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َعنننْنُهْم َواَْنننَرْ ِفُْ َلُهنننْم 

ِإَذا  ُِ َف ي األْم َاِوْرُهْم ِف َوش

َعَزْمننَت َفَرَىكهننَْ َعَلننإ َّللاهِ ِ  ه 
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 تعريف اإلرشاد انسراعي , جيازه , دًره في انتنًيت انريفيت                    

 ٓوذٓز 

٣ٜددذف ثُضوددذّ إُدد٠ ص٣ددجدر سكج٤ٛددز ثجٗغددجٕ ٝثُٔؾضٔؼددجس ٝعددؼجدصْٜ ٝإؽددذجع       

فجؽددجصْٜ ٝصذددذأ تطددٞثس ثُضوددذّ ثألُٝدد٠ ٓددٖ تدد ٍ ؽٜددٞد كددشد أٝ ٓؾٔٞػددز أكددشثد 

ُـدددشك صٞػ٤دددز ٝصؼِددد٤ْ ث٥تدددش٣ٖ ٓدددج ٣ضؼِدددن دؾجٗدددخ ٓؼددد٤ٖ ٓدددٖ ؽٞثٗدددخ ثُق٤دددجر 

  ٓ غدضـ٤ِٖ ٓدج ٣ضدٞكش ٣ٝٔجسعٕٞ ػِْٜٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ صطٞػج ك٢ أٓجًٖ ثُؼَٔ ٝثجٗضدجػ 

ٖٓ إٌٓج٤ٗجس ٝٓؤعغجس صؼ٤ٔ٤ِز كد٢ ثُٔ٘طودز . ٝدضودذّ ثُٔؾضٔؼدجس ٝصؼودذ ف٤جصٜدج 

 أفذـ ٛ٘جى ٗٞع ٖٓ ثُضخقـ ك٢ ٓؾجالس ثُؼَٔ ٜٝٓ٘ج ثُؼَٔ ثُضسثػ٢ .

صؼ٘دد٢ فشك٤ددج ٓددذا ثُددضسثع دٞعددجةَ ثجٗضددجػ  Extension إٕ ًِٔددز إسؽددجد         

. ٝٛزث ثُضلغ٤ش ثُقشك٢  ٣ ؼذ ٗجهقدج  ثُضسثػ٢ ٖٓ دزٝس ٝأعٔذر ٝٓذ٤ذثس ٝؿ٤شٛج
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ٌٔددددَ رُددددي ًِٔددددز صؼِدددد٤ْ  ٝال ٣ؼطدددد٢ ثُٔؼ٘دددد٠ ثُٞثمددددـ ُيسؽددددجد ثُضسثػدددد٢ ٣ٝ  

Education  ٝإه٘ددددجػْٜ دضطذ٤ددددن ثُخذددددشثس ٝثُٔٔجسعددددجس   أ١ صؼِدددد٤ْ ثُددددضسثع

 ٝثألعج٤ُخ ثُقذ٣غز ك٢ ثجٗضجػ .

جعددغ ظٜددش ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ كدد٢ ثُٞال٣ددجس ثُٔضقددذر دؼددذ ٓ٘ضقددق ثُوددشٕ ثُض      

ػؾش ٗض٤ؾز ُٞؽٞد ثُقجؽز إ٠ُ تِدن ثُدٞػ٢ ُدذٟ ثُؼدج٤ِٖٓ كد٢ ثُٔؾدجٍ ثُضسثػد٢ 

ٝصؼضذددش ؽجٓؼددز ًددجٓذشدػ كدد٢ دش٣طج٤ٗددج ٓددٖ أُٝدد٠ ثُؾجٓؼددجس ثُضدد٢ أدتِددش ثُضؼِدد٤ْ 

ّ  ٝهذ ٗلزس دؼدل ثُذدشثٓؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِدز تدجسػ أعدٞثس 1873ثجسؽجد١ ٝرُي ػجّ 

ثػدد٢ كدد٢ ٓ٘ضقددق ثُوددشٕ سثُؾجٓؼدز أٓددج كدد٢ ثُددذٍٝ ثُ٘ج٤ٓددز كوددذ ظٜدش ثجسؽددجد ثُض

ٔ  ثُؼؾش٣ٖ دؼذ إ ضوذٓز دؼذ فقُٜٞج ػِد٠ ثالعدضو ٍ ٗلضجؿ ٛزٙ ثُذٍٝ ػ٠ِ ثُذٍٝ ثُ

ٞر ٝثعدؼز أٓدجّ صِدي ثُدذٍٝ ُدزُي فجُٝدش إٔ صوِدَ ثُغ٤جع٢ ٝٝؽذس ٗلغٜج أٓجّ ٛ د

ثُـددزثو ٝثٌُغددجو ٝٓضطِذددجس ثُق٤ددجر ُؾددؼٞدٜج ٓددٖ تدد ٍ  شٞر ٝصددٞكٓددٖ ٛددزٙ ثُٜ دد

 ٍٝ ك٢ ٓؾجالس ثُض٤ٔ٘ز ٜٝٓ٘ج ثجسؽجد ثُضسثػ٢  .ثالهضذجط ٖٓ صؾجسح ٛزٙ ثُذ

 صؼش٣ق ثجسؽجد ثُضسثػ٢ 

صؼدذدس ثُضؼدجس٣ق ثُٔٞمدٞػز ُٔلٜدّٞ ثجسؽددجد ثُضسثػد٢ ٓدٖ هذدَ ثُٔخضقدد٤ٖ    

ثال٣ذُٞؽ٤دز ٝثُخذدشر ٝثُٞظ٤لدز  فغخ ثُٔشفِز ثُض٢ ٣ٔدش دٜدج ثُٔؾضٔدغ ٓدٖ صطدٞس

 ُٞثمؼ٢ ٛزٙ ثُضؼجس٣ق . ٜٝٓ٘ج :

صؼ٤ٔ٤ِددز ؿ٤ددش سعدد٤ٔز صددؤدٟ تددجسػ ثُ٘طددجم  ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ : تذٓددز -1

٤ش كد٤ْٜ ُضذ٘دد٢ ثألكٌددجس ثُضدد عأ عدشْٛ ٝثُٔذسعد٢ ُـددشك صدذس٣خ ثُل فدد٤ٖ ٝ

ٔ   ٝثألعج٤ُخ  .قغ٘ز ك٢ ثجٗضجػ ثُضسثػ٢ ٝثُٔٔجسعجس ثُ

ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ : ػ٤ِٔددز صؼ٤ٔ٤ِددز ؿ٤ددش ٓذسعدد٤ز ٣وددّٞ دددجُضطذ٤ن ثُؼِٔدد٢  -2

  ٔ ٓ  ُٔشثفِٜددج ثُ ٓ  ضٌجٓددَ ٓددٖ خضِلددز ؽٜددجص  ٜضددذ٣ج  ث٤ُٜ٘ٔدد٤ٖ ٝثُوددجدر ثُٔق٤ِدد٤ٖ 

 دلِغلز ػَٔ ٝثمقز ُـشك تذٓز ثُضسثع ٝأ عشْٛ ٝد٤تضْٜ .

3-   ٔ ل٤ددذر إُدد٠ ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ : ثُؼ٤ِٔددز ثُضدد٢ ٣ددضْ دٞثعددطضٜج ٗوددَ ثألكٌددجس ثُ

 ثُش٣ل٤٤ٖ ٓغ فغْٜ ػ٠ِ صطذ٤وٜج ٝصذ٤ٜ٘ج .

ش ٓشؿددٞح كدد٢ عددِٞى ٤ددثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ : ثُؼِددْ ثُددز١ ٣ٜددذف إُدد٠ صـ٤ -4

كشثد ٝص٘ذ٤ٚ ثُل ف٤ٖ ُضقذ٣دذ ٓؾدجًِْٜ ٝٓغدجػذر ثُدضسثع ػِد٠ ثالػضٔدجد ثأل

 ػ٠ِ أٗلغْٜ ك٢ صوش٣ش ٓق٤شْٛ .

ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ : ػ٤ِٔددز صؼ٤ٔ٤ِددز ؿ٤ددش سعدد٤ٔز صٜددذف إُدد٠ صؼِدد٤ْ أٛددَ  -5

ثُش٣ددق ٤ًل٤ددز ثُٜ٘ددٞك دٔغددضٟٞ ٓؼ٤ؾددضْٜ ػددٖ هش٣ددن ؽٜددٞدْٛ ثُزثص٤ددز 

  ٔ  ْٜ  .ضجفز ُدجالعضو ٍ ثُق٤ٌْ ُِٔقجدس ثُطذ٤ؼ٤ز ثُ

٣ضذدد٤ٖ ٓددٖ ثُضؼددجس٣ق ثُٔددزًٞسر أٜٗددج ؽ٤ٔؼددج  صضلددن ددد ٕ ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢       

٣ضؼجٓددَ    Systemٝٗظددجّ صؼ٤ِٔدد٢     Serviceٝتذٓددز     Processػ٤ِٔددز 

ٓددغ ثُغددجُٞط ثُش٣لدد٢  ٝٛددْ ثُددضسثع كدد٢ فوددُْٜٞ ٝثُٔددشأر ثُش٣ل٤ددز كدد٢ ٓ٘ضُٜددج 
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ؿ٤ش سع٤ٔج  . ألٕ ثُضؼِد٤ْ  ٝثُؾذجح ثُش٣ل٢ . ٝأٗٚ صؼ٤ِٔج  ال سع٤ٔج  ٤ُٝظ صؼ٤ِٔج  

ـ٤ش ثُشع٢ٔ ٣وقذ دٚ ثُٔؼجسف ٝثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ ٣ٌضغذٜج ثُؾدخـ ٓدٖ أ٣دز ثُ

ٓ   ٝع٤ِز صؼ٤ٔ٤ِز ًججرثػز خططدز ٝؿ٤دش ٝثُضِلض٣ٕٞ ٝثألفدذهجو دطش٣ودز ؿ٤دش 

       ثُذددشثٓؼثُغ٤جعددجس ٝعدد٢ٔ كضٞمددغ ُددٚ ثألٗؾددطز ٝسٓوقددٞدر أٓددج ثُضؼِدد٤ْ ثُ 

ٝصضخدز ثجؽدشثوثس ثٌُل٤ِدز  ٝكدن ٓدٜ٘ؼ ٓؼد٤ٖ ٝصخطو ُٚ كقٍٞ صذس٣ذ٤ز صغ٤ش

 دئٗؾجفٚ .

 

 أ٤ٔٛز ثجسؽجد ثُضسثػ٢ 

            ؼضذددش أفددذ ٝعددجةَ صؼِدد٤ْ ثٌُذددجس ُض كدد٢ ثُدد٘وـ كدد٢ ٓؼددجسكْٜ ٜٝٓددجسثص٣ْٜ   -1

ٝثصؾجٛجصْٜ ٝثُض٢ ُدْ ٣ضٌٔ٘دٞث ٓدٖ ثُققدٍٞ ػ٤ِٜدج ٓدٖ تد ٍ كضدشر ثُضؼِد٤ْ 

ٖ كجصْٜ ثُضؼ٤ِْ . َٓ  ثُشع٢ٔ أٝ 

ٔ ؾضٔغٝع٤ِز ثصقجٍ د٤ٖ ؽٜجس ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٝؼضذش أْٛ ٣   -2 ظ ثُش٣لد٢ ف٤د ثُ

َ ٓؾددجًَ ثُددش٣ل٤٤ٖ إُدد٠ ٓشثًددض ثُذقددظ أٗددٚ ٝعدد٤ِز ثصقددجٍ رٝ ثصؾددج٤ٖٛ ٣٘ودد

 ثُؼ٢ِٔ ٣ٝ٘وَ ثُقٍِٞ ٖٓ ٓشثًض ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ إ٠ُ ثُش٣ل٤٤ٖ .

ؤد١ دٝسث  ٜٓٔج  ك٢ سعْ ثُغ٤جعز ثُضسثػ٤ز عٞثو  ػ٘ذ ٝمغ ٛزٙ ثُغ٤جعز ٣   -3

ج ٓددٖ تدد ٍ إػطددجو ثُقددٞسر ثُٞثمددقز ُٞثمددؼ٢ ثُغ٤جعددز أٝ ػ٘ددذ ص٘ل٤ددزٛ

  ٔ ؾضٔددغ ٝٝثهددغ عددٌجٕ ثُش٣ددق ٝصٞمدد٤ـ ٓج٤ٛددز ثُضسثػ٤ددز ػددٖ فجؽددجس ثُ

ثُغ٤جعدز ثُضسثػ٤ددز ُِددش٣ل٤٤ٖ ٝثالعدضلجدر ٓددٖ إٌٓج٤ٗددجصْٜ ٓدٖ أؽددَ ثُٞفددٍٞ 

 إ٠ُ ثُشكج٤ٛز.

ٔ  ٣ ددد -4 ٔ  ؤد١ دٝسث  كؼدددجال  كددد٢ ثُ ضدددٞكشر كددد٢ قجكظدددز ػِددد٠ ثُٔدددٞثسد ثُطذ٤ؼ٤دددز ثُ

 ثُٔق٤ِز ٝص٤ٔ٘ضٜج .ثُٔ٘جهن 

٣ِؼدخ دٝسث  ٜٓٔدج  كد٢ إدتددجٍ ٝٗؾدش ثُقدشف ثُقدد٘جػ٤ز كد٢ ثُش٣دق ثُوجةٔددز  -5

  ٔ ٘ضؾدجس ثُضسثػ٤دز ٝٓدج ٣ضدٞكش ٓدٖ ٓدٞثسد صسثػ٤دز أعجعج  ػِد٠ ثعدضـ ٍ ثُ

  ٓ  غضـ   أٝهجس ثُلشثؽ ٝدجألتـ ُِ٘ؾب ثُش٣ل٢ ٝثُ٘غجو ثُش٣ل٤جس .أتشٟ 

6-   ٔ ٓددٖ تدد ٍ دددشثٓؼ  غددضٟٞ ثُقددق٢ ُيٗغددجٕ ثُش٣لدد٢ثُؼٔددَ ػِدد٠ سكددغ ثُ

ٝثالٛضٔدجّ   ثُضٞػ٤ز ثُقق٤ز ثدضذثوث  ٖٓ صشد٤دز ثُطلدَ ٝثُؼ٘ج٣دز ثُقدق٤ز ددٚ

دجُضـز٣ددز ثُنددشٝس٣ز ُقددقز ثجٗغددجٕ دٔددج ٣ٌلددَ ُِلددشد هذسصددٚ ػِدد٠ ثجٗضددجػ 

 فجمشث  ٝٓغضوذ   .

 

 ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٝثُضذس٣خ 

٤ِٔدز ٖٓ ثُ٘ؾجهجس أُض٢ ٓجسعٜج ثجٗغجٕ ٓ٘ز أٍٝ ٝؽدٞدٙ ػِد٠ ثألسك , ػ   

ثُضذس٣خ كٜدٞ ٣ضدذسح ػِد٠ أ٣دذ١ أكدشثد ػجةِضدٚ ٝأكدشثد ؽٔجػضدٚ ػِد٠ فد٤ذ أٝ 
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صشد٤دددز ثُق٤دددٞثٕ أٝ صسثػدددز ثألسك ٝه٤جٓدددٚ دددد دثو ثُقدددشف ٝثألػٔدددجٍ أُضددد٢ 

 ٔجسعٜج ك٢ ف٤جصٚ ث٤ٓٞ٤ُز .٣  

          أفددذـ ُِضددذس٣خ أ٤ٔٛددز ٓضضث٣ددذر ًئفددذٟ ثُؼ٤ِٔددجس ثُ صٓددز ُشكددغ ًلددجور ثُلددشد 

ٔ   ٝإ٣قجُٚ إ٠ُ ثُٔغضٟٞ ضجفدز ثُز١ ٣ٌٕٞ ػ٘ذٙ هجدسث  ػ٠ِ ثعدضـ ٍ ثُٔدٞثسد ثُ

دجُؾٌَ ثألٓغَ . ُزُي ٣ؼشف ثُضذس٣خ د ٗٚ ) ػ٤ِٔز صؼ٤ٔ٤ِز ٣ققدَ دٞثعدطضٜج 

  ٔ ضددذسد٤ٖ ػِدد٠ ثُٜٔددجسثس ٝثُوددذسثس ثُ صٓددز ألدثو أٝ صقغدد٤ٖ ثٗؾددجص أػٔددجٍ ثُ

 ٝك٢ ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٣وضن٢ ثألٓش ثُضشثدو د٤ٖ عد ط ٓلدج٤ْٛ ٛد٢ ٓؼ٤٘ز ( 

 ٝثُضذس٣خ ٝثجسؽجد ( .  ) ثُضؼ٤ِْ

 ثُقجؽز ثُضذس٣ذ٤ز 

 صٞؽذ ػذر صؼجس٣ق ُِقجؽز ٜٓ٘ج :

 ٢ٛ كؾٞر أٝ ٓغجكز د٤ٖ ٓج ٛٞ ٓشؿٞح ك٤ٚ ٝ د٤ٖ ثُقجُز ثُشثٛ٘ز . -1

قدجكع ٛدزث صٞصشثس ك٢ ثٌُجةٖ ثُق٢ ٣٘ذـ٢ إٔ صقَ إ٠ُ فجُز صدٞثصٕ ٌُد٢ ٣   -2

 ثٌُجةٖ ػ٠ِ فجُضٚ ثُقق٤ز ثُغ٣ٞز .

