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لقاءاتنا،مواعیدتعلمیة،وحدةكلفحوىوصفتجدونكماالتعلمیة.الوحداتوتسلسلالتعلّميالمساقنسقالدراسیةالخطةھذهفيتجدون

والقراءات المقررة، والواجبات المطلوب تسلیمھا.

یرجى مالحظة األمور التالیة:

باألغلب كل وحدة تعلمّیة مدتھا أسبوعین باستثناء الوحدة األولى واألخیرة والتي تكون مدتھا أسبوعاً واحداً .●

فيمناقشتھاعلىنرّكزوسوفخاصةأھمیةذاتتعتبروالتياإللزامیةالقراءاتھواألولالنوعالقراءات.مننوعانھنالك●

مشابھةممارساتعلىوتضيءالطالبفھمتغنيولّكنھاالمحاضرةفينناقشھالنمقترحةقراءاتھوالثانيالنوعالمحاضرة.

ودراسات حالة مفیدة.

في الوحدات التعلّمیة مع القراءات.وستجدونھابودكاست شبكة أثرالسماع لحلقات مخصصة من●
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mailto:Mais@ahel.org
https://soundcloud.com/atharpodcast/sets/athar


ً المنصةعلىالمساقموادكلنرفعوسوفزوم.برنامجمستخدمیناإلنترنت)(علىاالفتراضیةالصفیةالمساحةفيحّيلقاءنلتقيسوفتقنیا

التعلّمیة اإللكترونیة باستخدام برنامج مودل. ُیتوقع من الطالب تعلّم التعامل مع الموقعین وسوف یكون ھنالك مواعید للتھیئة التقنیة لمن یرغب.

أدناه نسق المساق التعلّمي في كل وحدة من وحدات المساق:

المحاضرةقبلالمقترحةالمادةعلى واّطلع.يالمقررةالمادةوإقرأ.يمودلتطبیقمنالقراءاتملفحّمل.ي)١

زومتطبیقفياإلنترنتعلىحّیةمشاركةاألردن)توقیتظھرا١ً-١١(السبتیومالمحاضرةفيوشارك.ياحضر.ي)٢

التعلّممرافق.ةمعشعبتكموعدبحسبالخمیسأواألربعاءیومإمااإلنترنتعلىحّيبشكلوشارك.يالشعبةلقاءاحضر.ي)٣

واجبكعلىوضعھاالتيوالمالحظاتالعالمة.يواقرأشعبتكلمدّرس.ةالواجبوسلّم.يأكمل.ي)٤

أعالهواحدلرقمعوديعد.)٥

اإلشاراتمنبواحدةعلیھویشیرعلیھالتمكینیةمالحظاتھووضعالواجببقراءةالشعبةمدّرس.ةیقومالوحدةواجبتسلیمبعدللواجب:بالنسبة

الثالثة التالیة:

والتي تعني أن الطالب.ة تفّوق.ت في أداء الواجب،إشارة

والتي تعني أن الطالب.ة أتم.ت الواجب بشكل جید،وإشارة

الجھد.والتي تعني أن الطالب.ة بحاجة لوضع المزید منوإشارة

***متطلبات الحصول على شھادة إتمام المساق بنجاح.

یحصل الطالب.ة على الشھادة في حال أتم.ت المتطلبات التالیة :

)10(عددالواجباتكلوتقدیم)9(عددالشعبلقاءاتوكل)10(عددالمحاضراتلكلحّيحضور●

تعبئة التقییم القبلي وتقییم منتصف الطریق و التقییم  النھائي بحسب المواعید المقررة في الخطة الدراسیة●

غیابآخر:مثالوواجب،شعبةولقاءمحاضرة،غیاب:(مثالًمراتثالثمجموعھبماالواجبتقدیمعدمأوالغیابمسموح●

محاضرة وعدم تقدیم واجبین)

للطالب.ة.الشھادةُتمنحلنمرات،٣مجموعھماالواجبتقدیمعدمأوالغیابتعدىإذا●
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2023شباط9-8التخرجومتطلباتتقنیاتھالتعّلم،أسلوبللمساق،تھیئةاألول:اللقاء

بعضنامنوتوقعاتنامعاًعملناأعرافنضعكذلكوالتخرج.استكمالھومتطلباتالتعلّميالمساقنسقوعلىبعضناعلىلنتعرفُشعبنافينلتقي

التنفیذیتبعھنظري،تعلّممننمارسھسوفالذيالتعلّمأسلوبعلىنتعرففسوفالعملیة،التجربةعلىمبنيالتعلّميالمساقأنوبماالبعض.

العملي، ویتبعھ التأمل الذاتي ومرافقة المدرس.

