(معلومات عن كيفية التقدم للمقابالت )

َكدَ ١ايهتاب /
ايهتاب ف ٘ٝغسح ناٌَ َٚفضٌ يهٝف ١ٝايتكدّ يًُكابالت حبٝح ٜتُهٔ ايػدط ايكازئ
َٔ ايرٖاب يًُكابً ١بهٌ ضٗٛيٜٚ ١طس ملا يف ٖرا ايهتاب َٔ َعًَٛات ٚأزج ٛنٌ َٔ
قسأ ٖرا ايهتاب إٔ ٜك ّٛبٓػسٚ ٠تٛشٜع٘ فعال يًدري ٚيصٜاد ٠املعسف ١ايعسب ١ٝيف ٚطٓٓا
ايُٝين بػهٌ خاظ ٚايعامل ايعسب ٞبػهٌ عاّ ٚقد قُت بهتابٖ ١را ايهت ب ملالحظيت
إٕ ايهجري ٖٓاى بعض ايػباب ٚأزج ٛأال ٜهٖٓ ٕٛاى أ ٟغاب قد أْٗ ٢تعًُ٘ٝ
ادتاَع ٖٛٚ ٞحت ٢ال ٜعسف نٝف ١ٝايرٖاب إىل َكابالت ايعٌُ بطسٜك ١صحٝح ١فأزج ٛإٔ
أفٝد بٗر ٙايطًطً َٔ ١ايهتب ايهجري َٔ ايػباب.
 إٕ غا ٤اهلل ضٝه ٕٛيٓا ٚقفَ ١ع أضساز ايبكا ٚ ٤أْٛاع االتضاالت ْ ٚبر ٠عٔ ايتطٜٛل ٚنٝف١ٝ
إعداد املػازٜع ٚنٝف حتضٌ عً ٢فهسَ ٠ػسٚع ْاجح بإذٕ اهلل 
ْبر ٠عٔ ايهاتب /
أْا ٚأعٛذ باهلل َٔ نًُ ١أْا  -ايطايب  /ضٝف عً ٞحطٔ حمطٔ ايداز – 21ضٓ٘ َٔ
َٛايٝد اي – ُٔٝصٓعا – ٤أَاْ ١ايعاصُ – ١خسٜج ثاْ ١ٜٛعاَ٘ – حاصٌ عً ٢دبًّٛ
جتاز – ٠دبً ّٛبساَج تطبٝك – ١ٝادزع حايٝا دبً ّٛادمًٝص ٟعاي , ٞأٚد إٔ اغهس نٌ َٔ
عًُين ٚتهفٌ بتعً َٔ ُٞٝابتدأ َٔ األٌٖ  َٔٚقاّ بتدزٜط َِٗٓٚ ٞأ  /شٜد امحد ْٛز
ايد , ٜٔأ /عبد ٙاألْطَ َٔ , ٞدزض ١ايٛحد / ٠اْظ /جبٌ ايػسم  /ذَاز  /اي, ُٔٝ
ٚاغهس أٜغا األضتاذ  /عبد ايغين( َدٜس ادتُع ١ٝاألنادمي ١ٝااليهرت ١ْٝٚايتُٓ- ١ٜٛ
صٓعا – ٤ش ايدا٥س – ٟأدتاَع٘.
ٚاغهس أضتاذَٚ ٟجً ٞاألضتاذ  /حطني َ /دزع ايًغ ١االدمًٝص ١ٜيف املعٗد ايدٚيٞ
األَسٜه ٞاذتدٜح  /فسع مش / ١ًٝش تعص .
َع متٓٝات ٞيهٌ طايب يًعًِ بايتٛفٝل ٚايٓجاح,,,
أرجو الدعاء يل .....اللهم أعطهم ما متنوه يل....آمني
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كيفية التقدم للمقابالت

