الفصل السادس :

الترويج الصحي
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المكعمة :
* -اي مؤؿؾة ثصاول دائما االثمال مع بّئجٌا الظارزّة .
* -ان ثًٍر المؤؿؾة وهراشٌا ِػجمع غلَ لعرة ًغى المؤؿؾة غلَ اِمال ما ثػؽب بي من طعمات وموجرات الَ االيػاف المؾجٌلنة.
* -من ًوا البس الوفاط الجػوِرُ الغي ِمدو اشع االرهان االربػة الػئّؾة للمؼِذ الجؾٍِكُ الواـغة الجُ ثًو من طاللٌا المؤؿؾة المصّة غلَ بّئجٌا
الظارزّة .
* -مفٌٍم االثماالت  :االثمال ًٍ هكو وثؾلّم الػؿائو اللفظّة وؽّػ اللفظّة بٌعف اشعاث اؿجرابة من طالل اؿجظعام اقنال االثماالت المظجلفة اللفظّة
مدو :
* -المكابالت * -االزجماغات * -المؤثمػات * -االثماالت الٌاثفّة
وؽّػ اللفظّة مدو  -* :شػهة الّع * -شػهة الػّن * -الػاس * -ثػابّػ الٍزي
* -الػؿائو * -الجكػِػ
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* -المٍر .....الض .

* -الٌعف من ذلم  ًٍ :اشعاث اؿجرابة لػملّة االثمال من الًػف االطػ .
* -ثػػِؿ االثمال  ًٍ :الػملّة الجُ ِجم من طاللٌا ثبادل المػلٍمات والجُ ثفٌم من لبو قظمّن او اه دػ .
* -هظام االثماالت :
* -الٌعف من هظام االثمال ؿٍاء ما بّن المؾجففَ والمرجمع او هادر المؾجففَ والمػِن ًٍ :
* -ارؿال مػلٍمات دلّكة ثؤدي اشعاث ثصؾّن ـُ شالة المػِن المصّة .
* -ثصكّق الففاء الؾػِع للمػِن .
* -الصّلٍلة دون شعوث طًػ للمػِن .
*ً -غى المػلٍمات لع ثاطغ اقناال مجػعدة مدو :
* -مػلٍمات غن يبّػة المػِن المػهّة وؽّػًا ( ه جابّة )
* -مػلٍمات غن الجصالّو المظبػِة (رمٍز )
* -مػلٍمات قظمّة غن لعرة المػِن غلَ ثكبو الػالج ( ؿلٍهّة )
* -الفصك الفػاغُ ( لٍر )
* -ردود ـػو المػِن واؿجرابجي للػالج ( رؿٍم بّاهّة )
* -ثًٍر شالة المػِن ( اقارات )
* -درزة 3اِمان المػِن برعوى الػالج ( اؿجرابة )

* -غوالػ هظام االثمال ِ :جنٍن من ثؾع غوالػ :
* -غومػان ِمدالن زؼءا اؿاؿّا من هظام االثماالت ًما المػؿو والمؾجلم .
* -غومػان ِمدالن اداة اؿاؿّة من هظام االثماالت ًما الػؿالة والكواة .

* -اربػة غوالػ ثمدو وظائ ؿ اؿاؿّة ـُ هظام االثماالت ًم :
* -الجػمّؼ * -الجفؾّػ * -االؿجرابة * -الجؾغِة الػنؾّة .
* -الرؼء الجاؿع واالطّػ ِ :مدو الوٍهاء .

*-ثٍهّس مفمو لٌغى الػوالػ -:
 -1المػؿو (: )sender
* ًٍ -الًػف الغي ثبعا من غوعى غملّة االثمال .