القراءات المطلوبة:

مارشال غانز "العاصفة - ھل تتغیر المعرفة عند تطبیقھا؟"●

سیم بي سیتكن، "التعلم من خالل الفشل ، استراتیجیة الخسائر الطفیفة"●

كارول دویك، المعنى الحقیقي لتبني عقلیة النمو، من مجلة  ھارفرد بیزنیس روفیو●

الین النغر، عواقب الغفلة ، من كتاب "التعلم المتفكر"●

قوة "لیس بعد"، كارول دویك:فیدیو مقترح

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

القدوم للقاء الشعبةقبلاستكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

شعبتكموعدحسب2023شباط9أو8الشعبة:لقاء●

2023شباط9القبلي:التقییمتعبئة●
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2023شباط11|المجتمعيوالتنظیمالقیادةفيمقدمةاألولى|الوحدة

[وحدة أسبوع]

لبناءبرنامجاًجوھرهفيالمجتمعتنظیمُیَعّدبالتغییر.الُمطالبالجماعيالعمللقیادةكطریقةالمجتمعيالتنظیمنھجنعرضالمحاضرةھذهفي

والمناصرةالمدافعةنھجعنالنھجھذایختلفوكیفللتغییركقیادیین.اتالقضیةأھلإلىننظرأنیعني فماذاالقضیة.أھلتحدیداًالناس،قوة

الوحدةھذهفينستعرضالقیادة.تمكینفيأساسيبشكلیستثمرفھوالناس،قوةبناءالمنّظم.ةھدفوألنالخیریة؟والمساعداتالخدماتوتقدیم

ھيأساسیةممارساتخمسالمجتمعيللتنظیموواالجتماعیة.السیاسیةحراكاتناوحمالتناوعملنافيالقیادةتمكینوكیفیاتالقیادةتعریف

كأخذالقیادةتعریفعلىونرّكز.الخمسةالممارساتمنواحدةكلعنسریعةنبذةالمحاضرةھذهفيونقّدمالقادمة،الوحداتفيتعلّمنامحط

المسؤولیة لخلق ظروف تمّكن اآلخر من التصّرف أمام الغموض لتحقیق الھدف المشترك، ونشاھد معاً نموذجین لتمكین القیادة.

القراءات المطلوبة قبل  المحاضرة:

)34-1(صاالجتماعیةوالحركاتوالتغییرالقیادةالتغییرقیادةغانز،مارشال●

مؤسسة أھل، تمكین القیادة من دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

آرون شوتز وماري ساندي، "ما لیس تنظیماً مجتمعیاً" من كتاب العمل الجماعي للتغییر االجتماعي●

دراسة حالة: حملة ال تكبرونا بعدنا صغار●

ملصق نماذج القیادة●

ملصق ممارسات التنظیم المجتمعي●

القراءات المقترحة:

مارشال غانز، "مقدمة التنظیم" من مالحظات التنظیم المجتمعي●

قصیرفیدیوحضورایضاًویمكنالمتصلة/المتشابكة"االحتجاجاتوضعفقوةللدموع:المسیلوالغاز"تویترتوفكجي،زینب●

(مترجم للعربي)ھنالزینب توفكجي

)44-41(صللناس"سیئة"الخدماتماكنایت،جون●

نسرین العلمي، "دراسة حالة: تمكین القیادة في حملة قم مع المعلم"●

الفیدیو المطلوب مشاھدتھ:

ھنامع فیدیو حملة صار وقتھاھناقارن.ي فیدیو رؤیا

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

استكمل.ي كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة●

عمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023شباط11السبت:الموسعةلمحاضرةا●

2023شباط13الموافقاإلثنیننھایةقبلقیادتك"فيتأملورقةتسلیماألول:الواجب●

لقاء الشعبة: ال یوجد●
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https://learning.ahel.org/pluginfile.php/623/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%8C%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%28%D8%B5%20%D9%A1-%D9%A3%D9%A4%29.pdf?forcedownload=1
https://learning.ahel.org/pluginfile.php/623/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%8C%20%20%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A.pdf?forcedownload=1
https://ahel.org/wp-content/uploads/2022/04/La-Tkabrona-Case-Study-AR.pdf
https://ahel.org/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://ahel.org/%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a/
https://bit.ly/2EB2wHc
https://drive.google.com/file/d/1qKN5ZRlImJL9fwPReGhgtppCH3OJ0Ond/view?ts=5be94da1
https://drive.google.com/file/d/1NKLq94U6S78P6gZCUsBqxERnLcHq5DcT/view?ts=5be94db7


2023شباط18حمالتكم.ّن|والتغییر:القوة،القضیة،أھلالثانیة|الوحدة

[وحدة أسبوعین]

التحدياوالمشكلةومارؤیتھمھيمانسألثمومنبھنغوصبسیطاً،بسؤاالًلیسقضیتيأھلھممنأوجماعتيھممنبمعنىأُناسيھممن

مواطنونحللالقرارصاحبونحددالثالثالقوةأوجھنحللالجماعي؟للتحركالمشتركالھدفنحددھنالكومنرؤیتھمتحّققدونیحولالذي

إلیھ.یطمحونالذيالتغییرإلىللوصولیحتاجونالتيالقوةلتصبحمواردھمیحّولواأنلھموكیفقوتنا.ومواطنمواردناوكذلكوضعفھقوتھ