شثد إ٣قدجُٚ ف أٝ ٜٓجسثس ًلجور ثُلشد ه٤جعج  إُد٠ ٓدج ٣ د٢ٛ ثُ٘وـ ك٢ ٓؼجس -3

 ( 1ًٔج ٓذ٤ٖ ك٢ ؽٌَ )     إ٤ُٚ .

 
                      

 (  ٣ذ٤ٖ ثُقجؽز ثُضذس٣ذ٤ز 1ؽٌَ )                            

 أٗٞثع ثُضذس٣خ ثجسؽجد١ 

وذٓددٚ ثُٔؤعغددجس ثُضؼ٤ٔ٤ِددز : ٝٛددٞ ثُضددذس٣خ ثُددز١ ص  صددذس٣خ هذددَ ثُخذٓددز  -1

ًج٤ٌُِدددجس ٝثُٔؼجٛدددذ ٝثجػدددذثد٣جس ثُضسثػ٤دددز ٓدددٖ تددد ٍ ٓ٘دددجٛؼ ثُضؼِددد٤ْ 

  ٔ ش ٤دددضندددٔ٘ز ثُؼِدددّٞ ثألعجعددد٤ز ٝثُضسثػ٤دددز ٓدددغ صض٣ٝدددذٙ دٜٔدددجسثس صـ٤ٝثُ

٤ًٝل٤دددز صٌددد٣ٖٞ ثُؼ هدددجس ثجٗغدددج٤ٗز ٓدددغ ٝثعدددضخ ؿ ثُقودددجةن ثُظدددٞثٛش 

 ٓؾضٔؼٚ .

غدد٠ٔ ثُضددذس٣خ ثُضدد ٢ِ٤ٛ أٝ هذ٤ددَ ثُخذٓددز . ثُخذٓددز : ٝ ٣  ثُضددذس٣خ ػ٘ددذ دددذو  -2

ٝٛددٞ ثُضددذس٣خ ثُددز١ ٣ضؼددشك ُددٚ ٓٞظددق ثجسؽددجد ػ٘ددذ أٍٝ صؼ٤٤٘ددٚ مددٖٔ 

  ٓ ٔجسعز ٓغؤ٤ُٝز ثُؼَٔ ثجسؽجد١ ٝ ٣غضـشم ٛزث ثُؾٜجص ثجسؽجد١ ٝهذَ 

ثُضذس٣خ ػذر أ٣جّ أٝ أعجد٤غ أٝ أؽدٜش ٣ٝضٔغدَ كد٢ ُودجو ثُٔشؽدذ ٝسة٤غدٚ أٝ 

 ٔقجمشثس ٝثُ٘ذٝثس ًٝضجدز ثُضوجس٣ش .ٝفنٞس ثُ صٓ ةٚ

 ثُٞمغ ثُٔشؿٞح ك٤ٚ

 ثُٞمغ ثُشثٖٛ

 gapكؾٞر   
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ثُضذس٣خ أع٘جو ثُخذٓز : ٝٛدٞ ثُضدذس٣خ ثُدز١ ٣ضؼدشك ُدٚ ثُؼجٓدَ دججسؽدجد  -3

أع٘جو تذٓضدٚ ُـدشك عدذ ثُد٘وـ ثُضدذس٣ذ٢ ُِلدشد كد٢ ثُ٘دٞػ٤ٖ ثُغدجدو٤ٖ أٝ 

ش ك٢ ثُض٘ظ٤ْ ٣ٝضْ ك٢ ٛدزث ثُ٘دٞع ٓدٖ ثُضدذس٣خ ٤ٗوـ ٜٓجسثس ثُلشد أٝ صـ٤

٤و٤ز ثُضد٢ صؼِٜٔدج ثُلدشد ٗض٤ؾدز ُؼِٔدٚ ث٤ُٔدذث٢ٗ ثُٔضثٝؽز د٤ٖ ثُخذشثس ثُضطذ

  ٔ غدددضؾذر ٣ٝدددضْ ػدددٖ هش٣دددن إؽدددشثى ٝثُٔؼِٞٓدددجس ٝثُٜٔدددجسثس ٝثألكٌدددجس ثُ

 .ٝٓج صؾِٔٚ ٖٓ ٓقجمشثس ٝٓ٘جهؾجس  دذٝسثس ثُٔٞظق

 

 ؽٜجص ثجسؽجد ثُضسثػ٢  

 ٣ضٌٕٞ ؽٜجص ثالسؽجد ثُضسثػ٢ ٖٓ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔغض٣ٞجس ثالدثس٣ز ٢ٛٝ :

لنددَ إٔ ٣ٌددٕٞ رٝ تِل٤ددز إسؽددجد٣ز ٝٓغددضٟٞ صؼ٤ِٔدد٢ : ٣   ثُٔددذ٣ش ثجسؽددجد١ -1

ٌٔ٘ددٚ ٓددٖ إدثسر ؤِٛددٚ ألدثو ٜٓٔضددٚ د٘ؾددجؿ ٣ٝؾددخ إٔ ٣ضٔضددغ دؾخقدد٤ز ه٤جد٣ددز ص  ٣  

صضٔغددَ ٝظ٤لضددٚ دددجُض٘ظ٤ْ ثجدثس١ ُِؾٜددجص  ثُددز١ ٣ؼٔددَ صقددش ٓغددؤ٤ُٝضٚ . ثُؾٜددجص

ثُٔدددٞظل٤ٖ ثُؼدددج٤ِٖٓ ك٤دددٚ دججمدددجكز إُددد٠ صخطددد٤و ثُذدددشثٓؼ  تض٤دددجسٝإثجسؽدددجد١ 

 ألؽشثف ػ٠ِ ص٘ل٤زٛج ٝصو٣ْٞ ٗضجةؾٜج .ثثجسؽجد٣ز ٝ

2-   ٔ ؾددشف ثجسؽددجد١ : ٣ؾددخ إٔ ٣ضٔضددغ دجُٔؼشكددز ثٌُجك٤ددز دددجُ٘ٞثف٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِددز ثُ

لنَ إٔ ٣ٌٕٞ رٝ تِل٤دز ٝثجسؽجد٣ز ٝثُضسثػ٤ز ) فجفَ ػ٠ِ صؼ٤ِْ ؽجٓؼ٢ ( ٣ٝ  

ذسصددٚ ػِدد٠ ص٘ظدد٤ْ إسؽددجد٣ز ٤ٓذث٤ٗددز ُؼددذر عدد٘ٞثس . دججمددجكز إُدد٠ ه  س٣ل٤ددز ٝتذددشر 

 ٝصذس٣خ ثُؼج٤ِٖٓ ٓؼٚ ٝثُضؼجَٓ ٓغ ث٥تش٣ٖ . ثُؼَٔ

ٔ  ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ : ٣   -3 ضقدَ ؼضذش ٖٓ أْٛ ثُؼج٤ِٖٓ دجُؾٜجص ثجسؽجد١ ٌُٞٗدٚ ثُ

ٝثُوجةْ دجُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثجسؽجد٣ز ػِد٠ ثُٔغدضٟٞ ثُٔقِد٢ . ف٤دظ ٣ودّٞ  ثُٔذجؽش

دضٞفدد٤َ ٗضددجةؼ ثُذقددٞط ٝثُٔغددضؾذثس ثألتددشٟ إُدد٠ ثُددش٣ل٤٤ٖ ٝصؼِدد٤ْٜٔ ٤ًل٤ددز 

ثعضؼٔجُٜج ًٝزُي ٣ودّٞ دئ٣قدجٍ ٓؾدجًَ ثُدش٣ل٤٤ٖ إُد٠ ثُؾٜدجس ثُشعد٤ٔز ٝثُذقغ٤دز 

ُٔغجػذصْٜ ػ٠ِ فِٜج . ُٝٚ دٝس كد٢ صخطد٤و ثُذدشثٓؼ ثجسؽدجد٣ز ٝثُض٣ٞٔ٘دز ُدزُي 

 ٣ؾخ إتض٤جسٙ دذهز .

          ذسصدٚ ػِد٠ ثُؼٔدَ ٓدغ ثألكدشثد شؽدذ ثُضسثػد٢ ه  ٖٝٓ ثُٔؤٛ س ثُٔطِٞددز كد٢ ثُٔ 

 ٝثُؾٔجػجس ٝرٝ تِل٤ز صسثػ٤ز ٝإسؽجد٣ز ٝٓغضٟٞ ؽ٤ذ ٖٓ ثُٔؼجسف ٝثُٜٔجسثس 

ٓ  ثألتقددجة٢ ثُٔٞمددٞػ٢ : ٣ؾدددخ إٔ ٣ضقددق دجُو دد -4 ٔجسعددز ػ٤ِٔدددز ذسر ػِددد٠ 

  ٓ ؤٛ   دؾدٌَ ؽ٤دذ كد٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثعضؼٔجٍ ثُطشم ٝثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٌلجور ًٝزُي 

ٓؾجٍ صخققٚ ٝفجف   ػ٠ِ ؽٜجدر ؽجٓؼ٤ز أ٤ُٝز ػ٠ِ ثألهدَ ُٝدٚ ػدذر عد٘ٞثس 

 ٖٝٓ أْٛ ٝثؽذجصٚ :  ك٢ ثُخذٓز ثُؼ٤ِٔز .

صذغ٤و ٗضدجةؼ ثُذقدٞط دق٤دظ ٣دضٌٖٔ ثُٔشؽدذ ثُضسثػد٢ ٓدٖ كٜٜٔدج ٝثالعدضلجدر  -1

 ٜٓ٘ج .
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ٗوَ ثُٔؾجًَ ثُٔق٤ِز ٖٓ ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ إُد٠ ؽٜدجس ثُذقدظ ثُؼِٔد٢ ج٣ؾدجد  -2

   ُٜج ثُقٍِٞ

 صذس٣خ ثُٔشؽذ٣ٖ ثُضسثػ٤٤ٖ ك٢ ثُٔؾجالس ثُضو٤٘ز ثُضسثػ٤ز . -3

غجػذر ثُٔشؽذ٣ٖ ػ٠ِ صق٤َِ ثُذ٤جٗجس ٝصٞم٤ـ ثُٔؾجًَ ثُٔضؼِودز دجُذشٗدجٓؼ        ٓ   -4

 ثجسؽجد١ .

فنددٞس ثالؽضٔجػددجس ٝثُ٘ددذٝثس ثجسؽددجد٣ز ُِٔغددجٛٔز كدد٢ صٞمدد٤ـ ٓددج ٣ضؼِددن  -5

 دضخققٚ .

 ك٢ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ثجسؽجد١ . غجػذر ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ٓ   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٝس ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ثُش٣ل٤ز 

٣ٜذف ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٖٓ ت ٍ دشثٓؾٚ ثُضؼ٤ٔ٤ِدز إُد٠ إفدذثط صد ع٤ش كد٢        

ًجكددز ٗددٞثف٢ ثُق٤ددجر كدد٢ ثُش٣ددق ٝصط٣ٞشٛددج دججمددجكز إُدد٠ صقذ٣ددذ ثُٔؾددجًَ ثُضدد٢ 

 شثس أٝصض٤ٔض ثُق٤جر ك٤ٜج دطجدغ ثُشصجددز ٝثالعدضوؼج٢ٗ ٜٓ٘ج صِي ثُٔؾضٔؼجس ٝثُض٢ ص  

ٔ   ثُٔلٜددّٞ ثُٔضؼدددجسف ػ٤ِدددٚ ٝأف٤جٗددج  ٣ؾدددجس إُددد٠ ٛدددزٙ   لشؿدددز  ُِلودددش () ثُقِوددز ثُ

ٝثُٔشك ( . ف٤ظ إٕ ثُل ؿ ٣ندغ ًدَ ؽٜدٞدٙ  ) ثُلوش , ثُؾَٜ  ثُٔؾجًَ دذٝثٓز

ودش عضـ ٍ ٓج دقٞصصٚ ٖٓ أسك ُنٔجٕ ٓؼ٤ؾدز ػجةِضدٚ ٌُٝٞٗدٚ كد٢ ك  إٝٝهضٚ ك٢ 

  ٓ غدجػذٙ ؼدذثس فذ٣غدز ص  ؽذ٣ذ كئٕ رُي ال ٣غٔـ ُٚ دضٞك٤ش هغٔج  ٖٓ ثج٣شثد ُؾدشثو 

ػ٠ِ صقو٤ن أػِد٠ إٗضجؽ٤دز دججمدجكز إُد٠ إٕ ثُؼٔدَ ثُضسثػد٢ ثُضو٤ِدذ١ ال ٣ضطِدخ 

ٓ  ٖٓ ثُٜٔجسر أٝ ثُضؼ٤ِْ ثُ٘ظج٢ٓ كئٕ ثألٝالد ٣   ثٌُغ٤ش   ذٌدشر ٌٔدْٜ٘ ثجٗضدجػ كد٢ عدٖ 
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  ٓ عدشصٚ ٝٛدزث ٓدج ٣ضطِدخ ثُٔض٣دذ ٓدٖ ػدذد أكدشثد أ   ندطشث  ُض٣دجدرٝدزث ٗؾذ ثُلد ؿ 

ثٌُغجو ُضِي ثألعشر ٖٓ ٓٞثسد صسثػ٤ز ٓقذٝدر . ٛزث ٓج ٣ض٣ذ ك٢ مؼق ٝ ثُـزثو

ؤعش ػِد٠ ثُقجُدز ثُقدق٤ز ُِؼجةِدز ثُٔغضٟٞ ثالعضٜ ٢ً ُألعشر ًٔج  ٝٗٞػدج  ٓٔدج ٣ د

ش دججمجكز إ٠ُ ػذّ إػطدجو كشفدز ُِؼجةِدز ُضؼِد٤ْ ثألٝالد ٝإًغدجدْٜ ٜٓدجسثس ؿ٤د

  ٔ ٓ  صسثػ٤ز ٓٔج ٣ؾؼَ ثألؽ٤جٍ ثُ ؼضٔذر ػِد٠ ثُؼٔدَ ضؼجهذز ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثُٔؾضٔؼجس 

ٝصذود٠ كد٢ ثٗؼضثُٜدج ثُقندجس١ ٓدج ُدْ صودْ دؼدل  ثُضسثػ٢ ثُذذثة٢ ؽ٤   دؼذ آتدش

ثُٔ٘ظٔجس ٝثُٔؤعغجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٜٝٓ٘ج ثجسؽجد ثُضسثػد٢ ُيتد ٍ دٜدزث ثُضدٞثصٕ 

  ٔ  ذو٢ ػ٠ِ صخِلٜج .ثالؽضٔجػ٢ ثُ

ضذدغ كد٢ ًغدش فِودز آسثو ثألتقدجة٤٤ٖ كد٢ صشص٤دخ أ٣ُٞٝدجس ثُٔ٘دجٛؼ ثُضد٢ ص  صضذج٣ٖ 

ثُلوددش ٛددزٙ ك٤ددشٟ أتقددجة٢ ثُقددقز إػطددجو ثأل٣ُٞٝددز ُِذددشثٓؼ ثُقددق٤ز ٣ٝددشٟ 

دد ؼق ثُٔغددضٟٞ ثُقددق٢ ثُضشد٣ٞددٕٞ إٕ ثُؾٜددَ أعددجط ثُددذ و إر ٣ضشصددخ ػ٤ِددٚ م 

ٕٞ ٝثُضشد١ٞ ٝػذّ صوذَ ثُذدشثٓؼ ثُق٤ٌٓٞدز ًٝدَ ٓدج ٛدٞ ؽذ٣دذ ٣ٝدشٟ ثالهضقدجد٣

أ٤ٔٛز تجفز ُِ٘جف٤ز ثجٗضجؽ٤ز ٝٓج ٣ضشصدخ ػ٤ِٜدج ٓدٖ ثسصلدجع ثُٔغدضٟٞ أُٔؼجؽد٢ 

 .ٝص ع٤ش رُي ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُقق٢ ٝثُضشد١ٞ 

  ٓ شًدض أعجعدج  ػِد٠ ثُ٘دٞثف٢ ثجٗضجؽ٤دز              ضٌدجٓ   ٣  ٝدٔج إٕ ثجسؽجد ثُضسثػد٢ ٜٓ٘ؾدج  

ثُقدق٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِدز  ٝثالهضقجد٣ز ٝثُٔ٘ض٤ُدز دججمدجكز إُد٠ ثُض٘غد٤ن ٓدغ ثُخدذٓجس

    ك ٗ٘ج ٗزٛخ ُض ٤٣ذ سأ١ ثالهضقجد٤٣ٖ ٓغ ػذّ إؿلجٍ ثُذشثٓؼ ثُقق٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز .    

