىل  الفضققية

 اجملتمع األكرب وتصبح الناحية االجتماعية اكثر أمهية . 
 : هددي القمددة ، هددي مرحلددة تطددوير التفكددري العلمددي ليسددتطيع الشدداب ان يدددرس املشدداكل  الذهبيققة

، وخصوصدا أنندا نعدديع يف عصدر العلددم ،  وجيدد احللدول هلددا بطريقدة علميدة وليسددل طريقدة عشددوائية
ومددن املدكددد ان الشدديء املبدد  علددى غددري العلددم مصددريه الفشددل  وامددا الشدديء املبدد  علددى العلددم هدددو 
البدداري وهددو األجدددر يف حددل املشددكالت والتفاعددل مددع الددذات ومددع اجملتمددع واالندددماج بدده والقدددرة 

 على سد فجواته .
 

 شددكل عدام حاجددات اإلنسددان االجتماعيدة اختتلددف ، مشددكلة الشدباب يف الورددل احلاضددر : ي طلق  الرابققعاملن
هو البعد عن التفكري العلمي، لدذلك ندن يف اجلدائزة نعدي األمهيدة الكدربى للبحدي العلمدي وتبسديط مفهومده 
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 وجعل رطاع الشباب رادر ويقبل على التعامل معه كركيزة أساسدية يف حياتده وحدل املشدكالت املختلفدة الديت
تواجهه ، األمر الذي سيعكس إجيابيا على طريقة التفكدري الشدبايب وإسدهامه يف دعدم اجملتمدع بشدرحية شدبابية 
راريددة التفكددري وتسددهم فعددال يف ررددي اجملتمددع وزايدة إنتاجيتدده ومتكيندده مددن الوصددول اىل أهدددافهم اإلجيابيددة الدديت 

ه الشددرحية الشددبابية مددن لددات  علهددا رددادرة سددتعود علدديهم كددوفراد وعلددى جمددتمعهم ابلنفددع ، ملددا مددا تتمتددع هددذ
وأخددرياا اجلدائزة تسدهم يف جعددل الشدباب أكثدر كفدداءة ابلتعامدل مدع اجملتمددع علدى حتقيدق تقدددم اجملتمدع ورفعتده . 

 ومستجداته اليت من املمكن ان حتدث إرابك على بعض فئات الشباب .
 
 :  متطلبددددات املراحددددل الدددثالث حسددددب األصددددول آليددددة التعامدددل مددددع الشددددباب إل ددداز ان    املنطلققق  اخلققققام

 -وأبسلوب علمي متطور والذي ابلنهاية سيعطي مثارا خرية ان شاء هللا على النحو التايل:
 (  فيذ زايرات اىل ثالث مدسسات اجتماعيةنمن خالل ت)  تطوير احل  االجتماعياملرحلة الربونزية:   
 .ية اجتماعية مع املرشد االجتماعي(منارشة رضيتوجب  )  اإلدراك االجتماعياملرحلة الفضية:  
والوصدول اىل مرحلدة   االجتمداعياو املشدروع   الدراسة االجتماعيدة يتوجب ا از )التفاعل االجتماعي املرحلة الذهبية :  

 ( .ت القدرة على التفكري العلمي وتوظيفه يف حل املشكال
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  التأثرياتالفوائد و 
 

  ماهي الفوائد اليت يكتسبها املشاركني خال: تقدمي برانمج اخلدمات 
 . 

 و التسامح و الرمحة  سيتعلمون الصرب 
   و اخلوف  ةالالمباالسيتغلبون على اجلهل و التحيز و 
  سيزيدون وعيهم ابحتياجات االخرين 
  الناس و بني الفئات العمرية املختلفة  و هذا يعمل على تعزيز العالرات بني  و توطيد حتسنيالعمل على

 القيادية لديهم الصفات 
 

  " ختيل اجملتمع و العامل عندما يتوفر به العديد من االشخاص الذين ميتلكون هذه الصفات"

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 زراعة األشجار   –برانمج السوسنة البيئي 
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 املتطلبات الزمنية لربانمج اخلدمات 
 

 ، فون متوسط برامج اجلائزة االخرى  يفكما هو احلال 
 احلد االدىن من الورل الذي يقضيه املشارك يف برانمج اخلدمات هو 