فنلقيالعمليالجانبعلىوكذلكالنظريالجانبعلىنركزتغییر.بفرضیةونخرجاالستراتیجیةمناألساسیةالمعالمشرحنبدأالطریقةبھذه

حلفيخاللھامنتساھمأنلحمالتكمیمكنالتيالطرقعنسویاًونتحدثلھاتطمحونالتيوالنتائجعلیھاتعملونالتيالحمالتعلىنظرة

سویاًنحللذلك،إلىإضافًةالعالقة.ذاتالرئیسیةوالمفاھیماألساسیةعناصرھاونحلللحملةمثاالًنستعرض.أناسكمیواجھھاالتيالمشكلة

فيوالتغییرالثالث،بأوجھھاالقوةحیثمنالعالمفينحدثھالذيالتغییرالمجتمعي:التنظیمفيللنجاحمناظیرثالثخاللمنالحملةنجاحمدى

المجتمع الذي نبنیھ وفي قدرتھ على العمل الجماعي للمطالبة بحقوقھ، والتغییر المتمثل بنمّونا نحن على الصعید الفردي خالل مشوار الحملة.

القراءات المطلوبة:

والمستھدفونالقّوة-12الفصل"المجتمعيالتنظیمفيمقدمةاالجتماعي،للتغییرالجماعي"العملكتابمن●

مارشال غانز، "فلنتحدث عن القوة" من مشروع غیتسبورغ●

من مالحظات مارشال غانز "الناس ، السلطة، التغییر"  - الفصل الثاني●

ھیرشھون و میي، "نھج الحمالت من أجل التغییر"●

ملصق: أھل القضّیة●

ملصق القوة الضاغطة والقوة التعاونیة●

بودكاست برافر لن یمراالستماع إلى●

فیدیو حملة قم مع المعلم●

القراءات المقترحة:

تایلور برانش، "قصة مقاطعة حافالت مونتغومري" ،●

مؤسسة أھل، "معنى النجاح" من دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

بودكاست  حلقة نقابة المعلمیناالستماع إلى●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلاستكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023شباط18السبت:الموسعةلمحاضرةا●

شعبتكموعدحسب2023شباط23و22الشعبة:لقاء●

2023شباط27الموافقاإلثنینیومنھایةقبلتغییر"وفرضیةھدفحملتك:"استراتیجیةالعملورقةتسلیمالثاني:الواجب●

عصرا6ً-5من2022شباط27اإلثنین:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعاألولىالمكتبیةالساعة
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https://learning.ahel.org/pluginfile.php/674/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%2012%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%91%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86.pdf?forcedownload=1
https://ahel.org/%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://ahel.org/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%a7%d8%ba%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://ahel.org/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d9%84%d9%86-%d9%8a%d9%85%d8%b1%d9%91/
https://www.youtube.com/watch?v=LWoIC3H1wL4
https://soundcloud.com/atharpodcast/ep03


2023آذار،4أنا|قصتيالعامة:القصةالثالثة|الوحدة

[وحدة أسبوعین]

تمكینأیضاًیتضّمنبلااللتزاموللتصرفتدفعناالتيالعاطفیةالموارداستكشافعلىھدفھایقتصرالقیادیةممارسةالعامةقصصناتطویر

(قصةللتحركاالخرینتدفعأنبامكانھاالتيالقصصمنأنواعثالثةالمحاضرةھذهفينستعرضدافعیتھم.ومواطنذاتھممعرفةمناآلخرین

التصرفمسؤولیةلتحّملتحدیداًأنایدعینيالذيماتوضحأنأیضاًوبإمكانھانحن)(قصتناالمشتركةالقیمحولجماعیةھویةتشكلوأناآلن)

علىعملنانركزالوحدةھذهفيتحملھا،التيالقیموعلىالقصةفيمحددةمشاھدسردعلىونركزقصصّينموذجعلىمعاًنّطلعأنا).(قصتي

التغییرنحوجماعيعملوأقودألنضمویدفعنيیحركنيالذيماأدركالوحدة،ھذهوفيأنا.قصتيوھيالقصصثالثيمناألولىالقصة

وكذلك كقیادي أتعلم كیف أساعد اآلخرین في استخراج قصصھم الشخصیة والقضیة واتعلم كیف أمكنھم من خالل طرح أسئلة سابرة.

