
تأمين أجهزة حاسب آلي للوحدات التدريبية 1432هـ
جه��ة المناقصة:  مؤسس��ة العام��ة للتدريب التقن��ى والمهنى 

بالرياض /إدارة المشتريات المركزية - المناقصات   
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/19ه� 
موعد فتح المظاريف: 1432/6/20ه� 

استكمال المركز الحضاري بالبدائع
جهة المناقصة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 10000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/13ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/6/14ه�

استكمال إنشاء المعهد العالي التقني للبنات ببريدة
جه��ة المناقصة:  مؤسس��ة العام��ة للتدريب التقن��ى والمهنى 

بالرياض/المشتريات المركزية - المنافسات 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/6/18ه� 
موعد فتح المظاريف:  1432/6/19ه�

توريد و تركيب أجهزة و معدات و مستلزمات طبة 
لصالح مركز األمير ســلطان لطــب و جراحة القلب 

القصيم
جه��ة المناقصة:  المديري��ة العامة للش��ئون الصحية بمنطقة 

القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/27ه� 
موعد فتح المظاريف: 1432/6/28ه�

إنشاء المعهد المهني الصناعي بسجن الباحة
جه��ة المناقصة:   مؤسس��ة العامة للتدري��ب التقنى والمهنى 

بالرياض /إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/7/4ه� 
موعد فتح المظاريف:  1432/7/5ه�

إنشاء المعهد المهني الصناعي بسجن حائل
جه��ة المناقصة:   مؤسس��ة العامة للتدري��ب التقنى والمهنى 

بالرياض /إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/7/2ه� 
موعد فتح المظاريف:  1432/7/3ه�

 مجلة الحسبة 
إدارة العالقات العامة واإلعالم بالرئاسة العامة دار النشر

لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر
1432ه�سنة النشر
الحسبة واالحتسابموضوع الكتاب

تجارة الرياض
غرفة الرياضدار النشر
 غرفة الرياضسنة النشر
مجلة اقتصاديةموضوع الكتاب

تجارة جازان 
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازاندار النشر
1432ه�سنة النشر
نشرة دورية اقتصاديةموضوع الكتاب

التقرير الفنى السنوى ) رقم 31 ( 
مركز األبحاث الزراعية بالقصيم / عنيزةدار النشر
1429ه�سنة النشر
األبحاث الزراعيةموضوع الكتاب

كتالوجات وأقراص مد مجة وكتيبات 200 شركات كورية 
قسم التجاري في سفارة كورية في المملكةدار النشر
 2011 مسنة النشر
تعريف السلع مختلفة الكوريةموضوع الكتاب

كتلوجات للمنتجات الماليزية 
 السفارة الماليزية )المفوض التجاري(بجدةدار النشر
 2011سنة النشر
 تعريف بالسلع والمنتجات الماليزيةموضوع الكتاب

الحوار الوطني و دوره في تعزيز األمن الوطني 
للمملكة العربية السعودية 

 مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطنيدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 الحوارموضوع الكتاب

الحوار األسرى 
 مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطنيدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 التحديات و المعوقات دراسة وصفية تحليليةموضوع الكتاب

أسرار الحوار و االقتناع 
 مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطنيدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 نماذج حوارية من السيرة النبويةموضوع الكتاب

دور األسرة السعودية 
 مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطنيدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 في تنمية الحوار لدى األبناء من منظور تربوي إسالميموضوع الكتاب

استكمال إنشاء سوق الخضار بمدينة بريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 2500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/12ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/6/13ه�

تأميــن ألعاب أطفــال لحدائــق و منتزهات جنوب 
بريدة

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/11ه�
موعد فتح المظاريف: 1432/6/12ه� 

تنفيــذ تقاطع طريق الملــك عبدالعزيز مع طريق 
الملك خالد ببريدة

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 15000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/12ه� 
موعد فتح المظاريف: 1432/6/13ه�

 
استكمال إنشاء وتطوير المدفن الصحي ببريدة

جهة المناقصة:  أمانة منطقة القصيم   
قيمة النسخة: 2500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/12ه� 
موعد فتح المظاريف: 1432/6/13ه�

صيانة ونظافة مركز الملك خالد ببريدة
جهة المناقصة:  أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/12ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/6/13ه� 

إنشاء جسور مشاة بالبدائع
جهة المناقصة:  بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/6/13ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/6/14ه� 

