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ػاضطػدطظ
ػ

،ػاضجاططها ػسيػضوءػاضتربغظػاضحدغثظػواضدورػاضذيػتضطضعػبه ػػ
واضطرحضههظػاضتارغخغههظػاضتههيػغطههرػبؼههاػاإلظدههانػسههيػرصههرظاػسههيػ ههلػػػػ

صضغهظػػاضطتعغرا ػاضؼائضظػسيػطجالػاضؼظددظػاضبذرغظ،ػبادرػرطغهدػػ
ضطضهههومػاضصههرسظػبجاططهههظػاضطثظهههىػإضههىػتذهههصغلػ ػػضجهههانػػػاضتربغههظػضػ

سههيػتطههوغرػاضططضغههظػاضتطضغطغههظػػػػطؼههم ػصراسههدػاالرذههادػاضتربههويػػ
وتأدهههغسػشوارهههدػاضطذهههارصظػواضتغارهههلػووضهههعػاضػهههرارا ػضبظهههاءػػ

ػ.ظػاضطدتػبلػبطاػغحطض ػطنػطتعغرا رضيػطواجؼػاضػادرةاضذخصغظػ
جبها ػػوطنػعهذاػاضطظطضهيػغرغهرظػظ هامػاإلرذهادػاألصهادغطيػواػػػػػػ

رضههىػطرسههيػاضططضغههظػاضتطضغطغههظ،ػاضطؤددههظػاضتطضغطغههظػواضطاضهه .ػػػػػ
وتتجضىػعذهػاضواجبا ػسهيػطجطهلػاضهظ مػواضضهوائدػاإلدارغهظػواضغظغهظػػػػػػػ
واألصادغطغههظػاضتههيػتههظ مػظذههاطػاضططضغههظػاضتطضغطغههظػبطخرجاتؼهها.ػػ
وغظغردػاإلرذهادػاألصهادغطيػباضهدورػاضحغهويػاضهذيػغططهلػرضهىػظػهلػػػػػػػػػ

جاططغههظػوتوضههغدػاألبطههادػاضطختضغههظػضؼههذهػاضصهورةػاضطاطههظػضضحغههاةػاضػ
ػاضصورةػضضطاض .

صطصههونػوتطذههغ اػطههعػعههذاػاضههظؼه،ػسههانػاعتطاطظههاػباضطاضهه ػػػػػ
سيػ هلػوجهودػإدارةػسارضهظػتهظؼهػػػػػػ-ػسيػاضططضغظػاضتطضغطغظػىرئغد

اضهههظؼهػاضغطهههالػسهههيػتطاطضؼهههاػطهههعػطصوظههها ػاضططضغهههظػاضتطضغطغهههظػػػ
وإرذههادهػػغجطضظههاػدائطههاػظططههلػرضههىػتوجغؼهه ػ-بأبطادعههاػاضطختضغههظ

وطتابطت ػوتػغغمػإظجازات ػوطداردت ػسيػاضصذفػواضتطرفػرضهيػػ
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 األكاديمىوحدة اإلرشاد 

ػظطتخصصهػػوحهدةػاضطػبا ػاضتيػتواجؼه ػوتحهدػطهنػتػدطه ػ،ػطهنػخه لػػػػػػػ
توضىػاالضط عػبطؼامػاإلرذادػبطصوظات ػاضطختضغظػبصغاءةػراضغظػت

وسطاضغههظػضضوصههولػإضههىػتحػغههيػاضتههوازنػاضظغدههيػواالجتطههاريػألعههمػػػػػ
ػضغطغظػوعوػاضطاض .طصونػسيػاضططضغظػاضتط

وضطاػصهانػظجهااػاضططضغهظػاضتطضغطغهظػطرعهونػبطهدىػادهتجابظػػػػػػػػ
وتغارههلػاضطاضهه ػسههيػاضبغئههظػاضجاططغههظ،ػضههزمػأنػتتههوسرػضهه ػصاسههظػػػػػػ
اإلطصاظا ػاألدادغظػسيػاضبغئظػاضتطضغطغظػاضتيػتحث ػرضيػاإلبهداعػػ

ا ػباضظدهبظػضضطاضه ػاضجهاططيػسهيػػػػػطهػواالبتصار،ػوتتطثهلػعهذهػاضطػوػػ
يػسهههيػاضططضغههظػاضتطضغطغههظػوإشباضههه ػرضههىػدرادهههظػػػػاالظههدطااػاضغطضههػػ

اضتخصصػاضذيػطاضطاػرز ػسغ ،ػوغتطززػعذاػاضذطورػبهاألطنػاضظغدهيػػػ
ػذهروطػطنػخ لػسؼط ػضضوائدػواألظ طظػوإضطاطه ػباضخطهظػاضدرادهغظ،ػوػػػ

،ػاضتػهههدغرا ػاضتراصطغهههظػوإجهههراءا ػاضتدهههجغلاضظجهههااػ،وحدهههابا ػ
ض ؛ػضغذههطرػواضتواصههلػطههعػاضػظههوا ػاإلرذههادغظػبصههلػغدههرػودههؼوػػػ