 

 

 

 

 

 

 اإلرشاد انسراعي

 فهسفتو , يبادئو , أىذافو

 كِغلز ثجسؽجد ثُضسثػ٢ 

 

1-   ٓ غدجػذٝث أٗلغدْٜ غجػذر ثُ٘جط دد ٕ ٣  ثُوجػذر ثُؼجٓز ُِؼَٔ ثجسؽجد١ ٢ٛ ) 

دٔدددذْٛ دجُٔؼدددجسف ُشكدددغ ٓغدددضٞثْٛ ثُلٌدددش١ ٝصؼِددد٤ْٜٔ  ٝرُدددي د ٗلغدددْٜ ( 

٤ددش كدد٢ ثصؾجٛددجصْٜ ٝٗظددشصْٜ ٗقددٞ ثُخذددشثس ٝثألكٌددجس ٤ٜٓددجسثس ؽذ٣ددذر ٝصـ

ٝٓلٜٞٓدددز ُِغدددٌجٕ ثُدددش٣ل٤٤ٖ ُضطذ٤وٜدددج  ثُضسثػ٤دددز ثُؾذ٣دددذر دطش٣ودددز عدددِٜز

 العضلجدر ٜٓ٘ج .ثٝ
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ثُضؼجٓددَ ٓددغ ثُغددجُٞط ثُش٣لدد٢ ) ثُلدد ؿ ٝثُٔددشأر ثُش٣ل٤ددز ٝثُ٘ؾددب ثُش٣لدد٢ (  -2

 ظ أٗٚ ٣ٜذف إ٠ُ إفذثط صـ٤شثس ك٢ ثألعشر ثُش٣ل٤ز دقٞسر ػجٓز .ف٤

ُض٢ ٣ٜذف ٔؾضٔغ ف٤ظ إٔ ثُضـ٤٤شثس ثُٔشؿٞدز ثثُلشد أعجط ص٤ٔ٘ز ٝصوذّ ثُ -3

ش ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ دقٞسر إ٠ُ إفذثعٜج ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثألكشثد ٖٓ ؽ ٜٗج إٔ صؤع

ٓ  ػجٓددز ًذ٘ددجو إ ضقنددش ٣ضؼجٓددَ ٓددغ ًددَ ٓددج ٛددٞ فددذ٣ظ ٝثُٔددشدٝد ؽضٔددجػ٢ 

جد١ ثُدددز١ ٣قوودددٚ ثُلددد ؿ ٓدددٖ ؽددد ٗٚ إٔ ٣ددد٘ؼٌظ ػِددد٠ ثُٔغدددضٟٞ ثالهضقددد

 ثالهضقجد١ ُِٔؾضٔغ .

ثجٗضجؽ٤دز ثألٍٝ ٣ؼضٔدذ ػِد٠ هش٣ودز ثُلدشك  سكدغ إصذجع ٜٓ٘ؾجٕ ك٢ ػ٤ِٔز -4

تض٤جس ٝثُضؼِْ ثُدز١ ثال ٛٞ ٝثجؽذجس ًٞع٤ِز عش٣ؼز ُشكغ ثجٗضجؽ٤ز ٝث٥تش

٤ٔ٘دز هدذسثس تد ٍ ص شًض ػ٠ِ ثُؼ٘قدش ثجٗغدج٢ٗ كد٢ ػ٤ِٔدز ثجٗضدجػ ٓد٣ٖ  

ؽؼِٜددج ش كد٢ ثصؾجٛجصددٚ ثُؾجٓدذر ٤ٝددُؼ٤ِٔدز دججمددجكز إُد٠ صـ٤ثٝ ثُلدشد ثُل٤٘ددز 

 ضؼجَٓ ٓؼٚ .ثصؾجٛجس صوذَ ٓج ٛٞ ؽذ٣ذ ٝص

غجْٛ ك٤ٚ ًَ ٖٓ ٝصثسر ثُضسثػز ٝٓشثًدض ثُذقدٞط ثجسؽجد ػٔ   صؼج٤ٗٝج  ص   -5

ثُضسثػ٤ز ٝثُل ف٤ٖ ف٤ظ ٣ؼضٔذ ػَٔ ثجسؽجد ػ٠ِ ٗوَ ثألكٌدجس ثُضسثػ٤دز 

ثُؾذ٣ذر ٖٓ ٓشثًض ثُذقٞط ) دؼذ صذغ٤طٜج ( إُد٠ ثُل فد٤ٖ ًٔدج ٣ودّٞ د٘ودَ 

 . ج٣ؾجد فِٞال ُٜج ٓؾجًَ ثُل ف٤ٖ إ٠ُ ٓشثًض ثُذقٞط

ٓ   ػ٤ِٔز أٝ إٗٚ ٗظجّ أٝ -6      ل٤دذ ؽٔدغ أٗدٞثع ثُق٤دجصثس ثُقدـ٤شر        غدضٔشر ص  تذٓز 

 ٝثٌُذ٤شر .

 

 

 

 

 

 

 ٓذجدا ثجسؽجد ثُضسثػ٢       

 

ُٔؼجُْ ثُشة٤غد٤ز ُِذ٤تدز ثُش٣ل٤دز ثُضد٢ ٣ضؼجٓدَ ٓؼٜدج ٝٓدٖ ٛدزٙ ثُضؼشف ػ٠ِ ث -1

 ثُٔؼجُْ :

ثألٝمددجع ثالؽضٔجػ٤ددز : ٓددٖ ف٤ددظ ثُضش٤ًددخ ثالؽضٔددجػ٢ ٝٓشثًددض ثُو٤ددجدر  - أ

 .ٝثُؼجدثس ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُو٤ْ 

ؼ٘جفدددش ثجٗضدددجػ ٝٓقدددجدسٙ , ٝثُضددد٢ صضٔغدددَ دثألٝمدددجع ثالهضقدددجد٣ز :   -ح  

ٌُِٔٔدددز ُيٗضدددجػ ثُضسثػددد٢ , صدددٞكش ثُ٘ؾدددجهجس ثُقددد٘جػ٤ز ث جٗضدددجػ ,ث أعدددج٤ُخ

 . ثُضغ٣ٞن ٝثٌُِق ثالٗضجؽ٤ز  ثُخذٓجس ٝأعِٞح
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 ..... ثُخ .ُطشم  ثثُخذٓجس ثُؼجٓز : ٓغَ ثُخذٓجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُقق٤ز ٝ -س 

 

 ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣ز  ثصخجر فجؽجس ثُلشد ٝثُٔؾضٔغ أعجعج  التض٤جس -2

ػِد٠ أعدجط ثُقجؽدجس ذ٠٘ ًجكز دشثٓؼ ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٝٗؾدجهجصٚ ص  خ إٔ ٣ؾ

  ٓ ؼذدش ػٜ٘دج ٓدٖ ثُوجةٔز ُِلشد ٝثُٔؾضٔغ عٞثو ًجٗش ٛزٙ ثُقجؽدجس ٓقغٞعدز ٝ

 هذَ ثألكشثد أٝ ؿ٤ش ٓقغٞعز .

3-   ٔ  غضشؽذ٣ٖ ك٢ ًجكز ثألٗؾطز ثجسؽجد٣ز إؽشثى ؽٜٔٞس ثُ

  ٔ ؾدددجسًز ؽٜٔدددٞس ثُٔغضشؽدددذ٣ٖ كددد٢ صخطددد٤و ٝص٘ل٤دددز ٝصوددد٣ْٞ ثُ٘ؾدددجهجس إٕ ُ

 ثجسؽجد٣ز ػذر كٞثةذ ٜٓ٘ج :

ثُوشثسثس أًغش دهز ُ عضلجدر ٖٓ ٓؼِٞٓجس ٜٝٓجسثس ػدذد ًذ٤دش ٓدٖ صٌٕٞ  - أ

 ثألكشثد .

 صٌٕٞ ثُذشثٓؼ أًغش إؽذجػج  ُقجؽجس ثُ٘جط .  -ح 

ٔ    -س       ؾجسًز أًغشْٛ ك٢ ٣ٌٕٞ ثٛضٔجّ ثألكشثد ًذ٤شث  ك٢ ص٘ل٤ز صِي ثُذشثٓؼ ُ

 ثصخجر ثُوشثس . ػ٤ِٔز           

ٓ  ثًضغجح ثُخذشثس ثُؾذ٣ذر  -ط      ؾجسًضْٜ ُؼذد ًذ٤ش ٖٓ ثُل ف٤ٖ ٖٓ ت ٍ 

 ك٢ ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣ز .         

 إملجو ثُؾشػ٤ز ػ٠ِ ثُوشثسثس . -ػ    

 صخجر ثُضخط٤و أعِٞدج  ُض٘ظ٤ْ ثألٗؾطز ثجسؽجد٣ز إ  -4

  ٣  ٔ ضجفز كد٢ ثُٔؾضٔدغ دٌجكدز ؼضذش ثُضخط٤و ثألعِٞح ثألٓغَ العضغٔجس ثُٔٞثسد ثُ

ٛددذثف ثُٔشؿٞدددز كدد٢ كضددشثس ٓقددذٝدر كٔددٖ تدد ٍ أؽددٌجُٜج دوقددذ صقو٤ددن ثأل

ٌٔددٖ دسثعددز ٝثهددغ ثُٔ٘طوددز ٝٓددج ٣ضددٞكش ك٤ٜددج ٓددٖ إٌٓج٤ٗددجس ٝصقذ٣ددذ ثُقجؽددجس ٣  

ٔ  ذٝمغ ثُخطدز ثُؼجٓدز ُِذشٗدجٓؼ ثجسؽدجد١ ٝصق خضِلدز ٣دذ ثُٞعدجةَ ٝثُطدشم ثُ

 . ُض٘ل٤ز ٛزٙ ثُ٘ؾجهجس

 

5-   ٔ   :  ضجدؼزإػضٔجد ثُضو٣ْٞ ٝثُ

  ٔ ز٣ٖ كددد٢ فدددٞسر ٝثمدددقز ٓدددٖ تددد ٍ ٓؼشكدددز ٘لدددإٕ صوددد٣ْٞ ثُذدددشثٓؼ ٣ندددغ ثُ

ز ٓدج ٗدضؼ ػ٘دٚ ٝٓدج صقودن ٓجٍ ٝٝهدش ٝصودذ٣ش ه٤ٔدزٍ ٖٓ ؽٜذ ٝٝٓج د   ثألٛذثف

ٔ  ٖٓ أٛذثف .  مدشٝس٣جٕ  ؼضذدشثٕ ضجدؼدز ٝثُضود٣ْٞ ُضودذ٣ش ثُؼجةدذ ٣  ٝإؽشثوثس ثُ

  ٓ   صٓجٕ ُؼ٤ِٔض٢ ثُضخط٤و ٝثُض٘ل٤ز ك٢ ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣ز .ٝ

 

 أٛذثف ثجسؽجد ثُضسثػ٢  

دد -1  ٔ ضثسع ػددٖ هش٣ددن صطدد٣ٞش أٛددذثف ثهضقددجد٣ز : ٝصضنددٖٔ ص٣ددجدر دتددَ ثُ

ٝصقغدد٤ٖ ٝعددجةِٚ ٝثالعددضخذثّ ثألٓغددَ ُؼ٘جفددش ثجٗضددجػ ُِققددٍٞ   ثجٗضددجػ 
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 صو٤ِدَ ثُخغدجةش ثُ٘جصؾدز ػدٖ ثُقؾدشثس جؽ٤ز د هَ ثُضٌدج٤ُق ٝػ٠ِ أػ٠ِ إٗض

ٔ  ٝثألٓشثك  قجكظز ػ٠ِ ثجٌٓج٤ٗجس ٝثُٔدٞثسد دججمجكز إ٠ُ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثُ

  . سثػ٤ز ٝص٤ٜٔ٘جثُض

             ش كدد٢ ثُؼ هددجس ثالؽضٔجػ٤ددز ٝثُودد٤ْ٤ددأٛددذثف ثؽضٔجػ٤ددز : صؾددَٔ إفددذثط صـ٤ -2

ٝثُؼجدثس ػٖ هش٣ن صٞػ٤ز ثُغدٌجٕ ثُدش٣ل٤٤ٖ ٤ٌُٞٗدٞث هدجدس٣ٖ ػِد٠ صقذ٣دذ 

ٔ  ٓؾجًِْٜ دذهز ٓغ ثُضل٤ٌش ثُقدق٤ـ ج٣ؾدج ٘جعدذز ُٜدزٙ ثُٔؾدجًَ د ثُقِدٍٞ ثُ

جد ػِدد٠ ثُدد٘لظ دججمددجكز إُدد٠ ص٤ٔ٘ددز ٣ٝؼٔددَ ثجسؽددجد إُدد٠ دددظ سٝؿ ثالػضٔدد

 ثُو٤جدثس ثُش٣ل٤ز ٝثُٔق٤ِز  صط٣ٞشٝ

 ثُضـ٤شثس ثُغ٤ًِٞز ثُٔشؿٞدز (  : أٛذثف صؼ٤ٔ٤ِز ) - 3

ٕ ثًضغجح ثُلدشد ُٔؼِٞٓدجس ٝأكٌدجس ؽذ٣دذر ٛد٢ أٍٝ صـ٤٤ش ك٢ ثُٔؼجسف : إ - أ

 جُٔؼددجسف ثُضدد٢ ٣ٌضغددذٜج ثُلددشد ص٘ٔددٞش ثُغدد٢ًِٞ ثُٔؼشكدد٢ , ك٤ددٓشثفددَ ثُضـ٤

ؤعش كد٢ عدِٞى ثُلدشد ٝأكؼجُدٚ ٝٓدٖ أٓغِدز رُدي ٠ ٗظدْ ٓؼشك٤دز ص دٝصضطٞس إُ

  ٔ خضِلدددز صض٣ٝدددذ ثُدددضسثع دٔؼِٞٓدددجس أٝ أكٌدددجس ؽذ٣دددذر ػدددٖ ثُٔقجفددد٤َ ثُ

  ٔ  ثُخ ......ذ٤ذثس ٝأٗٞثع ثُق٤ٞثٗجس ٝثألعٔذر ٝثُ

٤ش ك٢ ثُٜٔجسثس : صؼ٢٘ ٓج ٣وّٞ دٚ ثُلدشد ٓدٖ ٜٓدجسثس ٝصضؼِدن ٛدزٙ ٤صـ  -ح  

أدثو ثُلددشد ُؼٔددَ ٓددج دغددُٜٞز ٝإصوددجٕ ٝص٘وغددْ إُدد٠ ثُضـ٤ددشثس ثُغدد٤ًِٞز د٤ٌل٤ددز 

 هغ٤ٖٔ :

أٝال  :  ٜٓجسثس ػو٤ِز أٝ كٌش٣ز : ٓغَ هذسر ثُلدشد ػِد٠ ثُضل٤ٌدش ثُغد٤ِْ ج٣ؾدجد 

 فَ ُٔؾٌِز صٞثؽٜٚ ٝثُوذسر ػ٠ِ ثالدضٌجس ٝثُضخط٤و .

عج٤ٗددجَ : ٜٓددجسثس أدثة٤ددز فش٤ًددز : ٝرُددي دجُضددذس٣خ ُـددشك سكددغ ًلجوصددٚ ألدثو 

ٝصٌِلدز ه٤ِِدز ٝكد٢ أعدشع ٝهدش ٓغدجٍ رُدي هدذسر ثُلدشد ػِد٠   ؽ٤دذ ثُؼَٔ دؾٌَ

آُدز أٝ ٓجً٘دز صسثػ٤دز ًدجٕ ٣ؼؾدض ػدٖ ثُو٤دجّ دضِدي ثُٜٔٔدز  صؾـ٤َ أٝ ثعدضؼٔجٍ

 د٘لظ ثٌُلجور عجدوجَ .

