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W	مقــدمة

نشــأت فكــرة نقاشــات المائــدة المســتديرة فــي أوائــل القــرن الســادس الميــالدي عــىل يــد الملــك آرثــر 

ــدة مســتديرة  ــوا يجلســون حــول مائ ــور الحــرب وكان ــي أم ــاش ف ــاد أن يجتمــع بفرســانه للنق ــذي اعت ال

ال يكــون عــىل رأســها شــخص يقــود النقــاش، بــل الــكل متســاو فــي إبــداء رأيــه ليخــرج أكبــر قــدر مــن 

األفــكار واآلراء، لتصبــح بعــد ذلــك نقاشــات المائــدة المســتديرة أحــد الوســائل الفعالــة لمناقشــة موضــوع 

ــزام  ــرأي ويتــوىل ميســر إدارة النقــاش لضمــان االلت ــداء ال ــع فيهــا نفــس الحــق فــي إب مــا يكــون للجمي

بســياق الموضــوع وعــدم الحيــاد عنــه. ولقــد أثبتــت نقاشــات المائــدة المســتديرة فعاليتهــا كأحــد أفضــل 

طــرق جمــع البيانــات الكيفيــة والخــروج بمعلومــات وفيــرة ونتائــج قيمــة حيــن يتــم إدارتهــا وتنظيمهــا 

بشــكل جيــد. 

وتســعى منظمــة العمــل الدوليــة، فــي إطــار اختصاصهــا، إىل تعزيــز قــدرات المؤسســات عــىل المســتوى 

ــم  القومــي والمحلــي مــن أجــل دعــم الباحثيــن عــن العمــل فــي ســعيهم للحصــول عــىل عمــل. وقــد ت

ــة  ــز الجامعي ــن بالمراك ــم للعاملي ــة الداع ــل الدولي ــة العم ــروع منظم ــار مش ــي إط ــل ف ــذا الدلي ــداد ه إع

ــر المهنــي فــي مصــر. ويعــد المشــروع جــزًءا مــن تعــاون أوســع لدعــم التوجيــه المهنــي لطــالب  للتطوي

ــة  ــة األمريكي ــل مــن الوكال ــة بالقاهــرة وبتموي ــادة الجامعــة األمريكي ــة، بقي ــة المصري الجامعــات الحكومي

للتنميــة الدولية.يتــم االعتمــاد، فــي إطــار المشــروع، عــىل نقاشــات المائــدة المســتديرة ألصحــاب 

األعمــال للحصــول عــىل بيانــات كيفيــة مــن أصحــاب األعمــال عــن ســوق العمــل المحلــي واحتياجاتــه 

مــن المهــارات والمعــارف التــي تعمــل الجامعــات المصريــة عــىل تزويــد طالبهــا وخريجيهــا بهــا، وبالتالــي 

ــز الفهــم لتطــورات واتجاهــات ســوق العمــل بعمــق وعــن قــرب.  تلعــب هــذه اللقــاءات دوًرا فــي تعزي

وتقــوم مراكــز التطويــر المهنــي بتنظيــم تلــك النقاشــات بشــكل نصــف ســنوي وتتنــاول فيهــا مختلــف 

ــن  ــا بي ــل م ــوق العم ــورات س ــترك لتط ــم المش ــاون والفه ــز التع ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــات الت الموضوع

ــة. ــات المصري أصحــاب األعمــال والجامع

ــي  ــر المهن ــز التطوي ــن بمراك ــا رئيســًيا للعاملي ــل هــو أن يكــون مرجًع والهــدف الرئيســي مــن هــذا الدلي

بالجامعــات المصريــة لتنظيــم نقاشــات المائــدة المســتديرة ألصحــاب األعمــال بــدًءا مــن مرحلــة 

ــاًءا عــىل  ــل بن ــم وضــع هــذا الدلي ــه. وقــد ت ــي ل ــر النهائ ــة التقري ــى كتاب ــم النقــاش وحت التخطيــط لتنظي

دراســة أفضــل الممارســات العالميــة، والمعرفــة التراكميــة والــدروس المســتفادة التــي تــم الوصــول إليهــا 

مــن خــالل تنظيــم أكثــر مــن ٣٢ نقــاش للمائــدة المســتديرة ألصحــاب األعمــال حتــى تاريــخ طباعــة هــذا 

الدليــل فــي عــدد ١4 مركــًزا للتطويــر المهنــي فــي عــدد 8 جامعــات مصريــة بإشــراف ودعــم فنــي مــن قبــل 

منظمــة العمــل الدوليــة. 

ونأمــل أن يخــدم هــذا الدليــل الــذي بيــن أيدينــا مراكــز التطويــر المهنــي مــن أجــل تنظيــم المزيــد مــن 

ــد المســتديرة ألصحــاب األعمــال الناجحــة فــي المســتقبل. الموائ

السيد إيريك أوشالن

مدير الفريق الفني للعمل الالئق لدول شمال أفريقيا 

ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
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W	شكر وتقدير

تتوجه الجهات الشريكة بالشكر لفريق العمل بمؤسسة 

جسر ألبحاث المسوح لقيامهم بإعداد هذا الدليل تحت 

اإلشراف والمراجعة الفنية لفريق عمل مشروع المراكز 

الجامعية للتطوير المهني بمنظمة العمل الدولية.
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W	المرحلـة األوىل: التخطيط

تحديـد الموضـوع وأهـداف المائـدة المسـتديرة بوضـوح وإجماع . 1

فريـق العمـل عليهـا والتأكـد أن الجميـع لديهـم نفـس المفهوم.

W� تحديد الموضوع، ويجب أن يتم تحديد موضوع واحد فقط حتى

ال يتم تشتيت وقت ومحتوى النقاش. 

W� الواجب المعرفة  وهي  النقاشية،  للجلسة  محددة  أهداف  وضع 

الحصول عليها من المشاركين تحت الموضوع المحدد، ويفضل 

أن تكون ٣ أهداف عىل األكثر حتى يتركز النقاش حولهم خاصة 

أن وقت النقاش المحدد يُفضل أال يتجاوز الساعتين عىل أقصى 

تقدير.

W� التحضير الجيد لما سيتم مناقشته في كل هدف من األهداف

)أسئلة مبدئية( والمنظور الذي يجب أن يتم مناقشة الهدف من 
خالله.