ػ.سيػاضبغئظػاضجاططغظػسطالبوجودهػاالجتطاريػصطضوػ
ػ

ػ-طغؼومػاإلرذادػاألصادغطي:
اإلرذادػاألصادغطيػرصًظاػأدادًغاػوطحورًغاػسهيػاضظ هامػػػػغطثل

اضتطضغطهههي،ػحغهههاػغطهههدػادهههتجابظػطوضهههورغظػضطواجؼهههظػطتعغهههرا ػػػ
اجتطارغهههظػواشتصهههادغظػوإظدهههاظغظػسهههيػصهههض ػاضظ هههامػوسضدهههغت ػػ

دارسػضغتواصهلػطهعػػػرضيػصوظ ػغدتجغ ػضحاجا ػاضاضتربوغظ،ػر وةػ
ػ.ػػاضتطضغمػاضجاططي
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وغتطثلػاإلرذادػاألصادغطيػسهيػطحهوريػاضططضغهظػاإلرذهادغظ:ػػػػػ
اضطؤددظػاضتطضغطغظػواضطاض ،ػوغطززػعذاػاضدورػاضطرذهدػاألصهادغطيػػػ

اإلرذهادػاألصهادغطيػطغضهظػاضدهظظػػػػػػوحدةاضطختصػاضذيػغططلػطنػخ لػ
اإلرذههادػاألصههادغطيػبههوريػوتغؼههمػػاألصادغطغههظ.ػوتتصاطههلػرطضغههظ

جطغعػأطرافػاضططضغظػاإلرذادغظ؛ػبؼهدفػتوجغه ػاضطاضه ػإضهىػاظده ػػػػػػ
اضطهههريػالختغهههارػأسضهههلػاضدهههبلػبؼهههدفػتحػغهههيػاضظجهههااػاضطظذهههودػػ

ػػػواضتصغفػطعػاضبغئظػاضجاططغظ.
طرغههيػتزوغههدػاضطضبههظػباضطؼههارا ػ رههنػوغتحػههيػعههذاػاضؼههدف

وطظاشذهظػػ اضدرادياألصادغطغظػاضطتظورظػاضتيػترسعػطنػتحصغضؼمػ
صطههاػغتضههطنػأغضههًاػتورغههظػاضطضبههظػبضههوائدػػػػػػػ،ططوحههاتؼمػاضطضطغههظػ

ذضههمػطههنػخهه لػخههدطا ػإرذههادغظػطتظورههظػػ صههلػ،وشههواظغنػاضجاططههظ
واالدتذههارا ػ صاإلرذههادػاألصههادغطيػاضغههرديػواضبههراطهػاإلرذههادغظ

ػ.اضطختضغظ
غداردػاإلرذادػاألصادغطيػاضطه  ػرضهيػػػػوباإلضاسظػإضيػذضم،،ػ

سؼمػواتخاذػاضػرارا ػاضطظادبظػاضطتطضػهظػبطدهتػبضؼمػػػبضورةػأعدا
صهههوىػطهههنػجطغهههعػاألصهههادغطيػواضطؼظهههيػرهههنػطرغهههيػاالدهههتغادةػاضػػ

ػ.ػػاإلطصاظغا ػاضطتاحظ
وغططلػاإلرذادػاألصادغطيػبادتطرارػرضىػتبدغطػوتدهؼغلػػ
اإلجراءا ػاإلدارغظػبؼدفػتػدغمػأسضلػاضخدطا ػوأجودعاػضضطاض ػسهيػػ

دةػاضذاطضظػاضتيػتدطىػإضغؼاػاضصضغظػزطنػشغاديػوسيػططاغغرػاضجو
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سهههيػ هههلػازدغهههادػودهههائلػاالدهههتثطارػسهههيػاضطذهههارغعػاضتطضغطغهههظػػػػ
ػواضغصرغظػواضبحاػاضطضطي.

ػ-سضدغظػاإلرذادػاألصادغطي:
رضههىػأدههسػاجتطارغههظػػػاإلرذههادػاألصههادغطيػسضدههغظػتظطههويػ

واشتصادغظػوثػاسغظػوإظداظغظػوططرسغظػتتطضعػإضىػتحػغيػبطظػ
ضطروظههظ،ػواضػههدرةػرضههىػاضتصغههفػواالختغههار،ػاضخصههائصػاضطرتبطههظػصا

تتطحهورػسهيػضهطانػظجهااػاضططضغهظػػػػػػػوطواجؼظػاضحاجا ػاضغردغظػواضتهيػ
اضتطضغطغههظػوتحػغههيػأسضههلػاضطخرجهها ػاضطضطغههظػضضطاضهه ػطههنػخههه لػػػػػػػػ
طدههاردت ػرضههيػاختغههارػأسضههلػاضبههدائلػسههيػصههلػسصههلػدرادههيػوسههيػػ

اػاضخطظػاضدرادغظػوبحد ػوضطظػاألصادغطيػوتػدط ػاضدراديػبحغ
غوسهههيػاضطاضههه ػبهههغنػاحتغاجاتههه ػاضدرادهههغظػواضبغئغهههظػو روسههه ػػػػ