 دمتهم خبرد يقوم بعض املشاركني و  و مع  لك ، ساعة واحدة يف االسبوع 
 القائد الشبايب و ابلتايل رد يسامهون أبكثر من احلد االدىن.  : بدور حمدد مثل

 
 االمجالية لربانمج اخلدمات هي  اهتا لربانمج املهارة و برانمج املتطلبات الزمنية 

 كتايل: ي  النشاط الرايضي و ه
 

برانمج اخلدمات  اختيار مت إذا
 الربانمج املطو:

 اجلائزة احلد االدىن

 الربونزية شهور  3زايرة ثالثة مدسسات اجتماعية و من   تقدمي خدمة ملدة   شهور 6
 الفضية شهور 6و من   تقدمي خدمة ملدة  منارشة رضية اجتماعية شهرا * 21
 21و من   تقدمي خدمة ملدة دارسة اجتماعية او مشروع اجتماعي  ا از شهرا* 21

 شهور
 الذهبية

 

 للمشاركني املباشرين فقط *

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 بناء منزل صغري لسيدة مسنة  –خدمة تطوعية 
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 دور مشرف برانمج اخلدمات 
 

مما  ، للمشارك كمشرف لربانمج اخلدمات  امهما دور   بحيب ان تلع
 ،و  لك لتحقيق اهدافه يف برانمج اخلدمات واضحة  آلية يضمن اتباعه

 تباع اخلطوات الثالث التالية : اب

  :التخطيط 

. و حسب ميوهلم اليت يرغبوهنا ابخلدمةاملشاركني  إلشراكخطط   
وكذلك حتديد أية موارد أو ، تورعاهتم وأهدافهم  وشجعهم على منارشة
  .ربل البدء أبداء اخلدمة تدريب رد يكون مطلوابا 

 نفيذالت : 

 يباشرون بتقدمي خدماهتم وأنشطتهم االجتماعية املشاركني  جعلا 

 اخلدمات.برانمج  يف إكمال متطلبات ادعمهمو 

 راجعةامل : 

مع العلم انه جيب عقد ثالت جلسات متابعة  مبجرد االنتهاء من متطلباهتم برانمج اخلدمات  اداء ما ا زوه خاللمراجعة 
خالل اداء برانمج اخلدمات وما تعلموه عن أنفسهمنقاط القوة و نقاط والضعف لديهم يف و منارشتهم   .خالل الفرتة   

 
 وأخريًا...

 
تقوم  كمشرف لربانمج اخلدمات على إدامة التوريع على دفرت املنجزات أسبوعيا و   كتابة التقرير و التوريع على سجل 

 املشارك.
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 : اتاخلدمبرانمج  جيب تذكرها قبل أن يبدأ أحد املشاركني يفة نقط هنالك

 تياجاتاالح وي رد تتطلب بعض أنشطة اخلدمة التفاعل مع األشخاص الضعفاء ، سواء كبار السن أو املرضى أو • 
، وابلتايل املعرفة واملوارف املناسبة للوضع، رد تكون هناك حاجة إىل املهارات و يف مثل هذه احلاالت  و املهمشني.أ خاصة

خدمات الدفاع املدين و االسعافات االولية و الشرطة اجملتمعية و  كما أن  .املناسبنيإىل التدريب والدعم  رد حيتاج املشارك
  . حتتاج اىل تدرب نطري و عملي  التوعية املرورية

 

 لية االشراف و التقييم آ و مطوية و املقيمنياملشرفني  تإرشادا  اطلع على مطوية  : 
http://www.hyaward.org.jo/ar/Home/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8

-8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A8%D-%AA

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA 
 

 

 

http://www.hyaward.org.jo/ar/Home/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.hyaward.org.jo/ar/Home/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.hyaward.org.jo/ar/Home/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.hyaward.org.jo/ar/Home/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 مصطلحات
 

  أو أي شخص لديه  االجتماعيويكون عادة املرشد  اخلدمة،الشخص الذي يوجه املشارك املكان أداء  اخلدمة:موجه
 يف اجملتمع . االجتماعيةمعرفة ابملدسسات 

