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مقدمة
إن تجاوز كل ما هو تقلٌدي فً التعلٌم إلى ما هو أفضل  ،هدف للمؤسسات التربوٌة والتعلٌمٌة ،
تخطٌطٌة كانت أو تنفٌذٌة.
ولعل من األسباب والطرق التعلٌمٌة المجدٌة الٌوم  ،تلك التً تفسح المجال أمام المتعلمٌن للزٌد من
المشاركة الفعالة فً انجاز الدرس  ،واستخالص نتائجه  ،وتحقٌق أهدافه  ،وذلك بإثارة استعداداتهم
 ،وحفز مواهبهم  ،وتعزٌز قدراتهم على التصور واالبتكار بهدف المزٌد من الدٌنامٌكٌة والنمو.
ٌعد التفكٌر اإلبتكاري من أهم القدرات التً ٌجب على األنظمة التربوٌة توجٌه عناٌة خاصة بها لكً
تجٌد هذه األنظمة أداء الدور المنوط بها فً عالم الٌوم ،هذا العالم الذي ٌتمٌز بكثرة التحدٌات
والمشكالت التً ٌعاٌشها األفراد والمجتمعات ،وازدٌاد حدة التنافس والصراع بٌن الدول من أجل
البقاء واثبات الوجود.
وتعتبر تنمٌة عقلٌات مفكرة لدى الطالب مسؤولٌة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات
التعلٌمٌة .فمن المعلوم أن تنمٌة تفكٌر الفرد ٌمكن أن تتم من خالل المناهج الدراسٌة المختلفة داخل
المؤسسات التعلٌمٌة ،و المناهج باختالفها تساهم فً تنمٌة التفكٌر والقدرة على حل المشكالت لدى
الطالب وتسهم فً زٌادة قدراتهم فً أنواع التفكٌر المختلفة إذا توفر لتدرٌسها اإلمكانات الالزمة.
فالقدرات اإلبداعٌة موجودة عند كل األفراد بنسب متفاوتة ،وهً بحاجة إلى اإلٌقاظ والتدرٌب لكً
تتوقد  .وإن النمطٌة فً األسالٌب التعلٌمٌة توقف أو تعٌق تلك القدرات وال تؤدي إلى إعداد أفراد
ٌمتازون بالفكر قادرٌن على اإلنتاج المتنوع والجدٌد ،والذي تحتاجه التنمٌة الشاملة لمجتمعاتنا فً
القرن الحادي والعشرٌن.
وهنا ٌجب على األنظمة التربوٌة صوغ توجهات مستقبلٌة فً مناهجها التربوٌة وأهمها التخلً عن
السٌاسات التعلٌمٌة القائمة على إكساب المعلومات وتخزٌنها فً عقول المتعلمٌن والتوجه نحو تنمٌة
قدرات التفكٌر عند الطالب.
ومادة الدراسات االجتماعٌة من المواد التً ٌرتكز علٌها أي نظام تربوي فً كل بالد العالم ،وهً
إذا ما أحسن اإلعداد لها وتدرٌسها تعد مٌدانا ً خصبا ً لتنمٌة التفكٌر عند الطالب  .والتارٌي ٌعد مجاالً
واسعا ً إلثارة التفكٌر وإطالق العنان للخٌال مما ٌشجع على التفكٌر االبتكاري،
وهناك الكثٌر من الطرق واالستراتٌجٌات واألسالٌب والبرامج الموجهة لتنمٌة التفكٌر االبتكاري
ومن أهمها إستراتٌجٌة العصف الذهنً؛ كونها جربت فً المٌدان التربوي على العدٌد من المواد
التعلٌمٌة وأثبتت فعالٌتها فً تنمٌة قدرات االبتكار لدى الطالب .ومن هنا تأتً هذه الدراسة لمعرفة
أثر استخدام إستراتٌجٌة العصف الذهنً فً تدرٌس المواد االجتماعٌة على تنمٌة قدرات االبتكار
لدى الطالب.