* -لع ِنٍن يبّب او ممػض  ،او ادارة المؾجففَ او ادارة الجؾٍِق ؿٍاء ـُ االثمال مع المػهَ او البّئة الظارزّة ـُ المؾجففَ .
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* -لع ِنٍن الؾػض من االثمال :
ا -العار ثٍزٌّات او ثػلّمات او غالج اشع المػهَ .
ب -اِمال مومٍن مػّن لًػف ما ـُ البّئة الظارزّة .
*ِ -رب ان ِنٍن للمػؿو ًعف مصعد من غملّة االثمال .
 -2الجػمّؼ (: )encoding
*ِ -رب ان ِنٍن ًواك لؾة مفجػهة ما بّن الًػـّن ومػػوـة .
* -لع ثنٍن اللؾة شػوف او اقارات او ه جابة ....الض .
* -مدال يلب ـصك مظبػي من لبو الًبّب (. )HGH
ِ -ػوُ ًغا (  ، )HUMAN GROWTH HURMONوًغى الػمٍز ال ِفٌمٌا اال االيباء او الػاملّن ـُ المظجبػات .
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 -3الػؿالة ( : )message
* ًٍ -المومٍن او المصجٍى لػملّة االثمال بّن الػاملّن هاـة والمػهَ ـُ المؾجففَ * -لع ثنٍن ًغى الؾالة  :ولفة يبّة  ،ثصلّو مظبػي  ،ثكػِػ اقػة .
* -لع ثنٍن مصادخة او شػهة غّن او شػهة ِع ......الض .
 -4الٍؿّلة (: )media
* -اي اؿجظعام الٍؿّلة المواؿبة ـُ غملّة االثمال .
* -لع ثنٍن بالبػِع الػؿمُ  ،الٌاثؿ  ،ازجماع  ،اهجػهت ........الض .
 -5الجفؾّػ (: )decoding
* ًُ -لعرة مؾجلم الػؿالة غلَ ثفؾّػ رؿالة المػؿو .
*-او ًُ اؿجظعام الػمٍز او الػبارات الكابلة للفٌم المفجػك بّن المػؿو والمؾجكبو .
* -ؽّاب الفٌم المفجػك لع ِؤدي الَ شعوث مفاهو طًّػة طالة مع المػهَ .
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 -6المؾجلم (: )receiver
* ًٍ -الفظك المكمٍد بػملّة االثمال والغي ِؾجلم الػؿالة وِنٍن لادر غلَ ادراهٌا .
*ِ -رب ان ِنٍن لادرا غلَ االؿجرابة لمومٍن ومصجٍى الػؿالة .
مدال  :ارؿال رؿالة غبػ الجلفؼٍِن لجصمّن االيفال هع قلو االيفال .
مدال  :االغالن غن ثٍـػ غالج او زػاشة مجظممة ـُ مرال ما .
*ِ -رب ثٍؿّع دائػة االدراك المفجػهة ما بّن الًبّب والمػِن .
مدال  :ادراك الًبّب لظًٍرة شالة المػِن بّوما المػِن لع ال ِعرك ذلم .
*ِ -ػجمع ذلم غلَ ه فاءة وـػالّة االثمال ما بّن الًبّب والمػِن .
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 -8االؿجرابة )response( :

* -ثػوُ لبٍل او رـن الػؿالة من المػؿو الَ المؾجلم .
*ِ -جٍلؿ ذلم غلَ ثلبّة الػؿالة لصازات ورؽبات وثٍلػات المػِن .
مدال  :معى ثلبّة الػؿالة لصازات مػهَ النلَ .....الض .

* -اؿباب غعم ثصكق االؿجرابة :
ا -اخارة االهجباى  :اي غعم مالشظة المػؿو لناـة مصجٍِات الػؿالة .
ب -الجصػِؿ  :اي ان المػؿو ِػؽب ان ِؾمع ما ِػِع ان ِؾمػي للمؾجكبو ـكى .
* -لع ال ٍِهس المػؿو هاـة الرٍاهب الجُ ثصجٍي غلٌّا الػؿالة .
مدال  :ذهػ الرٍاهب االِرابّة واؽفال الرٍاهب الؾلبّة لػملّة زراغة النلَ .
مدال  :غعم ذهػ مواغفات ازػاء يبُ مػّن .
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ج -اغادة االثمال  :اغادة غملّة االثمال ـُ ولت الشق والجغهّػ ـكى ـُ زؼء من الػؿالة .
*ً -غا لع ِصعث ارباك لعى المؾجلم مكارهة مع الػؿالة االولَ .
 -8الجؾغِة الػنؾّة )feedback( :
* -ثػجبػ غومػ مٌم ـُ غملّة االثمال من شّح مػػـة معى ـٌم المؾجلم لمومٍن الػؿالة
* -ثفّع بمػػـة معى لبٍل او رـن الػؿالة من لبو المؾجلم (المػِن) .
*-ثكّؽ ـاغلّة غملّة االثمال وًو شككت الٌعف موٌا .
* -ثجم من طالل غملّة الجبادل ما بّن المػؿو والمؾجلم .
 -9الوٍهاء )noise( :