نٝف ١ٝايتكدّ يًُكابالت :
قد ٜه ٕٛعٓد ايبعض َٓا صعٛب ١نبري ٠عٓد حغٛز َٛقف نبري نٗرا املكابالت ش
ٚاملِٗ يف املكابالت إٕ ايػدط املتكدّ ٜه ٕٛعً ٢ثك ١تاّ ٖإ ايػدط اير ٟضٛف ٜكابً٘ َا ٖٛ
إال ض ٣ٛغدط نإ صيب يف  َٔ ّٜٛاألٜاّ ٚصاز غابا جٝدا ٚطُٛحا ٚصاز بع د ٖرا نً٘ َد ٜس أٚ
خبري عالقات عاَ ١أ ٚعغ ٛدتٓ ١املكابالت يف إحد ٣ايػسنات .
أْٛاع املكابالت :
َ .1كابالت ْفط ٖٞٚ : ١ٝاملكابً ١اييت تطتٗدف ايتالعب بايػدط املتكدّ يًٛظٝفْ ١فطٝا يبٝإ قدز٠
حتًُ٘ يًظسٚف ايٓفط ١ٝاييت قد متس عً ٘ٝأثٓا ٤عًُ ١يف ايػسن. ١
َ .2كابالت فسدٚ : ١ٜته ٕٛغدط يػدط ٚقد ٜه ٕٛايػدط املكابٌ َعو قد خيترب اذتاي ١ادتطُ١ٝ
ٚايٓفط ١ٝيو َٔ خالٍ حتسناتو ٚطسٜك ١ادتًٛع ٚطسٜكَ ١طو أ ٚثين األصابع عٓد جًٛضو أَاَ٘ .
َ .3كابالت ايًجإ ى ٚته َٔ ٕٛخالٍ َكابًتو جملُٛع٘ َٔ األغداظ أ ٚدتٓ٘ املكابالت حبٝح تهٖ ٕٛرٙ
املكابالت ٖ ٞاختباز يكدز ٠ايػدط عً ٢ايتهًِ ٚخاطب ١ادتُٗٛز ارتازج. ٞ
ٖٝهً ١ٝاملكابالت  :تهٖٝ ٕٛهً ١ٝاملكابً َٔ ١حٝح االضتعداد ٚاذتغٛز ٚايتضسف ايضحٝح
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َٔ أضباب دماح املكابالت :
 .1اختاذ ايكسازات اذتهٚ ١ُٝايطسٜع١
 .2ايدخ ٍٛيًُكابالت بهٌ ثك١
 .3ايجك ١بايٓفظ أثٓاٚ ٤قبٌ املكابً١
 .4إظٗاز ايًٝاقٚ ١ايتٛاعع
 .5إظٗاز األخالم اذتطٓ٘ ٚاذتُٝد٠
 .6ايتعاٌَ َع األغداظ بهٌ احرتاّ َُٗا شاد ايٛعع ايٓفط ٞعًٝو
 .7ايتحهِ باألعضاب أثٓا ٤املكابً١
 .8عدّ عٌُ أ ٟحسن ١قًل أ ٚحسن ١خٛف
َٔ أضباب فػٌ املكابالت :
 .1ايرتدد يف اختاذ ايكسازات
 .2ايرتدد يف ايدخ ٍٛاملكابً١
 .3عدّ ايجك ١يف ايٓفظ أثٓا ٤املكابً١
 .4عدّ إظٗاز بعض ايًٝاقٚ ١ايتٛاعع
ْضا٥ح هلٝهً ١ٝاملكابالت :
 .1إٔ ٜتِ حتغري مجٝع املعًَٛات ايالشَ ١يًُكابٌ٠
 .2تًدٝط املعًَٛات املِٗ يًُكابً١
 .3اْتكا ٤املالبظ ايسمس ١ٝيًُكابً١
 .4ايطؤاٍ عٔ زب اضِ ايعٌُ اير ٟضٛف تكابً٘ أ ٚزجٌ املكابالت
 .5خماطب ١املكابٌ َعو عً ٢اْ٘ أب ال ميهٔ إٔ تعض٘ٝ
 .6ايتهًِ باحرتاّ
 .7حا ٍٚإٔ تطُع أنجس مما تتهًِ
 .8امسع ثِ امسع ثِ امسع
 .9حا ٍٚإٔ تأخر أنجس مما تعط ( ٞاملعًَٛات )
 .10إذا ضً٦ت ضؤاٍ فحا ٍٚاإلجاب ١عً ١ٝإجاب ١خمتضس ٠د ٕٚايدخ ٍٛيف ايتفاصٌٝ
 .11عدّ إظٗاز أْ ٟكط ١ععف يدٜو
 .12ايتهًِ دَ ٕٚكاطع ١ايهالّ

ازجٛا إٔ ته ٕٛايفا٥د ٠نجري , ٠إٕ غا ٤اهلل
سيف علي حسن الدار
+967 / 771323146 -735446181

adare-1989@hotmail.Com
saif201028@yahoo.com