القراءات المطلوبة:

دیفید ھیوم  "إعادة التعّرف على العواطف" من بحث في الطبیعة البشریة●

القصة العامة من مالحظات مارشال●

دان مكأدامز "الذات المخلّصة" من جامعة أوكسفورد●

جیروم برونر، "عقول فعلیة عوالم ممكنة، نمطان للتفكیر" من مجلة جامعة ھارفرد●

 الفیدیو المطلوب مشاھدتھ:

قصة مؤمنة حاج علي

قصتي أنا رھف ابو ضحى

قصتي أنا روزین عودة

كیفیة تمكین قصتي أنا

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

استكمل.ي كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023آذار4السبت:الموسعةالمحاضرة●

شعبتكموعدحسب2023آذار9و8الشعبة:لقاء●

أنا"التأمل"قصتيورقةوتسلیمبالتعلم"مرافقیكمعزومعلىالمھارة"بتمرینالقیامجزئین):منیتشّكل:(مالحظةالثالثالواجب●

2023آذار،13الموافقاالثنینیومنھایةقبل

عصرا6ً-5من2023آذار15األربعاء:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعالثانیةالمكتبیةالساعة
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https://drive.google.com/file/d/1aV3Mr9n7BrXLZOigX37yMAK3ToKRhWA_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VwImezIBk0s
https://www.youtube.com/watch?v=YAdaa6LmcVQ
https://www.youtube.com/watch?v=nBiWd32-4O8&feature=youtu.be


2023آذار18اآلن|وقصةنحنقصتناالعامة:القّصةالرابعة|الوحدة

[وحدة أسبوعین]

تمكینأیضاًیتضّمنبلااللتزاموللتصرفتدفعناالتيالعاطفیةالموارداستكشافعلىھدفھایقتصرالقیادیةممارسةالعامةقصصناتطویر

مساعدةھيأناقصتيروایةأھدافإحدىكانتفإنكمجتمع.نحنقصتناعلىالوحدةھذهفينركزدافعیتھم.ومواطنذاتھممعرفةمناآلخرین

وبالقیمبینناالمشتركةالخبرةفيمتجذرةنحنقصتناالبعض.بعضھمفھمعلىاآلخرینمساعدةھينحنقصتناروایةفھدففھمي،فياآلخرین

مناكثرإلىینتميمناوكلإلیھا.ننتميالتيللنحنمختلفةقصصونسرد"النحن".منجزءأنھمالمستمعونیشعرحینتنجحنتشاركھا.التي

ھذهفيكذلكذلك.إلىوما،التاریخیةالمرجعیةوالنقاط،االختیارولحظات،المشتركةالنضاالتعلىبناًءقصتھانرويمجتمع.أو"نحن"

وھذاالھادف.العملخاللمنالمشتركةلقیمناعاجللتحدياستجابةإلینااالنضمامالختیاراآلخرینلتحریكاآلن""قصةنرويسوفالوحدة

األرضیةتخلقااللتاننحنوقصتناأناقصتيمناآلنقصةتنبثقبالفشل.والمخاطرةاألملمصادرواستنباطالتوترلخلقالشجاعةإیجادیتطلب

سردعلىالتمكینكیفیةفينتأملكمامعاً.الیھنطمحالذيالتغییرنحوالیھندعوالذيالتصرففيآخرینلناینضمحینالقصةوتنجحلھا.

المتعلقالسؤالعلىاإلجابةمنلنتمّكنوحراكاتناوحمالتنابمشاریعناسبقماكلالوحدةھذهفيونربطالسابرة.األسئلةطرحطرقوفيالقصة

بماھیة القصص التي یجب أن تروى وُتنقل من لسان آلخر لكي نتمّكن من تغییر السرد السائد والذي یعزز الظلم أو الالمباالة أو عدم االكتراث.

القراءات المطلوبة:

استخدامات القصة العاّمة: كیف تستخدم القصة في مشوار حملتك أو حراكك؟ - دلیل مؤسسة أھل للتنظیم المجتمعي●

حملة إبني واستخدام القصةاالستماع  إلى بودكاست●

ملصق القصة العامة●

 الفیدیو المطلوب مشاھدتھ:

نموذج قصتنا نحن (حول موضوع قضایا معلّمات القطاع الخاص)

نموذج قصة اآلن (حول موضوع أسالك الكھرباء وتداخلھا مع أنابیب الماء في مخیم برج البراجنة

فیدیو تمكین قصتنا نحن

فیدیو تمكین قصة اآلن

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

استكمل.ي كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023آذار18السبت:الموسعةلمحاضرةا●

رمضان)(شعبتكموعدحسب2023آذار23أو22الشعبة:لقاء●

قبلالعامةالقصةورقةوتسلیمبالتعلم"مرافقیكمعزومعلىالمھارة"بتمرینالقیامجزئین):منیتشّكل:(مالحظةالرابع:الواجب●

2023آذار،27الموافقاالثنینیومنھایة

األردنبتوقیتعصرا6:30ً-5:00آذار27االثنینضحىأبورھفمعالقصصتمكینعیادةاختیاریة:محاضرة

)2022،آذار31-28(الطالببینوتشبیكتعارف
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https://soundcloud.com/atharpodcast/ep04
https://ahel.org/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%91%d8%a9/
https://www.youtube.com/watch?v=isB0VggZB7E
https://www.youtube.com/watch?v=YlATyIsvp0g
https://www.youtube.com/watch?v=cTvA-bZSyZw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YLNhHm6Tck4&ab_channel=Ahel


رمضان)(2023نیسان8|والتوسعوالحشدالقیادةااللتزامیة:العالقاتالخامسة:الوحدة

[وحدة أسبوعین]

الھدفنحوااللتزامیعززالقضیةأھلمعالعالقاتفبناءللحملة.وتنظیمھقیادتھفيأساسيعملكأسلوبالعالقاتوتنمیةبناءفيالمنظمیستثمر

أیضاًالعالقاتخاللومنللقضایا.خدمةنوظفھاأنلناكیفونتخیللدیناالموجودةالمواردأیضاًندركالعالقاتبناءخاللومنالمشترك.