ػاضذخصغظ.ػػ
ػ-:طحاورػاإلرذادػاألصادغطي

ػ-تتطثلػطحاورػاإلرذادػاألصادغطيػسي:ػ
ػػػ-:ػاضطاض (ػ1
غطتبههرػاضطاضهه ػطحههورػاضططضغههظػاألصادغطغههظ،ػوسههيػ ههلػزغهها ػػػ

اإلضطهامػػػره ءػػػهعػرضهىػاضطاضه ػػػغاإلرذادػاألصادغطيػاضطهظ مػواضطوجه ػػػ
مػواضضوائدػاضجاططغهظػسهورػشبوضه ػباضجاططهظ.ػوظتغجهظػضضغهرويػػػػػػػباضظ 

اضغردغظػبغنػاضط  ػسانػعظامػطنػغصلػإضىػططرسهظػاضهظ مػواضضهوائدػػػػ
وسهيػاضطػابهلػعظهامػطهنػغجؼهلػػػػػػػ،وغططلػرضهىػتصغغهفػظغده ػططؼهاػػػػ

اضههظ مػواضضهههوائدػططههاػغوشطهه ػسهههيػاضطدغههدػطهههنػػػػػػاضصثغههرػطههنػتضهههمػػ



  

 6 

لمثنىاجامعة  – التربية للعلوم الصرفة كلية   
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ارػاضطهوادػواضردهو ػػػوتصهرػػاضطدتوىاضطذص  ػاألصادغطغظػصتدظيػ
اضتههيػغتحطههلػطدههئوضغاتؼاػضجؼضههظػػػ.واضغصههل.......ػاضهه ػطههنػاضطذههص  ػ

ػباضظ مػوضطدمػسطاضغظػظ امػاإلرذادػاألصادغطي.ػػ
ػ-:ػاضطؤددظػاضتطضغطغظػوتتطثلػسي(ػ2
ػ-:ػاضطرذدػاألصادغطيأ(ػ

غأتيػدورػاضطرذدػسيػطدهاردةػاضطاضه ػرضهيػاتخهاذػاضػهرارا ػػػػػػ
ادهغظػبظجهااػػػردت ػسهيػطدهغرت ػاضهدرػػػاضدضغطظػاضتيػطنػذأظؼاػطدا

وسارضغظػوػتحددػصلػصضغظػرددػطنػاضطضبظػاضطدتجدغنػضصلػطرذهدػػ
ػزغهرػطضهمػػػمػاضطرذدضغصونػذػوػشدأصادغطيػسيػصلػشدمػأصادغطيػ

بههاضظ مػواضضههوائدػاضجاططغههظ،ػظاعغههمػرههنػتخصههغصػرههددػصبغههرػطههنػػػػ
اضطضبههظػضضطرذههدػاضواحههدػواظذههعالػاضطرذههدػباضطؼطهها ػاضتدرغدههغظػػػ

األطرػاضذيػغجطلػاضطرذهدػزغهرػشهادرػرضهىػأداءػدورةػاإلرذهاديػػػػػػاألخرىػ
ػبصغاءةػوسارضغظ.

ػ-اضدرادا ػاضطضغا:ػإدارةػذئونػإدارةػذئونػاضط  ػ/ (ػ
سهيػتدهجغلػػػػإدارتهىػذهئونػاضطه  ػوػاضدرادها ػاضطضغهاػػػػػغتضخصػدورػػ

اضطػررا ػاضدرادغظػضضطاض ػبحد ػتوشغهعػاضطرذهدػاألصهادغطيػرضهىػػػػػ
طتابطظػدجلػاضطاض ػاضدراديػوصذضمػتػومػادتطارا ػاضتدجغل.ػو

بتطبغههيػاضههظ مػواضضههوائدػاضجاططغههظػاضخاصههظػباضجاططههظػػػػػاإلدارتههغن
ػ.واضصضغظػحد ػاختصاصػاضطاض 
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ػػ-:ػ(اضطضطىاضػدمػ)اضصضغظػا(ػ
عيػاضجؼظػاضتيػتصدرػاضخططػاضدرادهغظػضصهلػتخصهصػوتػهومػػػػػػ

بتطغههغنػاضطرذههدغنػاألصههادغطغغنػضصههلػرههددػطههنػاضطضبههظػبحدهه ػػػػ
دػاضطضبظػاضطػبوضغنػسيػصلػتخصصػوضصلػصضغظػظ اطؼاػاضخاصػأردا

بؼاػسغطاػغتطضيػببراطجؼهاػاألصادغطغهظػواضذهؼادا ػاضتهيػتطظحؼهاػػػػػػ
ػ.وظ امػاضتػغغم

ػػػ-:طدتجدا ػاضظ مػواضضوائدػاضجاططغظد(ػ
غطترظػاضطاض ػبغنػاضحغنػواألخرػشرارا ػجاططغهظػتظ غطغهظػػػ

طضغههظػتههؤثرػرضههيػػضتطههوغرػوتطههدغلػاألظ طههظػاألصادغطغههظػوعههذهػاضطػ
اضطاضهه ػدههضًباػوإغجاًبههاػاألطههرػاضههذيػغههؤثرػرضههىػاضطاضهه ػاضطظههت مػسههيػػػ