ؼدددذ ثالصؾجٛدددجس دذث٣دددز ثُودددٟٞ ثُذثكؼدددز ُِغدددِٞى ش كددد٢ ثالصؾجٛدددجس : ص  ٤دددصـ٤ -ػ 

  ٓ دُؾخـ ٝثهؼ٤جَ ك٢ ف٤جصٚ ث٤ٓٞ٤ُز ٝإقذدثس صقشف ثٝ  ٓ شصذو ٕ عِٞى ثُلشد 

ػدٖ  ؼذشؽضة٤جَ دجُضؼشف ػ٠ِ  ٤ُٓٞٚ ٝثصؾجٛجصٚ ٝثُو٤ْ ثُض٢ ٣قِٜٔج ف٤ظ إٜٗج ص  

ٓ  إثعددضؼذثد ثُلددشد ٝ ؼدد٤ٖ أٝ ٓٞهددق ٓددج ٓغددَ دسؽددز ثُؼ٘ج٣ددز عددضؾجدضٚ ُٔٞمددٞع 

  ٔ ش كد٢ ثُود٤ْ ٝثُؼوجةدذ ثُضد٢ ٤دوذٓز أٝ ثجفغجط دٜج أٝ صـ٤دجألؽ٤جو أٝ ثألكٌجس ثُ

ثالصؾدجٙ ٗقدٞ  ٗقدٞ ثُضؼِد٤ْ ٝصؼِد٤ْ ثُٔدشأر ثُش٣ل٤دز أٝ صؾجٙ ثُؾدخـؤٖٓ دٜج ًج٣  

       كٌجس ثُضسثػ٤ز ثُقذ٣غز ...ثُخثُؼَٔ ثجسؽجد١ ٝثأل
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 يستٌياث األىذاف اإلرشاديت                                   

 

 ثألٛذثف ثألعجع٤ز ُيسؽجد ثُضسثػ٢ -1

٣شصذو ٛزث ثُٔغضٟٞ ٖٓ ثألٛذثف دجُٔؾضٔغ دقٞسر أعجع٤ز ف٤دظ ٣٘ذـد٢       

ٔ  صقو٤ددن صـ٤٤ددش كدد٢ د   هضقددجد١ ثال ؽضٔددجػ٢ ٝؾضٔددغ ػِدد٠ ثُٔغددضٟٞ ثال٤٘ددز ثُ

صؾجٛجس ثُغِذ٤ز ٝؿدشط ثُود٤ْ ضو٢٘ ٣ٝضْ رُي ػٖ هش٣ن إٗضضثع ثالٝثُغوجك٢ ٝثُ

 ٖٓ أْٛ فلجس ٛزٙ ثألٛذثف :صؾجٛجس ثج٣ؾجد٤ز ٝثالٝ

ٓ    -أ   ؽضٔجػ٤ددز ٝص٤ٔ٘ددز جد٣ز ٝثالهضقددضطِذددجس تطددو ثُض٤ٔ٘ددز ثالثُضؾددجٝح ٓددغ 

 ثُذؾش٣ز . ثُٔٞثسد
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ٓ    -ح  ذسثس ثُلددشد ُنددٔجٕ صطدد٣ٞش ه ددضطِذددجس ثُض٤ٔ٘ددز ثُلشد٣ددز ثُضؾددجٝح ٓددغ 

 ٝص٣جدر ثجٗضجػ دٌلجور أػ٠ِ . ثُؼ٤ِٔز

 ٞثًذز ثُضطٞس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ .ٓ    -س 

 ثألٛذثف ثُؼجٓز ُيسؽجد ثُضسثػ٢  -2

ؼضذش ٛزٙ ثألٛذثف أًغش صقذ٣ذث  ٝإسصذجهج  دجُؼَٔ ثجسؽجد١ ٖٓ ثُٔغدضٟٞ ص       

ثألٍٝ ٝرثس فددِز دددجُ٘ٞثف٢ ثالؽضٔجػ٤ددز ٝثالهضقددجد٣ز ٝثُغددِٞى ثُددز١ ٣غدد٤ش 

ٔغَ ثُوجػذر ثألعجع٤ز ألٛذثف أ١ دشٗدجٓؼ أٝ ٗؾدجه ػ٤ِٚ أكشثد ثُٔؾضٔغ ثُز١ ٣  

ٔ  ؼضذدإسؽجد١ ٣غضٜذف صقغ٤ٖ ٗٞػ٤ز ف٤جر ثُٔؾضٔدغ ٝص   ٞؽدٚ ش ٛدزٙ ثألٛدذثف ثُ

  ٔ  خطط٤ٖ ثجسؽجد٤٣ٖ ك٢ صقذ٣ذ ثُ٘ؾجهجس ثجسؽجد٣ز ٝصضٔغَ ك٢ :ُِ

 صقغ٤ٖ ٓغضٟٞ ٓؼ٤ؾز ثألعشر ثُش٣ل٤ز . -أ   

 ثُ٘ؾب ثُش٣ل٢ . ٝ  صط٣ٞش ثُٔشأر ثُش٣ل٤ز  -ح  

 ص٤ٔ٘ز ثُشٝؿ ثُو٤جد٣ز ُذٟ ثألكشثد ثُش٣ل٤٤ٖ .  -س 

 ر ثُوشثس .ص٤ٔ٘ز ٓؾجسًز ثألكشثد ك٢ ػ٤ِٔز إصخج - ط

 ص٤ٔ٘ز ثُؾؼٞس دجُٔغؤ٤ُٝز صؾجٙ ثألعشر ٝثُٔؾضٔغ . -ػ 

 ثألٛذثف ثُخجفز ) ثُض٘ل٤ز٣ز ( ُيسؽجد ثُضسثػ٢ - 3

ص٘ذغن ٛزٙ ثألٛذثف ٖٓ ثألٛذثف ثُؼجٓز ُيسؽجد ثُضسثػ٢ ٢ٛٝ أًغش دهز كد٢  

صقذ٣ددذ ٓددج ٣ؾددخ إٗؾددجصٙ ٝصددشصذو ٛددزٙ ثألٛددذثف دقجؽددجس ثألكددشثد ٝثُٔؾضٔددغ 

دد٤ددٝصؼٌددظ ٛددزٙ ثألٛددذثف ثُضـ٤  ٔ شثد صقو٤وٜددج ٓددٖ ؽددشثو ص٘ل٤ددز شثس ثُغدد٤ًِٞز ثُ

  ٓ ؽدضشثى خضقدٕٞ كد٢ ثجسؽدجد ثُضسثػد٢ دجالثُذشثٓؼ ٣ٝخضـ دٞمؼٜج ػجدر 

ٝر١ٝ ثُؼ هز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ص٘ل٤دز ٛدزٙ    ثُل ف٤ٖ ٜٔٞسٓغ ثُوجدر ثُٔق٤٤ِٖ ٝؽ

 ثُذشثٓؼ .

ٓ  ٤ددإٕ ثُضـ٤ ضؼددذدر ٜٓ٘ددج ش ثُغدد٢ًِٞ ثُ٘ددجصؼ ٓددٖ ثُؼ٤ِٔددز ثجسؽددجد٣ز ٣ تددز ثؽددٌجال  

صـ٤دشثس ( ٝدثة٤دزثال صـ٤شثس ك٢ ثُٔؼدجسف ٝصـ٤دشثس كد٢ ثُٜٔدجسثس )ثُؼو٤ِدز ٝ

 ٝث٤ٍُٔٞ .  صؾجٛجسك٢ ثال

 ثألٛذثف ثُض٘ل٤ز٣ز  :  تقجةـ 

 : ٤ض ثالٛذثف ثُض٘ل٤ز٣ز دٔج ٢ِ٣ صضٔ 

 ؼطدد٢ ثألٛددذثف فددٞسر ٝثمددقز ُِ٘ؾددجه ثجسؽددجد١ثُٞمددٞؿ : ٣ؾددخ إٔ ص   -1

دق٤ددظ ٣ٌددٕٞ ثُذشٗددجٓؼ   صؾجٛددجس ( ثُٜٔددجسثس , ثال ٔؼددجسف ,ثُ)  صـ٤٤ددش كدد٢

  ٔ ٔ  ٝثمقج  ُِ  ثُٔغضٟٞ . ٘لز د٘لظخطو ٝثُ

2 -    ٔ قدذد : إٕ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألكشثد ٣  غضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألكشثد ٓشثػجر ثُ

غددضخذّ كدد٢ إ٣قددجٍ ٌٔددٖ إٔ ص  هذ٤ؼددز ثُطددشم ٝثُٞعددجةَ ثجسؽددجد٣ز ثُضدد٢ ٣  

ثُشعدددجُز ثجسؽدددجد٣ز دق٤دددظ ٣ندددٖٔ ػدددذّ فقدددٍٞ صلدددجٝس كددد٢ إعدددض٤ؼجح 

  ٔ  قضٟٞ د٤ٖ ثُٔغضشؽذ٣ٖ .ثُ
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ذد٤ٖ ُ٘دج ٓدذٟ صقو٤وٜدج , ف٤دظ هجدِز ُِو٤جط :  إٕ هجد٤ِز ثألٛذثف ُِو٤جط ٣     - 3

ثُلؾَ ك٢ صو٣ْٞ ثُذدشثٓؼ ثجسؽدجد٣ز ٛدٞ ػدذّ ثُٞفدٍٞ إُد٠ ٓؼدج٤٣ش  جحذأعإٔ 

 ُو٤جط ٓذٟ صقو٤ن ٛزٙ ثألٛذثف . س٣جم٤ز ًلٞور

ف دقجؽجس ثُٔؾضٔغ ٝٓؾدجًِٚ : ٣ؾدخ إٔ صغدض٘ذ ثألٛدذثف ثإسصذجه ثألٛذ  -  4

فجؽجس ثُٔؾضٔغ ٝٓؾجًِٚ ٝإٕ ص٘ل٤ز ٛزٙ ثُذدشثٓؼ صؼدٞد دجُلجةدذر ث٠ُ ثجسؽجد٣ز 

 ًٌَ . ش٣ل٢ُثُِٔؾضٔغ 

      5 -    ٓ ؾددجسًز ثُوددجدر إٔ صغددض٘ذ ػِدد٠ ٓذددذأ ثُذ٣ٔوشثه٤ددز : ٣ددضْ رُددي ٓددٖ تدد ٍ 

صٌددٕٞ  ألكددشثد ثُددش٣ل٤٤ٖ كدد٢ ٝمددغ تطددو ثُذددشثٓؼ ثجسؽددجد٣ز ٌُدد٢ الث ثُٔق٤ِدد٤ٖ

            ثألٗؾطز ثجسؽجد٣ز ٝأٛذثكٜج ٓلشٝمز ػ٠ِ ٖٓ ٣غضٜذكْٜ ثُ٘ؾجه ثجسؽجد١ .

ٓ  ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش د ٕ   ضـ٤شر ٤ُٝغش فجُز ثألٛذثف ثجسؽجد٣ز صٌٕٞ ٗغذ٤ز ٝ

  ٓ  ٓ  ؽضٔجػ٢ ٣ضـ٤ش غضٟٞ ثألكشثد ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝثالهضقجد١ ٝثالغضٔشر ٝعجدضز  ألٕ 

ٔ  دج ٓ  عضٔشثس ًٝزُي ثُظشٝف ثُ در إػج عضٔشثس ٓٔج ٣ضطِخ ضـ٤شر دجق٤طز دجألكشثد 

 عضٔشثس .ثُ٘ظش ك٢ ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣ز دج

 

 ةـ ثُذشٗجٓؼ ثجسؽجد١ كٞثةذ ٓؼشكز تقج     

 غجػذ ك٢ إتض٤جس ٓغضٟٞ ٗؾجهجس ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣ز .ص     -1

2-     ٔ ٔ  صقذ٣ذ ثُ  ٔجسعجس ثجسؽجد٣ز .غضِضٓجس ثُٔج٤ُز ُض٘ل٤ز ثُ

       غجػذ ك٢ إتض٤جس ثُطشم ٝثُٞعجةَ ثجسؽجد٣ز ثُض٢ صضطجدن ٓغ ص     -3

 هذ٤ؼز ثُذشٗجٓؼ ثجسؽجد١ .     

ثجسؽدجد٣ز ُض٘ل٤دز ثألٗؾدطز  ٝأٗدٞثع ثٌُدٞثدسغجػذ ك٢ صقذ٣ذ أػذثد ص    -4

 ثجسؽجد٣ز

 غجػذ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ٝه٤جط ٗضجةؼ ثُلؼج٤ُجس ثجسؽجد٣ز . ص    -5

 

       

 انتعهى ً انتعهيى

Learning And Teaching 

  ٓ ٓ  ثُضؼِْ ػ٤ِٔز ؽجِٓز ٝ ٘ز دذو ف٤جر ثجٗغجٕ فضد٠ ٜٗج٣ضٜدج . ٝػ٤ِٔدز ثُدضؼِْ غضٔشر 

ٔ  ال ص   غددضذٍ ػ٤ِٜددج ٓددٖ تدد ٍ آعجسٛددج أٝ ثُ٘ضدددجةؼ ذجؽددشر ٝإٗٔددج ٣   فددع دقجُضٜددج ثُ

  ٔ ن فٞثعدٚ ٝدضلجػِدٚ ٓدغ ضشصذز ػ٤ِٜج . كججٗغجٕ ٣غضِْ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػدٖ هش٣دثُ

صؾجٛدجس ٝصظٜدش ٗضدجةؼ إًضغدجح ثُٔؼِٞٓدجس ٝثُٜٔدجسثس ٝثال ٘ضؼ ػٜ٘جٛزٙ ثُٔجدر ٣َ 

ٔ  ٤ثُضؼ٤ِْ دضـ٤  ضؼِْ .ش عِٞى ثُ

كددجُضؼِْ  :  ػ٤ِٔددز صقددذط دثتددَ ثٌُددجةٖ ثُذؾددش١ صؾؼِددٚ هددجدسث  ػِدد٠ ثُددض ةْ ٓددغ 

  ٔ  ـ٤شر .ضطِذجس ثُٔض  ثُ
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ٓ   ٣ٝ ؼشف ٓ  ققِز صلجػَ ثجٗغجٕ ٓغ د٤تضٚ ٣  ثُضؼِْ :    ؼ٤٘ز .قذد أدثوٙ ك٢ ُقظز 

ٓ  عضؾجدجس ثُض٢ ٗ  ثألدثو :  ٣ؼ٢٘ ٓؾٔٞػز ثال   ؼ٤ٖ ٝٝهش ٓؼ٤ٖ ظٜشٛج ك٢ ٓٞهق 

ٔ  ػ٘ذٓج ٣٘ذٓؼ ثُل جسعدجس ٜٓ٘دج ٓدج ٛدٞ ٔشد ك٢ ػ٤ِٔدز صؼ٤ٔ٤ِدز ٣دؤد١ ثُؼذ٣دذ ٓدٖ ثُ

قددجٍٝ صو٤ِِٜددج ؽٜددذ ثُضدد٢ عدد٤خضجسٛج ٜٝٓ٘ددج ٓددج ٛددٞ تددجهب ٣  ٝٛدد٢  ٘جعددخ ُِضـ٤ددشٓ  

 :  ث٤ُ٥جس ثُ٘لغ٤ز ثُضج٤ُز ك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ ٖٓ ت ٍ ثجٌٓجٕ . ٝ صضْ ٛزٙ ثُشدٝد

  .ٝص٤٤ٔضٛج ػٖ ؿ٤شٛج عضؾجدز ثُٔٞكوزض٤٤ٔض. هذسر ثُلشد ثُضؼشف ػ٠ِ ثالثُ -أ 

 عضؾجدز ثُٔٞكوز .ثالٗضوجو . إتض٤جس ثال -ح 

ٗدددذٓجػ . سددددو ثُخذدددشر ثُضددد٢ إًضغدددذٜج فدددذ٣غج  ٓدددغ عدددجدوضٜج ٝدٓؾٜدددج ثال -س 

 دؾخق٤ضٚ .