W� االجتماع التحضيري مع فريق العمل لمشاركة الرؤية واألهداف

والمفاهيم حتى يتم توزيع األدوار وتوحيد الرؤية لتفادي أي سوء 

تفاهم مستقبًال. ويتم أيًضا خالل هذا االجتماع مراجعة الدروس 

المستفادة من النقاشات السابقة. 

تحديد المشاركين في المائدة المستديرة )من لديهم المعلومات . 2

لديهم  بالموضوع، مما يجعل  اهتمام  ولديهم  النقاش  التي ستثري 

رغبة حقيقية في المشاركة(.

W� بناًءا عىل الموضوع الذي تم تحديده يتم تحديد نوعية المشاركين

إليه  ينتمون  الذي  القطاع  حيث  من  دعوتهم،  سيتم  الذين 

ووضعهم داخل منشآتهم.

W� المحتملين المشاركين  مع  للتواصل  الطرق  أفضل  تحديد  يتم 

)تليفون- فاكس- خطاب...إلخ(.
W� يزيد أن  يجب  )ال  دعوتهم  سيتم  الذين  المشاركين  عدد  تحديد 

العدد عن ١٥ شخص )ِشركة( حتى يمكن إدارة نقاش جيد(. 

في النقاشات التي تتم من خالل اإلنترنت ال يزيد عدد 

المشاركين عن 10 أشخاص )شركات( لضمان اإلدارة 

الجيدة للجلسة.

١٠eeوالتنفيذeالتخطيطe:األعمالeألصحابeالمستديرةeالمائدة

القسمeاألول:eمراحلeتنظيمeالمائدةeالمستديرة



W� حيث من  المشاركين  اختيار  في  والتنوع  االختالف  مراعاة 

الخلفيات الثقافية ومجاالت العمل للحصول عىل أكبر قدر من 

التنوع في األفكار واآلراء.

)أنظر ملحق )١( لمعايير اختيار الشركات المشاركة في النقاش(

تحضيـر المكان الذي سـيتم عقد المائدة المسـتديرة به وتجهيزه . 3

بـاألدوات الالزمـة، ويفضـل أن يكـون مـكان بـه مائدة مسـتديرة 

لتناسـب الطبيعة الخاصـة للنقاش. 

)خطوة غير مطلوبة في حالة عقد النقاش عبر اإلنترنت(

W�:يجب أن يكون المكان

W�.جيد التهوية

W�.مساحته مناسبة لعدد األشخاص الذين تم دعوتهم

W� سـهل الوصـول إليه. )يجـب إخطار بوابـات الجامعة والكلية

بوجـود الفاعليـة ووجود متطوعين إلرشـاد المدعوين لمكان 

الجلسة(.

W�.ذو مستوى متناسب مع المشاركين المدعوين

W�.اإلضاءة به جيدة

W� بـه األدوات الالزمـة للنقـاش )مـع التأكـد مـن أنهـم يعملون

.)Projector( ميكروفون، شاشـة عـرض :)جيـًدا

W� باإلجـراءات لاللتـزام  الالزمـة  األدوات  وبـه  جيـًدا،  معقـم 

االحترازيـة مثـل: الكمامـات والمعقمـات الكحوليـة )بـات 

هـذا المطلـب ضروريًـا فـي ظـل أزمـة فيـروس كورونـا(.

١١ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر



في حالة النقاشات من خالل اإلنترنت يتم استبدال الخطوة الثالثة بهذه الخطوة

تجهيز رابط الجلسة.. 3

� https://us02web.zoom.us/ :)Zoom( الدخول عىل موقع برنامج

االشتراك في الموقع وشراء نسخة مرخصة. �

الدخول عىل الموقع )األفضل استخدام الموقع لتنظيم اجتماع جديد ألن البدائل المتاحة به  �

أكبر(، وعمل اجتماع جديد، مع الحرص عىل:

تسمية االجتماع باسم الجلسة. �

� .Branding وضع شعار الجامعة والمركز تحت بند

اختيار اليوم والتوقيت المتفق عليهم مع الحرص عىل زيادة وقت االجتماع عن الوقت  �

المتفق عليه بساعة )في حالة استطراد بعض الحاضرين في الحديث والخروج عن 

الوقت المحدد أو حدوث أية مشاكل تكنولوجية قد تؤدي إىل تأخير النقاش(.

عدم وضع كلمة سر لالجتماع تيسيًرا عىل المشاركين. �

� .)Registration Required( اختيار بديل التسجيل مطلوب

السماح للمشاركين للدخول قبل المضيف )HoSt(، حتى يمكن بدء الجلسة حتى في  �

حالة حدوث مشاكل تقنية لحساب المضيف.

وضع المشاركين في وضع الصامت مع دخولهم حتى ال تشوش الضوضاء عىل اآلخرين  �

.)Mute Participants upon Entry(
�  Automatically Record meeting- In the( اختيار تسجيل االجتماع بشكل أوتوماتيكي

 .)cloud
التأكد من السماح للمشاركين بعرض شاشاتهم )Screen Sharing( حتى يمكن عرض  �

األجندة وإلقاء العرض التقديمي للمركز.

اختيار مضيف بديل يكون أيًضا مسجل ومرخص، تحسًبا لحدوث أية مشاكل مع  �

.)Choose Alternative HoSt( المضيف األصلي

�  Copy( حفظ االجتماع وعمل نسخة للدعوة إلرسال الرابط المتاح بها للمشاركين

.)Invitation
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تحديد موعد المائدة المستديرة. 4

يجـب تحديـد موعـد مناسـب لمختلـف الحضـور، ويمكن استكشـاف ذلك 

مـن خـالل مكالمـات تليفونية مع بعض المشـاركين المحتمليـن، والتفاهم 

والفتـرات  الرسـمية  اإلجـازات  أيـام  تجنـب  ويجـب  الجامعـة.  إدارة  مـع 

التـي ينشـغل فيهـا أصحـاب األعمـال مثـل نهايـة السـنة الماليـة، وغيرها، 

باإلضافـة إىل تجنـب الفتـرات التـي يكـون فيهـا أعضـاء المركز مشـغولون 

بمهـام أخـرى كفتـرة اختبـارات نهايـة العـام وغيرها.