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بابها
جه��ة المناقصة:   مؤسس��ة العامة للتدري��ب التقنى والمهنى 

بالرياض /إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/7/9ه� 
موعد فتح المظاريف:  1432/7/10ه�

انشاء ســور لمركز صحى الزهرة بعنيزة ) المرحلة 
الثانية

جهة المزايدة:    المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/7/5ه� 
موعد فتح العطاءات:  1432/7/6ه�

حصر و توثيق و تسجيل الممتلكات البلدية
جهة المزايدة:      بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/9/7ه� 

موعد فتح العطاءات:  1432/7/8ه�

التخلــص مــن النفايــات وردم المســتقعات43 
)تامين معدات و قالبات(

جهة المزايدة:  بلدية محافظة المذنب
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/5/29ه� 
موعد فتح العطاءات:  1432/6/1ه�

نظافة وسط المدينة
جهة المزايدة:  بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/6/7ه� 

موعد فتح العطاءات:  1432/7/8ه�

حصر و توثيق و تسجيل الممتلكات البلدية
جهة المزايدة:  بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1432/6/7ه� 

موعد فتح العطاءات:  1432/7/8ه�

إنتاج األغذية والعصائر 

 شركة اوريكس الند للصناعات الغذائية والربيعاالسم

 جمهورية مصر العربيةالدولة

العنوان: مدينة العاشر من رمضان - منطقة -B4 قطعة 38العنوان

 0020102909770الهاتف

  0020102361988الفاكس

e-mail http://www.elrabeegroup.com

http://www.elrabeegroup.com الموقع

االسفنج والفرشات الطبية 

 syrofoamاالسم

 الجمهورية العربية السورية - حلب - سورياالدولة

  00963214711211الهاتف

 00963214711210الفاكس

e-mailmardinco@scs-net.org 

 http://www.syrofoam-sy.comالموقع

معدات اتصاالت هاتفية 

 Harris Corporationاالسم

الواليات المتحدة االمريكيةالدولة

- Harris Corporation Headquarters 1025 West NASA العنوان
Boulevard Melbourne, Florida 32919-0001

 9207-727-321-1الهاتف

 7747-442-800-1الفاكس

e-mailbrandisi@harris.com 

 http://www.harris.comالموقع

تصنيع و تصدير األثاث. 

 Ndesignاالسم

 تركيا - اسطنبولالدولة

00902247148068 الهاتف

00902247148192 الفاكس

e-mail info@design.com

http://www.hadimmobilya.com.tr الموقع

تصنيع حديد المباني والجسور 

 Steel Tech Internationalاالسم

 باكستان - Dil Muhammad Road, Lahore, Pakistanالعنوان

 00924237320787الهاتف

00924237124968  الفاكس

e-mailinfo@ steeltechint.com

 http://www.steeltechint.comالموقع

معدات ومكائن تصنيع المواد الغذائية 

Cim Tecknomatik االسم

أسبانياالدولة

 Creueta, 25 Nave A-1 Pol. Ind. La Creueta 08130  العنوان
Santa Perpètua de Mogoda )Barcelona(

0034935741878 الهاتف

0034935740807 الفاكس
e-mail exports@cimtecknomatik.com
http://www.cimtecknomatik.com الموقع

تجارة األحذية والجلديات 

Capriccio.S.L االسم

اسبانيا  الدولة

 C/Camino de Lorca nº 6, -La Encarnación-Caravacaالعنوان
de La Cruz CP: 30410 Murcia. España 

0034968704080 الهاتف

968.70.40.21 الفاكس

e-mail capiccio@kannashoes.com

http://www.kannashoes.com الموقع

تجارة مكائن الطباعة

 LATITUDE MACHINERY CORPاالسم

  تايوان -  Shin Wu Shiangالعنوان

0929 497 3 886+الهاتف

1099 477 3 886الفاكس

e-mail sales@lmc.com.tw

http://www.lmc.com.tw الموقع

إنت��اج الوصالت ال��دوارة والمس��تخدمة في مع��دات وماكينات 
مصانع البالستيك والنايلون ومصانع تعبئة المياه 

