
 حزيذ اىخغييز ؟ 
 حزيذ اىخؼيٌ؟
 

يَنْْا ٍساػذحنٌ 
!!! 

ادل  الٌورٌكا ب  صالت  معارف  والات  ال  



ٔ يحٕس انعًم . شكض نهًعشفت انخشبٕٚت ٔيقشْا فٙ نٛبٛا ْٕٔنُذاي ٙششكت انٕٛسٚكا ْ
َٔحٍ َسخثًش فٙ انُاط عٍ طشٚق انًعشفت . حٕل انًٕاسد انبششٚت ٔبُاء انقذساث

. َخحذٖ أٌ َحظٗ بثقت انُاط َٔعخقذ  َٔٔحٍ َعشف، .  ٔانخثقٛف ٔانخٕعٛت  
َٕد حبادل ٔسبظ انًعشفت ْٗ اَُا   صْذفٓا انشئٛسٙ  

 
ْم ًٚكٍ أٌ حخٕقعٕا انكثٛش يُا، ٔنكٍ انجضء األكثش أًْٛت، ْٕ أٌ َبذأ يٍ خالل 

حذسٚب ٔٔسش عًم فٙ انعذٚذ  َٕٔد حٕجٛٓكى ٔدعًكى حٛث َقذو دٔساث . نكاالسخًاع 
إرا كُج حشغب . ًٚكُك انخفكٛش فٙ قٕة شخصٛخك أٔ نضٚادة قٕة حُظًٛكى. يٍ انًجاالث

 ٔ ححسٍٛ االحصال انخاص بك، ٔبذء َشاط فٙ حطٕٚش سؤٚخك انشخصٛت أٔ ششكخكى 
را كُج حشغب فٙ يعشفت انًضٚذ يا ًٚكُُا انقٛاو بّ إفأٌ ْزِ كهّ أيثهت عهٗ  ، ة  جذٚذان

، حخٗ َخًكٍ اإلحصال بُا عٍ ششكت انٕٛسٚكا، أٔ بحاجت إنٗ يساعذة أٔ يشٕسة،  ٚشجٗ 
. يٍ ححذٚذ يٕعذ   

صال الٌورٌكا معارف  والات  ادل ال ب  ت   

 ماذا ترٌد أن تتعلم ؟
الشًء الذي ترٌد أن تغٌره ؟ ماهو  

 
 الشًء المهم
 لماذا ؟



يعشفخك انخٙ حخحصم  ٔأٌ حخأكذ يٍ أٌ حجشبخك،  انٕٛسٚكاحشٚذ ششكت 
نٓزا انسبب ٚسعذَا أٌ َعًم يعك  ٔعهٛٓا يعُا أٌ حكٌٕ دائًت ٔإٚجابٛت 

 .  أٚضا يا ُٚاسبك ٔعهٗ يا حشٚذ أٌ حخعهًّ أٔ حغٛشِ 
 
 

 اإلبذاع ٔانًشَٔت ٔانًشح ْٙ انعُاصش األساسٛت 
 انجشأة نًحأنت إحباع َٓج يخخهف ألَّ ًٚكٍ أٌ ُٚاسبك ْٕ عُصش 

  
ْٕ انشٙء انز٘ ًُٚحك نًحت أفضم عٍ  ٔيعا ًٚكُُا حسٓٛم انخعقٛذاث 

 انٕٛسٚكاححذٚاث  ٔحٕاجض 
 .  ٔ يعا ًٚكُُا كسش انحٕاجض انخاصت بك

  
 ٔانحٕاس , انٕٛسٚكاانخٕاصم ْٕ ٔاحذ يٍ انًكَٕاث انشئٛسٛت فٙ 

انخفاْى بُُٛا ْٕ انز٘ ًٚكُُا يٍ يعشفت أٌ انخُٕع انبشش٘ ْٕ قٕة 
 انًسخقبم 
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 من، لماذا

 ماذا لماذا

 كٌف وماذا
 متى ولماذا
 أٌن، لماذا
 



 االسخشاراث
ٗضؼل  ٗػْذٍا ينُ٘ ىذيل ٍؤسست أٗ شزمت أٗال سْقً٘ بخحييو حاجخل 

ّٗحِ ّؼيٌ أُ اىشزمت، . األخيز قبو أُ ّقذً ىنٌ ّصيحت حْظيَيت ىَسخقبيل
ىنو . اىَؤسست اىخاصت بل ىيسج فقط بْاءا بو ٕي ٍجَ٘ػت ٍِ األشخاص

 فزد دٗرٓ، ىخحقيق ٍَٖخنٌ 
  
  

 اىخ٘جئ
ػْذٍا ينُ٘ اىَ٘ض٘ع ح٘ه فزيق أٗ فزد ّحِ س٘ف ّساػذ ػيى ححقيق 

ىخغييز اىسي٘ك، ٗححسيِ حؼاُٗ أفضو في فزيق ٍِ خاله . ٕذا اىٖذف
 .ّٗحِ ّؤمذ ىنٌ ّخيجت اى٘ػي ٗاىخغييز اىَسخذاً. اىخ٘جئ

 
 اىخذريب

ٕي أٍثيت ػيى ( في اىخَْيت)حذريب اىَذربيِ، ٗاىخَنيِ، ٗاالحصاه ٗاىقيادة 
 .  األٍثيت اىييبيت ٗيخٌ حط٘يز اىخذريب أخذا بؼيِ االػخبار اىثقافت . ػزضْا

  
 ٗرشاث اىؼَو

 اىخحاٍو  ٗاىفخز , ق٘ة االخخالف, أدارة اىَشاريغ
 

   اىي٘ريناػض٘يت 
 

صال الٌورٌكا معارف  والات  ادل ال ب  ت   

 كٌف ترٌد أن تتعلم؟ 
 كٌف ترٌد أن تتغٌر؟



ححذيذ ٍ٘ػذ , ىالحصاه بْا   
+218 (0) 92-7317 054 

welcome@aleureka.org  
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