إعـداد جـدول زمنـي لليـوم )أجنـدة اليـوم( حتـى يمكـن معرفـة . 5

الـذي سـيتم فيـه مناقشـة كل هـدف والحـرص عـى  الوقـت 

مناقشـة كافـة األهـداف فـي الوقـت المحـدد. )أنظـر ملحـق )2( 

األجنـدة( لنمـوذج 

W�:يتم تخصيص وقت لآلتي

W� تقديـم ميسـر الجلسـة لنفسـه وللفريـق ودورهـم والهـدف

الجلسـة. من 

W� تعريـف المشـاركين ألنفسـهم والمؤسسـات التـي يعملون

. بها

W� الكلمـة االفتتاحيـة لرئيـس الجامعـة أو عميـد الكليـة أو من

ينوبهـم )إن وجد(.

W� عـرض تقديمـي عـن مراكـز التطويـر المهنـي بالجامعـات

بالمحافظـة  المهنـي  التطويـر  ودورهـا بشـكل عـام ومركـز 

بشـكل خـاص. )يرجـى أن يكـون العـرض مختصـر ومحدد، 

ومـن المفضـل أن يتـم عـرض مـا تـم القيـام بـه بنـاًءا عىل 

توصيـات مـن نقاشـات سـابقة(.

W�.المناقشة الرئيسية مع وضع وقت محدد لكل هدف

W�.الختام والتأكيد عىل ما تم الوصول إليه في آخر الجلسة

W� مـع مراعـاة تخصيـص وقـت للمشـاركين لبنـاء عالقـات فيمـا

بينهـم، فـي حالـة وجـود إمكانيـة لذلـك.

١٣ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر



المشاركين . 6 دعوة 

W� به عند دعوتهم المشاركين  إخبار  الذي سيتم  الملخص  تحضير 

الجلسة ومدتها ومكان  )بالتليفون(. ويجب أن يتضمن أهداف 
انعقادها والتاريخ وأجندة اليوم والمزايا التي تجذب المشاركين 

للحضور.

W� سيقوم الذي  األشخاص  الشخص/  اسم  معرفة  عىل  الحرص 

الخطاب  توجيه  يتم  حتى  عنه  سينوب  من  أو  الجلسة  بحضور 

الرسمي له )سواء بالبريد العادي أو اإللكتروني(.

W� األجنــدة به  مـرفق  الجــامعة  مـن  رســمي  خطــاب  إرســال 

)أنظر ملحق )٣( و)4( لنموذج الخطاب(. ويتم الطباعة باستخدام 
عليها  المطبوع  به  الخاصة  واألظرف  المركز  خطابات  نماذج 

المركز  مطبوعات  إرسال  الممكن  ومن  والجامعة.  المركز  شعار 

للشركات المدعوة لتعريفهم بالمركز. 

W� الموافقة عىل وتأكيد  الرسمي  الخطاب  لتأكيد وصول  االتصال 

اعتذار  حالة  في  بالمشاركين.  نهائية  قائمة  وإعداد  المشاركة، 

في  شخص  ترشيح  في  استئذانه  يتم  المشاركة،  عن  الشخص 

منصب مماثل عىل دراية بممارسات التوظيف بالشركة. )أنظر 

مع  وممثليها(،  المدعوة  الشركات  متابعة  لنموذج   )٥( ملحق 

التأكيد عىل ضرورة حضور شخص واحد من كل شركة مدعوة 

حتى ال تكون القاعة مزدحمة.

W�.االتصال قبل الجلسة بثالثة - أربعة أيام للتأكيد عىل المشاركين

W� التأكيد عىل المشاركين قبل الجلسة بيوم عن طريق التليفون أو

.)WhatsApp( البريد اإللكتروني أو برنامج

تحضير الفريق النهائي الذي سيحضر المائدة المستديرة.. 7

يتضمن الفريق كل من:

W� وعدم الجميع  مشاركة  عىل  والحرص  المناقشة  لتيسير  ميسر، 

احتكار بعض األشخاص للمشاركة، ولضمان أن تكون المناقشات 

دائما ضمن أهداف الجلسة.

W� يتم التي  الجلسة  والنقاشات داخل  المالحظات  لتدوين  مدون، 

الرجوع إليها الحًقا عند تحليل النتائج وكتابة التقرير.

في النقاشات التي تتم من خالل اإلنترنت يتم توضيح 

أن أسلوب انعقاد الجلسة سيكون من خالل اإلنترنت، 

وتوضيح البرنامج الذي سيتم استخدامه لذلك.

يجـب التأكـد مـن توزيـع 

األدوار بشكل جيد، بحيث 

ال يقوم شخص واحد بأكثر 

من دور خـالل النقاش.
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W� فــي الميســر  بمســاعدة  ليقــوم  أكثــر،  أو  )إداري(  مســاعد 

اإلداريــات الخاصــة بالجلســة واالهتمــام بتوفيــر المــواد وتوزيعها 

ــك. ــة إىل ذل ــة الحاج ــي حال ــاركين ف ــىل المش ع

W�.)مصور فوتوغرافيا وفيديو )إن وجد

تحديد/ إعداد الميزانية . 8

عـدد  التاليـة:  للمتغيـرات  وفًقـا  المسـتديرة  المائـدة  تكاليـف  تختلـف 

المشـاركين- تأجيـر قاعـة للنقـاش أم االسـتعانة بقاعـة فـي المركـز- حجـم 

الضيافـة- أسـعار المـواد التـي سـيتم اسـتخدامها )فـي الخطـوة التاليـة(- 

وجـود مقابـل مـادي للمتطوعيـن مـن عدمـه. يجـب أن يتـم عمـل تقييـم 

دقيـق للتكاليـف المتوقعـة للتأكـد مـن كونهـا تتفق مـع الميزانيـة المتاحة، 

وفـي حالـة تجاوزهـا الميزانيـة يتـم إعـادة النظـر فـي البنـود المختلفـة مـع 

ضمـان عـدم اإلخـالل بضـرورة ظهـور المركز بشـكل الئـق أمـام المدعوين. 

تحضيـر المواد التي سـيتم اسـتخدامها في المائدة المسـتديرة. . 9

)خطـوة غيـر مطلوبة فـي حالة عقـد النقاش عبـر اإلنترنت(

W� طباعـة وتجهيـز أي مـوارد سـيتم االحتيـاج إليهـا فـي الجلسـة

والتأكـد مـن توافرهـا فـي الوقـت المحـدد:

W� األجنـدة، متضمنـة أهـداف الجلسـة )يرجـى التأكـد مـن أن

األرقـام مكتوبـة باللغـة العربيـة(.