 MECHANICAL ENGINEERS AND CONTRACTORS االسم
)MEC(

العنوان
Amman 11118 Jordan 

 King Abdullah Industrial City Sahab Street 17 P.O.
Box: 6324

984 23 40 )6 00962( الهاتف

279 29 40 )6 00962(الفاكس

e-mail factory@mecjo.com

http://www.mecjo.com الموقع

أسمنت وجبس

EL ALTERON, S.L االسم

 Carretera Nacional 340 Km 867 Masalaves, 46292 العنوان
Valencia Spain

 2440884-96 )0034( الهاتف

e-mail export@elalteron.com

http://www.elalteron.com الموقع

اإلنارة واإلضاءة

layrton االسم

 أسبانياالدولة

 ndustrias Ventura, S.L. Autovía de logroño, Km. 11,5 العنوان
50180 UTEBO )Zaragoza - España(

39 06 77 976 34 الهاتف

11 45 77 976 34 الفاكس

e-mail info@layrton.com

http://www.layrton.com الموقع

مفارش وسرر 

Domestic And Foreign Trade Com االسم

 تركياالدولة

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar Sokak No:18العنوان

00903322391625 الهاتف

00903322391629 الفاكس

e-mail info@dosem.com.tr

 http://www.dosem.com الموقع

 35 - 50 % نسبة التخفيضشركة عالم الروائع المحدودةاسم المنشأة

 التحف و الهداياالسلع المخفضةبريده - الصفراءالعنوان

45 يومعدد األيام1432/5/27ه� 1432/7/12ه�التاريخ

 شركة المتحدون السعوديةاسم المنشأة
 10  - 30 %نسبة التخفيضللشيكوالته و الهدايا المحدودة

 بريده - مقابل مستشفى الوالدةالعنوان
حلويات و الهداياالسلع المخفضةو األطفال

45 يومعدد األيام1432/5/27ه�    1432/7/12ه�التاريخ

 20 - 70 % نسبة التخفيضشركة دار البندر العالميةاسم المنشأة

مالبس جاهزةالسلع المخفضةبريده - العثيم مول بوابة  5-4العنوان

45 يومعدد األيام 1432/5/6ه�   1432/6/21ه�التاريخ

 15 - 45 %نسبة التخفيضشركة راحتكم التجارية المحدودةاسم المنشأة

أثاث منزليالسلع المخفضةبريده - طريق الملك خالدالعنوان

45 يومعدد األيام1432/5/21ه�   1432/7/6ه�التاريخ

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية العدد الخامس العشرون - جمادى الثاني 1432هـ الموافق مايو ويونيو 2011 م



تنويه: يلزم التأك�د من تاريخ المعرض مع الشركة المنظمة
www.qcc.org.sa :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule May. & Jun. 2011 - المعارض المؤتمرات األسواق المحلية خالل شهر مايو ويونيو 2011م
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference
التصنيف

Trade Show Classifications
تاريخ المعرض

Date of Event
مكان إقامة المعرض /البلد

Country /Place of Events
المنظمون

Organizer

المعرض السعودي لتكنولوجيا المياه
Saudi Water Technology 2011 

 أحدث منتجات وحلول االستصالح المائي، وأفضل 
المملكة العربية السعودية 29 مايو - 1 يونيو 2011نظم وتقنيات المحافظة على المياه وتوزيعها. 

الرياض

 مركز معارض الرياض الدولي
http://www.qcc.org.sa/info%40recexpo.com 

esales@recexpo.com 

معرض تايبيه لتكنولوجيا المعلومات
COMPUTEX TAIPEI 2011

 االتصاالت ، المنتجات إلكتروضوئية، األجهزة 
الطرفية، البرمجيات والنظم الحاسوبية، اللوحات 
الحاسب الشخصي رئيسية والكروت اإلضافية، 

أجهزة تخزين البيانات والوسائط المتعددة الرقمية 
والسمعية والبصرية، وأنظمة التشغيل اآللي 

للمكاتب ، والمنتجات االلكترونية الرقمية

 تايوان - تايبية29 - 31 مايو 2011
Taiwan External Trade Development Council  

http://www.computextaipei.com.tw 
thomas@taitra.org.tw 

معرض البناء السعودي  
Saudi Build - The PMV 2011

 أحدث المعدات والمنتجات والخدمات والتقنيات 
في هذه الصناعة. المعرض الدولي الرائد لمعدات 
البناء والمنشآت واآلالت والمركبات أكبر آالت البناء 

المعارض في المملكة

المملكة العربية السعودية 29 مايو - 1 يونيو 2011
 شركه معارض الرياض المحدودهالرياض