أبعادعنالمحاضرةھذهفيمعاًنتعلموالموارد.القیمواستكشافالقیادةلتنمیةوأساٌسااللتزام،صمغالعالقاتالقیادة.ونمكنالقادةنكتشف

بینونمّیزتنمیتھا.علىاعتدناالتيوالمھنیةوالعائلیةالشخصیةالعالقاتعنالعالقاتھذهاختالفكیفیةوعنالتنظیميالعملفيالعالقات

حملتنا.فينتبناھاسوفالتيالعالقاتیةاستراتیجیتنافيونفكرمختلفةعالقاتیةباستراتیجیاتكذلكوننظرالضعیفةوالعالقاتالقویةالعالقات

ونتمّرننموذجینونشاھدلواحدواحدلقاءتكتیكعلىھنافنتعّرفالعالقاتیة،التكتیكاتفينفّكرلحملتناالعالقاتیةاالستراتیجیةمنوانطالقاً

على استخدامھ.

القراءات المطلوبة:

مؤسسة أھل، العالقات االلتزامیة من دلیل أھل القیادة والتنظیم المجتمعي●

52ص-34صماكینزي.وغالدیسروندوكریسمعحوارالتنظیم:فيالنسویةاألسالیب●

ایان سیمونز، "اجتماعات واحد لواحد من كتاب خطوات التنظیم "●

فیدیو العالقات االلتزامیة●

فیدیو مقترح

المنزلیة"بناء العالقات في التنظیم المجتمعي " االجتماعاتفیدیو●

مع سامر الشریفرھف  تعقد لقاء واحد لواحدالفیدیو المطلوب مشاھدتھ:

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلاستكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

عّمانبتوقیتظھراًالثانیةولغایةعشرالثانیةالساعةمن2023نیسان1السبت:الموسعةالمحاضرة●

شعبتكموعدحسب2023نیسان13أو12الشعبة:لقاء●

2023نیسان15الطریقمنتصفتقییمتعبئة●

یومنھایةقبلالجماعیةالورقةوتسلیملواحد"واحد"لقاءحولبالتعلم"مرافقیكمعزومعلىالمھارة"بتمرینالقیامالخامس:الواجب●

2023نیسان17اإلثنین

مساًء5:00-4:00من2023نیسان19األربعاء:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعالثالثةالمكتبیةالساعة

2023نیسان،25االستماعحمالتاختیاریة:محاضرة

2023نیسان،24-22الفطرعید
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https://learning.ahel.org/pluginfile.php/690/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%87%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%8C%20.pdf?forcedownload=1
https://learning.ahel.org/pluginfile.php/690/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%20%28%D8%B5%20%D9%A1%D9%A2-%D9%A1%D9%A5%29.pdf?forcedownload=1
https://ahel.org/2901-2/
https://ahel.org/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84/
https://drive.google.com/file/d/18JmWIw6S_d9gyoFKuwAE5M9fate6wQTj/view?usp=sharing


2023نیسان29|القیاديفریقكم.ّنالقیادیة:البنیةالسادسة|الوحدة

[وحدة أسبوعین]

تكونأنیمكنھلوحملتك؟وحراككنضالكفيوتخلقھتمارسھسوفالذيالقیادةنمطھوماالجمیع؟أحد؟اللوحدك؟أنت؟حملتك؟سیقودمن

تشاركیةالقیادةوأنكشخص)(لیستكممارسةالقیادةفكرةتعززبنیةتبنيانلحملتكیمكنوھلبالقیادة؟أحدینفرداللكيبنیةبالحملتك

فیھالقیادةتكونحیثتشاركیاًقیادیاًنموذجاًنطرحالمحاضرةھذهفيالقدوة)؟اوالُمضحيالبطلأوالخبرةصاحببالقیاديمحصورة(لیست

ً نّطلعوصحیة.جیدةفریقبنیةنخلقحینوننمیھاالتشاركیةالقیادةنشجعأنیمكنناكیفونستعرض.شخصمنأكثرِقَبلمنممارسة علىمعا

نظریةنستعرضوكذلكالقیادة.فيالجمیعمشاركةتضمنالتيالعملومعاییرالجید،القیاديالفریقتشكیلحولوواغمانھاكماننظریة

معحملتھمفریقتأسیسفيتجربتھاتشاركناسوفوالتيالعربیةالمنطقةمنحملةمنظمةمحاضرتنافينستضیفالفریق.تمكینفيواغمان

العمل،ومعاییرالتشكیل،حیثمنحمالتكمبفرقالوحدةھذهفينتأملكذلكتخطاھا.وكیفالفریقواجھھاحقیقیةتحدیاتعلىإضاءات

واألعراف الداعمة.