 ٤ٖ إ٠ُ ثُٔٞثهق ثُٔؾجدٜز عضؾجدز ثُٔٞكوز ك٢ ٓٞهق ٓؼثُضؼ٤ْٔ . صؼ٤ْٔ ثال -ط 

 دٜج الفوج  . ثُض٢ ٣ٔش      

 

 Adult Educationتعهيى انكبار      

       ٔ ش ٝكودج  ٤دغدضٔش ٝصضلدجٝس عدشػز ٛدزث ثُضـ٤صٔش ؽ٤ٔغ ثُؾؼٞح دقجُز ثُضـ٤ش ثُ

ش . ٝ إٕ مدـو ثُضوج٤ُدذ ٝصؼجسمدٜج ٓدغ ٤دُوذسر ثُٔؾضٔدغ ػِد٠ إعدض٤ؼجح ٛدزث ثُضـ٤

٤ددش ٤ش دط٤تددج  ٣غددٔـ دلٜددْ ٝصطذ٤ددن ٛددزث ثُضـ٤ددش ٣ٌددٕٞ أهددَ ًِٔددج ًددجٕ ثُضـ٤٤ددثُضـ٤

 .ٝدجُؼٌظ 

ش ثُغدش٣غ كد٢ ٤دٝ أْٛ ٓؾدجًَ ثُٔؾضٔؼدجس ثُ٘ج٤ٓدز ػدذّ صٌٜٔ٘دج ٓدٖ إعدض٤ؼجح ثُضـ٤

 ثُؼجُْ ٝثُض٤ٌق ٓؼٚ ٝهذ ٝؽذس ع ط هشم ُقَ ٛزٙ ثُٔؾٌِز ٢ٛ :

٤ددش ٌٓٔددٖ كدد٢ ػددجُْ شثس . ٝٛددزث ؿ٤ددصخلدد٤ل ثُغددشػز ثُضدد٢ صقددذط دٜددج ثُضـ٤  -1

 صقجالس ثُقذ٣غز .ثال ٝثُضو٤٘ز 

 ش . ُٝضؼ٤ِْ ثٌُذجس ثُذٝس ثُْٜٔ ك٢ رُي .٤ثُضـ٤ ص٣جدر ثُوذسر ػ٠ِ إعض٤ؼجح  -2

 ثُؾٔغ د٤ٖ ثُطش٣وض٤ٖ أػ ٙ .   -3

٤دش د هدَ ٝدٔج إٕ ٌُِذجس دٝس ًذ٤ش كد٢ ثُٔؾضٔدغ ُدزُي ٣ؾدخ ص٤ٜتدضْٜ ٝصقو٤دن ثُضـ٤

مطشثح ُزُي كئٕ ثُقَ ثُغج٢ٗ ٛٞ ثألٗغدخ . ٝ ٓدٖ ٛ٘دج صظٜدش أ٤ٔٛدز هذس ٖٓ ثال

 صؼ٤ِْ ثٌُذجس .

 

 صؼش٣ق صؼ٤ِْ ثٌُذجس

 صٞؽذ ػذر صؼجس٣ق ُؼ٤ِٔز صؼ٤ِْ ثٌُذجس ٜٓ٘ج :

صؾدجٙ  دثتدَ ثُٔؾضٔدغ قدذط إػدجدر ص٤٤ٌدق ثالٌٔدٖ إٔ ص  هٞر ك٢ فجُز صطذ٤وٜج ٣    -1

 .ؽذ٣ذ  أ١ ٗقٞ

2-   ٓ ٓ  تذشر صؼ٤ٔ٤ِز  ٔ   ٞؽٜز ٌُِذجس دـل ثُ٘ظشقٔٔز ٝ  قضٟٞ ٝثُطشم ػٖ ثُ

     ٔ  غضخذٓز دٜج .ثُ
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 صؼ٤ٔ٤ِز .أ١ ٓٞهق ٣ؾضشى ك٤ٚ ثٌُذجس ك٢ ػ٤ِٔز  -3

ُؾجٓؼز ٝثُذسثعز ثُٔغجة٤ز ٝػ٤ِٚ كجُذسثعز ثُض٤ِ٤ٌٔز ٝٓقٞ ثأل٤ٓز ٝثُضؼِْ تجسػ ث 

 ؤدْٟ دجُٔٔجسعز ٝثُضذس٣خ أع٘جو ثُخذٓز ًِٜدج ٗٔدجرػ ُضؼِد٤ْ ثٌُذدجس . ٝهدذ ٣ دٝثُضؼِ

  ٓ ؾددجدٜز ُألعددج٤ُخ ثُٔذسعدد٤ز أٝ كدد٢ ٗلددظ ثُٔددذثسط ًٌٔددجٕ ٛددزث ثُضؼِدد٤ْ د عددج٤ُخ 

 ُِضؼ٤ِْ .

 

ٔ  تقجةـ ثٌُذج  شصذطز دجُضؼِْس ثُ

 ثُخقجةـ ثُؾغ٤ٔز : -1

دد - أ  ٔ ضؼِْ ٝٛددزٙ صددذٛٞس ثُقددٞثط : كددجُقٞثط أدددٞثح دتددٍٞ ثُٔؼِٞٓددجس إُدد٠ ثُ

 .صض عش دضوذّ ثُؼٔش 

ؼضٔذ ػ٤ِٜج دذسؽز ػج٤ُز ك٢ ثُضؼِْ صوَ هذسصٜج ػ٠ِ ثُضش٤ًض ٝثُض٤٤ٔض كجُؼ٤ٖ . ٣  

د شم صؼِدد٤ْ ثٌُذددجس كدد٢ ػددشك ثُٔددٞثٔددش ٓٔددج ٣ؼٌددظ رُددي ػِدد٠ ه دددضوددذّ ثُؼ  

 ٝدٔغجكز ًذ٤شر . ثُضؼ٤ٔ٤ِز دقؾْ ًذ٤ش

       ػ٠ِ ص٤٤ٔض ثألفٞثس ٔش ٝصوَ هذسر ثٌُذ٤شٝفجعز ثُغٔغ ًزُي صض عش دضوذّ ثُؼ  

  ٔ ٔ  ٝتجفز ثألفدشف ثُ           ؼِدْ إٔ ٣دضٌِْ ددذوو ٝٝمدٞؿ ضوجسددز ٓٔدج ٣ضطِدخ ٓدٖ ثُ

 ٝثعضؼٔجٍ ثُؾَٔ ثُوق٤شر . 

٢ ثجٗغدجٕ ػججدسثى ٣ٝٝ وقذ د .ٝثجدسثى  ٗضذجٙ ؼق ثُوذسر ػ٠ِ ثالم    -ح 

 ٝثُٔؼ٣ٞ٘ز . ُألؽ٤جو ثُٔجد٣ز

ثُلشد ػٖ هش٣وٜدج إعدضشؽجع  ؼق ثُزثًشر : ثُضزًش ػ٤ِٔز ػو٤ِز ٣ضٌٖٔم   -س 

إٔ صؼِٔدددٚ ٝثٌُذدددجس ٣قدددجدٕٞ دغدددشػز ثُ٘غددد٤جٕ ٓٔدددج ٣ضطِدددخ صدددٞث٢ُ  ٓدددج عدددذن

 ثُضذس٣خ. 

 

 

 ثُخقجةـ ثُ٘لغ٤ز  -2

 ثُقزس .  -آ        

 .  عضؾجدزطب ثالد    -ح  

 ٛضٔجّ دذهز ثألدثو ػ٠ِ فغجح ثُغشػز .ثال  -س 

 مطشثح ثُغش٣ؼ٤ٖ أع٘جو ثُٔٞثهق ثُضؼ٤ٔ٤ِز .ثَُِٔ ٝثال  -ط 

 ؾذغ دٝثكؼْٜ .ُِخذشثس ثُض٢ ص    عضؾجدزثال  -ػ 

 

 أٗٞثع صؼ٤ِْ ثٌُذجس 
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صؼ٤ِْ ثٌُذجس ثُ٘ظج٢ٓ : جػطجو كشفز ٌُِذجس ثُز٣ٖ كجصضْٜ كشفز ثُذسثعز   -1

ثُ٘ظج٤ٓز ٣ٝضٔغَ ٛزث ثُ٘دٞع دجُذسثعدجس ثُٔغدجة٤ز ثُضد٢ صضذدغ تطدو ٝٓ٘دجٛؼ 

 ثُذسثعز ثُ٘ظج٤ٓز .

ثُضؼ٤ِْ ثألعجع٢ ٌُِذجس : صض٣ٝذ ثٌُذجس تجفز  أُٝتي ثُز٣ٖ ٣لضوشٕٝ ُِخذشر   -2

ثألكٌددجس ٝثُٜٔدددجسثس ٣ٝؾددَٔ ثُضؼِددد٤ْ  أٝ ه٤ِِدد٢ أٝ ػدددذ٢ٔ٣ ثُضؼِدد٤ْ ددددذؼل

 ٌجكقز ثأل٤ٓز ٝثُضذس٣خ ثُقق٢ . ٓ  ٝثألعجع٢ 

ٞؽٚ ُألؽخجؿ ثُز٣ٖ ْٛ ػ٠ِ هذس ًجك٢ ٖٓ ثُضؼ٤ِْ ثُضؼ٤ِْ ثُقش ٌُِذجس : ٣    -3

أٝ ُذ٣ْٜ ؽٜجدثس ٌُْٜٝ٘ ٣شؿذٕٞ ك٢ ثالعضٔشثس ددجُضؼِْ ٣ٝضٔغدَ رُدي دؼودذ 

 ثُ٘ذٝثس ٝثُقِوجس ثُذسثع٤ز . 

ٝثُضددذس٣خ أع٘ددجو ثُخذٓددز : ٣ضؼِددن دجُٔؼشكددز ثُل٤٘ددز ٝثُضددذس٣خ ثُضؼِدد٤ْ ثُل٘دد٢   -4

 أع٘جو ثُؼَٔ ٤ُقذـ ثألكشثد أًغش ًلجور . 

 

 ػٜ٘ج ُذٟ ثُقـجس : أعذجح ثتض ف عشػز ثُضؼِْ ُذٟ ثٌُذجس

 ؼق ثُقٞثط ُذٟ ثٌُذجس .م    -1

 ػ٠ِ إصوجٕ ثُؼَٔ . ص٣جدر فشؿ ثٌُذجس  -2

 دضؼجد ػٖ أ١ فجُز كؾَ .٤َٓ ثٌُذجس ُ   -3

 قووٚ .ثٌُذجس إ٠ُ ثُ٘وذ ٝثُضق٤َِ ٌَُ إٗؾجص ٣  ٤َٓ   -4

 

  ٓ  شثػجصٜج ػ٘ذ صؼ٤ِْ ثٌُذجس ثُؾشٝه ثُٞثؽخ 

1-    ٓ  غضوش ٝهجةْ .إٔ ال صض٘جهل ثُخذشثس ثُؾذ٣ذر ٓغ ٓج ٛٞ 

ٔ  ثعضـ ٍ ثال  -2  ضؼِْ . صؾجٛجس ثج٣ؾجد٤ز ك٢ ثُضؼ٤ِْ ُض٣جدر عوز ثُ

ٔ  ثال  -3  ٝصٞك٤ش كشؿ ثُ٘ؾجؿ ُٚ .ضؼِوز دجُضؼ٤ِْ دضؼجد ػٖ صؾجسح ثُطلُٞز ثُ

ثُضؼجٓددَ ثج٣ؾددجد٢ ٓددغ ثٌُذددجس أع٘ددجو ثُضؼِدد٤ْ ٓددٖ تدد ٍ ثُٔددذؿ ٝثجهددشثو   -4

  ٔ  غضٔش .   ثُ

 

 leader shipانقيادة    

 

        ٔ ضقجػذ ك٢ ًجكز ثُؼِّٞ ثُض٢ ُٜج فِز ٣ض٤ٔض ثُؼقش ثُقذ٣ظ دغٔز ثُضطٞس ثُ

ٔ  ذجؽشر دضوذّ ثُق٤جر ٝصقو٤ن ثُشكج٤ٛز ثالهضقجد٣ز ٓ   ؾضٔؼدجس . ٝإٕ ٝثالؽضٔجػ٤دز ُِ

  ٔ ؾضٔؼدجس ٛدٞ هدٞر ثُضد ع٤ش أْٛ ثُؼٞثَٓ ثُغضشثص٤ؾ٤ز ك٢ صقل٤ض ثُضؼدجٕٝ ثُذؾدش١ ُِ

  ٔ ٔ  ػِدد٠ ٛددزٙ ثُ ٔ  ؾضٔؼددجس ٓددٖ هذددَ هددجدر ثُ ثُشعدد٤ٔز ٝؿ٤ددش  -ؤعغددجس ٘ظٔددجس ٝثُ

ٝٛددزث ٣ضطِددخ ثُٔٞثةٔددز ددد٤ٖ أٛددذثف ثُٔ٘ظٔددز ٝأٛددذثف ثُٔؾضٔددغ ٝد٤تددز  -ثُشعدد٤ٔز 

 ؾضٔغ ٖٓ هذَ ثُوجةذ .ثُٔ٘ظٔز ٝد٤تز ثُٔ
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ْٛ صد ع٤شث  كد٢ أكدشثد أًغشْٛ رًجوث   أٝ ٜٓجسر دَ أًغش ٝهذ ال ٣ٌٕٞ هجةذ ثُٔؾٔٞػز

 ثُؾٔجػز ٖٓ ٗجف٤ز صقذ٣ذ ثألٛذثف ٝ هشم ص٘ل٤زٛج . 

 صؼش٣ق ثُو٤جدر 

ثُو٤دجدر د ٜٗدج ) ؽٜدذث  ٝػٔد   ٣ودّٞ  Tiead  ك٢ ثُٔؾجٍ ثُ٘لغ٢ : ػشف ص٤دذ -1

دٚ ثُوجةذ ُِض ع٤ش ك٢ ثُؼج٤ِٖٓ ٝؽؼِْٜ ٣ضؼجٕٝٗٞ ُضقو٤دن ٛدذف ٣شؿذدٕٞ كد٢ 

 صقو٤وٚ (

ؽضٔددجػ٢ : ػدددشف صٛددشثٕ ثُو٤ددجدر د ٜٗددج ) دٝس إؽضٔدددجػ٢ كدد٢ ثُٔؾددجٍ ثال -2

 سة٤غ٢ ٣وّٞ دٚ كشد أع٘جو صلجػِٚ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ ثألكشثد ٝثُؾٔجػز (

ٌٖٔ صؼش٣لٜدج د ٜٗدج ) ػ٤ِٔدز ثُضد ع٤ش ٝثُضٞؽ٤دٚ ٝثُدضقٌْ أٓج ثُو٤جدر ثجسؽجد٣ز كد٤  

ٔ   كدد٢ أكٌددجس وددجد٣ٖ ٓددٖ تدد ٍ ؽٜددذ ٝٗؾددجه ٣وددّٞ دددٚ ثُوجةددذ ٝدؾددٌَ ٝعددِٞى ثُ

  ٓ  ٓ  .( ٘غن ُضقو٤ن ثألٛذثف ثجسؽجد٣ز ضؼجٕٝ ٝ

 

 أٗٞثع ثُو٤جدر 

شًددض ثُغددِطز كدد٢ ٛددزث ثُ٘ددٞع د٤ددذ ثُوجةددذ ثُددز١ ٣دد ٓش عددضذذثد٣ز : ص  ثُو٤ددجدر ثال -1

أفدذث  كد٢  ٣غضؾد٤شثُضجدؼ٤ٖ جٗؾجص ثألػٔجٍ ٝثُٞفدٍٞ إُد٠ ثألٛدذثف . ٝال 

 ٌْ ك٢ ثُٔج٤ٗج ثُ٘جص٣ز .ٝت٤ش ٓغجٍ ػ٠ِ رُي ٗظجّ ثُق   إصخجر ثُوشثسثس

ثُو٤جدر ثُذ٣ٔوشثه٤ز : ٣غضخذّ ك٤ٜج  ثُوجةذ أعِٞح ثجه٘جع  ٝثُضٞؽ٤ٚ ٝثُقدظ  -2

ٔ  ٝثُض لددشدٙ إٗٔددج ػددٖ قل٤ددض ُِٞفددٍٞ إُدد٠ ألٛددذثف ٝال ٣ضخددز ثُوجةددذ أ١ هددشثس د

 . هش٣ن ثُؾٔجػز 

 

 

 

 

 

 

 ٗظش٣جس ثُو٤جدر 

 ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُ٘ظش٣جس ك٢ ٓؾجٍ ثُو٤جدر ٗزًش ٜٓ٘ج :

 ٗظش٣ز ثُغٔجس . -1

ؽددذ أفددقجح ٛددزٙ ثُ٘ظش٣ددز إٕ ثُوددجدر ٣ٔضددجصٕٝ دغددٔجس ؽخقدد٤ز ػددٖ َٝ      

خْ دؼدل ثُؾد٢و ٓدٖ ثُ٘دجط ثُؼدجد٤٣ٖ ًٔدج أٜٗدْ أهشثْٜٗ ٓغَ أًغش هٞال   ٝأم

٣ٌٞٗددٞث ٝثعودد٤ٖ ٓددٖ أٗلغددْٜ ٝ رٝ هٔٞفددجس ًذ٤ددشر ٝأًغددش عدد٤طشر ٓددٖ ثُ٘ددجط 

غدٖ ثُٔظٜدش ٝدودذس ًذ٤دش ٓدٖ غدٖ ثُٜ٘دذثّ ٝف  ْٜٗ ٣ٔضدجصٕٝ دق  إثُؼجد٤٣ٖ . ًٔج 

 ثُق٣ٞ٤ز .
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كدجٕ  ( دسؽدز  31أٓج دجُ٘غذز ُِزًجو كئٕ ثُوجةذ ثُز١ ٣لٞم ثألصذجع د ًغش ٓدٖ ) 

٣ؤد١ إ٠ُ ػذّ كْٜ ثُؾٔجػز ُٚ ٝ ٣ؼٞم ه٤دجّ ػ هدجس إٗغدج٤ٗز عد٤ِٔز دد٤ٖ رُي 

 ثُوجةذ ٝثألصذجع .