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تعريف العصف الذهين
ما هو العصف الذهني؟
ٌقول «توماس أدٌسون» « :حتى تحصل على فكرة جيدة ،البد أن يكون لديك عدد كبير من األفكا ر»

العصف الذهنً هو بالضبط ما كان ٌعنٌه «أدٌسون» ،فهو وسٌلة إلٌجاد حلول مبتكرة لمشكلة
معٌنة ،وتتم هذه الطرٌقة والتركٌز على مشكلة معٌنة ،ثم وضع عدد ال محدود من الحلول لها ،بل
دفع هذه الحلول لتدخل عالم اإلبداع والتجدٌد ،ومن ثم تنقٌح تلك الحلول للحصول على حل مبتكر
جدٌد.
ممكن أن ٌتم هذا التمرٌن ضمن مجموعة كبٌرة أو صغٌرة من الناس ،بل أصبح ٌمكن استخدامه
كأفراد .وٌساعد العصف الذهنً على إعطاء درجة من االهتمام لموضوع ما ،وٌولد عدداً كبٌراً من
األفكار ،وٌعلِّم الجرأة فً تداول األفكار ،وٌُشعر الصغار بأهمٌة أفكارهم واقتراحاتهم ،وهو وسٌلة
لتعلٌم مهارات حل المشكالت عن طرٌق جمع عدد كبٌر من الحلول ثم اختٌار األفضل من بٌنها.
وٌمكن استخدام العصف الذهنً فً التخطٌط ضمن األسرة لرحلة معٌنة أو تجدٌد فً المنزل أو حل
مشكلة أو عمل مشترك أو تقدٌم مساعدة لشخص أو القٌام بعمل تطوعً أو خٌري معٌن.
ويهدف العصف الذهنً إلى تولٌد وإنتاج أفكار وآراء إبداعٌة من األفراد والمجموعات لحل مشكلة
معٌنة ،وتكون هذه األفكار واآلراء جٌدة ومفٌدة  .أي وضع الذهن فً حالة من اإلثارة والجاهزٌة
للتفكٌر فً كل االتجاهات لتولٌد أكبر قدر من األفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح  ،بحٌث
ٌتاح للفرد جو من الحرٌة ٌسمح بظهور كل اآلراء واألفكار.
أما عن أصل كلمة عصف ذهنً ( حفز أو إثارة أو إمطار للعقل ) فإنها تقوم على تصور حل
المشكلة على أنه موقف به طرفان ٌتحدى أحدهما األخر  ،العقل البشري من جانب والمشكلة التً
تتطلب الحل من جانب آخر .والبد للعقل من االلتفاف حول المشكلة والنظر إلٌها من أكثر من جانب
 ،ومحاولة تطوٌقها واقتحامها بكل الحٌل الممكنة .أما هذه الحٌل فتتمثل فً األفكار التً تتولد بنشاط
وسرعة تشبه العاصفة
وهناك أربع قواعد أساسية للعصف الذهني هي :
 -1النقد المؤجل :وهذا ٌعنً أن الحكم المضاد لألفكار ٌجب أن ٌؤجل حتى وقت الحق حتى ال
نكبت أفكار اآلخرٌن وندعهم ٌعبرون عنها وٌشعرون بالحرٌة لكً ٌعبروا عن أحاسٌسهم وأفكارهم
بدون تقٌٌم.
 -2الترحٌب باالنطالق الحر :فكلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان هذا أفضل.
 -3الكم مطلوب :كلما ازداد عدد األفكار ارتفع رصٌد األفكار المفٌدة.
 -4التركٌب والتطوٌر عامالن ٌكون السعً إلحرازهما :فالمشتركون باإلضافة إلى مساهمتهم فً
أفكار خاصة بهم ٌخمنون الطرق التً ٌمكنهم بها تحوٌل أفكار اآلخرٌن إلى أفكار أكثر جودة أو
كٌفٌة إدماج فكرتٌن أو أكثر فً فكرة أخرى أفضل.
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المبادئ األساسية في جلسة العصف الذهني :
يعتمد نجاح جلسة العصف الذهني على تطبيق أربعة مبادئ أساسية هي :
أوالًال  ..إرجاء التقييم  :ال ٌجوز تقٌٌم أي من األفكار المتولدة فً المرحلة األولى من الجلسة ألن
نقد أو تقٌٌم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف ٌفقده المتابعة وٌصرف انتباهه عن محاولة
الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر ٌعٌقان التفكٌر اإلبداعً .