W�.أداة لتسجيل النقاش سواء صوت فقط أو صوت وصورة

W� بطاقـات األسـماء )مـع وضع اسـم المدعو بخط كبير واسـم

لمسـاعدة  فقـط  الشـركة  باسـم  االكتفـاء  وعـدم  شـركته، 

الميسـر عـىل دعـوة المشـاركين لمداخالتهـم(.

W�.شريحة بها عنوان الجلسة للعرض في الخلفية

W�.أوراق وأقالم تكفي عدد المشاركين في الجلسة

W�.)مطبوعات عن المركز )في حالة تفضيل ذلك

W� الضيافـة )مشـروبات- مأكوالت( عىل أن تكـون كافية لعدد

المشـاركين في الجلسة.

W� أدوات التعقيـم والكمامـات )إن كان الوضع العام في الدولة

يتطلب ذلك(.

الــدروس  أحــد  تعــد 

ــتفادة من النقاشات  المس

الســابقة هــي االســتعانة 

برعاة من الشركات لتقديم 

بعــض المواد فــي النقاش 

مثل الكمامات والمطهرات 

والمطبوعــات.
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W	المرحلة الثانية: عقد المائدة المستديرة

القـدوم قبـل الموعد بنصف سـاعة للتأكد من تجهيـز القاعة واألدوات   .1
وتنظيـم المقاعـد فـي شـكل دائـرة حتـى يكـون أسـهل للجميـع رؤيـة 

بعضهـم البعـض والنقـاش بسـهولة. )يجـب أن تكـون القاعـة مجهـزة 

تمامـا فـي موعـد عقـد النقـاش وقبـل حضـور المشـاركين(.

تسـجيل اإلداري للمشـاركين عنـد دخولهـم. )سـيتم ذلـك تلقائـي فـي   .2
حالـة النقاشـات عبـر اإلنترنـت(.

إرسـاله  تـم  الـذي  الزمنـي  الجـدول  فـي  المحـدد  الموعـد  فـي  البـدء   .3

ركين. للمشـا

يجب التأكد من عدم وجود ضوضاء أثناء النقاش.  .4

تيسير الجلسة.  .5

مـن الممكـن بث كلمـة رئيس الجامعـة أو الكلمات االفتتاحية بشـكل   .6

عـام عـى مواقـع التواصـل االجتماعي كنوع مـن عرض لألنشـطة التي 

يقوم بهـا المركز.

تسـجيل النقـاش بأكثـر مـن جهاز، والتأكـد من جودة الصـوت لضمان   .7
توثيـق جيـد للنقـاط. )سـيتم ذلـك تلقائـي فـي حالـة النقاشـات عبـر 

اإلنترنت(.

كتابـة مالحظـات أول بـأول )مـع مراعاة كتابة أسـماء المشـاركين وفًقا   .8
لمـكان جلوسـهم وتدوين المشـاركات باألسـماء وأسـماء الشـركات(. 

كتابة توصيات مبدئية تم اسـتخالصها من الجلسـة وإعطائها للميسـر   .9
ليقـوم بعرضهـا، مـع التأكيـد عـى كونهـا مبدئية.

في النقاشات التي تتم من خالل اإلنترنت أيضا يتم 

دخول االجتماع قبل الموعد بنصف ساعة للتأكد من عدم 

وجود مشاكل تقنية والستقبال المشاركين.

يجـب البـدء فـي الموعد 

حتى لو كان رئيس الجامعة 

أو مـن سـينوب عنـه لـم 

يحضـروا بعـد، ويمكـن أن 

يشاركوا بكلمتهم الترحيبية 

فـور دخولهم.

يجب التنسيق مع رئيس 

الجامعة أو المسؤولين رفيعو 

المستوى الذين سيفتتحون 

الجلسـة وتوجيههـم بـأن 

الهـدف مـن الجلسـة هـو 

االستماع للمشاركين وبالتالي 

عدم تجـاوز مـدة تقديمهم 

للجلسة 10 دقائق وأن تكون 

مداخالتهـم للضرورة فقط، 

كمـا يجـب توضيـح دور 

الميسـر والـذي يهدف إىل 

إدارة النقاش وليس رئاسة 

الجلسة مما يستلزم وجوده 

المائدة. عى رأس 

١6eeوالتنفيذeالتخطيطe:األعمالeألصحابeالمستديرةeالمائدة

القسمeاألول:eمراحلeتنظيمeالمائدةeالمستديرة



10.  قيـاس رضـا المشـاركين عـن الجلسـة مـن خـالل اسـتبيان قصير يتم 
توزيعـه عليهـم، قد يتضمـن األسـئلة التالية: 

W� ما مدى رضاؤك عن النقاش عىل مقياس من ١ إىل ٥ بحيث أن

١ أقل درجة و٥ أعىل درجة؟

W�في رأيك كيف يمكن تحسين النقاشات القادمة؟

11.  تصوير صورة جماعية للحاضرين خلفيتها لوحة بشعار المركز.

W	المرحلة الثالثة: بعد المائدة المستديرة

1.  اجتمـاع فريـق العمـل لمراجعـة أهـم الـدروس المسـتفادة مـن اليـوم، 

وقيـاس نجـاح اليـوم )أنظـر ملحـق )7( لبعـض المؤشـرات المقترحـة 

لقيـاس نجـاح النقـاش. 

2.  إرسـال بريـد إلكترونـي لشـكر المشـاركين عـى حضورهم ومشـاركتهم 

فـي المائـدة المسـتديرة، وتوزيـع قائمة الحضـور بمعلومـات التواصل 

إذا تـم طلـب ذلـك خـالل النقاش.

تـم  التـي  المعلومـات  مـع  كتابتهـا  تـم  التـي  المالحظـات  تجميـع    .3

توثيقهـا مـن الجلسـة وتحليلهـا للوصـول لنتائـج أولية لنقـاش المائدة 

المسـتديرة.

4.  كتابـة فقـرة عن النقاش لنشـرها عى صفحة المركز وإرسـالها لوسـائل 

اإلعـالم، مـع ضرورة ذكر الشـركاء فـي التنظيم ووضع رابـط لصفحاتهم 

)إن وجد(.