 

 ثُ٘ظش٣ز ثُٔٞهل٤ز . -2

شًددض ٛددزٙ ثُ٘ظش٣ددز ػِدد٠ ثُذ٤تددز ٝصلددشك إٔ عددٔجس ثُو٤ددجدر ال صظٜددش ُددذٟ ص      

  ٔ  ةٔز ثُض٢ ٣غدضط٤غ ٓدٖ ت ُٜدج ثُؾخـ أال إرث صٞكشس ُٚ ثُظشٝف ثُذ٤ت٤ز ثُ

ٝػ٤ِٚ كد ٕ هجةدذ ثُٔؾٔٞػدز كد٢ فجُدز ثُقدشح هدذ ال  ظٜش ًوجةذ ُِٔؾٔٞػزإٔ ٣َ 

  . ٣قِـ هجةذث  ك٢ فجُز ثُغِْ

 

 ثُ٘ظش٣ز ثُٞظ٤ل٤ز . -3

ؤدٟ ٖٓ هذدَ ثُوجةدذ ُضقو٤دن ٘ظش إ٠ُ ثُو٤جدر ٝكن ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز إٜٗج ٝظ٤لز ص  ٣     

كد٢  ثألٛذثف ٝهذ ٣وّٞ دٜج هجةدذث  ٝثفدذث  أٝ ػدذر هدجدر ٝٓدٖ أٛدْ ٝظدجةق ثُو٤دجدر

 ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٢ٛ  :

 ثُضخط٤و . - أ

 ثُض٘غ٤ن .  -ح 

 إصخجر ثُوشثس .  -س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leaderانقائذ    

 صؼش٣ق ثُوجةذ 

ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ صؼجس٣ق ثُو٤جدر سًضس دؾٌَ أعجع٢ ػ٠ِ ص ع٤ش ثُوجةذ كد٢ عدِٞى 

ثألصذجع أٝ ثُؼج٤ِٖٓ ٝدكؼْٜ ٗقٞ ثُؼَٔ ُضقو٤ن ثألٛذثف ُدزُي ٝفدلش ثُؼذ٣دذ ٓدٖ 

 ثُضؼجس٣ق ُِوجةذ ٝكن ٛزٙ ثُضقٞسثس ٜٓ٘ج :

٘ظدش إ٤ُدٚ ؼدشف ثُوجةدذ د ٗدٚ ) ثُؾدخـ ثُدز١ ٣  ٣    Fiedlerصؼش٣ق ك٤دذُش  - 1

  ٔ  ٘ظٔز ( .ٖٓ هذَ ث٥تش٣ٖ د ٗٚ ثُٔغؤٍٝ ػٖ صقو٤ن أٛذثف ثُ
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ػِدد٠  ؼددشف ثُوجةددذ د ٗددٚ ) ثُؾددخـ ثُوددجدس٣   Vernon صؼش٣ددق ك٤شٗددٕٞ   2

 ٓؼ٤ٖ ( . صقش٣ي ثُؾٔجػز ألدثو ػَٔ

3   ٣  ٓ قدذد ٣ٝؼٔدَ ؼشف عؼ٤ذ ثُوجةذ د ٗٚ ) ثُؾخـ ثُز١ ٣ٔضِي دشٗجٓؼ ػٔدَ 

ٝكد٢ ٛدزث ثُضؼش٣دق ٣ذدشص   ػ٠ِ صقو٤وٚ ػٖ هش٣ن ػَٔ ثُؾٔجػز ثُٔوٞدر (

ٓلٜددّٞ ثُضخطدد٤و ً عددجط كدد٢ ػٔددَ ثُوجةددذ ٝثُٔؾٔٞػددز كدد٢ ػ٤ِٔددز صطذ٤ددن 

 ثُخطز ٝصقو٤ن أٛذثكٜج .

  Rural Leader Ship     انقيادة انريفيت

ٔدجسط دٝسٛدج كد٢ ػدٖ ثُو٤دجدر ثُضد٢ ص   ؼذدش٤ز ثُِلظ٤ز ُِو٤دجدر ثُش٣ل٤دز ص  إٕ ثُضغٔ 

ٝه٤جدر ثُٔؾضٔغ ثُش٣لد٢ ٝإٕ ثُو٤دجدر ثجسؽدجد٣ز صِؼدخ دٝسث  سة٤غد٤ج  ك٤ٜدج  صٞؽ٤ٚ

صٔضدددضػ ك٤ٜدددج  ثُضددد٢ ؼضذدددش أفدددذ ثُو٘دددٞثس ثُشة٤غددد٤زألٕ ثجسؽدددجد ثُضسثػددد٢ ٣  

  ٔ ثُخذدشثس ثُؼ٤ِٔدز ٝٗضدجةؼ ثُذقدظ ثُؼِٔد٢ ٓدغ  غضؾذثس ػِد٠ فدؼ٤ذ ثألكٌدجسثُ

 ُِٔضثسػ٤ٖ ُـشك صقغ٤ٖ ف٤جر ثُٔؾضٔغ ثُش٣ل٢ .

إٕ ؽٜجص ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ال ٣غضط٤غ إٔ ٣وّٞ دذٝسٙ ًجٓ   ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٤ٔ٘دز 

ؼج٢ٗ ٖٓ ٗودـ كد٢ ثٌُدٞثدس ثجسؽدجد٣ز ثُش٣ل٤ز تجفز  ك٢ ثُذٍٝ ثُ٘ج٤ٓز ثُض٢ ص  

. ُددزُي إصؾددٚ ثُضدد٢ ال صغددضط٤غ صـط٤ددز ثُ٘ؾددجهجس ثجسؽددجد٣ز كدد٢ ػٔددّٞ ثُش٣ددق 

عدددضؼجٗز ددددذؼل كددد٢ ٗؾدددش سعدددجُضٚ ثجسؽدددجد٣ز ٗقدددٞ ثال ثجسؽدددجد ثُضسثػددد٢

ؤِْٜٛ ُِضد ع٤ش ػِد٠ ثألؽخجؿ ٖٓ أد٘جو ثُش٣ق ثُز٣ٖ ٣ٔضٌِٕٞ عدٔجس ه٤جد٣دز ص د

 قون أٛذثف ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ُِٜ٘ٞك دضط٣ٞش ثُش٣ق .ث٥تش٣ٖ ٝص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٗٞثع ثُو٤جدر ثُش٣ل٤ز

دو٤ددجّ ثألؽددخجؿ دٞثؽذددجصْٜ ثُٞظ٤ل٤ددز ٝٓددٞهؼْٜ : ٝصضٔغددَ  ثُو٤ددجدر ث٤ُٜ٘ٔددز  -1

ثُو٤دددجد١ كددد٢ ثُؾٜدددجص ثجسؽدددجد١ ٓغدددَ ثُٔشؽدددذ٣ٖ ٝثُٔؾدددشك٤ٖ ٝثُٔدددذسثو 

       ثجسؽددجد٤٣ٖ ٝػددجدر  ٣ٌددٕٞ ٛددؤالو ثألؽددخجؿ ٣قِٔددٕٞ ؽددٜجدثس أًجد٤ٔ٣ددز

ٛدددؤالو ثألؽدددخجؿ  ٣ٝؾدددخ إٔ ٣ٌدددٕٞ ُدددذٟ ) إػذثد٣دددز , ٓؼٜدددذ , ٤ًِدددز ( 

ٕ دٝسْٛ إ٣ؾجد٢ ك٢ إعجسر ثُٞػ٢ ُذٟ ثُش٣ق ٢ٌُ ٣ٌٞعضؼذثد ُِؼَٔ ك٢ ثال
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ؽضٔجػ٤ددددز ٝثألعددددج٤ُخ ش ثُؼ هددددجس ثالهضقددددجد٣ز ٝثال٤ددددأد٘ددددجو ثُش٣ددددق ٝصـ٤

 ثُضسثػ٤ز ثُوجةٔز .

ثُو٤جدر ثُٔق٤ِز  : ثُوجدر ثُٔق٤ِٕٞ ٛدْ أؽدخجؿ ٓدٖ ٝعدو ثُٔؾضٔدغ ثُش٣لد٢  -2

ٔ  ثُدددز١ ٣ؼِٔدددٕٞ ٣ٝؼ٤ؾدددٕٞ ك٤دددٚ ٣ ددد غدددجػذر ؤدٕٝ دٝسٛدددْ ثُو٤دددجد١ هٞػدددج  ُ

  ٓ ٓ  ث٥تش٣ٖ دذٕٝ  خضقد٤ٖ كد٢ ٌجك ر ٓجد٣ز . ٝٛؤالو ثألؽخجؿ ػجدر  ؿ٤دش 

  ٓ قددذدر دددَ ٣ؼضٔددذٕٝ ػِدد٠ ثُضٞؽ٤ٜددجس ثُضدد٢ ٣غددضِٜٔٞٗج ٓددٖ ثُوددجدر أػٔددجٍ 

ث٤ُٜٕ٘ٔٞ إمجكز إ٠ُ تذشصْٜ . ٣ٝض٤ٔض ٛؤالو ثألؽخجؿ دٔ٘ضُدز إؽضٔجػ٤دز 

غدجػذ ثُٔشؽدذ٣ٖ ػج٤ُز ك٢ ٓؾضٔؼجصْٜ ٝرٝ ص ع٤ش ػ٠ِ أكشثد ثُٔؾضٔدغ ٓٔدج ٣  

 ٝصٞف٤َ ٝٗؾش ثألكٌجس ثُقذ٣غز ػٖ هش٣وْٜ . ٔجُْٜك٢ إٗؾجص أػ

 

 أ٤ٔٛز ٓؾجسًز ثُوجدر ثُٔق٤٤ِٖ ك٢ ثُؼَٔ ثجسؽجد١  :

٣ضٌٖٔ ثُٔشؽذ ٖٓ ٗؾش أكٌجسٙ ػدٖ هش٣دن ثُودجدر ثُٔق٤ِد٤ٖ إُد٠ دو٤دز أكدشثد  -1

 ثُٔؾضٔغ .

٣ددضٌٖٔ ثُٔشؽددذ ٓددٖ كٜددْ فجؽددجس ثُددضسثع ػددٖ هش٣ددن ثُوددجدر ثُٔق٤ِدد٤ٖ ًٔددج  -2

 شٗجٓؼ ثجسؽجد١ .ٌٖٔ ُِش٣ل٤٤ٖ كْٜ ثُذ٣  

٣ضٌٖٔ ثُٔشؽذ ٖٓ إؽشثى ثُل فد٤ٖ دطش٣ودز د٣ٔوشثه٤دز ػدٖ هش٣دن ثُودجدر  -3

ثُٔق٤٤ِٖ  ك٢ ٝمغ ثُخطو ٝفَ ثُٔؾجًَ ٝسعْ ثُغ٤جعدجس ثُضسثػ٤دز دٔدج 

 ٣نٖٔ إصلجم صِي ثُقٍِٞ ٓغ ثُؼجدثس ٝثُضوج٤ُذ ثُغجةذر ك٢ ثُٔؾضٔغ .

إُد٠ أًذدش ػدذد  ٣ضٌٖٔ ثُٔشؽذ ػٖ هش٣ن ثُودجدر ثُٔق٤ِد٤ٖ ٓدٖ ٗؾدش أكٌدجسٙ -4

  ٓ  ٓ وجدِدددز ثألػدددذثد ثٌُذ٤دددشر ٓدددٖ ٌٔدددٖ ٓدددٖ ثُل فددد٤ٖ ف٤دددظ أٗدددٚ ال ٣غدددضط٤غ 

ٌٔددٖ ثُضـِددخ ػِدد٠ ٗوددـ ثُل فدد٤ٖ كدد٢ ؽ٤ٔددغ ثألٗؾددطز ثجسؽددجد٣ز ٝدددزُي ٣  

 ثٌُجدس ثجسؽجد١ .

ٛؤالو ثُوجدر ٣وٕٞٓٞ د ػٔدجُْٜ هٞػ٤دج  ٝال ٣ضوجمدٕٞ أؽدٞسث  ػدٖ ثألػٔدجٍ  -5

 ثُض٢ ٣وٕٞٓٞ دٜج .

 

 

 

 ثُٔق٤٤ِٖ أٗٞثع ثُوجدر

ذسدٕٞ ُض د٣دز دٝس ه٤دجد١ ٓؼد٤ٖ ٓغدَ هجدر ثُؼَٔ : ْٝٛ ثألؽخجؿ ثُدز٣ٖ ٣ د  -1

ػ٤ِٔز صخط٤و ثُذشثٓؼ ٝأعج٤ُخ ص٘ل٤زٛج ٝإؽشثوثس صو٣ٜٞٔج ٣ٝوغدٕٔٞ إُد٠ 

 أسدؼز أٗٞثع :

          هجدر ص٘ظ٤ٔ٤ٕٞ : ْٝٛ ثُز٣ٖ ٣ؤدٕٝ أدٝثسث  رثس فِز دجُؼ٤ِٔز ثجدثس٣ز   -أ  

 .ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز       
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ٓ ضخق  -ح   قٕٞ : ْٝٛ ثُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ دئػٔجٍ صسثػ٤ز ٝٛذكْٜ إسؽجد هجدر 

 ثُل ف٤ٖ ُضِي ثُؼ٤ِٔجس .       

            هدددجدر ثُذدددشثٓؼ : ٝٛدددْ ثُدددز٣ٖ ٣وٞٓدددٕٞ دذشٓؾدددز ثُ٘ؾدددجهجس ثجسؽدددجد٣ز -س 

 صو٣ْٞ ( .  , ص٘ل٤ز  ) صخط٤و ,

إدثسر  ) ٓغددَؽددجد٣ز هددجدر ثُ٘ؾددجه : ٝٛددْ ثُددز٣ٖ ٣وٞٓددٕٞ دجألٗؾددطز ثجس  -ط 

 .(  ثُش٣ل٢  ثُقوٍٞ ثج٣نجف٤ز , دشثٓؼ ثُ٘ؾبثُ٘ذٝثس , ص٘ل٤ز 

٠ أكددشثد هددجدر ثُددشأ١ : ٝٛددْ أؽددخجؿ ٣ض٤ٔددضٕٝ د٘لددٞرْٛ ٝهددٞر صدد ع٤شْٛ ػِدد  -2

ِدد٤ْ ؽضٔجػ٤دز ٓشٓٞهددز ٗض٤ؾددز ُؼدذر أعددذجح ٓغددَ ثُضؼثُٔؾضٔدغ ٣ٝٔضٌِددٕٞ ٌٓجٗددز ث

هضقدجد٣ز . ٝٛدْ ٝثالٌٓجٗدجس ثال  ؽضٔجػ٤دز ٝثألعدشرثُغوجكز , ثُغٖ , ثُخِل٤دز ثال

ثُط٤ِؼددز كدد٢ ثُٔغددجٛٔز دجألٗؾددطز ثُضدد٢ صددؤد١ إُدد٠ صطدد٣ٞش ثُٔؾضٔددغ ثُش٣لدد٢ .     

 ٝإٕ ٓج ٤ٔ٣ضْٛ ػٖ هدجدر ثُؼٔدَ دد ٕ صد ع٤شْٛ ػِد٠ أكدشثد ثُٔؾضٔدغ ٣ٌدٕٞ ؿ٤دش

 ٝال دذ ُِؼج٤ِٖٓ ك٢ ؽٜجص ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٖٓ إًضؾجف ٛدؤالو ثُودجدر  ذجؽشث  ٓ  

 ْٜ كد٢ ٝمدغ ثُخطدو  ٝثُذدشثٓؼ ثجسؽدجد٣ز إرث أس٣دذ ُٜدجإؽدشثً ٣ؼِٔٞث ػِد٠ٝ

 ثُ٘ؾجؿ .