 
 الشخص الذي يشرف على املشارك بربانمج اخلدمات ويكون مسدوال عن توجيه املشارك  : برانمج اخلدمات شرفم

 .رف اخلدمات أن يكون مقيما أحياانيستطيع مش عليه يف اخلدمة اليت اختارها . واالشراف

 

  ويل ، الشخص املسدول عن تقييم تقدم املشارك يف جمال اتقان اخلدمات نسبة اىل مستواه األ :مقيم برانمج اخلدمات
وتقدير ما ا ا كان املشارك رد أظهر التزامه مبمارسة اخلدمات ، وبذل اجلهد املطلوب وحقق تقدما فرداي مبا تتطلبه هذه 
اخلدمة . على كل مشارك احلصول على سجل اجلائزة وتسجيل نوع اخلدمات اليت مت اختيارها وحتديد اتريخ البدء هبذه 

تقدمه وا ازه  إلظهارييمه للمشارك على الصفحة املخصصة له يف هذا السجل اخلدمة ، كما على املقيم أن يدون تق
   )يف اخلدمات ) النواحي السلبية ال تسجل

 
  تدريب على اخلدمات االنسانيةالهو الشخص املختص يف   :برانمج اخلدمات مدرب  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



13 

                                                             أمثلة على برانمج اخلدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمثلة برانمج اخلدمات، مثل األمثلة على الربامج األخرى غري حمدودة، ولكن غالباا ما تعتمد على املوارد املتاحة.  نن 
نشجعك على ربط املشاركني بقضية يتعرفون عليها شخصياا. و غالباا ما يكون برانمج اخلدمات هو االكثر أتثري ا على 

املشاركني ألهنم يدركون ريمة إعادة شيء ما إىل جمتمعهم. و يعد ااختا  اخليارات الصحيحة ودعم املشارك من خالل برانمج 
 اخلدمات اخلاص هبم مسامهة صغرية ولكنها حيوية يف تلبية احتياجات اآلخرين. 

 :ات حسب طبيعة اخلدمة ونوع احلاجة، إىلوتنقسم اخلدم

. برانمج خدمات الرعاية الشخصية لكبار السن و وي رعاية الشخصية الفردية واجلماعيةخدمات العناية وال -2
(.االحتياجات اخلاصة   

شاركة حلقوق . )برانمج خدمات الشباب والصحة اإل ابية ( . ) برانمج التوعية واملخدمات اإلعالم والتثقيف والتوعية - ۲
 .  )برانمج خدمات االعالم ( .األطفال واليافعني (

 .ي واالجتماعي واخلدمة االجتماعيةخدمات التوجيه واإلرشاد النفس - 3

 ..) برانمج اإلسعافات األولية (. ) برانمج اخلدمات الصحية (الورائية والعالجيةناية الطبية و خدمات الرعاية والع - 4

 .. ) برانمج نسيج (.تنظيم اجملتمع احمللي جتماعيةخدمات التنمية الفردية واال - 5

 ) برانمج التوعية املرورية ( خدمات احلفاظ على النظام واألمن العام .خدمات شرطية : ) برانمج الشرطة اجملتمعية ( و - 6

 .( السوسنة البيئيخدمة بيئة ومحاية الطبيعة ورعاية احليوان . ) برانمج  - ۷



14 

 .ت التدريب والتعليم العام واخلاصخدما - ۸

 .اجتماعي ) آتزر وتضامن اجتماعي (خدمات ترفيهية وأتلف  - ۹

 .الدفاع املدين ( ) برانمج خدمات .ت احلفاظ على األرواح واملمتلكاتخدما - ۰۱

 .يم مشاريع ارتصادية لزايدة الدخلخدمات ارتصادية وإنتاجية وتنظ - ۰۰

 .حي .) برانمج اخلدمات السياحية (خدمات سياحية وترويج سيا - ۰۲

 . Rehabilitationخدمات أتهيل مه  واجتماعي  - ۰۱

 خدمات الدفاع االجتماعي . - 24

 املوجه .غري  لك ، وحيدد ابلتشاور مع  - 25

 

النماذج توضيحية لربامج اخلدمات ابلتعاون مع املؤسسات و لدى جائزة احلسن للشباب العديد من 
 الرمسية واألهلية والدولية التالية