* ًُ -غملّة الجفٍِـ الجُ ثماشب غملّة االثمال .
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*ً -غا الجفٍِـ لع ِؤدي الَ شعوث اهصػاف هصٍ الٌعف المػاد ثصكّكي .
* -الجفٍِـ ِصعث لالؿباب الجالّة :
ا -الجفٍِـ غلَ المػؿو :
* -وزٍد مػلٍمات ه دّػى ؽّػ لادر غلَ ارؿالٌا .
* -اؿجظعام لؾة ؽّػ واهصة .
* -مصعودِة وهّق الٍلت المجاح لالثمال .
ب -الٍؿّلة :

* -غعم ه فاِة الٍؿّلة المؾجظعمة .
* -اهكًاع الجّار النٌػبائُ اخواء بح الػؿالة .
* -وزٍد وؿائو اطػى اه دػ مواـؾة .
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ج -المؾجلم :
* -غعم وزٍد اًجمام بمصجٍى الػؿالة من لبو المؾجلم .
* -وزٍد غعة ممادر للصعِح من الممعر اخواء ارؿال الػؿالة .
* -اهفؾالي بػمو اطػ .
* -وزٍد ـنػة مػاهؾة ـُ ذاهػة المؾجلم للػؿالة المؾجلمة .
* -الجػوِذ )promotion ( :
*ِ -جبػ الٍازٌة الغي ثجفاغو من طاللٌا المؤؿؾة المصّة مع المرجمع .
* -الٌعف اِمال ما ثػؽب بي المؤؿؾة من مػلٍمات ورؿائو للمرجمع .
*ِ -لػب الجػوِذ دورا مؤخػا ـُ الؾلٍك الفػائُ بما ِجفق مع اًعاف المؾجففَ .
* -الجػوِذ  ًٍ :اشع غوالػ المؼِذ الجؾٍِكُ والغي ِجم اؿجظعامي بٌعف اطبار وشح وثغهّػ ؿٍق المػهَ بما ِجٍـػ بالمؾجففَ من طعمات بٌعف بّػٌا
للمػهَ من طالل الجاخّػ ؽلَ ؿلٍك واشاؿّؽ ومػجكعات المؾجٌلم .
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* -الجػوِذ من موظٍر لصُ  ًٍ :يػِكة ًِلع بٌا المؾجففَ اـػاد المرجمع غلَ الظعمات المصّة المجٍـػة ـُ المؾجففَ باؿجظعام وؿائو مباقػة وؽّػ مباقػة
.
* -او ًٍ اؿجظعام وؿائو االثمال مباقػة وؽّػ مباقػة لجػػِؿ او ثغهّػ او الواع االؿٍاق المؾجٌعـة بالظعمات المصّة والػالزّة والجفظّمّة والٍلائّة
بٌعف ثفرّع االلبال غلَ قػاء ًغى الظعمات من لبو االـػاد .
هؾجوجذ من ذلم :
ا -ان الجػوِذ اشع االهفًة الػئّؾة الجُ ِؾجظعمٌا المؾجففَ للجػػِؿ بالظعمات المجٍـػ ـّي .
ب ًٍ -وؿّلة اثمال مفجٍشة مع البّئة المصًّة بالمؾجففَ .
ج -امناهّة اؿجظعام وؿائو اثمال مباقػة وؽّػ مباقػة ـُ غملّة االثمال .
د -الٌعف زِادة االلبال غلَ طعمات المؾجففَ من طالل االلواع .
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اًمّة واًعاف الجػوِذ المصُ :
* -اًمّة الجػوِذ المصُ :
 -1ثمنّن المؾجففَ من اطجمار المؾاشة الرؾػاـّة  ،بصّح ِؾجًّع المؾجففَ ثكعِم طعماثي والجػػِؿ بٌا لموًكة هبّػة زعا .
 -2ثصكّق مٍلؿ ثواـؾُ اهبػ ـُ الؾٍق .
 -3طلق لواغة هاـّة ـُ الؾٍق المؾجٌعف غن شكّكة الظعمات المصّة المجٍـػة ـُ المؾجففَ من طالل المػلٍمة المادلة .