ػاضدرادظ.
ػ

ػ-:براطهػاإلرذادػاألصادغطي
 -تتطثلػبراطهػاإلرذادػاألصادغطيػسيػاضتاضي:

بظ ههامػ ضضتطرغههفػأداًدههاػضضطهه  ػاضطدههتجدغن ػغؼغههبههراطهػتوج- 
دههههظػاضهههه زمػطههههعػاضدراػاضتههههأشضماضدرادههههظػواالختبههههارا ػوتحػغههههيػ

 وواجباتؼم.ػػبحػوشؼمػ اضجاططغظ،ػوتطرغغؼم

خهه لػػ،اضطهه  ػذويػاالحتغاجهها ػاضخاصههظدةػرطدههاضبههراطهػإرذههادغظػػ-
رضههىػتحػغههيػأرضههىػدرجهها ػاضتصغههفػاضظغدههيػػػ،ػحغههاتؼمػاضجاططغههظ

ػ،واالجتطاريػواضتحصهغلػاألصهادغطيػوسػهاػضطهاػتدهطدػبه ػشهدراتؼمػػػػػػػ
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ػضؼمدرغ ػواضططلػرضىػحضؼا،ػوتوسغرػسرصػاضتػؼمودرادظػطذص ت
ػصلػحد ػطجاض ػوحاجات .

 ضططههاوظتؼمػسههيػتجههاوزػػػضضطهه  ػاضطتطثههرغنػبههراطهػإرذههادغظػػػ-

رثراتؼمػوتحػغيػاضظجااػاضطظذود،ػوطداردتؼمػسيػاضتعضه ػرضهىػػػ
 ػ.وطذص   طاػغواجؼوظ ػطنػرػبا 

ضطدهاردتؼمػرضهىػاالدهتطرارػػػػػضضطه  ػاضطتغهوشغنػػبراطهػإرذهادغظػػػ-
 ػ.ضعغرعمػطنػاضط  ػًزاغحغتتذجغًطاػضؼمػو سيػاضتغوي

ضتهوجغؼؼمػإضهىػطهاػغحػهيػػػػػػاضدرادهغظػ ضط  ػاضطهظدػبراطهػإرذادغظػػ-
غصادسؼمػ طواصضتؼمػضضدرادظ،ػوططاوظتؼمػرضىػاضتعض ػرضىػطاػشد

سهيػػضصهاضدػجاططاتظهاػػػػجغدغنػطنػرػبا ػأوػطذص  ػضغصوظواػدراة
ػػػ.ب دعمػطدتػبً 

طدتواعمػػضطداردتؼمػسيػتحدغنػضططومػاضط  إرذادغظػ براطهػ-
 ػ.اضدراديػواضتحصغضي

 ػ

طههنػخهه لػوحههدةػاإلرذههادػػػغههتمػتظغغههذػعههذهػاضبههراطهػػػدههوفػوػػ
خطهظػتظغغذغهظػضضخطهظػاضطاطهظػضدرذهادػػػػػػػضهعػاألصادغطي،ػحغاػغهتمػوػ

غجههريػتػغههغمػتضههمػتظغغههذعا،ػصطههاػ رهباذههغػاضصضغههظاألصههادغطيػب
اضتههيػتدههتخضصػطههنػتػههارغرػػػػاػرطغههدػاضصضغههظػػواسيػبؼههغههضخطهه ػوا

تػرغهًراػػ وػإدارتىػذئونػاضط  ػوػاضدرادا ػاضطضغاػاألشدامػاضطضطغظ
ػ.ظاضصضغتػوغطًغاػضضططلػاإلرذاديػرضىػطدتوىػ
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ػ-طؼارا ػاإلرذادػاألصادغطي:
غدهتطغعػػ،طهعػط ب ػ اضطرذدػاضظاجدػعوػاضػادرػرضىػاضتواصلػاضغطالػ

 الػ،غغؼطؼمػوغؼتمػبؼمػ،غجغدػاالدتطاعػإضغؼمػ،أنػغحددػحاجاتؼم
إظطهههاػغططهههلػططؼهههمػوغذهههرصؼمػسهههيػػػ،مغؼهههاجطؼمػأوػغدهههخرػطهههظؼ

رظدئهذ ػػػ.خبراتؼمػوغثيػبػهدراتؼمػ غدتثطرػ،اضتخطغطػضدرادتؼم
طهرغػؼمػطهنػػػ غصونػشادرًاػرضىػاألخذػبأغدغؼمػوططاضجظػطهاػغطتهرظػػ

وطنػعظاػظدتطغعػأنػظحددػبطهظػاضطؼهارا ػػػػ،رػبا ػخ لػدرادتؼم
تتوسرػضضطرذدػاألصادغطيػضصيػغدؼمػسهيػتحػغهيػػػ اضتيػغظبعيػأن

 ػػ-:وطنػعذهػاضطؼارا ػ،دافػاضطردوطظػض األع

ػ:-ػطؼارةػاضػغادة
إغجابغهظػطهعػاضطه  ػضضتهأثغرػػػػػػوظػصدػبؼذهػاضطؼارةػتصهوغنػر شهظػػ