المعرض الدولي لصناعة وتغليف المأكوالت
وتجهيزات الفنادق

 صناعة المأكوالت وأحدث تجهيزات الفنادق 
 29 مايو - 1 يونيو 2011ومعدات التغليف والتعبئة

المملكة العربية السعودية
 مركز جدة الدولي للمعارض 

والمؤتمرات
 شركة الحارثي للمعارض المحدودة - جدة

المملكة العربية السعودية7 - 13 مايو 2011لألثاث والديكورالمعرض السعودي الدولي التاسع عشر لألثاث والديكور
مركز معارض الظهران الدولي

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
http://www.diec.com.sa

معرض السعودى الدولى للمفروشات والديكور الداخلي
 FURNIDEX arabia( Saudi Arabia’s 2nd(

 International Exhibition for Furniture,
Furnishings, Hometex & Decor

: مواد التزيين والزخرفة والسجاد والموكيت 
وأغطية الجدران والستائر وأقمشة الديكور، 

المنتجات الفنية وإكسسوارات آالت تصنيع األثاث، 
تجهيزات المحال التجارية وأماكن الترفيه، األبواب 

الخشبية والمعدنية واألسقف المستعارة واألرضيات، 
تقنيات اإلنارة الحديثة الداخلية والخارجية وشاشات

المملكة العربية السعودية8 - 11 مايو 2011
مركز جدة للمنتديات و الفعاليات

شركة الحارثي للمعارض المحدودة - جدة
ace@acexpos.com

معرض دبي لأللمونيوم
ALUMINIUM DUBAI 2011

لمنتجات األلومنيوم والتكنولوجيات واالستثمارات 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارضاالمارات العربية المتحدة 9 - 11 مايو 2011في منطقة الشرق األوسط

معرض دبي العالمي لالستثمارات العقارية
INTERNATIONAL PROPERTY SHOW DUBAI 2011

قاعة الشيخ راشد10 - 12 مايو 2011البناء والعقارات
مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارضوقاعة الشيخ مكتوم

معرض العدد واألدوات الميكانيكية
THE HARDWRE + TOOL SHOW 2011

قطاع العدد واألدوات الميكانيكية، ويعد المعرض 
منصة تجمع التجار والمتخصصين في صناعة العدد 
واألدوات الميكانيكية، وموزعيها في منطقة الشرق 

األوسط وعدد من مناطق العالم

مركز دبي التجاري العالمياالمارات العربية المتحدة 10 - 12 مايو 2011

تونس11 - 19 مايو 2011مجال الطاقةالمعرض الدولي الثالث للخدمات البترولية والطاقة
وزارة الصناعة و التكنولوجيا فى الجمهورية التونسية

contact@petroserv-salon.com
http://www.petroserv-salon.com

معرض الصحة الدولي معرض متخصص في معرض الصحة الدولي
معرض الكرم12 - 15 مايو 2011اللوازم والمعدات الصحية

غرفة التجارة و الصناعة الجنوب الشرقى فى الجمهورية التونسية
 http://www.fkram.com.tn

itf.com@fkram.com.tn

المجموعة العربية للمعارض و المؤتمرات دمشق - سوريامدينة المعارض دمشق12 - 16 مايو 2011قطاع البناء والتشييدالدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للبناء
http://www.arabiangroup.com

المعرض والملتقى السعودي الدولي للمياه والكهرباء 
وتوليد الطاقة 2011

أجهزة تقطير مياه، ومحطات توليد الطاقة، 
والمولدات، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، 

واألجهزة الثقيلة. للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة
شركة معارض الظهران الدولية للمعارضفي معارض الظهران الدولية15 - 17 مايو 2011

GITEX 2011 معرض جيتكس السعودى

منتجات وخدمات وأنظمة اإلتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات ومعدات اإلتصاالت والشبكات وبرمجيات 

وحلول تكنولوجيا المعلومات وأتمتة المكاتب 
وأحدث أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة 
والهواتف النقالة وأجهزة الوسائط المتعددة 

وغيرها من المنتجات الرقمية األخرى. كما سيتم 
أيضًا عرض سلسلة من األجهزة والمعدات 

التعليمية والترفيهية القائمة على التكنولوجيا

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 16 - 19 مايو 2011
والمعارض

شركه معارض الرياض المحدوده
 http://www.saudigitex.com

info@recexpo.com

شركه معارض الرياض المحدودهالرياض16 - 19 مايو 2011تقنية االتصاالتمعرض االتصاالت السعودي