انيا ًال  ..إطالق حرية التفكير  :أي التحرر مما قد ٌعٌق التفكٌر اإلبداعً وذلك للوصول إلى حالة
من االسترخاء وعدم التحفظ بما ٌزٌد انطالق القدرات اإلبداعٌة على التخٌل وتولٌد األفكار فً جو
ال ٌشوبه الحرج من النقد والتقٌٌم  ،وٌستند هذا المبدأ إلى أن األخطاء غٌر الواقعٌة الغرٌبة
والطرٌفة قد تثٌر أفكاراً أفضل عند األشخاص اآلخرٌن .
ال ا ًال  ..الكم قبل الكيف  :أي التركٌز فً جلسة العصف الذهنً على تولٌد أكبر قدر من األفكار
مهما كانت جودتها  ،فاألفكار المتطرفة وغٌر المنطقٌة أو الغرٌبة مقبولة وٌستند هذا المبدأ على
االفتراض بأن األفكار والحلول المبدعة للمشكالت تأتً بعد عدد من الحلول غٌر المألوفة واألفكار
األقل أصالة .
رابعا ًال  ..البناء على أفكار اآلخرين  :أي جواز تطوٌر أفكار اآلخرٌن والخروج بأفكار جدٌدة
فاألفكار المقترحة لٌست حكراً على أصحابها فهً حق مشاع ألي مشارك تحوٌرها وتولٌد أفكار
أخرى منها 0

معوقات العصف الذهني :
العصف الذهنً ٌعنً وضع الذهن فً حالة من اإلثارة والجاهزٌة للتفكٌر فً كل االتجاهات لتولٌد
أكبر قدر من األفكار حول القضٌة أو الموضوع المطروح وهذا ٌتطلب إزالة جمٌع العوائق
والتحفظات الشخصٌة أمام الفكر لٌفصح عن كل خلجاته وخٌاالته .

وفيما يلي جملة من عوائق التفكير التي تعود إلى أسباب شخصية واجتماعية
أهمها :
 -1عوائق إدراكٌة تتمثل بتبنً اإلنسان لطرٌقة واحدة بالتفكٌر والنظر إلى األشٌاء .
 -2عوائق نفسٌة وتتمثل فً الخوف من الفشل .
 -3عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآلخرٌن .
 -4عوائق تتعلق بالتسلٌم األعمى لالفتراضات .
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 -5عوائق تتعلق بالخوف من اتهامات اآلخرٌن ألفكارنا بالسخافة .
 -6عوائق تتعلق بالتسرع فً الحكم على األفكار الجدٌدة والغرٌبة .

خطوات جلسة العصف الذهني :
تمر جلسة العصف الذهني بعدد من المراحل وتتضمن هذه المراحل ما يلي :
 - 1تحديد ومناقشة المشكلة الموضوع :
قد ٌكون بعض المشاركٌن على علم تام بتفاصٌل الموضوع فً حٌن ٌكون لدى البعض اآلخر
فكرة بسٌطة عنها وفً هذه الحالة المطلوب من قائد الجلسة هو مجرد إعطاء المشاركٌن الحد
األدنى من المعلومات عن الموضوع ألن إعطاء المزٌد من التفاصٌل قد ٌحد بصورة كبٌرة من
لوحة تفكٌرهم وٌحصره فً مجاالت ضٌقة محددة .
 - 2إعادة صياغة الموضوع :
ٌطلب من المشاركٌن فً هذه المرحلة الخروج من نطاق الموضوع على النحو الذي عرف به
اقتراح حلول فً هذه المرحلة وإنما إعادة صٌاغة الموضوع وذلك عن طرٌق طرح األسئلة
المتعلقة بالموضوع وٌجب كتابة هذه األسئلة فً مكان واضح للجمٌع
 - 3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني :

ٌحتاج المشاركون فً جلسة العصف الذهنً إلى تهٌئتهم للجو اإلبداعً وتستغرق عملٌة
التهٌئة حوالً خمس دقائق ٌتدرب المشاركون على اإلجابة عن سؤال أو أكثر ٌلقٌه قائد
المشغل .
 -4تفعيل العصف الذهني :
ٌقوم قائد المشغل بكتابة السؤال أو األسئلة التً وقع علٌها االختٌار عن طرٌق إعادة صٌاغة
الموضوع الذي تم التوصل إلٌه فً المرحلة الثانٌة وٌطلب من المشاركٌن تقدٌم أفكارهم بحرٌة
على أن ٌقوم كاتب المالحظات بتدوٌنها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقٌة فً مكان بارز
للجمٌع مع ترقٌم األفكار حسب تسلسل ورودها ،وٌمكن للقائد بعد ذلك أن ٌدعو المشاركٌن إلى
التأمل باألفكار المعروضة وتولٌد المزٌد منها .