5.  كتابـة تقريـر إداري نهائـي عـن الورشـة )عـدد المشـاركين ومناصبهـم، 

أهـم النقـاط المثـارة، التحديـات التـي حدثت والـدروس المسـتفادة(

المسـتديرة  المائـدة  فـي  تـم  الـذي  النقـاش  لتوثيـق  تقريـر  كتابـة    .6

المصالـح  الملخـص ألصحـاب  والتوصيـات، وإرسـال  النتائـج  وأهـم 

والمشـاركين.

7.  توثيـق الـدروس المسـتفادة مـن الحدث )مـا يجب تكـراره، وما يجب 

تجنبه(.

في النقاشات التي تتم من خالل اإلنترنت يتم التقاط 

صورة جماعية )Screen Shot( للحاضرين في النقاش 

بعد استئذانهم لتشغيل الفيديو. كما يمكن إرسال رابط 

الستمارة استطالع رأي للمشاركين من خالل الخانة 

المخصصة للمحادثة الستطالع رأيهم في النقاش.

١٧ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر





٢

تيسير     كيفية 

المستديرة المائدة 



W	  الميسر يتبعها  التي  الخطوات 

المستديرة المائدة  في 

تعريف الميسر لنفسه والهدف من وجوده.   .١

تقديمه للمشاركين لتعريف أنفسهم.  .٢

فـي حالـة وجـود رئيـس الجامعـة أو عميـد الكليـة تقديمـه ليقـوم بإلقاء   .٣

الكلمـة االفتتاحيـة فـي حـدود ١٠ دقائـق.

تقديمـه مـن سـيقوم بعـرض دور المركـز ومـا يقـوم بـه مـن أعمـال،   .4

وعـرض عـن مشـروع المراكـز الجامعيـة للتطويـر المهنـي ككل )عىل أال 

يزيـد العـرض عـن ١٠ دقائـق(.

عـرض أجنـدة اليـوم والقواعـد العامـة للنقـاش قبـل البـدء في الجلسـة   .٥

)أنظـر ملحـق )6((.

االلتزام بأهداف النقاش والتأكد من مشاركة الجميع ووضوح مشاركتهم.  .6

التأكد من السيطرة عىل أي ضوضاء قد تؤثر عىل سير النقاش.  .٧

تلخيـص النتائـج أو مـا تـم الوصـول إليـه فـي آخـر الجلسـة )يفضـل أن   .8

يقـوم بهـا مديـر مركـز التطويـر المهنـي حتـى يشـعر المشـاركون بـأن 

مشـاكلهم وتوصياتهـم تـم سـماعها وسـيتم األخـذ بهـا(.

ختـام الجلسـة بشـكر المشـاركين وسـؤالهم عن أيـة إضافـات لديهم لم   .٩

تسـمح لهـم الفرصـة بإبدائها.

W	  الجيد للتيسير  نصائح 

المستديرة للمائدة 

W� ،تحضير أسئلة جيدة إلثراء النقاش عىل كل هدف من األهداف

مما سيبرز فهم الميسر للموضوع أمام الحاضرين.

W� أو احتكار شخص  عدم  وضمان  المشاركة  عىل  الجميع  تشجيع 

مجموعة بعينها للنقاش.

W� ،عدم سؤال الحاضرين أن تكون مداخالتهم وفًقا لترتيب جلوسهم

إال للضرورة في حالة عدم رغبتهم في المشاركة.

W� ،الجلسة فقط أهداف  بمناقشة  المشاركين  التزام  الحرص عىل 

وعدم الخروج عن السياق. 

أحد الدروس المسـتفادة 

النقاشـات  مـن  الهامـة 

السـابقة هـو عـدم قيـام 

فريق العمل بمركز التطوير 

المهنـي بعمـل مداخـالت 

النقـاش بحيـث يتم  أثنـاء 

إعطـاء أكبر قـدر من وقت 

النقاش ألصحاب األعمال 

وبالتالـي فهمهـم ومعرفـة 

متطلباتهم، وفي حالة وجود 

استفسـارات لديهـم بعـد 

التقديمـي، يقـوم  العـرض 

بالـرد  مديـر المركـز فقـط 

عليهم باإلجابات المناسبة.

٢٠eeوالتنفيذeالتخطيطe:األعمالeألصحابeالمستديرةeالمائدة
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W� وسهولة بسالسة  آلخر  هدف  من  لالنتقال  مرنة  خطة  وضع 

حالة  النقاش وفي  لكيفية سير  رؤية  الميسر  لدى  يكون  بحيث 

الخروج عن الترتيب يتمكن من الرجوع للهدف الذي تم تخطيه 

مرة أخرى. ويتم االنتقال من هدف آلخر في حالة فتور النقاش 

مشاركات  من  لديهم  ما  استنفذوا  قد  الحاضرين  بأن  والشعور 

فيما يخص هذا الهدف.

W�.مراعاة الجدول الزمني حتى يتم مناقشة جميع األهداف

W� البدء باألسئلة العامة ومن ثم إىل الخاصة لتقليل مساحة التوتر

وكسر الجليد بين المشاركين.

W� ،التفاعل اإليجابي في الجلسة بدون التأثير عىل اآلراء أو توجيهها

فترة  كل  وتلخيصها  وآرائهم  المشاركين  مع  التركيز  طريق  عن 

للتأكد من فهم الجميع، وتجنب إجابة الميسر عن األسئلة التي 

يطرحها هو حتى ال يوجه اآلراء، وعدم المشاركة بآرائه الشخصية 

حتى ال يؤثر عىل سير النقاش.

W� ومريح إيجابي  الجلسة  في  العام  الجو  يكون  أن  عىل  الحرص 

ومشجع للجميع لإلدالء بآرائهم دون أن يحكم عليهم أحد.

W� المشاركين حتى يمكنه المختلفة ولغة جسد  التعبيرات  متابعه 

التصرف في وقت مناسب لجعل المشاركين أكثر تفاعًال وراحة.

W� الجميع وتذكير  عليها  السيطرة  ال  الجلسة  تيسير  عىل  التركيز 

الجميع عىل  يتشجع  المشاركين متساويين حتى  بأن كل  دائما 

المشاركة، مع عدم مشاركته بالرأي إال في أضيق الحدود.