القراءات المطلوبة:

٢٠١٩المجتمعيوالتنظیمالقیادةدلیلمنالقیادي"الحملة_الفریقبنیة"أھلمؤسسة●

٢٠١٣،الالبنیة"استبداد"،فریمانجو●

ھناماریانو سیجمان، "كیف یمكن للمجموعات أن تأخذ قرارات جیدة" ، تید ایكس ،●

.٢٠١٦األولكانون"شعوبھ"،یواجھبالصدفة"الحراكالسیاسةكرباج،كارول●

ملصق: تكوین فریق فّعال●

القراءات المقترحة:

ریتشارد ھاكمان " ما نحتاجھ للوصول إلى الَعظمة"●

روث واغمان " مقاربة نظریة لتمكین الفریق".●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلالواجب: استكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

عّمانبتوقیتظھراًالثانیةولغایةعشرالثانیةالساعةمن2023نیسان29السبت:الموسعةالمحاضرة●

شعبتكموعدحسب2023أیار4أو3الشعبة:لقاء●

2023أیار8اإلثنینیومنھایة قبلالقیادي""الفریقحولتأملورقةتسلیمالسادس:الواجب●

األردنبتوقیتعصرا5:30ً-4:00الساعةمن2023أیار2القیاديالفریقحولواغمانروثالمحاِضرةمعاختیاریة:محاضرة
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https://learning.ahel.org/pluginfile.php/704/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9/_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%20%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A9.pdf?forcedownload=1
https://www.ted.com/talks/mariano_sigman_and_dan_ariely_how_can_groups_make_good_decisions?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://ahel.org/%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d8%b9%d9%91%d8%a7%d9%84/
https://learning.ahel.org/pluginfile.php/704/mod_folder/content/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82.pdf?forcedownload=1


2023أیار13الحملة|ومنحنىوتكتیكاتكم.ّنالتغییرفرضیة:السابعة|االستراتیجیةالوحدة

[وحدة أسبوعین]

تحلیلیةعملیةھيكماتخیلیةعملیةاالستراتیجیةوضعتحتاج.مالتحقیققوةمنتریدماعلىلتحصللدیكماتحویلكیفیةھياالستراتیجیة

التغییرفرضیةذلكفيبماحملتنااستراتیجیةتطویرفيتساعدناأساسیةأسئلةسبعةعلىنتعرفالمحاضرة،ھذهفيمستمرة.عملیةأیضاًوھي

ھممنوھي:الثانیةمحاضرتنافيشرحناھاقدكنااستراتیجیةأسئلةثالثأولمعاًُنراجععمليمثالخاللمنالزمني.والمنحنىوالتكتیكات

ھيمانرید؟الذيالتغییرتحقیقعلىالقدرةلدیھمنالمتبقیة:االسئلةفيمعاًنتأملالمحاضرةھذهفيھدفي؟ھوومامشكلتھمھيوماناسي،

ھذهمنانطالقاًوضعفھ؟قوتھمواطنعلىلنؤثربذكاءنوظفھاأنلناوكیفومواردناقوتنامواطنھيماقلقھ؟مصادرھيوماقوتھمصادر

التيوالقممالتصعیدمراحلیوضحزمنيخطفينتخیلھاومواردناعلىتبنيتكتیكاتمجموعةإلىالحقاًنترجمھاتغییربفرضیةنخرجاألسئلة

سوف نرسمھا. في ھذه المحاضرة، نستضیف منظمة و قیادیة من حملة عربیة لتشاركنا بالتكتیكات المبدعة التي طورتھا حملتھ.

القراءات المطلوبة:

كیم بوبو، الفصل الرابع "تطویر استراتیجیة" من كتاب التنظیم من أجل التغییر المجتمعي●

كیم بوبو، الفصل الخامس "دلیل للتكتیكات" من التنظیم من أجل التغییر المجتمعي●

ھینري مینتزبیرغ، "تشكیل االستراتیجیة"، ھارفارد بیزنیس ریفیو●

مؤسسة أھل، "االستراتیجیة ، التكتیك والمنحنى" دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

حلقة مانیش مسامحاالستماع إلى بودكاست●

فیدیو منحنى الحملة●

ملصق: معاییر التكتیك الجّید●

القراءات المقترحة:

بیرنارد لومر، "نوعان من القوة"●

)174-ص155(صوالتنظیم""االستراتیجیةھان،سي●

)تحریكیةتكتیكات،التواصلفيتكتیكاتالدعابة،توّظفخّالقةتكتیكات(الجمیلالنضالمنخالقة،تكتیكاتألشكالأمثلة3●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