ملتقى قطر الدولي الثاني
 لسيدات األعمال

ويتضمن جدول أعمال الملتقى عدة محاور 
منها “سيدات األعمال وجهًا لوجه مع التغيرات 
االقتصادية: التحديات تصبح فرصًا “ و “ وسائل 
التمويل المتاحة لسيدات األعمال.”. و “ القيادة 

المرتكزة على الذكاء العاطفي” و “التحديات التي 
تواجهها سيدات األعمال في الشركات العائلية

قطر - مؤسسة قطر للتربية 17 - 18 مايو 2011
Interactive Business Network )IBN(والعلوم وتنمية المجتمع

THE HOTEL SHOW 2011 معرض الفنادق
قطاع الضيافة الذي يتميز بعرض تشكيلة شاملة 

من أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات ذات 
الصلة في سائر أنحاء المنطقة

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 17 - 19 مايو 2011
مركز دبي التجاري العالميوالمعارض

The Office Exhibition 2011 معرض المكاتب
معرض المكاتب كافة المصنعين والموردين 
والعاملين في مجال تجهيزات المكاتب البنية 

التحتية والتصميمات والتطوير
مركز دبي التجاري العالميقاعات الشيخ سعيد 1 , 2 , 173 - 19 مايو 2011

http://www.dwtc.com

 E-gov معرض البحرين الدولي للحكومة االلكترونية
Forum & Exhibition

تقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة االتصاالت 
البحرين17 - 19 مايو 2011وتقنية المعلومات

هئية البحرين للمعارض و المؤتمرات
 bseng@batelco.com.bh

http://egovconf.org.sa

إدارة اللجان:

اللجنةاإلصدار
لجنة التمورحشرات النخيل الشائعة بالمملكة

اللجنة الزراعيةجيل جديد من التسميد ) السليكون(

مركز سيدات األعمال : 

اللجنةاإلصدار

معهد تدريب مخطط عام للدورات التدريبية
غرفة

السعرالمدةالدورة
إستراتيجية التميز في خدمة 

العمالء
2011-05-21م
3 أي���������������ام

 800ريال
خصم للمجموعات

التوجهات اإلستراتيجية في 
الموارد البشرية

22-10-2011 م 
1500ريال5 أ ي������������ام

 5 - 11 - 2011 ممدراء وقيادات األلفية الثالثة
1500ريال 5 أي�������������ام

 12-11-2011مالقراءة السريعة بأسلوب النجمة
800ريال4 أي��������������ام

أخي رجل األعمال – أختي سيدة األعمال :
نس��عى في هذا اللقاء المفتوح م��ع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومنس��وبي الغرف��ة ف��ي تلق��ي اقتراحاتك��م وأراءك��م ، وإيضاح 
األدوار والخدمات التي نقدمه��ا والتي نعمل على تطويرها دوما 
إلرضائكم وتحقيق طموحاتكم ، ونسعد في تلقي مقترحاكم  من 

.  info@qcc.org.sa خالل البريد اإللكتروني

رؤيتنا:
نتطل��ع أن تكون الغرفة نموذجُا يحتذي  به في تحقيق طموحات 

المنتسبين ودعم أهداف التنمية.

الرسالة :
الس��عي الى تقديم خدم��ات مميزة تمكن منتس��بي الغرفة من 
رجال وسيدات االعمال من اكتس��اب وتنمية قدراتهم التنافسية 
واس��تغالل ف��رص االس��تثمار ف��ي المنطق��ة باس��تخدام نظ��م 
 اداري��ة حديث��ة وكوادر بش��رية مؤهلة وبيئ��ة تنظيمية محفزة.

اهدافنا :
المس��اهمة في توفير ودع��م الفرص االس��تثمارية. ودعم 	 

ومساندة المنشات الصغيرة والمتوسطة.
توس��يع قاع��دة االنتس��اب وم��ن ثم زي��ادة االنتف��اع من 	 

الخدمات التي تقدمها الغرفة والس��عي المس��تمر لتحقيق 
رضا المستفيدين.

تحقيق ش��راكة مجتمعة مستدامة لتحس��ين بيئة االعمال, 	 
والكشف عن الفرص االستثمارية بالمنطقة وتعظيمها.

تنمية الموارد المالية للغرفة تمكينا لها من القيام بالمهام 	 
التنظيمية واالس��تمرار في تحقيق رسالتها وتحفيز الطاقات 

االبداعية بها.
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