 -4ثػؼِؼ الػاللة مع المػهَ الصالّّن وزِادة والئٌم للمؾجففَ  ،اهاـة الَ ثػؼِؼ المفارهة مع المرجمع والجفاغو مع ما ِصّى بي من
مظايػ .
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* -اًعاف الجػوِذ المصُ :
ا -امعاد المػهَ والمرجمع بالمػلٍمات غن الظعمات الجُ ِكعمٌا المؾجففَ .
ب -طلق لواغة لعى المػهَ ( )persuading patientsباًّة الظعمات المجٍـػة ـُ المؾجففَ وزٍدثٌا بٌعف قػائٌا .

ج -ثصكّق رها المػهَ من طالل المػلٍمة المادلة والمصّصة غن زًٍػ الظعمات ـُ المؾجففَ وـػالّجٌا .
د -ثؾّّػ اثراًات المػهَ شٍل طعمات المؾجففَ  ،وثؾّػ الفنػة الؾابكة غن ًغى الظعمات هجّرة ثرػبي ؿابكة .
* -غوالػ المؼِذ الجػوِرُ المصُ :

 -1االغالن :
*ِ -ػجبػ اشع اًم وابػز غوالػ المؼِذ الجؾٍِكُ .
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* -االغالن ِػجبػى البػن مػادف للجػوِذ .
* -االغالن  ًٍ :الٍؿّلة ؽّػ الفظمّة الجُ ثٌعف الَ ثكعِم الظعمات والؾلع او االـنار بٍاؿًة زٌة مػلٍمة مكابو ازػ معـٍع .
* -شجَ ثصكق المؤؿؾة المصّة الٌعف من االغالن ِرب :
ا -ثصعِع الؾٍق المؾجٌعف الغي ثٌعف العطٍل الّي .

ب -الؾلٍك الفػائُ لعى المؾجٌلم ـُ ثلم االؿٍاق .
ج -لّاس الوجائذ المجصككة من الفػو الجػوِرُ .
* -غوالػ الجظًّى الوازس لإلغالن (: )5ms
ا -الػؿالة (االًعاف) )mission( :
* -ثمدو االًعاف الجُ ثؾػَ االدارة المصّة ثصكّكٌا من طالل الوفاط االغالهُ.
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* -ثفمو ًغى االًعاف ما ِلُ :

* -االطبار غن الظعمات المصّة المكعمة للمػهَ .
* -زػو المػِن ِفوو طعمات المؾجففَ .
* -زِادة والء المػهَ للمؾجففَ .
* -ثصفّؼ الًلب غلَ طعمات المؾجففَ بٌعف زػلٌا اه دػ زعوى الجمادِا.
* -طلق هٍاِا اِرابّة الهفًة المؾجففَ المظجلفة الٌادـة لظعمة المرجمع .
ب -الوكٍد  ًُ :مكعار المبالؼ الجُ ِجم ثظمّمٌا إلهراز وثوفّغ البػهامذ االغالهُ .
*ِ -ػجبػ من اًم الػٍامو المؤخػة ـُ الوفاط االغالهُ .
* -يػق ثظمّك المبالؼ الوكعِة :