استكمل.ي كل القراءات المطلوبة قبل موعد المحاضرة●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023أیار13السبت:الموسعةلمحاضرةا●

شعبتكموعدحسب2023أیار18أو17الشعبة:لقاء●

2023أیار22اإلثنینیومنھایةقبلوتكتیكات"منحنى"االستراتیجیة:العملورقةتسلیمالسابع:الواجب●

مساًء6-5منأیار24األربعاء:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعالرابعةالمكتبیةالساعة
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https://soundcloud.com/atharpodcast/ep05?in=atharpodcast/sets/athar&fbclid=IwAR2cwj4U2m-o5RhmtZQEff3fALfLJQnuA-qH2wX8L1ixpbo1WICIbW4Tffk
https://ahel.org/campaign-chart-animation/
https://drive.google.com/file/d/1RRrHjy31I9DZXnYCz-IM827tsqU-lwOh/view
https://ahel.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/
https://www.beautifultrouble.org/toolbox/#/tactic/humour
https://www.beautifultrouble.org/toolbox/#/tactic/communications
https://www.beautifultrouble.org/toolbox/#/tactic/movement-building


2023أیار27الممتدة |فرقكمالتوسعیة:البنیة|الثامنةالوحدة

[وحدة أسبوعین]

نحناألوحدالقیاديفكرةنعارضوكماالھدف.لھذامالئمغیرواحدقیاديفریقوجودوبالتاليالقضیة.أھلمنقیادةتبنيأنھدفككمنظم.ة

فرقتكونربماقیادي.فریقمنأكثرمنتتألفالتيتشاركیةقیادةبنیةعلىنّطلعالمحاضرةھذهفياألوحد.القیاديالفریقفكرةنعارضأیضاً

أھللدىوقوةقیادةتبنيلكيواألھمأكبرأثركلیكونبھابالتوسعوتستمرالمختلفةاالحیاءفياوالمختلفةالمدنفيتنشئھاجغرافیةفرقحملتك

أنھموتتأكدبینھمتنسقكیفالسؤالویصبحالقانونیة،المساعدةاوالبیاناتقاعدةاواالعالمعنمسؤولةوظائفیةفرقاًأیضاًُتكّونوربماقضیتك

وأنقضیتكمجتمعفيجماعيعملقدرةحملتكتبنيأنالمھمعملھم.تنصراوتحبطقدالتيالجمعيالعملثقافةعلىوكذلكالقیمعلىیلتقون

تأخذ ھي أیضاً على عاتقھا تمكین قیادة اآلخرین.

القراءات المطلوبة:

مؤسسة أھل، "بنیة الحملة - الفرق الممتدة" دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي●

زاك اكسلي، "قصص وأعداد_ نظرة عن كثب على معسكر أوباما"●

بیتر مري، "سر التوسع" من مجلة االبتكار االجتماعي من ستانفورد●

بودكاست أثر حراك لحقي - لبناناإلستماع إلى●

فیدیو البنیة الممتدة●

القراءات المقترحة :

زاك اكسلي، "المنّظمون الجدد: من یقف فعالً وراء حملة أوباما المیدانیة " من صحیفة الھافینغتون بوست●

1971الیوم،النفسعلمالجماعي"مجلة"التفكیرجانیس،لإیرفنج●

بودكاست حركة المقاطعةاالستماع إلى●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلالواجب: استكمل.ي كل القراءات المطلوبة

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023أیار27السبت:الموسعةلمحاضرةا

شعبتكموعدحسب2023حزیران1أوأیار31الشعبة:لقاء

2023حزیران5اإلثنینیومنھایةقبلبالقیادة"التوسعوخطةالممتدة"البنیةالعملورقةتسلیمالثامن:الواجب

الساعةمن2023حزیران،7األربعاء،،ھارفردجامعةمنجانزمارشالالبروفیسورمعوالتنظیمالقیادةفيتحدیات(اختیاریةمحاضرة

مساًء4:30-6:00
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https://ahel.org/%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a/
https://ahel.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a9/
https://drive.google.com/drive/folders/1G8Rkd2rrfbDjII1m82nqGZBDuCieIx0w
https://ahel.org/bds/


2023حزیران10المحفز|التاسعة|التصرفالوحدة

[وحدة أسبوعین]

البیاناتقاعدةیطورواوأنالتغییر،فرضیةتعكسالتياالستراتیجیةالتكتیكاتمعھموالمتضامنونالقضیةأھلینفذأنأیضاًھدفككمنظم.ة

انلناكیفالسؤال:فیصبحالقضیة.أھلمنذاتيتمویلمصدرلھاویكوناعالمیاًالحملةُتغطىوأنمستمربشكلوالحراكبالحملةالخاصة

تجذبالعكسعلىبلمتطوعین،نخسرأنودونحملتناقیادیوینسحباندونااللتزامعلىوتحافظُمحفزةبطریقةالمھامھذهكلنصمم

االنضمامالناسمنونطلبنخرجأنعلینایتوجبالتصمیموبعدالمحفز.العمللتصمیممعاییرثالثةونستعرضوالنضال.العملنحواآلخرین

بتحریكالمثلىللطریقةتمثیلیاًنموذجاًونشاھدمنطقھانفھمااللتزاملطلبأساسیةمحطاتأربعةمنطریقةوھنالكالمحفز،تصرفنافيمعنا

الناس.