ػ.وطداردتؼمػسيػاضدغرػظحوػتحػغيػاألعدافػاضطردوطظ رضغ 
 

ػ:-ػطؼارةػاضتطاطف
وظػصههدػبؼههذهػاضطؼههارةػطذههارصظػاضطهه  ػطذههاررعمػواظغطههاالتؼمػػػػػ

ر شظػجغدةػططؼمػتداردػرضهىػتػهبضؼمػضدرذهادػػػػ ضغؼطؼمػوتصوغن
ػ.واضظصدػواضتوجغ 
ػ:-ػطؼارةػاضتخطغط

 وظػصدػبؼذهػاضطؼارةػشدرةػاضطرذدػاألصادغطيػرضىػتحدغدػاألعداف

وطثالػذضمػطدهاردةػاضطاضه ػػػػ،وتحوغضؼاػإضىػإجراءا ػشابضظػضضتحػغي
اضط ئههمػضتحػغههيػأعههدافػبطغههدةػتتطضههيػػػػػ رضههىػاختغههارػاضتخصههصػػ
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خطهظػضرسهعػػػ أوػطداردت ػسيػإرهدادػػ،دراديػواضو غغيبطدتػبض ػاض
 .اضتراصطيػتػدغره

ػ:-ػطؼارةػاضتظ غم
األصادغطيػرضىػتظ غمػأرطالػاإلرذادػوترتغبؼاػػوعيػشدرةػاضطرذد

وغظطبهيػذضهمػرضهىػتظ هغمػػػػػ بصورةػتحػيػاالدتغادةػاضػصوىػطظؼا
ػطث .ػطضغا ػاضط  

ػ:-ػطؼارةػاالدتطاع
طدهههههتططًاػجغهههههدًاػػصهههههادغطيطهههههنػاضطؼهههههمػأنػغصهههههونػاضطرذهههههدػاألػ

واضطذهص  ػػػ،وطػترحهاتؼمػػ،وأسصهارعمػػ،غتطرفػرضىػآرائؼم،ضط ب 
األطههرػاضههذيػغطههززػثػههتؼمػبأظغدههؼمػوغػههويػػػػ،غواجؼوظؼهها اضتههي

باضتهاضيػطهنػطهدػغهدػاضطهونػػػػػػ اضط شظػبغنػاضطرذدػوبغهظؼمػوغطصظه ػػ
ػ.ضؼم

ػ-ػطؼارةػاتخاذػاضػرارا ػوحلػاضطذص  :
األصهادغطيػرظهدػادهتطار ػضوجؼها ػػػػػغحتاجؼاػاضطرذهدػػػوعذهػاضطؼارة

وطحاورتؼمػضضتطهرفػرضهىػاضطذهص  ػاضتهيػغواجؼوظؼهاػػػػػػ ظ رػاضط  
ضحضؼهاػػػاضطػترحها ػووضهعػػ سغتطضطونػطظ ػصغغغظػتحدغهدػاضطذهصضظػػ

 .وطنػثمػطداردتؼمػالتخاذػاضػرارا ػاضصحغحظػاض زطظػضحلػاضطذهصضظػ

ػػػ-:رياطؼارةػاإلرذادػاضجط
اضطه  ػغذهترصونػػػ جطورهظػطهنػػوعذهػاضطؼارةػتختصػباضتطاطلػطهعػطػ

ػ،ػاضعغها ....ػاضتأخرػاضدرادههههههههههههيػػ،طدأضظػطاػطثلػاضجؼلػباضظ امػسي
ضضوشه ػوتحػغًػهاػػػ ااضتطاطلػطهعػذضهمػبذهصلػجطهاريػاختصهارًػػػػػوظرغدػ
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أخههرىػطظؼههاػإذههرامػاضطهه  ػسههيػحههلػطذههص تؼمػواضوصههولػػػػػػػألعههداف
عهوػػوطرغػهظػذضهمػػػػ،واتخهاذػاضػهرارا ػاضصهحغحظػواضطظادهبظػػػػ ضضظتائه

بحغهاػغتطرسهونػرضهىػاضطذهصضظػػػػػ جططؼمػوتػدغطؼمػإضىػطجطورها ػ
ػوغتحههاورونػسههيػأدههبابؼاػوطههاػغترتهه ػرضغؼههاػثههمػغضههطونػاضحضههولػػ

 .ضضتطاطلػططؼاػوغتخذونػاضػرارا ػاضطظادبظػضط جؼا

ػ:-ػطؼارةػإدارةػوادتثطارػاضوش 
وتحدغهدػاضخطهظػػػػ،وعيػطؼارةػطؼطظػتذطلػجدوضظػاألرطالػوتظدغػؼا

وجدوضههظػلػطوارغههدػاضتدههجغلػلػاضطرذههدػاضتههيػتذههطألرطهها اضزطظغههظ
اضطصتبغههظػاضتههيػغطصههنػضضطهه  ػطههنػخ ضؼههاػػػػػ وتظ ههغمػاضدههارا ػ

ػ.االجتطاعػطعػاضطرذدػبؼا
ػ-طؼامػاضطرذدػاألصادغطي:

غخصههصػضصههلػطاضهه ػػوحههدةػاإلرذههادػاألصههادغطىرضههىػشههرارػػبظههاًءػ
 طرذدػأصادغطيػطنػتارغ ػاضتحاشه ػباضجاططهظػحتهىػتخرجه .ػوعظهامػػػػػ

ػ-:نصادغطغغاألنػاضطرذدغنػظورغنػط
ػ-اضطرذدػاألصادغطيػضضصضغظ:

ػ-غطصنػتحدغدػاضطؼامػاضططضوبظػطظ ػسغطاػغضي:ػ
وطتابطهظػػػضضط  ػنصادغطغغاألإلذرافػاضطامػرضىػاضطرذدغنػا .1

 .طاػغرسعػض ػطنػحاال 

ادههتػبالػاضطهه  ػاضجههددػواضترحغهه ػبؼههمػسههيػأولػغههومػطههنػػػػػ .2
ضغهظػواضبغئهظػػػاضجاططهظػواضصػ اضدرادظػواضذراػضؼهمػرهنػظ هامػػػ

 .اضجاططغظ
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بغنػأرضهاءػعغئهظػػػ توزغعػاضط  ػتوزغطاػرادالػحد ػاضتخصص .3
  .اضتدرغسػباضصضغظ

اضطرذههههدغنػػادههههتػبالػاضحههههاال ػاضتههههيػتردههههلػإضغهههه ػطههههنػػػ .4
وحهههلػطذهههاصضؼاػأوػرسطؼهههاػضوصغهههلػػػػضضطههه  ػغنغصهههادغطألا

 .واضططغدػإذاػاحتااػاألطرأاضصضغظػ

ػ-اضطرذدػاألصادغطيػضضطاض :
ػ:سغطاػغضياضطرذدػاألصادغطيػػطؼامغطصنػتحدغدػ

ػإردادػطضفػاضطاض  .1
غػومػاضطرذدػاألصهادغطيػبارهدادػطضهفػخهاصػضصهلػطاضه ػطهنػاضطه  ػػػػػػػػػ
اضههذغنػأوصضهه ػإضغهه ػطؼطههظػاإلذههرافػرضههغؼمػوغحتههوىػاضطضههفػرضههىػػػػػػػػ

ػ-اآلتي:
ػػادتطارةػبغاظا ػاضطاض .أ.ػ

ػػ.ض اشائطظػطػررا ػاضتخصصػاضدراديػاضطؤدغظػضتخراػاضط .ػ
ػػػاضتدجغل.ػادتطارا ػا.
ػػػ.اضتػدغرا (صذفػ)ظدخظػحدغثظػطنػاضدجلػاضدراديػد.
ػػػصادتطارا ػتأجغلػاضطوادػطث (.اضوثائيػاإلدارغظػاألخرىػ).ػعه.
وجغهه ػاضطاضهه ػإضههىػطههنػغدههتطغعػاضههردػرضههىػادتغدههارات ػػػػػػػتػو.

 -اضطوضورا ػاضتاضغظ:سيػوطظاشذظػاضطاض ػ

 -:رطضغظػتدجغلػاضطػررا ػ-

طضهفػاضطاضه ػوتخصصه ػوغهتمػطهلءػػػػػػػاألصهادغطيػػغدرسػاضطرذدػ 
ادههتطارةػاضتدههجغلػاضخاصههظػبصههلػطاضهه ػشبههلػطورههدػتدههجغض ،حغاػػ
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غههأتيػاضطاضهه ػدههطغاػوراءػاضظصههدػسههيػاختغههارػاضطػههررا ػوططرسههظػػػػػػػ
حغهاػغوجه ػاضطاضه ػػػػػ،اضخطوا ػاضتاضغظػشبلػتوشغعػاضطرذهدػاضظؼهائيػػ

ضتػههومػػإدارتههىػذههئونػاضطهه  ػوػاضدرادهها ػاضطضغههاػػػبطههدػذضههمػإضههىػػػ
ػ.طػررا بتدجغلػاض

ػػػ-ا :اختغارػاضطػرر
ئطههظػطػههررا ػاضتخصههصػاضدرادههيػرضهىػاضطرذههدػاالدههتطاظظػبػاػ

ػ.طداردةػاضط  ػسيػاختغارػطػرراتؼمػأثظاء
ػ-:اضجدولػاضدراديػ.2

رضىػاضطرذدػاضتأصدػطنػأنػاضط  ػغطرسونػاضطصانػواضزطانػاضهذيػػ
تبههدأػسغهه ػاضطحاضههرا ،ػوطههنػرههدمػوجههودػأيػتطههارظػسههيػطوارغههدػ

ػض ػاضدرادي.جدولػاضطا
ػ-تػدغرا ػاضطوادػوػاضتػدغرػاضتراصطى:راػذػ-3

رضىػاضطرذدػاألصهادغطىػأنػغطهرفػاضطه  ػطهاػعهىػاضحهدودػاضظغهاػوػػػػػػػػػ
جغهدػػػ–جغدػػ–طػبولػػ-ضطغفػجداػػ–ضطغفػ)اضػصوىػضضتػدغرا ػ