 -5تحديد أغرب فكرة :
عندما ٌوشك معٌن األفكار أن ٌنضب لدى المشاركٌن ٌمكن لقائد المشغل أن ٌدعو المشاركٌن
إلى اختٌار أغرب األفكار المطروحة وأكثرها بعداً عن األفكار الواردة وعن الموضوع وٌطلب
منهم أن ٌفكروا كٌف ٌمكن تحوٌل هذه األفكار إلى فكرة عملٌة مفٌدة وعند انتهاء الجلسة ٌشكر
قائد المشغل المشاركٌن على مساهماتهم المفٌدة .
 -6جلسة التقييم :

الهدف من هذه الجلسة هو تقٌٌم األفكار وتحدٌد ما ٌمكن أخذه منها  ،وفً بعض األحٌان
تكون األفكار الجٌدة بارزة وواضحة للغاٌة ولكن فً الغالب تكون األفكار الجٌدة دفٌنة
ٌصعب تحدٌدها ونخشى عادة أن تهمل وسط العشرات من األفكار األقل أهمٌة وعملٌة
التقٌٌم تحتاج نوعا ً من التفكٌر االنكماشً الذي ٌبدأ بعشرات األفكار وٌلخصها حتى تصل
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إلى القلة الجٌدة .

استخدام العصف الذهين يف التعليم
تعد إستراتٌجٌة العصف الذهنً أكثر المنهجٌات شٌوعا ً واستخداما ً فً المٌدان التربوي لتنمٌة
التفكٌر االبتكاري وهً إستراتٌجٌة تدرٌس ٌقوم المعلم خاللها بتقسٌم طالب الفصل إلى أكثر من
مجموعة ثم ٌطرح علٌهم مشكلة تتعلق بموضوع الدرس ،بعدها ٌقوم الطالب بإعطاء حلول متنوعة
للمشكلة وٌرحب بها كلها مهما كانت ،وٌقوم قائد المجموعة بتسجٌل كل األفكار على أن ال ٌسمح
بنقد وتقوٌم تلك األفكار إال فً نهاٌة الجلسة بواسطة المعلم والطالب.
وٌحكم هذه اإلستراتٌجٌة القواعد التالٌة:
 تأجيل الحكمٌ :ؤجل الحكم على األفكار إلى ما بعد نهاٌة الجلسة ألن األفراد ٌكونوا تحلٌلٌٌنبشكل فوري.
 الكمية مطلوبة  :تتمٌز اإلستراتٌجٌة بغزارة األفكار المطروحة بسبب قوة التداعً الحر والجهدالمحفز للمناقشة.
 قبول كل األفكار المطروحةٌ :مكن أن تكون األفكار الغرٌبة مفٌدة ،فمعظم األفكار غٌرالعملٌة تأتً من األفكار السخٌفة والطائشة.
 البناء على أفكار اآلخرين :فً العصف الذهنً ٌسمح لألفراد ببناء أفكارهم على األفكارالمعطاة من قبل المشاركٌن لتطوٌرها وتحسٌنها وإٌجاد أفكار أخرى .
ٌجب أن تكون المشكلة المعالجة مشكلة محددة ولٌست عامة حتى ٌتمكن األفراد من حصراهتمامهم وتوجٌه أفكارهم بدقة.
 قائد المجموعةٌ :عٌن الطالب قائد ٌعمل على تسجٌل أفكار الطالب وٌعمل على الزام الطالببالتقٌد بقواعد العصف الذهنً.
وتمر جلسة العصف الذهنً بقواعد عدة هً:
 اإلعداد لمجموعة العصفٌ :قوم المعلم بتقسٌم الطالب إلى أكثر من مجموعة )(4-6مجموعات ،وٌطرح علٌهم مشكلة من داخل الموضوع المعالج ،وتحدد المشكلة بدقة ،وٌكون
الطالب مجموعات على شكل دائرة مستدٌرة.