 برانمج خدمات الرعاية الشخصية لكبار السن و وي االحتياجات اخلاصة . -
 األردنية حلماية وتنظيم األسرة .ابلتعاون مع اجلمعية • برانمج خدمات الشباب والصحة اإل ابية،  -
 ابلتعاون مع منظمة اليونيسف.• برانمج التوعية واملشاركة حلقوق األطفال واليافعني  -
 برانمج خدمات اإلعالم . -
 ابلتعاون مع مجعية اهلالل األمحر .• برانمج اإلسعافات األولية   -
 ابلتعاون مع وزارة الصحة .• برانمج اخلدمات الصحية  -
  الطفل.ابلتعاون مع مدسسة إنقا  • ج برانمج نسي -
 برانمج اخلدمات الشرطية ) الشرطة اجملتمعية (. ابلتعاون مع مديرية األمن العام -

GNqcxZUCM-https://www.youtube.com/watch?v=z 
 ابلتعاون مع مديرية األمن العام .• املرورية ( برانمج اخلدمات الشرطية ) التوعية  -

https://www.youtube.com/watch?v=1xFXFz02Ius 
 ابلتعاون مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.• برانمج اخلدمات البيئية  -

YOb6ppsiyQ-https://www.youtube.com/watch?v= 
 برانمج خدمات الدفاع املدين ابلتعاون مع مديرية الدفاع املدين . -
 .وزارة السياحة و الشرطة السياحيةابلتعاون مع • برانمج اخلدمات السياحية  -
 العاملية.ابلتعاون مع مدسسة أجيال • برانمج احلوار و التواصل  -

 
  او مورع اجلائزة االلكرتوين اىل دليل اجلائزة  ةات النما ج التوضيحية يرجى العودر للطالع على برشو 

https://www.youtube.com/watch?v=z-GNqcxZUCM
https://www.youtube.com/watch?v=z-GNqcxZUCM
https://www.youtube.com/watch?v=1xFXFz02Ius
https://www.youtube.com/watch?v=1xFXFz02Ius
https://www.youtube.com/watch?v=-YOb6ppsiyQ
https://www.youtube.com/watch?v=-YOb6ppsiyQ
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مثل : متحف االردن ، متحف  هذا ونشجع مشرف اخلدمات  على التوالل مع املؤسسات االجتماعية 
و اية  ، لندوق امللك عبدهللا للتميز ، مؤسسة نور احلسن ، اهليئة اخلريية اهلامشية ، تكية ام علي االطفا: 

 اخلدمات .  ءمؤسسة تراها مناسبة لألدا

 

 نفسك ختربإ
 

 

 : يرجى الضغط على الرابط التايل 
 

JnjM0xC0izShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8fkwLXSXFIEwdWibSxm5JVr0IHIHlW

-taeBbg/viewform?fbclid=IwAR2DxCvNVVRwJPbi4TthisGSnhi_ujhtFWuFbcbz

dGGxX4opmmRrddgCpc 

 

  الدورةاهنيت لقد   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8fkwLXSXFIEwdWibSxm5JVr0IHIHlWJnjM0xC0izStaeBbg/viewform?fbclid=IwAR2DxCvNVVRwJPbi4TthisGSnhi_ujhtFWuFbcbz-dGGxX4opmmRrddgCpc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8fkwLXSXFIEwdWibSxm5JVr0IHIHlWJnjM0xC0izStaeBbg/viewform?fbclid=IwAR2DxCvNVVRwJPbi4TthisGSnhi_ujhtFWuFbcbz-dGGxX4opmmRrddgCpc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8fkwLXSXFIEwdWibSxm5JVr0IHIHlWJnjM0xC0izStaeBbg/viewform?fbclid=IwAR2DxCvNVVRwJPbi4TthisGSnhi_ujhtFWuFbcbz-dGGxX4opmmRrddgCpc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8fkwLXSXFIEwdWibSxm5JVr0IHIHlWJnjM0xC0izStaeBbg/viewform?fbclid=IwAR2DxCvNVVRwJPbi4TthisGSnhi_ujhtFWuFbcbz-dGGxX4opmmRrddgCpc