W� الثقة بالنفس وتقدير مشاركات األفراد، والحفاظ عىل ابتسامة

دائمة والوقوف بوضع به ترحيب لمشاركات الحاضرين.

٢١ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر





كيفية كتابة التقرير التفصيلي 
المستديرة المائدة  عن 

٣



W	خطـوات كتابة التقرير

كتابة تسجيل النقاش كما حدث بالضبط )تفريغ التسجيل(، وهي   .1

خطوة من الممكن أن يقوم بها أحد المتطوعين المتميزين بالكتابة 

الجيدة بالمركز. 

اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم كتابة النقاشات بشكل ملخص أم بشكل   .2

تفصيلي.

تحرير التقرير، أي إعادة الصياغة باللغة العربية وضبط الجمل   .3

والمداخالت ومراجعة اللغة واإلمالء، وسيعرض القسم التالي لبعض 

النصائح فيما يتعلق بتحرير التقرير.

كتابة ملخص التقرير، وفيه يتم وضع أهم نقاط المناقشة التي أثيرت   .4

في المائدة المستديرة، وأهم التوصيات بشكل منسق ومجمع.

يتم وضع قسم بمالحق التقرير يتضمن اآلتي:   .5

W�.)ملحق: توثيق المناقشات التي تمت تفصيلًيا )اختياري

W�.ملحق: أجندة النقاش

W� االسـم بهـا  )موضـح  أبجديًـا  مرتبـة  بالحضـور  قائمـة  ملحـق: 

الحضـور. مـن  فـرد  لـكل  الشـركة(  واسـم  الوظيفـي  والمسـمى 

W� ملحـق: بعـض الصـور المختلفـة مـن النقاش )مع وضـع تعريف

تحـت كل صورة للحضـور بها(.

W	نصائـح لتحرير التقرير

W�.يتم إعادة صياغة التقرير باللغة العربية الفصحى

W� يتـم تقسـيم كل مداخلـة لعـدة نقـاط عـىل أن تضمـن كل نقطة

منفصلة. فكـرة 

W� يتـم حـذف أي مداخـالت ليـس لهـا عالقـة بالموضـوع أو أسـئلة

اسـتيضاحية للميسـر )ليـس المقصـود هنـا األسـئلة الرئيسـية 

التـي يتـم النقـاش حولهـا ولكـن المقصـود األسـئلة التـي يقـوم 

الميسـر فيهـا باالسـتيضاح واالستفسـار مـن المشـاركين(. 

W� يمكـن إعـادة ترتيـب حديـث المشـارك )عىل سـبيل المثـال: إذا

ذكـر أنـه سـيتحدث عـن ثـالث نقـاط وتحـدث عـن أربعـة يمكن 

تعديـل ذلـك، أو إذا خـرج عن السـياق ثم عاد لحديثـه، يتم حذف 

الحديـث خـارج السـياق ووضعـه فـي نقطـة منفصلـة إذا كان 

هاًما(.
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W� فـي حالـة اسـتخدام المتحدث اسـتعارة يتم وضـع المقصود من

كالمـه وليس التعبير المسـتخدم.

W� :المثـال عربيـة، عـىل سـبيل  اإلنجليزيـة إىل  الكلمـات  تحويـل 

)كـورس( يتـم تحويلهـا إىل )دورة تدريبيـة(، )أونالين( يتـم تحويلها 

إىل )عـن طريـق اإلنترنـت(.

W� ،كتابـة معانـي المصطلحـات باللغـة اإلنجليزيـة بالعربيـة بجانبها

مـع وضـع المصطلـح اإلنجليـزي بين قوسـين.

W�.مراجعة التقرير بالنسبة لقواعد اللغة العربية ولألخطاء اإلمالئية

W	نصائح لكتابـة ملخص التقرير

W� تـم التـي  المناقشـة  نقـاط  ألهـم  رئيسـية  عناويـن  وضـع  يتـم 

تناولهـا، وذلـك اعتمـادا عىل التقريـر المبدئـي بالمالحظات الذي 

تـم كتابتـه أثنـاء النقـاش مـن قبل المـدون، مع التأكـد من وضع 

عنـوان للتوصيـات.

W� يتم قراءة التقرير التفصيلي- بعد تحريره- أو االسـتماع لتسـجيل

الجلسـة مـرة أخـرى، ووضـع كل فكـرة تحـت العنـوان الرئيسـي 

الخـاص بها.

W� يتـم تلخيـص النقـاط الفرعيـة ودمجها تحـت العناوين الرئيسـية

وحـذف أي فكـرة مكررة.

W� يتـم تقسـيم بنـد التوصيـات وفقـا للموضوعـات المختلفـة أو

وفقـا لمتخـذ القـرار الـذي سـتكون التوصيـة فـي نطـاق عملـه.

W� مراجعـة ملخـص التقرير بالنسـبة لقواعد اللغـة العربية ولألخطاء

اإلمالئية.

٢٥ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر



W	التقرير تنسيق 

W�:أهمية تنسيق التقارير

W�.يدل عىل تنظيم الكاتب

W�.يسهل من عملية قراءة التقرير

W� العناويـن بيـن  والتفرقـة  الكلمـات،  بعـض  عـىل  بالتركيـز 

لـه. يتحـدث  الكاتـب  أن  القـارئ  يشـعر  والفرعيـة،  الرئيسـية 

W�)Mudir( - )Akhbar( :يتـم اختيـار خطـوط عربيـة للكتابـة مثـل

.(Arabic Transparent) - (Simplified Arabic)

W� يجـب التفرقـة بيـن العنـوان والمتن باسـتخدام التنسـيق بحث

ويقـل  سـمكا،  وأكثـر  حجمـا  أكبـر  الرئيسـية  العناويـن  تكـون 

االسـتعانة  يتـم  العناويـن.  مسـتويات  فـي  النـزول  مـع  ذلـك 

بالقائمـة المتوفـرة فـي برنامـج )MS Word( لتحديـد نـوع الكالم:  

 .)Normal( - )Heading 1( - )Heading 2( - )Heading 3(

W� )Bold( - )Italic( باسـتخدام:  الهـام  الـكالم  عـىل  التركيـز 

 .)Underl ine(

W� التأكـد مـن بيـن قوسـين مـع  المصطلحـات اإلنجليزيـة  كتابـة 

إنجليـزي. بخـط  كتابتهـا 

W�.استخدام عالمات الترقيم والفواصل

W� ،مراعـاة عـدم تـرك مسـافة بيـن الفصلـة والنقطـة ومـا قبلهمـا

وحـرف العطـف )الـواو( ومـا يليـه.