 توليد األفكار :بعدها ٌقوم الطالب بطرح الحلول بالتعاقب ،وعندما تنضب األفكار ٌقوم قائدالمجموعة بطرح فكرة ما أو ٌساعدهم المعلم على ذلك ،أو ٌقوم بطرح األفكار بالبناء على أفكار
سابقة.
 تقييم األفكار :بعد طرح األفكار ٌقوم المعلم وطالبه بنقد أفكار الطالب وتصنٌفها فً مستوٌاتثالثة :أفكار جٌدة -أفكار تحتاج إلى تطوٌر -أفكار ال تعمل.
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تطبيق العصف الذهين يف املواد االجتماعية
تنفيذ مواقف تعليمية باستخدام إستراتيجية العصف الذهني:

أوالًال  :المشكلة ( موضوع الجلسة)  :أساليب خفض التلوث البيئي على مستوى المملكة :
 -1تحدٌد ومناقشة المشكلة ( موضوع الجلسة )
ٌقوم مدرس /مدرسة المواد االجتماعٌة بمناقشة الطالب حول موضوع الجلسة إلعطاء مقدمة
نظرٌة مناسبة لمدة  5دقائق.
 -2إعادة صٌاغة المشكلةٌ :عٌد المدرس /المدرسة صٌاغة المشكلة فً  5دقائق على النحو التالً :
التلوث البٌئً ٌعنً تلوث الهواء والماء واألرض  ،وٌطرحها من خالل األسئلة التالٌة :
كٌف تقلل من تلوث الهواء ؟  ،كٌف تقلل من تلوث الماء ؟  ،كٌف تقلل من تلوث األرض ؟
 -3تهٌئة جو اإلبداع والعصف الذهنًٌ :قوم المدرس /المدرسة بشرح طرٌقة العمل وتذكٌر
الطالب المشاركٌن بقواعد العصف الذهنً لمدة  5دقائق وهً :
 أعرض أفكارك بغض النظر عن خطئها أو صوابها أو غرابتها.ال تنتقد أفكار اآلخرين أو تعترض عليها. ال تسهب في الكالم وحاول االختصار ما استطعت. يمكنك االستفادة من أفكار اآلخرين بأن تستنتج منها أو تطورها. استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها. أعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين أفكارك. -4تعٌٌن مقرر للجلسة لٌدون األفكار.
ٌ -5طلب من المشاركٌن البدء أفكارهم إجابة عن األسئلة لمدة  15دقٌقة.
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ٌ -6قوم مقرر الجلسة بكتابة األفكار متسلسلة على سبورة معدنٌة أمام المشاركٌن.
ٌ -7قوم رئٌس الجلسة (المدرس  /المدرسة ) بتحفٌز المشاركٌن إذا ما الحظ أن معٌن األفكار قد
نضب لدٌهم كأن ٌطلب منهم تحدٌد أغرب فكرة وتطوٌرها لتصبح فكرة عملٌة أو مطالبتهم بإمعان
النظر فً األفكار المطروحة واالستنتاج منها أو الربط بٌنها وصوالً إلى فكرة جدٌدة.
 -8التقٌٌم ٌ :قوم رئٌس الجلسة بمناقشة المشاركٌن فً األفكار المطروحة لمدة 10دقٌقة ن أجل
تقٌٌمها وتصنٌفها إلى:
أفكار أصٌلة و مفٌدة وقابلة للتطبٌق. أفكار مفٌدة ولكنها غٌر قابلة للتطبٌق المباشر وتحتاج إلى مزٌد من البحث أو....... أفكار مستثناة ألنها غٌر عملٌة وغٌر قابلة للتطبٌق.ٌ -9لخص رئٌس الجلسة األفكار القابلة للتطبٌق وٌعرضها على المشاركٌن لمدة  5دقائق.
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اخلامتة
ٚزفك عهًبء انُفظ أٌ كم األفشاد األعٕٚبء نذٓٚى لذساد اثزكبس ،ّٚنكُٓى ٚخزهفٌٕ ف ٙيغزٕٚبد
ايزالكٓى نٓب ٔ.ئرا يب أسٚذ رًُٛخ انزفكٛش أالثزكبس٘ فٛغت أٔالً رٓٛئخ ثٛئخ فصهٛخ يحفضح نالثزكبس ٚشعش
انطبنت فٓٛب ثأيبٌ عٛكٕنٕعٙ؛ أ٘ أٌ أفكبسِ ٔحهٕنّ غٛش يٓذدح ثبنُمذ ٔانزٓكى .كًب ٚغت رمجم أعئهخ
انطالة ٔرعضٚضْب .