القراءات المطلوبة:

مؤسسة أھل، " التصرف المحفز " دلیل القیادة والتنظیم المجتمعي  ●

سارة عبابنة، "دروٌس عن تمكین المرأة نتعلمھا من حركة عمال المیاومة"، منصة حبر●

فیدیو طلب االلتزام●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلاستكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023حزیران10السبت:الموسعةلمحاضرةا●

شعبتكموعدحسب2023حزیران15أو14الشعبة:لقاء●

"تصمیمالتأملورقةوتسلیمبالتعلم"مرافقیكمعااللتزامطلبالمھارة"بتمرینالقیامجزئین):منیتشكل:(مالحظةالتاسعالواجب●

2023حزیران19الموافقاالثنینیومنھایةقبلالمحفز"العمل

األردنبتوقیتمساًء6-5منحزیران21الخمیس:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعالخامسةالمكتبیةالساعة
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https://drive.google.com/file/d/1jqUgkCtIPmt0Flt642KVf2wPZTT56fkF/view


2023حزیران24|وختامالسیاسیةالفرصة|العاشرةالوحدة

[وحدة أسبوع واحد]

وتلكالشخصيالصعیدعلىنواجھھاالتيالتحدیاتمنیخلوالالجماعيالعملوقیادةالتنظیموكمھنة.كحرفةالتنظیمفينتأملاألخیرلقائنافي

معالتعاطيعننتعلموماذاتعلمناماذاالتحدیات.ھذهظلفيالجماعیةوالقیادةالتنظیمفينستمرأنلناكیفحراكنا.فيمعاًجمیعاًنواجھھاالتي

واالستمرارنضالنا.فيالفوزمعطیاتإحدىھوذاتھبحدفاالستمرارلنستمر.غیرناوعلىأنفسناعلىنحافظوكیفوالتحدیاتالتوتراتھذه

الالتيتلكونعرفھاالتيالتحدیاتمعونتعاملآخرینونحشدبلحشدنا،منعلىونحافظنستمرفكیفاالنضمار،یعنيوالالتوسعیعني

أنفسناعنتعلمناماذافنسأل:فیھ.والمشاركةالمساقھذاإلىاالنضمامنتیجةتعلموهماحولالمشاركینلجمیعكذلكنستمعوسوفنعرفھا.

أعدھافیدیوھات،ونشاھداآلن؟ینتظرناوماذاحمالتناأھدافحققنامدى وأليالجماعي؟العملوقیادةالتنظیمعنتعلمناوماذاكمنظمین

الطالب في شعبھم الصفّیة، إلغالق المساق ولالحتفال.

القراءات المطلوبة:

الشخصي""التحدي١١سھلة، الفصلأجوبةدونلقیادةكتابمن،ھایفتسرونالد●

مارشال غانز، الفصل الثامن من مالحظات التنظیم، "المجتمعات في خضم العمل"●

)٣٣ص-٣٠(صُمرعدصمتكتابمن،بالشاطئ"لیسالنجاة"طوفھان،نانثیش●

ملصق تعریف النجاح●

القراءات المقترحة :

الحیاة سیاسة .. كیف یغیر بسطاء الناس الشرق األوسط - آصف بیات - النسویة في الحیاه الیومیة●

الحیاة سیاسة .. كیف یغیر بسطاء الناس الشرق األوسط - آصف بیات الفصل الرابع عشر - الثورات العربیة●

محطة كیف، مكتبة أھل؟كیف تصبح قضیة ما، قضیة رأي عام؟●

حراك جمنةبودكاستاالستماع إلى●

مواعید اللقاءات والواجبات المطلوبة:

موعد المحاضرةقبلاستكمل.ي كل القراءات المطلوبة●

المحاضرةموعدقبلالواجب الجماعي: إعداد الشعبة لفیدیو االحتفال●

عّمانبتوقیتظھراًالواحدةولغایةعشرالحادیةالساعةمن2023حزیران24السبت:الموسعةلمحاضرةا●

2023حزیران28الموافقاألربعاءیومنھایةقبلوالمساق"قیادتك"عناألخیرةالتأملورقةتسلیمواألخیر:العاشرالواجب●

2023حزیران30النھائيالتقییمتعبئة●

لقاء الشعبة : ال یوجد●

األردنبتوقیتعصرا5ً-4الساعةمن2023حزیران28األربعاء:اختیاریة-أحمدالحاجنسرینالمحاضرةمعاألخیرةالمكتبیةالساعة
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https://ahel.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
https://ahel.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%9f-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84/
https://ahel.org/%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%90%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%ac%d9%90%d9%85%d9%86%d8%a9/