* -يػِكة االًعاف والٍازبات ِ :جم ثصعِع المٍازهة وـكا لالًعاف المصّة المًلٍب ثصكّكٌا .
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ب -يػِكة الوؾب المئٍِة للمبّػات  :اي طغ هؾبة مئٍِة من مرمو المبّػات للظعمات المصّة بصعود . %3 - %1

*ِ -جم ثصعِعًا غلَ اؿؽ المبّػات الؾابكة او المجٍلػة .
* -يػِكة الموس  :اي الجًاع زؼء من الموس ؿٍاء شنٍمّة او طالة للوفاط االغالهُ .
* -يػِكة المواـؾة  :ثصعد المٍازهة غلَ اؿاس ما ِوفكي المواـؾٍن ـُ الؾٍق .

ج -الػؿالة )message( :
* ًُ -المومٍن الغي ثؾػَ المؾجففَ ثٍهّصي لرمٌٍر المػهَ .
*ِ -رب ان ثنٍن الػؿالة مجٍاـكة مع الجًٍر ـُ الظعمات المصّة .
*ِ -رب ان ثظجلؿ غن رؿائو المؾجففّات االطػى بٌعف ثصكّق المواـؾة .
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* -غوالػ الػؿالة :
* -ابػاز الفٍائع الجُ ثصجٌٍِا الظعمة المصّة .
* -اظٌار الرٍاهب الممّؼة للظعمة غن ؽّػًا من المؾجففّات االطػى .
* -غعم المبالؾة والمؾالة ـُ شكّكة الػؿالة من شّح زعواًا .
د -الٍؿّلة )media( :
* -لع ثؾبق الػٍامو الؾابكة من شّح الجفنّػ ـُ طًٍات الجظًّى لإلغالن الوازس .
* -اطجّار الٍؿّلة ِػثبى الَ شع هبّػ مع االؿجظعام الفائع لٌا من لبو الرمٌٍر
* -طًٍات اطجّار الٍؿّلة :

الظًٍة االولَ  :االطجّار من بّن مرمٍغة من الٍؿائو :
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* -ثػجمع غملّة االطجّار غلَ ما ِلُ :
* -الٍؿّلة المػجاد ؿمػٌا من لبو الرمٌٍر .
* -الموجذ المًلٍب ثؾٍِكي والجػوِذ لي من شّح :
* -ولفي * -الػػض * -االلٍان * -الممعالّة * -النلؿ .....الض.
* -الػؿالة هفؾٌا من شّح :
* -يارئي  :اؿجظعام الػادٍِ والجلفؼٍِن .
* -ؽّػ يارئة  :اؿجظعام البػِع او المصؿ .
* -الجنلفة  :ثػجبػ غامو مٌم ـُ ثصعِع الٍؿّلة .

الظًٍة الداهّة  :االطجّار العلّق للٍؿّلة الواللة :
* -ثكٍم غلَ اؿاس مكارهة الجنالّؿ مع الػٍائع .
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* -مدال  :االغالن ـُ لصّفة غعد لػاءًا  2ملٍّن ِظجلؿ غن االغالن ـُ لصّفة غعد لػاءى مائة الؿ من شّح الجنالّؿ ـاالولَ اؽلَ غلَ المؤؿؾة .
* -الؾبب ان لػاءًا اه دػ  .........وًنغا...............
* -غلَ المظًى لإلغالن ان ِكٍم بجػثّب غملّة النلؿ واطجّار االـوو .

الظًٍة الدالدة الطجّار الٍؿّلة  :الٍلت :
*ِ -رب اطجّار الٍلت المواؿب لإلغالن مدو المٍاؿم .....الض
ً  -الكّاس )measurement( :

