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 أهم ماذكس في املباشسة الاولى 

 ادازة الجىدة

 د.حهاد غفاهت..

 * بػض الىلاط املهمت جفيد اثىاء فترة املساحػت لهرا امللسز .

* ملسز ادازة الجىدة الًخفي غلى مظامػكم ان الجىدة الشاملت او ادازة الجىدة الشاملت هي الشغل 

 الشاغل لكافت املىظماث غلى حد طىاء صغيرة كاهت او كبيرة, صىاغيت , شزاغيت او خدميت..

دازة * اليىم جخصص ادازة الجىدة الشاملت مً الخخصصاث املعلىبت كثيرا في طىق الػمل وفي حلل الا 

 الػامت..

اوز * امللسز بػمىمه ًحاكي لغت الفهم اكثر بكثير مً الحفظ بمػنى ًيبغي غليىا ان هفهم هره املح

شيئا  ضمىنها هرا الٌػني باهىا ال هحفظهفهم م أي,  41الىازدة في الفصىل او املحاضساث املسجلت الـ

 ولكً ليع غىىان مشسوح أمامىا ًيبغي غليىا حفظه..

جىاولىا كل هره املحاوز ووػلم غلى كيفيت الخػامل مػه اما بالحفظ  41* في اثىاء حسجيل املحاضساث الـ

 زض (او الفهم.. ) الدزاطت ذكاء كيف هدزض وليع كم هد

هى لىن بسجلالي او بني الٌػني ان هرا خالصت الخالصت لكً ججدون لىن مغاًس  41* في املحاضساث الـ 

, اثىاء فترة املساحػت ملا هىظس للكلمت التي طت ووظخعيؼ اطخركاز ماجم دزاطخهمً العسق الجميلت في الدزا

 باللىن املغاًس وػسف ماكبلها ومابػدها..

 بالىظس للكلمت املغاًسة في اللىن طيخركس الفكسة كاملت.. أي* ظبػا اذا كىا كد دزطىا امللخص مظبلا 

اضيت جعبيم او ٌظأل غً اللاهىن او غً مدلىل  اضيت معالبين فيها كد جكىن مظائل ٍز * املظائل الٍس

 السمىش باللىاهين..

* الخعىاث واملساحل والاحساءاث معالبين فيها بالترجيب كد وظأل غً املسحلت الاولى او الاخيرة او 

 الثالثت..

 * ًجب فهم الفكسة التي جكمً وزاء الاشكال كد ًاحي طؤال مالري ًلصد مً هرا الشكلصش 

ً فسغيت غى ً املمخدة كان ًكىن غىىان زئيع ًخفسع مىه غىاٍو سأ مثل هره املىضىغاث دما هل* الػىاٍو

ٍيبغي ازحى ان جكىن اللساءة مخصلت وليع مىفصلت للىصىل الى مػنى مكخمل مً حيث املػلىمت و 

..كسة كبل الاهخلال الى غىىان اخسن الاهتهاء مً الػىىان املمخد ككل لفهم الفاملىاصلت في اللساءة لحي  
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* الػلماء معالبين فيهم وخاصت ماوزد في الفصل الاول النهم بمثابت السواد في حلل ادازة الجىدة 

 الشاملت ..

ء معالبين بمظاهماتهم وخاصت ماوزد في الفصل الاول..* الػلما  

هميش او والًمكً ان ًكىن فيها ت* املحاضساث مخصلت وان الاطئلت طخأحي غلى حميؼ هره املحاضساث 

 الغاء الي محاضسة مً هره املحاضساث..

كلها وطهلت .. 41* الاطئلت حشمل املحاضساث الـ  

ش * الشساًح حغني غً الكخاب والاطئلت لً جخسج مً املحخىي ابداش   

جب مراكسة املحخىي حيدا..ً * في كل فصل مً الفصىل الدزاطيت جىحد اطئلت حدًدة ..   

.حاث غير معالبين فيها.* املصعل  

اطخفظاز زاح ًجاوب غليه في املباشساث اللادمت.. أي*   

♥معلبيدغىآجكم   