W� لـكل الفقرات مـع توحيد جهة الـكالم من اليمين )Justify( عمـل

إىل اليسار.

W� عنـد وضـع الصـور وكذلك عند وضـع التعليق تحتهـا يجب التأكد

مـن وضعهـا داخل إطار )Text Box( حتى يسـهل تحريكها. 

لمزيد عن تنسيق التقارير أنظر ملحق )10(.
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المالحق

٤



W	)1( ملحق 

معايير اختيار الشركات المقترح دعوتها

المركزي 1.  الجهاز  لتصنيف  )وفًقا  بالمحافظة  القطاعات  أهم  تمثيل 

للتعبئة العامة واإلحصاء(.

)وبالتالي تستقطب العديد من 2.  حجم الشركة ووزنها داخل المحافظة 

الخريجين الجامعيين الجدد(.

تقاطع تخصص الشركة مع التخصصات التي يتم خدمتها داخل المركز. 3. 

المنشأة خاصة وليست حكومية )نظًرا لوقف التعيين الحكومي كما أن 4. 

إجراءات التعيين به مختلفة(.

تعاون المنشأة السابق مع المركز.5. 

وجمعية  التجارية  للغرفة  ممثل  دعوة  عى  التأكيد  مع 

المستقبل  في  ستفيد  معهم  عالقات  لبناء  المستثمرين 

للوصول للشركات والتعاون المثمر معهم. 

يجب دعوة من ستضيف مشاركتهم للنقاش فقط حتى ال يشعر 

المدعو بالحرج من عدم قدرته عى اإلدالء برأيه، أو يعيق النقاش 

بمداخلة خارج السياق.

٣٠eeوالتنفيذeالتخطيطe:األعمالeألصحابeالمستديرةeالمائدة

المالحــــــق



W	)2( ملحق 

نموذج ألجندة اليوم

المائدة المستديرة حول

)يذكر عنوان الجلسة(

التسجيل والترحيب بالمشاركين11:00 - 11:05

مقدمة وتعارف الحاضرين11:05 - 11:15

عرض عن مراكز التطوير المهني بالجامعات ودورها11:15 - 11:25

نقاش مفتوح حول .........11:25 - 12:50

الختام والتوصيات12:50 - 01:00

فــي حالــة النقاشــات 

عبــر اإلنترنــت: يتــم 

إضافــة الجملــة التالية: 

ــر  ــية عب ــة نقاش )جلس
ــت( اإلنترن
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W	)3( ملحق 

نموذج خطاب الدعوة

السيد/ ة/...............

يسر )الجهة( أن تدعوكم لحضور المائدة المستديرة حول )الموضوع(،

)...( صباحًا/ الساعة  )التاريخ( من  الموافق  )اليوم(  يوم  والذي سيتم عقده 

ظهًرا إىل الساعة )...( صباحًا/ ظهًرا في )المكان(.

يهدف النقاش إىل )نبذة مختصرة عن األهداف الرئيسية للجلسة(، )مرفق 

لسيادتكم أجندة اليوم(.

برجاء تأكيد الحضور قبل يوم )يذكر اليوم( من خالل االتصال ب )يذكر اسم 

الشخص ورقم التليفون(، وفي حالة وجود أية استفسارات برجاء التواصل 

عىل هذا الرقم أيًضا.

وإننا إذ نرسل لسيادتكم هذه الدعوة، فإننا نتطلع لحضوركم وإثراء سيادتكم 

للمناقشة.

                   وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

التوقيع )االسم والصفة(

ملحوظة: يتم طباعة الخطاب عى الشكل المحدد للمركز 

استخدامه، مع الحرص عى وضع شعار الجامعة والمركز 

في أماكنهما.

فــي حالــة النقاشــات 

عبــر اإلنترنــت يتــم 

إضافــة الجملــة: وذلــك 

عبر اإلنترنت باستخدام 

.)Zoom( برنامــج
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نموذج خطاب رابط المائدة المستديرة 

في حالة النقاشات من خالل اإلنترنت

السيد/ ة/ ...............

تحية طيبة وبعد،،،

إيماًءا إىل قبول سيادتكم حضور المائدة المستديرة حول )الموضوع(، والذي 

سيتم عقده يوم )اليوم( الموافق )التاريخ( من الساعة )...( صباحًا/ ظهرًا إىل 

 ،)Zoom( برنامج  باستخدام  اإلنترنت  عبر  وذلك  ظهرًا،  )...( صباحًا/  الساعة 

مرفق لسيادتكم رابط التسجيل للنقاش:

)----------(

ترك  سيادتكم  من  سيطلب  للرابط،  الدخول  بعد  أنه  باإلحاطة  التكرم  برجاء 

االسم والبريد اإللكتروني الخاص بكم حتى يمكنه إرسال رابط الدخول المباشر 

للنقاش عىل البريد اإللكتروني، لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالتأكد من 

إدخال البريد اإللكتروني بشكل سليم. وتوفيرا للوقت يوم النقاش، يمكنكم 

بدء التسجيل من اآلن وسيقوم البرنامج بإرسال رابط الدخول لسيادتكم عىل 

الفور ليتم استخدامه يوم النقاش.

جهاز  المحمول/  الهاتف  عىل   )Zoom( برنامج  تحميل  من  التأكد  برجاء 

الحاسب اآللي الذي سيتم الدخول منه. وفي حالة الرغبة في الحصول عىل 

دعم فني بخصوص التعامل مع البرنامج برجاء االتصال بالرقم التالي: )ذكر 

رقم أحد المنسقين بالمركز(. نتطلع للقائكم وإثراء سيادتكم للمناقشة. 

  وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

التوقيع )االسم والصفة(
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نموذج قائمة متابعة الشركات المدعوة 

وممثليها

اسم

الشركة

اسم

المدعو
الوظيفة

رقـم

التليفون

البريد 

اإللكتروني

لديه 

 WhatsApp
للتواصل

نعم/ ال

قام بتأكيد 

الحضور

نعم/ ال
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القواعد العامة للمائدة المستديرة

رفع األيدي للحصول عىل الكلمة حتى ال يتم مقاطعة اآلخرين. ◄

احترام اآلراء، واالختالف مع الفكرة نفسها وليس الشخص. ◄

االلتزام باألجندة عند التطرق للموضوعات المختلفة. ◄

االلتزام بالوقت المحدد لكل مداخلة. ◄

القواعد العامة في حالة النقاشات عبر اإلنترنت

اختيار وضع الصامت للميكروفون في حالة عدم الحديث. �

استخدام الفيديو اختياري )يفضل فقط فتحه في نهاية الجلسة للصورة الجماعية(. �

استخدام خاصية رفع األيدي للحصول عىل الكلمة حتى ال يتم مقاطعة اآلخرين. �

احترام اآلراء، واالختالف مع الفكرة نفسها وليس الشخص. �

االلتزام باألجندة عند التطرق للموضوعات المختلفة. �

االلتزام بالوقت المحدد لكل مداخلة. �
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بعض المؤشرات المقترحة لقياس نجاح 

المائدة المستديرة

إن قياس نجاح أي مائدة مستديرة اعتماًدا عى مؤشرات 

المحايد  التقييم  يساعد عى  أن  للقياس من شأنه  قابلة 

للنقــاش واســتخالص دروس مســــتفادة والعمـل عى 

الدائم له، وفيما يلي بعض المؤشرات المقترحة  التطوير 

التي يمكن االعتماد عليها لتحقيق هذا الغرض:

عدد الشركات المشاركة في النقاش )ال يقل عن ١٠ شركات(. ◄

عدد األخبار الصحفية التي سيتم نشرها )ال يقل عن خبرين(. ◄

)عىل  ◄ إليها.  الوصول  تم  التي  للتطبيق  القابلة  التوصيات  عدد 

األقل ثالثة توصيات رئيسية جديدة(.

هدف  ◄ بكل  متعلقة  بمداخالت  المشاركة  الشركات  كل  اشتراك 

من أهداف النقاش.

رضا المشاركين عن الجلسة )ويمكن قياسه باستبيان صغير يتم  ◄

ملئه في نهاية الجلسة(.
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الجدول الزمني لتنظيم المائدة المستديرة

بعد الحدث يوم 
الحدث

قبل الحدث

أسبوعين يوم يوم 3 أيام أسبوع أسبوعين شهر المسؤول النشاط

تحديد موضوع وأهداف 

الجلسة

تحديد المشاركين المحتملين 

تحديد مكان عقد الجلسة

تحديد موعد عقد الجلسة

وضع أجندة عامة للنقاش

تحديد الميزانية والتكلفة 

المتوقعة

تحديث العرض التقديمي عن 

المركز

دعوة المشاركين

تحضير الفريق النهائي للجلسة

التعاقد عى الضيافة

تجهيز المواد التي سيتم 

توزيعها

التأكيد عى المشاركين

تجهيز قائمة الحضور النهائية

تسجيل المشاركين

تسجيل النقاش

كتابة خبر صحفي عن النقاش

اجتماع فريق العمل لتقييم 

النقاش

كتابة تقرير النقاش التفصيلي
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أسئلة إرشادية لتنظيم المائدة المستديرة

ما هو موضوع المائدة المستديرة وما هي أهدافها؟ ◄

من هم المشاركين المحتملين؟ ◄

متى وأين سيتم عقد اللقاء؟ ◄

ما هي الميزانية المتاحة، وما هي التكلفة المتوقعة؟ ◄

كيف سيتم تقسيم وقت النقاش )أجندة الحدث(؟ ◄

إضافة  ◄ ذو  ليكون  المركز  عن  التقديمي  العرض  تحديث  يمكن  كيف 

للمشاركين؟

كيف سيتم توزيع األدوار عىل المنظمين؟ ◄

ما هي وسائل اإلعالم التي سيتم التواصل معها بالخبر الصحفي عن  ◄

المائدة المستديرة؟

ما هي المحاور الرئيسية التي سيتم تقسيم نقاط المناقشة والتوصيات  ◄

وفًقا لها؟

من هم أصحاب المصالح الذين سيتم إرسال التقرير لهم؟ ◄
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تنسيق التقارير

ضبط الصفحة: ◄

Page Layout          Page setup
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◄ )Portrait( يتم اختيار اتجاه الصفحة ليكون

يتم تحديد الهوامش كالتالي: ◄

Top: 3 cm Bottom: 3 cm Left: 3 cm Right: 3 cm

ضبط صفحة الغالف ◄

W�)Borders( ثم )Home( يتم وضع إطار للصفحة األوىل من
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)Header and Footer( ضبط الهوامش

◄  ،)Header( عن طريق الضغط مرتين عىل مساحة الـ )Header( وضع عنوان التقرير بخط صغير في الـ

مع التأكد من اختيار )Different first page( حتى ال يظهر العنوان في صفحة الغالف.

◄ .)Borders and Shading( يتم وضع عنوان التقرير وإحاطته بهامش من تحته عن طريق

◄                                                 )Page numbers( ثم )Insert( وضع أرقام الصفحات في الهامش السفلي من خالل

.)Bottom of page( ثم

اسم التقرير وتحته هامش

توثيق نقاش المائدة المستديرة

Header

4١ دليل المراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر



 وضع قائمة المحتويات

العنوان  ◄ )Heading 1( وما هو  الرئيسي  العنوان  ما هو  توضيح  لذلك عن طريق  التقرير  تجهيز  أواًل: 

الفرعي )Heading 2( واختيار الخط المناسب لكل منهما.
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◄  Table of( ثم اختيار )References( ثانًيا: وضع قائمة المحتويات بشكل أوتوماتيكي، وذلك من خالل

.)contents

وضع الصور والجداول ◄

يجب أوًال وضع إطار عن طريق )Insert( ثم )Text Box(، ثم يتم اختيار مقاس اإلطار المناسب، ثم يتم 

.)Table( أو )picture( ثم ،)Insert( الوقوف داخل اإلطار ثم الضغط عىل

عند الرغبة في وضع تعليق تحت الصورة، يتم وضع إطار جديد عن طريق )Insert(، ثم )Text Box(، ثم 

يتم اختيار اإلطارين مًعا باستخدام )Shift( والضغط عىل اإلطارين، ثم يتم جمع إطار الصورة وإطار التعليق 

مًعا )Grouping( حتى يسهل تحريكهم.
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