**ٔعهٗ انًعهى ئرجبع اإلعشاءاد انزبنٛخ:
 انعًم عهٗ ئصبسح انخٛبل انخصت عُذ انطالةٔ ،رنك ثاثشاص ظٕاْش ٔأحذاس ًٚكٍ نذاسط انًشحهخانضبَٕٚخ ئصبسح خٛبل خصت حٕنٓبْٔ ،زا انخٛبل ٚغعم عمم انطبنت ٚعًم ثحشٚخ إلٚغبد رفبعالد
عذٚذحٔ ،سؤٚخ ٔرصٕس أيٕس ٔعاللبد غٛش ٔاظحخ لجم رنك ،ألٌ انخٛبل ْٕ انششٚك انمٕ٘ نعًهٛخ
االثزكبس.
 ئسعبء انحكى ،فال ٚمٕو انًعهى ثبنحكى عهٗ انًخشعبد (اعزغبثبد انطالة) يجبششح ثم ٚشعة رنكنفزشح أخشٖ ،كًب ٚغت يًبسعخ َمذ ٔالعٔ ٙثُبء نألفكبس انًعشٔظخ.
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 ٚغبعذ انًعهى انطالة عهٗ أٌ ٚكَٕٕا حغبعٛخ نهًشكالد(انًعشفٛخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانشخصٛخ) فأٔليشركض نعًهٛخ انزفكٛش اإلثزكبس٘ ْٕ انحغبعٛخ نهًشكالد .
 عهٗ انًعهى أٌ  ًُٙٚانفعٕل عُذ انطالةٔ ،انفعٕل ُْب ٚعُ ٙانًٛم نًعشفخ األشٛبء كم إَٔاعاألشٛبء فمػ نًعشفزٓب ،فبنًعشفخ نذ ّٚيًزعخ ٔغبنجبً يب ركٌٕ يفٛذح.
انزحذُ٘ٚ :جغ ٙعهٗ انًعهى أٌ ٚجُ ٙعبَت انزحذ٘ عُذ انطالة ف ٙيٕاعٓخ انًشكهخ.انشكٕكٛخ :عهٗ انًعهى أٌ ٚعشف أٌ االثزكبس ٚغٛش ف ٙخػ ال يُزّ فعهٗ انطبنت أٌ ٚكٌٕ شكبكبً فٙانحهٕل ٔانًعبنغبد انز ٙغشحذ نهًشكهخ حزٗ ُٚزظ أشٛبء أخشٖ.
 ٚغت عشض يشكالد ٔالعٛخ يٍ داخم انًغزًع ٔرًظ حٛبح انفشد عهٗ أٌ ركٌٕ انًشكهخ يحذدحٔنٛغذ عبيخ.

ما مزايا أسلوب العصف الذهني ؟
ٕٚعذ انعذٚذ يٍ يضاٚب انز ٙرخص اعزخذاو انعصف انزُْ ٙف ٙيغبل انزذسٚظ َشٛش ئنٙ
أًْٓب ثاٚغبص:
 -1عٓم انزطجٛك :فال ٚحزبط ئن ٙرذسٚت غٕٚم يٍ لجم يغزخذي ّٛف ٙثشايظ انزذسٚت.
 -2الزصبد٘ :ال ٚزطهت عبدح أكضش يٍ يكبٌ يُبعت ٔعجٕسح ٔغجبشٛش ٔثعط األٔساق
ٔاأللالو.
 -3يغهٔ ٙيجٓظ.
 ًُٗٚ -4انزفكٛش اإلثذاع / ٙاإلثزكبس٘.
 ًُٗٚ -5عبداد انزفكٛش انًفٛذح .
 ًُٗٚ -6انضمخ ثبنُفظ يٍ خالل غشػ انفشد آساءِ ثحشٚخ دٌٔ رخٕف يٍ َمذ اٜخش ٍٚنٓب.
 ًُٗٚ -7انمذسح عهٗ انزعجٛش ثحشٚخ.
ٚ -8إد٘ ئن ٙظٕٓس أفكبس ئثذاعٛخ نحم انًشكالد.
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