ططتاز(ػوػصذضمػصغغغظػحدا ػاضتػهدغرػاضتراصطهىػضبربهعػػػػػ–جداػ
رذدػاألطهادغطىػبتطرغهفػػػدظوا ،ػأغضاػطنػاضضرورىػأنػغػومػاضط

أرطهالػػػ–ذهغوىػػػ–رطضىػ)اضط  ػتػدغمػدرجا ػاضطوادػاضدرادغظػ
ػظ رىػظؼائى(.ػػػ–اضدظظػ
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ػ-ضضطرذدػاألصادغطي:ػاضطؼامػاإلدارغظ*ػ
ػ-:حذفػوإضاسظػاضطػررا ػ .أ

نػورضههىػاضطرذههدػتوزغههعػاضظطههوذاػرضههىػاضطضبههظػاضههذغنػغرزبههػػ
طهنػػػحده ػاضضهوائد(ػػ)خه لػػػظاألصهضغػإختغهاراتؼمػػباجراءػتطدغ  ػرضىػ

ػ.ديدرااضغصلػاض
ػ-:طػرراإلطتحانػسىػنػرػرتذار.ػاال 

ػرتهذارػرضىػاضطرذدػتوشغعػاالدتطارةػضضط  ػاضرازبغنػسيػاال
ػ.طاػطػرردخولػاإلطتحانػسىػنػر
ػ-:زغا ػاضطاض .ا

ػ،اضطػهههررػأدهههتاذتطتبهههرػطراشبهههظػزغههها ػاضطههه  ػطهههنػطؼهههامػػ
طههنػحضههورػػػاضطاضهه حرطههانػػتههظصػرضههىػواضدغادههظػاضطاطههظػضضصضغههظػػػ

ػ.%22ػانػاضظؼائيػسيػحاضظػتعغغب ػضظدبظاالطتح
 -:اضظاجدػرذادضدػاضططضوبظاضطؼامػ*ػ

 -:حلػاضطذص  

غدههتطغعػاضطرذههدػاألصههادغطيػطههدػغههدػاضطههونػضضطضبههظػسههيػػػػػػػػ
طواجؼظػاضصطوبا ػاضتيػتتطضيػبتخصصاتؼمػوذضمػطهنػخه لػتحدغهدػػػػ

وطهههنػعهههذهػػػ،أدهههبا ػاضطذهههصضظػواشتهههرااػاضحضهههولػاضطظادهههبظػضؼهههاػػػ
ػطذص  ػ:اض
وتتظههاولػأيػجههزءػطههنػاضطػههررػغتطضهه ػاالعتطههامػػػػػػػ-:إدارةػاضطػههررػأ.

علػغظ طونػطراجطهظػػػدرادظػاضطػررػ؟ػاألصبرػ؟ػصغغغظػشضاءػوش 
ػدرودؼمػ؟.
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علػغطيػاضطضبهظػباضوشه ػاضهذيػتتطضبه ػاضدرادهظػ؟ػػػػػػػ:إدارةػاضوش  .ػ
عههلػغؼههدرونػأوشههاتؼمػ؟ػوطههاػعههيػأوضوغههاتؼمػ؟ػوصغههفػغوزرههونػػػ

ػضطػرراتؼم؟ػبضظاضطػااألوشا ػ
عهلػغواجه ػاضطه  ػػػػػ-:واضطه  ػػاضط شظػبغنػأرضاءػعغئظػاضتهدرغسػ.ػا

ػصطوبا ػطنػاضطادةػأوػاضطدرسػ؟
علػغذاصرونػ؟ػوصغفػوطتىػ؟ػوأغنػ؟ػػ-:طؼارا ػورادا ػاضدرادظ.ػد

ػطعػررظػطػترحا ػضتحدغنػطذاصرتؼم.
عهههلػغطهههاظيػاضطههه  ػطهههنػشضهههيػػػ-:ػطؼهههارا ػخاصهههظػباالطتحاظههها ..عهههه

ظا ػ؟ػوصغفػغتطاطضونػطهعػذضهمػ؟ػعهلػغطضصهونػاضطؼهارا ػػػػػػاالطتحا
ػاالطتحاظا ؟.ػأداءوػض دتطداداألدادغظػ

رضهىػاضطاضه ػتحدغهدػاضطهادةػاالختغارغهظػػػػػػػ-:إختغارغظاختغارػطادةػ.ػو
ػػػ.اضطظادبظػضػدرات 

ػ-:اضطذاصلػزغرػاألصادغطغظػاضتيػتطغيػأداءػاضطاض .ػز
ػ-اضتوجغ :

ضهه ػسههيػتحضغههلػوضههط ػػغتوجهه ػرضههىػاضطرذههدػأنػغدههاردػاضطاػ
سهيػطواجؼهظػػػػإتبارؼهاػاضطظادبظػاضتهيػرضغه ػػػػوإرذادهػرضىػاضخطوا 

وسههيػبطههظػػ،شبههلػأنػتتههأثرػدرادههت ػتههأثراػصبغههراػبؼههاػ طذههص ت
اضحههاال ػغغذههلػاضطاضهه ػسههيػاضتصغههفػوغصههبدػزارشههاػسههيػاضتحههدغا ػػ
اضظغدههغظػأوػاالجتطارغههظػأوػاضجدههدغظػوعظههاػغجهه ػتههوجغؼؼمػإضههىػػػػػػػ