                         

 
 ثُقلجس ثُٞثؽخ صٞكشٛج ك٢ ثُوجةذ ثُش٣ل٢ 

 صوذَ ثُؾٔجػز ُِوجةذ . -1

 عضؼذثد ُضقَٔ ثُٔغؤ٤ُٝجس ٝثُٜٔجّ ثُو٤جد٣ز .صٞكش ثُشؿذز ٝثال -2

  ٝثُزًجو .ك٢ ث٥تش٣ٖ  ُض ع٤شإٔ ٣ضقق دوٞر ثُؾخق٤ز ٝهجد٤ِز ث -3

4-   ٓ ٔددجسط ٗؾددجهٚ ؼ٤٘ددز أٝ ٜٓددجسثس صددشصذو دجُٔؾددجٍ ثُددز١ ٣  إٔ ٣ِددْ دخذددشثس 

 ثُو٤جد١ ك٤ٚ .

 ثُو٤جدر ثُش٣ل٤ز

 ه٤جدر ٤ٜ٘ٓز

 (  ٓٞظل٢ ثالسؽجد ُضسثػ٢)

 ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ - 1

 ثُٔؾشف ثالسؽجد١ - 2

 ثُٔذ٣ش ثالسؽجد١ - 3

 ه٤جدر ٓق٤ِز

 هجدر ثُؼَٔ  - 1

 هجدر ص٘ظ٤ٔ٤ٕٞ  -آ      

ٓ ضخققٕٞ -ح        هجدر 

 ذشثٓؼثُهجدر   -س      

 هجدر ثُ٘ؾجه  -ط       

 هجدر ثُشأ١  - 2
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             ٣ٔضِددي ٜٓددجسر ثُضؼجٓددَ ٓددغ ثُ٘ددجط . ٓٔددج ٣ضطِددخ كٜٔددج  ُطذ٤ؼددز ثُؾٔجػددجس -5

 ٌٝٓٞٗجصٜج ٝٓؾجًِٜج ٝأٛذثكٜج ًٔج صضطِدخ ثُودذسر ػِد٠ ثُقغجعد٤ز ُٔؾدجػش

 ث٥تش٣ٖ .

 ثُٔق٤٤ِٖ  شم إًضؾجف ثُوجدره 

إًضؾددجف در كدد٢ ًددَ ثُٔٞثهددق ٝثُؾٔجػددجس ٣ٝددضْ ٓددٖ ثُٔؼددشٝف إٕ ثُو٤ددجدر ٓٞؽددٞ 

 ثُوجدر دؼذر هشم ٜٓ٘ج :

1-    ٔ ٔ  ٘جهؾجس : ف٤ظ ٣َ هش٣وز ثُ ٘جهؾدز أؽدخجؿ ٣ٔضٌِدٕٞ هدذسثس ظٜش أع٘جو ثُ

ؼ٤٘ددز أٝ أكٌددجس فددجةذز. ٝٓٔددج ال ؽددي ك٤ددٚ إٕ إعددضٔشثس ٛددؤالو ثألؽددخجؿ ٓ  

  ٔ  د ٗلغْٜ ك٢ صوذَ ٓشثًض ه٤جد٣ز .٘جهؾز ٣ض٣ذ ٖٓ عوضْٜ دجُ

هش٣ودددز ثُقِودددجس ثُذسثعددد٤ز : ف٤دددظ ٣دددضْ صوغددد٤ْ ثُؾٔجػدددجس ثٌُذ٤دددشر إُددد٠   -2

  ٓ ٓ  ٓؾٔٞػجس فـ٤شر صضذثسط   ؼ٤٘ز ٝك٤ٜج صوغ ٓغؤ٤ُٝز إصخجر ثُودشثسؾٌِز 

غدْٜ ددذٝس كؼدجٍ دثتَ ٛزٙ ثُٔؾٔٞػدجس ص  ػ٠ِ كتز ٓقذٝدر ٖٓ ثألؽخجؿ 

ٔ  ٝإصخدجر ثُودشثس ك٢ صقَٔ ٓغؤ٤ُٝز ثُ٘ودجػ ٝ شثهدخ ٣ٌدٕٞ ثُٔشؽدذ ددذٝس ثُ

  ٔ  .ؾشف ُِضؼشف ػ٠ِ ٛزٙ ثُؾخق٤جس ٝثُ

3-    ٔ ٔ  ثُ  فظدددز  فظدددز ثُذثةٔدددز ُِؾٔجػدددز : ف٤دددظ ٣ودددّٞ ثُٔشؽدددذ ثُضسثػددد٢ د

  ٓ ٝ  ٓ ؼددد٤ٖ ٝثُضؼدددشف ػِددد٠ شثهذدددز أػندددجو ثُؾٔجػدددز أع٘دددجو ه٤دددجْٜٓ دؼٔدددَ 

ثُؾخق٤جس ثُو٤جد٣ز د٤ٖ ثُٔؾٔٞػز ُٝض٣جدر كؼج٤ُز ٛزٙ ثُطش٣وز ٣ؾخ إٔ ال 

 ثُؾٔجػز دٝس ثُٔشؽذ د٤ْٜ٘ . ذسىص  

ج ثُٔشؽدذ٣ٖ ٜدؼضٔدذ ػ٤ِثُطش٣وز ثُغ٤ٞٓضش٣ز : ٢ٛٝ ٖٓ أْٛ ثُطدشم ثُضد٢ ٣َ   -4

 ٝ ص٘لز دئػذثد ثُٔشؽذ إعضٔجسر صضنٖٔ ػذر أعتِز ٓغَ :  . ثُٔؼ٤٘٤ٖ فذ٣غج  

ٖ ْٛ  ثألؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣ِؾ  إ٤ُْٜ ثُٔضثسع هِذج  ُِ٘قـ ٝثُٔؾٞسر ؟ - َٓ 

ٖ ْٛ  ثألؽخجؿ ثُز٣ٖ ُْٜ  - َٓ  ٔ ٘جصػدجس ثُضد٢ صقدذط ٗلدٞر ٝصد ع٤ش كد٢ فدَ ثُ

 ك٢ ثُوش٣ز ؟

تد ٍ  ٌٖٔ ٓؼشكدز ثُؾخقد٤جس ثُو٤جد٣دز كد٢ ثُٔ٘طودز ٓدٖٝدؼذ صذ٣ٞخ ثُ٘ضجةؼ ٣  

ٖ . عددْ ؽٔددغ دسؽجصددٚ كدد٢ ًددَ ثألعددتِز ُضقددذد رًددش ثعددٔٚ ػِدد٠ ُغددجٕ ثُٔذقددٞع٤

دصدددٚ ثُلٌش٣دددز دددد٤ٖ أكدددشثد ص٘ظ٤ٔدددٚ دسؽضدددٚ ث٤ٌُِدددز ٝثُضددد٢ صدددذٍ ػِددد٠ دسؽدددز ه٤ج

 .  ؽضٔجػ٢ثال

 هشم إتض٤جس ثُوجدر ثُٔق٤٤ِٖ 

ؽضٔدجػ٢ ثُٔق٤٤ِٖ ك٢ ثُض٘ظد٤ْ ثال صٞؽذ ػذر هشم ٣ضْ ٖٓ ت ُٜج إتض٤جس ثُوجدر

 ٜٓ٘ج :

ؼضذددش ٓددٖ أٗؾددـ ثُطددشم ُِققددٍٞ ػِدد٠ هجةددذ ٗضخددجح . ص  هش٣وددز ثال  -1

ٛددزٙ ثُطش٣وددز إٕ  ٓٔددج ٣ؼ٤ددخٓقِدد٢ ٓوذددٍٞ ٓددٖ أكددشثد ثُؾٔجػددز . ٝ
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ٓ   ٗضخددجح هددذصقنددش ػ٤ِٔددز ثال ثُٔؾٔٞػددز ثُضدد٢ دذهددز  زٔغِددال صٌددٕٞ 

 ألكشثد ثُٔؾضٔغ ًٌَ .

2-    ٔ ٓ  هش٣وز ثُضؼ٤٤ٖ . ٝك٤ٜج ٣ضْ صؼ٤د٤ٖ ثُوجةدذ ٓدٖ هذدَ ثُ لدشدث  أٝ ٘شؽدذ 

تض٤ددجس هددذ ٣ٌددٕٞ ػِدد٠ ُؾ٘ددز . ٣ٝؼ٤ددخ ٛددزٙ ثُطش٣وددز إٕ ثال ٓددٖ هذددَ

ٛضٔدددجّ دوذدددٍٞ ثُؾدددخـ و ثُٜٔٔدددز ثُٔطِدددٞح صقو٤وٜدددج دٕٝ ثالمدددٞ

  ٔ  فز ٗؾجفٚ .وَِ ٖٓ كشخضجس ٖٓ هذَ ثُؾٔجػز ٓٔج ٣  ثُ

هش٣وز كشفدز ثُضطدٞع . ٣ضودذّ دؼدل ثألؽدخجؿ دٔقدل إسثدصٜدْ   -3

  ٔ ِدْ دٜٔدجّ ضطدٞع إٔ ٣  ُِضطٞع ك٢ ثُخذٓز ثجسؽجد٣ز . ٣ٝؾخ ػِد٠ ثُ

ثُ٘ؾجه ثُز١ ٣وٞدٙ ٢ٌُ ٣نٖٔ إٔ ٣ٌدٕٞ ثُضطدٞع ٓذ٤٘دج  ػِد٠ أعدجط 

 ٝثمـ ٝٓلّٜٞ .

ثُطش٣ودز كد٢ ؤتز كد٢ ٛدزٙ عض٘جد إ٠ُ ثألهذ٤ٓز ٝثُخذشر ثُغجدوز . ٣  ثال  -4

  ٔ غٖ هذ صٌٕٞ دؼل ثُؾٔجػجس ثُضو٤ِذ٣ز ٖٝٓ ٓضث٣جٛج إٕ ثُؾخـ ثُ

ُذ٣ددٚ ثُخذددشر ٝثُٔؼشكددز ثألٓددش ثُددز١ ٣ددؤد١ إُدد٠ إعددضوشثس ثُؾٔجػددز 

ػ٤ٞدٜدج إٕ ثُوجد٤ِدز ثُو٤جد٣دز هدذ صضٞثؽدذ كد٢ ؽدخـ  ٖٝٓ. ٝصٔجعٌٜج 

 ٘قش ثألهذ٤ٓز .آتش ٣٘وقٚ ػ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communicationتصال     اال                             

 

ٗغج٢ٗ ٢ٛٝ ػذجسر ػٖ ٗظجّ ٖٓ ثُشٓٞص ُٜدج ٝثس ثالصقجٍ ثالؼضذش ثُِـز  أْٛ  أدص  

ٓ  ٓؼجٕ أػطجٛج إ٣جٛج ثالٗغجٕ كجٌُِٔز سٓدض ص   جسف ػ٤ِدٚ دد٤ٖ أػندجو ضؼدؼ٘د٢ ؽد٤تج 

ٌٕٞ ثُشٓٞص ػ٠ِ ؽٌَ فشٝف أٝ أسهدجّ أٝ أُدٞثٕ أٝ ُـدز أػندجو ثُٔؾضٔغ ٝهذ ٣
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صقددجٍ ؽددٞٛش ثُؼٔددَ ثجسؽددجد١ ف٤ددظ ٣ددضْ ػددٖ هش٣وددٚ ٗوددَ ثال ؼضذددش٣ٝ  , ثُؾغددْ 

صقدج٤ُز . ) ثُل ف٤ٖ ( ػٖ هش٣دن ثُو٘دٞثس ثال ثُٔؼشكز ٖٓ ثُٔشؽذ إ٠ُ ثُٔغضشؽذ

ٔ  الٝػ٠ِ ثُٔشؽدذ إٔ ٣خضدجس ه٘دجر ث  ةٔدز ُٔغدضٟٞ ثُٔغضشؽدذ٣ٖ ثُضؼ٤ِٔد٢ صقدجٍ ثُ

ش ثُٔشؿددددٞح دٔدددج ٣ؾؼددددَ سعددددجُضٚ ٝثمدددقز ٝٓلٜٞٓددددز ٓددددٖ هذددددَ ٤ددددٝٗدددٞع ثُضـ٤

 .شؽذ٣ٖ ثُٔغض

 

 صقجٍ ٓلّٜٞ ثال

           ٛٞ ػ٤ِٔز صلجػَ إؽضٔجػ٢ ٛجدكز , ٣ضْ ػٖ هش٣وٜدج صذدجدٍ ثألكٌدجس:  صقجٍ ثال    

  ٓ ٓ  ٝثُٔؼددج٢ٗ ٝثُٔؾددجػش ٝثُخذددشثس ٝثُٜٔددجسثس ددد٤ٖ  غددضوذَ ٓددٖ تدد ٍ شعددَ ٝ

  ٔ ج عدِذجَ أٝ غضوذَ أٝ صـ٤شٛثُشٓٞص ثُِلظ٤ز ٝؿ٤ش ثُِلظ٤ز دٜذف صؼض٣ض إصؾجٛجس ثُ

صقجٍ ػ٠ِ ثٌُد ّ أٝ ثٌُِٔدز ثٌُٔضٞددز كودو ددَ ٣ضندٖٔ ُـدز ٝال ٣وضقش ثالث٣ؾجدجَ 

 ثُؾغذ ٝثألعِٞح ٝثُغِٞى ثُؾخق٢ .

 

 صقجٍ ٜٓجسر ثال

     ٔ شؽذ ػ٠ِ إسعجٍ ٝإعضوذجٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔؾجػش ٝثألفجع٤ظ ٓدٖ ٢ٛ هذسر ثُ

  ٔ  غضشؽذ ٝإدسثى ٓج ٣قذس ػ٘ٚ ٖٓ إعضؾجدجس ُلظ٤ز ٝؿ٤ش ُلظ٤ز . ٝإ٠ُ ثُ

 : ٣ؾخ ثٕ ٣ٔضٌِٜج ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ عجع٤ز ثُض٢ ثُٜٔجسثس ثأل 

ثُض٢ ٜٓجسر ثُضقذط : ٢ٛ ثُوذسر ػ٠ِ إ٣قجٍ ثألكٌجس ٝثُٔؾجػش ٝثالصؾجٛجس  - 1

ٔ شؽددذ ثُضسثػدد٢ ثُدد٠  ٔ  ٣قِٜٔددج ثُ غضشؽددذ٣ٖ ٓددٖ تدد ٍ ثعددضخذثّ سٓددٞص ُـ٣ٞددز ثُ

  ٔ  . ـ ثُ٘جؽ شؽذ ثُضسثػ٢ٓ٘طٞهز . ٝ إٕ ثُوذسر ػ٠ِ ثُضقذط ٖٓ عٔجس ثُ

2 -   ٔ            شؽددذ ثُضسثػدد٢ ُٔؾددجًَ ثُددضسثعٜٓددجسر ثالعددضٔجع : ٛدد٢ ثُوددذسر ػِدد٠ كٜددْ ثُ

            ٝثُضؼشف ػِد٠ فجؽدجصْٜ ٝسدٝد أكؼدجُْٜ ٓدٖ تد ٍ ثُضش٤ًدض ػِد٠ ٓدج ٣طشفدٕٞ .

ؼدددذ ثالعدددضٔجع ٓدددٖ ثُٜٔدددجسثس ثالصقدددج٤ُز ثالعدددضوذج٤ُز ػِددد٠ ٓ فظدددز ثُٔؼ٘ددد٠ ٣ٝ  

  ٔ    دذهدز ٝثٗضذدجٙ ٓدٖ دٕٝ ٓوجهؼدز . ٝهدذ أهِودشؽدذ غضشٝثعضٌؾجف سٓٞص ثٌُ ّ ُِ

Hybles ,1998 )  ّٜٞقجُٝدز كٜدْ ( ثُدز١ ٣   )ثجفـجو ثُضؼدجهل٢( ٓل ٓ ٓدج  ٔغدَ 

ضٌِْ ٣ؾؼش دٚ ثُؾخـ  ٔ ٔ ؾٌِز ػ٘ذ هشؿ ثُ  . ثُ

ٜٓددجسر ثٌُضجدددز : ٝٛدد٢ ثُوددذسر ػِدد٠ صشؽٔددز ثالكٌددجس ٝثُٔؾددجػش ثُدد٠ سٓددٞص  - 3

  ٓ ضددشثدو  ٣ٝ٘ذـدد٢ ثٕ صٌددٕٞ ٝثمددقز ٝٓلٜٞٓددز ٝٓ ةٔددز ٌٓضٞدددز دؾددٌَ ده٤ددن ٝ

 ُضقو٤ن ثٛذثف ثالصقجٍ ٝٝفٍٞ ثُشعجُز ث٠ُ ثُٔغضوذَ دٞمٞؿ . 