* -لّاس الوجائذ المجصككة من االغالن ثجم من طالل :
* -لّاس مكعار الجاخّػ المجصكق من االغالن غلَ الرمٌٍر .
* -مكارهة الجاخّػ المجصكق من الٍؿّلة مكارهة مع الٍؿائو االطػى .
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 -2البّع الفظمُ )personal selling( :
*ِ -ػجبػ الػومػ الداهُ من غوالػ المؼِذ الجػوِرُ المصُ .
*ِ -ؾمَ ـُ الجؾٍِق المصُ بالمصادخة الففٌّة .
* -ثػجبػ النلمة المادرة من الفم مباقػة اًم والٍى يػق االثمال واه دػًا ـػالّة ـُ ثؾٍِق الظعمات المصّة .
* -الؾبب هٍهٌا غملّة اثمال مباقػة ما بّن المؾجففَ والًبّب والمػِن .
* -ثػػِفي  ًٍ :الجكعِم الفظمُ او الففٌُ للظعمة المصّة او الفنػة بٌعف دـع المؾجٌلم المػثكب غلَ االلجواع بالظعمة وقػائٌا .
* -اخبجت العراؿات ان االلبال غلَ الظعمات من لبو المػهَ ِػجمع غلَ ما ِؾمػٍهي من االقظاص اه دػ من لػاءثٌم غن الظعمة ـُ المصؿ والمرالت .
* -رزو المبّػات ـُ المؾجففَ ِمنن ان ِنٍن الًبّب  ،الفوُ ،الجمػِن  ،الرٌاز االداري  ،ولع ِنٍن المػِن هفؾي من طالل ثكعِم قنػ غلَ قنو اغالن
ـُ لصّفة  ،او همس اطػِن للغًاب لٌغا المؾجففَ .
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* -رزو المبّػات ـُ الكًاع المصُ ِصجاج لرٌٍد هبّػة اللواع المػِن بالظعمة المصّة هٍهٌا ؽّػ ملمٍؿة .
*-هّؿ ثجصكق ـاغلّة البّع الفظمُ :
* -ثمنّن الًبّب بالجصنم بوٍغّة المػلٍمات المػًاة للمػِن بٌعف الواغي .
 ثجم من طالل مػػـة ردود ـؾو المػِن وثػعِو المػلٍمة وـكا لػدود المػِن .* -زٌٍد البّع الفظمُ ثنٍن زٌٍد ؽّػ هائػة هٍهٌا ثظايب مباقػة المػِن دون ؿٍاًم .
* -مؾاغعة المػِن غلَ اثظاذ الكػار المصّس من طالل الومس واالرقاد المٍخٍق .
* -غلَ البائع الفظمُ االلمام ثماما بالمٍهٍع المؾٍق وثكعِم مػلٍمات دلّكة ـُ ًغا الظمٍص بٌعف الواع المػِن .
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 -3الػاللات الػامة ( )public relation
* -ثكٍم غلَ اؿؽ ادارة االغمال .
* -ثكٍم غلَ اؿاس ثصكّق الجاخّػ المجبادل ما بّن المؾجففَ والبّئة وثصكّق الجفاغو المفجػك ما بّن الًػـّن .
* -ثصجاج المؾجففّات للػاللات الػامة هٍهٌا االه دػ الجمالا مع المرجمع .
* -ثلػب الػاللات الػامة دورا ًاما ـُ دغم وبكاء المؾجففَ .
* -ثؾاغع غلَ بواء ؿمػة مجمّؼة ـُ المرجمع من طالل ممعالّة الجػامو مع المػهَ .
* -الػاللات الػامة لّؾت مرػد العار الوفػات والن جّبات بو ِجػعى ذلم الَ هكو لٍرة لادلة غن المؾجففَ .
* -ثؾاغع الػاللات الػامة غلَ دراؿة المرجمع والجػػف غلَ اـنارًم واثراًاثٌم هوصٍ الظعمات المصّة ـُ المؾجففَ .
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* -ثكٍم الػاللات الػامة بجصلّو االثراًات للػاي الػام للمرجمع من طالل :
ا -من المؾجففَ الَ المرجمع  :هكو لٍرى لادلة غن الظعمات الجُ ِكعمٌا المؾجففَ للمرجمع باؿجظعام وؿائو االثمال المجاشة .
ب -من المرجمع الَ المؾجففَ  :الجػػف غلَ وزٌة هظػ المرجمع شٍل الظعمات واالهفًة الجُ ِكعمٌا المؾجففَ .
*ً -غا ِؾاغع المؾجففَ غلَ طًى او ـػالّات المؾجففَ المٍهٍغة .
* -الػاللات الػامة  ًُ :هفاط ثؾٍِكُ ِعرك المؾؤولّة االزجماغّة للمؾجففَ  ،وِؾاغعًا غلَ ثومّة بػامذ واهفًة المؾجففَ من طالل االثمال والجفاغو مع المػهَ
بٌعف ارهاء المػهَ ـُ المؾجففَ .