رذهههادػوعهههوػاإلرذهههادػاضطتخصهههصػاضظغدهههيػاضطدهههتوىػاضثهههاظيػطهههنػاإل
ػ.واالجتطاريػواضطبي
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ػ-:اضتذجغع
نػصضطهها ػشضغضههظػطههنػاضتذههجغعػتغطههلػسطضؼههاػسههيػتحدههغنػطدههتوىػإ

اضطاض ػوطواجؼ ػطذص ت ػسؼيػاضتيػشدػتؤديػإضىػإحباط ػأوػإراشهظػػ
ػأداءهػاألصادغطي.

ػ-:اضػرارا ػاضطتطضػظػباضو غغظ
يػاضغهرصػاضو غغغهظػػػرضىػاضطرذهدػطذهارصظػاضطاضه ػسهيػاضتغصغهرػسهػػػػػػ

ػ،اضطتههوسرةػضخرغجههيػاضصضغههظػباضتظدههغيػطههعػاضجؼهها ػذا ػاضط شههظػػػػػ
وصههذضمػسههيػتذههجغعػاضطضبههظػاضطتغههوشغنػسههيػإصطههالػدرادههاتؼمػػػػػ

ػاضطضغا.
ػ
واجبهههها ػاضطرذههههدػاألصههههادغطيػسههههيػحههههاال ػاإلرذههههادػاالجتطههههاريػ*ػ

ػ-:واضظغدي
 ػغدتطرػسيػصوظ ػطذرفػأصادغطغاػضضطاض . .1

ػالػػػػػػغوضههدػضضطاضهه ػأنػطػابضههظػاضطػػ .2 رذههدػاضظغدههيػواالجتطههاري
سغطهاػغتطضهيػػػػظه ػئططغوػ،تطظهيػأظه ػطهرغظػظغدهغاػأوػرػضغهاػػػػػ

 ػػبخصوصغظػودرغظػاضطوضوع.

غػهههومػبتزوغهههدػاضطرذهههدػاضظغدهههيػواالجتطهههاريػبططضوطههها ػػػ .3
 طختصرةػرنػحاضظػاضطاض .

اضحغا ػرضىػاضدرجظػاضػصوىػطنػاضدرغظػسهيػتظ هغمػاضجضدها ػػػػ .4
 ػػاإلرذادغظ.
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ػ- ػاإلرذاد:اضغئا ػاضطدتغغدةػطنػخدطا
ػػػ-:رذاداإل *ػاضغئا ػاضط بغظػاضطدتغغدةػطنػخدطا 

 اضطضبههظػواضطاضبهها ػاضطضتحػههغنػبصضغههظػاضزرارههظػبجطغههعػسئههاتؼمػػ

ػ.وطدتوغاتؼمػاضدرادغظ
ػ-:رذاد*ػصغغغظػاضحصولػرضىػخدطا ػاإل

.ػاالتصههالػبوحههدةػاإلرذههادػاألصههادغطيػأوػاضحضههورػإضههىػطػههرػاضوحههدةػػ1ػ
 .ضطض ػاضخدطظ

طههظػاالدههتطارا ػاضضههرورغظػضغههتدػطضههفػخههاصػباضطاضهه /ػػ.ػتطبئههظػب2ػ
ػ .اضطاضبظػشبلػرؤغظػاضطرذدػاألصادغطي

طػهرػػػ.ػإجراءػطػابضظػأوضغظػادتذهارغظػطهعػاضطرذهدػاألصهادغطيػسهيػػػػػ3ػ
ػ .اضطظادبظػضضطاض /ػاضطاضبظ اضوحدةػضتحدغدػظوعػاضخدطظ

 :- *إجراءا ػتػدغمػاضخدطا ػاإلرذادغظ

صاسظػاضخدطا ػاضتيػتػهدطؼاػػضصلػطاض ػاضحيػسيػاضحصولػرضىػ .1
ػ .وحدةػاإلرذاد

تطاطههلػجطغههعػطضغهها ػوططضوطهها ػاضطضبههظػاضطههراجطغنػبدههرغظػػ .2
  .اضحاضظ تاطظػوسيػدغايػطتطضبا 

ضضطاضههه ػاضحهههيػسهههيػاالطههه عػرضهههىػصاسهههظػإجهههراءا ػتػهههدغمػاضخدطهههظػػػ
واضتطهاونػطهعػوحهدةػاإلرذهادػضتػهدغمػػػػػػ اإلرذهادغظػضه ػوغتوشهعػطظه ػػػػ

ػ.ض ػضؼذهػاضخدطظاضططضوطا ػاضطظادبظػاضتيػتتط
ػ
ػ
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ػاضطهههههههههههههههههه حي
ػاالطرػاالداريػضتذصغلػضجانػاالرذادػسيػاالشدامػاضطضطغظػػػ-أوال:
ػاضخاصظػاالرذادػاضتربويػػػ93ظطوذاػػادتطارةػ-ا:ثاضث

ػ
 