* -الػاللات الػامة من موظٍر لصُ  ًُ :ثامّن غاللات االثمال مع اـػاد المرجمع من مػهَ  ،مٍردِن  ،مؾجدمػِن  ،شنٍمة  ،غامة المرجمع وـق اؿؽ غلمّة من
الجظًّى والجوفّغ العلّق للبػامذ بٌعف ثٍهّس اًعاف المؾجففَ ومؾؤولّجي االزجماغّة اثراى المرجمع .
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 -4ثػوِذ المبّػات )sales promotion( :
*ِ -كمع بٌا هاـة االؿالّب ؽّػ المػجادة الممنن اؿجظعامٌا ـُ غملّة الجػوِذ للؾلع والظعمات والجُ ال ِعطو هموٌا االغالن والبّع الفظمُ .
* -ثػوِذ المبّػات  ًٍ :مرمٍغة من االدوات المصفؼة الممممة بٌعف اشعاث ثاخّػ ؿػِع ولمّػ االمع لؾػض زِادة غملّة الفػاء من الؾلع والظعمات من لبو
المػهَ .
* -مدال  :اؿجظعام غّوات االدوِة وثٍزِػٌا غلَ االيباء  ،هغلم الن جالٍزات ...الض .

اؿالّب الجػوِذ المؾجظعمة ـُ المؤؿؾات المصّة :
 -1المػارض الًبّة وثكؾم الَ :
ا -المػارض الًبّة الدابجة  ًُ :مػارض يبّة ثكّمٌا المؤؿؾات المصّة وِفجػك ـٌّا غعد من الموجرّن للمواغات العوائّة والًبّة والمؾجففّات .

* -ثٌعف الَ بّان الموجرات الرعِعة واالطجػاغات الًبّة .
* -ثجم من طالل غػض االقػية الؾّومائّة للفػالّات المظجلفة .
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* -ب  :المػارض الًبّة المجوكلة  :ثكٍم غلَ اؿاس الٍلٍل ال ى زمٌٍر المػهَ الغي ِمػب غلّي الٍلٍل الَ المػارض الدابجة ـُ المؾجففَ .
* -ثنٍن ًغى بؾًّة الجػكّع مكارهة مع المػارض الدابجة .
* -الٌعف موٌا ارقادي وثٍزٌُّ وثػػِفُ .
* -ال ِموع من ان ِنٍن المػػض ثظممُ اِوا .
 -2الٌعاِا الجػوِرّة ِ :ؾجظعم ـُ ثفرّع وشح المػهَ غلَ الجػامو مع المؾجففَ مػة لادمة  ،او للجغهّػ ـُ المؾجففَ مدو :
* -ثكعِم ًعاِا ثغهارِة للمػهَ .

* -شمالت الجٍغّة للمعارس .
* -ثٍزِع هماذج يبّة مراها مدو ـػاقُ اؿوان  ،مػازّن اؿوان ؽّػًا .
* -الفصك المراهُ ـُ مواؿبات مػّوة .
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* -مكارهة من شّح االًمّة الوؾبّة للػوالػ الجػوِرّة المؾجظعمة ـُ المرال المصُ :
الؾٍق االؿجٌالهُ (طعمات لصّة)
االول  :االغالن

الؾٍق المواغُ (ؿلع مادِة)
االول  :بّع قظمُ

الداهُ  :ثػوِذ مبّػات

الداهُ  :ثػوِذ مبّػات

الدالح  :بّع قظمُ

الدالح  :اغالن

الػابع  :غاللات غامة

الػابع  :غاللات غامة
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