غدضخذّ ك٤دٚ ٜٓجسر إعضخذثّ ُـز ثُؾغذ : ٢ٛ ٗٞع ٖٓ ثٗٞثع ثالصقجٍ ثُضد٢ ال ص   -4

غضخذّ ك٤ٚ فشًجس ث٤ُدذ ٝأػندجو ثُؾغدْ ٓغدَ ثٌُِٔجس ثُٔ٘طٞهز ثٝ ثٌُٔضٞدز دَ ص  

ٔ  صؼجد٤ش   ذجؽش د٤ٖ ثُٔشعَ ٝثُٔغضوذَ . ثُٞؽٚ ٝثُؼ٤٘٤ٖ ٝٛزث ٣ضطِخ ثالصقجٍ ثُ
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 صقجٍػ٘جفش ثال

٢ٌُ ٣ضْ ثالصقجٍ  دؾٌَ ًلٞو ٝثُٞهٞف ػ٠ِ ٗضجةؼ ص ع٤ش ثُشعدجُز ػِد٠ ثُٔغدضوذَ 

 ٣ؾخ إٔ ٣ضنٖٔ ثُؼ٘جفش ثُضج٤ُز  :

 : ٣ ؼددذ ثالعددجط كدد٢ ػ٤ِٔددز ثالصقددجٍ دجػضذددجسٙ ثُوددجةْ دؼ٤ِٔددز ٗوددَثُٔشعددَ    - 1

 .  ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔغضؾذثس ٝفٍِٞ ثُٔؾٌ س ثُضسثػ٤ز  ٓغ ثالعشر ثُش٣ل٤ز

ثُٔغددضوذَ ) ثُٔغددضِْ ( : ٛددٞ ؽددخـ أٝ ٓؾٔٞػددز أؽددخجؿ ٣غددضوذِٕٞ ٓقددجٝالس  - 2

غدَ ثالعدشر ثُش٣ل٤دز ٝثُوددجدر  ٔ شعدَ ٝكد٢ ثالسؽدجد ثُضسثػد٢ صٔ  ثُضد ع٤ش ثُقدجدسر ٓدٖ ثُ

 غضوذ٤ِٖ ٓقجٝالس ص ع٤ش ثُٔشؽذ  . ثُٔق٤٤ِٖ ثُٔشثد ٗوَ ثُشعجُز ثالسؽجد٣ز ث٤ُْٜ ٓ

ٔ شثد ٗوِٜج ث٠ُ ثالعشر ثُش٣ل٤ز . - 3 غَ  ثُٔؼِٞٓز ثٝ ثُلٌشر ثُ  ثُشعجُز : صٔ 

ثٝ ٢ٛ ٓؾٔٞػدز ثألكٌدجس ٝثُٔلدج٤ْٛ أٝ ثُٜٔدجسثس أٝ ثُود٤ْ أٝ ثالصؾجٛدجس ثُضد٢ 

ٔ غضشؽددذ٣ٖ ٝ صضٌددٕٞ ثُشعددجةَ ثجسؽددجد٣ز ٓددٖ  ٣شؿددخ ثُٔشؽددذ كدد٢ صٞؽ٤ٜٜددج ُِ

ش ُلظ٤ددز ٝجػددذثد سعددجُز دؾددٌَ ؽ٤ددذ ٣ضطِددخ ٓددٖ ثُٔشؽددذ سٓددٞص ُلظ٤ددز ٝؿ٤دد

 ثالٛضٔجّ دٌَ ٓج ٢ِ٣ :

ؿشك ثُشعجُز . ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٝثمقج  ُذٟ ثُٔشؽدذ ٓدج ٣دشّٝ إفذثعدٚ    -أ 

ُذٟ ثُٔغضشؽذ٣ٖ ٖٓ صـ٤دشثس عد٤ًِٞز عدٞثوث  كد٢ ٜٓدجسثصْٜ أٝ ٓؼِٞٓدجصْٜ 

 أٝ إصؾجٛجصْٜ .

 جُز ٓٔج ٣ٌٖٔ صوذِٚ ٖٓ    ٓقضٟٞ ثُشعجُز . ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓقضٟٞ ثُشع  -ح 

 هذَ ثُٔغضشؽذ ٝ ٓض٘جعذج  ٓغ إٌٓج٤ٗجصٚ ٝٓغضٞثٙ ٝظشٝكٚ ٝفجؽجصٚ .       

 ٓؼجِٓز ثُشعجُز . ٝ ٛٞ إػضٔجد ثألعج٤ُخ ثُض٢ صؾؼَ ثُشعجُز ٓلٜٞٓز      -س 

 ٝٝثمقز ٖٓ هذَ ثُٔغضشؽذ .       

 ه٘جر ثجصقجٍ :  - 4

ٔ غضشؽذ ٝهذ صٌٕٞ ػ٠ِ ٢ٛ ثُطش٣وز ثُض٢ ص٘ضوَ دٜج ثُشعجُز ٖٓ  ٔ شؽذ إ٠ُ ثُ ثُ

ؽددٌَ ًِٔددجس أٝ فشًددجس أٝ أؽددجسثس  أٝ سعددّٞ أٝ ؿ٤ددش رُددي ٣ٝددضْ إتض٤ددجس 

ٔ شؽدذ فغدخ هذ٤ؼدز ٝؿدشك ثُشعدجُز  ثُطش٣وز )  ه٘دجر ثجصقدجٍ ( ٓدٖ هذدَ ثُ

 ٝهذ٤ؼز ثُٔغضوذَ .

 

 ثُضـز٣ز ثُشثؽؼز : صٔغَ سدٝد ثكؼجٍ ٝثعضؾجدز ثالعشر ثُش٣ل٤ز ٝثُوجدر   - 5

 ثُٔق٤٤ِٖ  ) ثال٣ؾجد٤ز أٝ ثُغِذ٤ز (  دؾ ٕ ثُشعجُز ثالسؽجد٣ز .  

٢ٛٝ ٓؤؽش ٣ذ٤ٖ فذٝط إصقجٍ ٖٓ ػذٓٚ ٝ هذ صٌٕٞ ثجعضؾجدز ػ٠ِ ؽٌَ ًِٔز  

ٓ٘طٞهز أٝ صؼذ٤شثس ٝؽٚ أٝ فشًز أٝ ثُو٤جّ دؼَٔ دق٤ظ صٌٕٞ ثجعضؾجدز ٓ٘طو٤دز 

  ٤ز ثالصقجٍ .( ثُؼ٘جفش ثألعجع٤ز ُؼِٔ 2 ٣ٝذ٤ٖ ثُؾٌَ )ُض ع٤ش ثُشعجُز 
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   ٣ذ٤ٖ ػ٘جفش ثالصقجٍ (  2 )  ؽٌَ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoption Of Innovationتبني انًبتكراث انحذيثت    

 

شصذطضجٕ د٘وَ ٝإ٣قجٍ ثألكٌجس ٝثألعج٤ُخ ثُؾذ٣ذر ٓدٖ ٓقدجدسٛج ٓ  ٛ٘جى ػ٤ِٔضجٕ 

ثُذقغ٤ز إ٠ُ ثُضسثع فض٠ هذُٜٞج أٝ سكنٜج ٖٓ هذِْٜ ٝٛٔج ػ٤ِٔدز ثُدز٣ٞع ٝػ٤ِٔدز 

 . ثُضذ٢٘

 Diffusion ػ٤ِٔز ثُز٣ٞع ) ثُ٘ؾش (   

 ثُٔغضوذَ) ثُل ؿ ( ه٘جر ثالصقجٍ ثُشعجُز ثالسؽجد٣ز ثُٔشعَ)ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ (

 ثُضـز٣ز ثُشثؽؼز
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ؽضٔدجػ٢ أ١ ٓدٖ ٓقدجدسٛج إُد٠ أػندجو ثُ٘ظدجّ ثال ٢ٛ إٗضوجٍ ثُلٌدشر ثُؾذ٣دذر    

ٝٛدد٢ ػ٤ِٔددز إصقددجٍ صٜددذف إُدد٠ .  ثُلٌددشر ثُؾذ٣ددذر ددد٤ٖ أػنددجو ثُ٘ظددجّ  إٗضؾددجس

ش ك٢ ثُغِٞى ثُظجٛش ثُز١ ٣ضنـ ك٢ صذ٢٘ أٝ سكل ثألكٌدجس ثُؾذ٣دذر ٤إفذثط صـ٤

   S , M , C , R , E )ٝصضٌٕٞ ػ٤ِٔز ثُ٘ؾش ٖٓ ثُؼ٘جفش ثُضج٤ُز )

ٓ  ثُشعج ٝٛٞ ٓقذس ( : source) ثُٔقذس  -1   . (خضشع , دجفظ ُز  ) ػجُْ , 

ٔ   ( : message ) ثُشعجُز -2  ذضٌش .٢ٛٝ ثُلٌشر ثُؾذ٣ذر أٝ ثُ

ٔ   ( :channels  )صقجٍ ه٘ٞثس ثال -3  غضقذط .٢ٛٝ ٝعجةَ ر٣ٞع ثُ

 .  ؽضٔجػ٢ْٝٛ أػنجو ثُ٘ظجّ ثال ( : receivers  )ثُٔغضوذِٕٞ  -4

ٝٛدد٢ ثُضـ٤ددشثس ثُقجدعددز كدد٢ ثُغددِٞى ثُظددجٛش (  :   effects  ) ثُضدد ع٤شثس -5

  ٔ ٔ   ضؼِنثُ  .غضقذط دجُ

 Adoption   ػ٤ِٔز ثُضذ٢٘

     ٓ  .  ٘ز عٔجػٚ ػٖ كٌشر ٓج فض٠ صذ٤ٜ٘ج ثُٜ٘جة٢ٛ٢ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ٔش دٜج ثُلشد 

ٝٛ٘جى كشم دد٤ٖ ػ٤ِٔدز ثُ٘ؾدش ٝػ٤ِٔدز ثُضذ٘د٢ ف٤دظ إٕ ػ٤ِٔدز ثُ٘ؾدش ٛد٢ ػ٤ِٔدز 

٤ِٔز ثُضذ٢٘ ػ٤ِٔز هش٣ذز ثُؾذٚ ٖٓ ػؽٔجػ٤ز د٤٘ٔج ػ٤ِٔز ثُضذ٢٘ ٢ٛ ػ٤ِٔز كشد٣ز ٝ

ٓ  ػ٤ِٔز ثُض  ٔجسعز .ؼِْ ٝإٜٗج الدذ إٔ ص٘ض٢ٜ إ٠ُ 

 ٓشثفَ ػ٤ِٔز ثُضذ٢٘

:  ٝك٤ٜدج ٣ضؼدشك ثُلدشد ُِلٌدشر  Awarenessٗضذدجٙ  ٓشفِز ثُٞػ٢ أٝ ثال  -1

ػٜ٘ددج كوددذ ٣ؼددشف ثعددْ ثُلٌددشر ٌُ٘ددٚ ٣ؾٜددَ  ٌُددٖ ٣٘وقددٚ ثٌُغ٤ددشٝ  ثُؾذ٣ددذر

 كٞثةذٛج أٝ هش٣وز إعضخذثٜٓج .

ٓ   Interest  : ٛضٔجّ  ٓشفِز ثال -2 ٜضٔج  دجُلٌشر ٣قذـ ثُلشد ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز 

ٌٔددٚ دؾدد ٕ قددجٍٝ ثُذقددظ ػددٖ أ٣ددز ٓؼِٞٓددجس إمددجك٤ز ٤ٌُضٔددَ ف  ثُؾذ٣ددذر ك٤  

كجةددذصٜج ٝٛدد٢ أفغددٖ ثُٔشثفددَ ثُضؼ٤ٔ٤ِددز ثُضدد٢ ٣ؾددخ إعددضـ ُٜج ٓددٖ هذددَ 

 ثُٔشؽذ .

طذدن ثُلدشد ثُلٌدشر :  ٝكد٢ ٛدزٙ ثُٔشفِدز ٣     Evaluationٓشفِز ثُضو٣ْٞ   -3

               ؾدشح صِدي ثُلٌدشر أّ ال . ؼذ رُي ٣وشس ٓج أرث ًجٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣  صطذ٤وج ػو٤ِج ٝد

٢ٛٝ أْٛ ٓشثفَ ثُضذ٘د٢ ألٕ ًغ٤دشث ٓدٖ ثالكدشثد ٣ضٞهدق ػ٘دذ ٛدزٙ ثُٔشفِدز 

 ٣ٝقذس ثٓشث دؼذّ ثُضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ .

قددجٍٝ ثُلددشد ثعددضخذثّ :  ٝكدد٢ ٛددزٙ ثُٔشفِددز ٣    Trialٓشفِددز ثُضؾش٣ددخ   -4

ن ٤ُض ًذ ٖٓ ف ف٤ضٜج ٝإٌٓج٤ٗدز ثعدضخذثٜٓج ثُلٌشر ثُؾذ٣ذر ػ٠ِ ٗطجم م٤

ٛضٔدجّ د٘ضدجةؼ ٛدزٙ ثُٔشفِدز ٓدٖ فوِٚ صقش ثُظشٝف ثُٔق٤ِز ٣ٝؾدخ ثالك٢ 

هذَ ثُٔشؽذ ألٕ سكل ثُلٌشر هذ ٣قذط ٗض٤ؾز عٞو صلغ٤ش ثُ٘ضدجةؼ ثُضد٢ هدذ 

 صظٜش ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز .
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ُٔشفِدز ٛد٢ : ٝثُٞظ٤لز ثُشة٤غ٤ز ُٜدزٙ ث  Adoptionٓشفِز صذ٢٘ ثُلٌشر   -5

عدضٔشثس كد٢ فدجٍ إعدضؼٔجٍ ثُلٌدشر صو٣ْٞ ٗضدجةؼ ثُضؾشددز ٝإصخدجر ثُودشثس دجال

 ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ٝصقذـ ؽضوث ٖٓ عًِٞٚ ك٢ ثُٔغضوذَ . 

 ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صؤعش ػ٠ِ ثُضذ٢٘ 

1-   ٔ ٔ  ثُؼٞثَٓ ثُ  : ذضٌش ٜٓ٘جضؼِوز دجُلٌشر ثُؾذ٣ذر أٝ ثُ

أدطد  ثُضٌج٤ُق ٓوجدَ ثُؼجةذ ثالهضقجد١ . كجألكٌجس رثس ثٌُِلز ثُؼج٤ُدز صٌدٕٞ  - أ

ثُؼٞثةذ صضقون دٞهش  شهَ ًِلز ًٔج أٗٚ ًِٔج ًجٗك٢ ثُضذ٢٘  ه٤جعج ُـ٤شٛج ثأل

 هق٤ش ًِٔج ٣ٌٕٞ صذ٤ٜ٘ج أعشع . 

ٓ   -ح     ؾجٛذصٜج ٝٗضجةؼ صذ٤ٜ٘ج . كجُشػ دجُض٘و٤و ٣ٌٕٞ أًغش سؤ٣ز ٝصلْٜ ٝمٞؿ 

 ٌجكقز كتشثٕ ثُقوٍٞ دٞمغ ثُٔٞثد ثُغجٓز ك٢ ؽقٞسٛج ٓٔج ٣ؾؼَ ٓ  ٖٓ         

  . ٗضجةؾٜج ثُقؼخ ٓؼشكز ٖٓ       

ٔ    -س     عضؼٔجٍ ًِٔج ًجٕ ثال ذضٌش دغ٤طج ٝعَٜ ثُلْٜ ٝٓذٟ صؼوذٛج . ًِٔج ًجٕ ثُ

 .صذ٤٘ٚ أعشع        

 ٔجد ٤ٔ٤ًج١ٝ ٢ ثُلشد ُغٌٓج٤ٗز ثُضوغ٤ْ ) ثُضطذ٤ن ػ٠ِ ٗطجم ٓقذٝد ( كضذ٘إ -ط   

 ف٘ق ؽذ٣ذ ٖٓ ثُذزٝس أعشع ٓٔج ٛٞ ك٢ صذ٢٘ آُز فقجد ؽذ٣ذر .  ؽذ٣ذ أٝ      

 ٓغ ِٓقوجصٜج  ع٤ٌٕٞ  جفذزثُضٞثكن ثُؼجّ ُِخذشر . كجُٔضثسع ثُز١ ُذ٣ٚ ع -ػ   

 أ١ ٖٓ ٛزٙ  صذ٢٘ ث٥الس ثُقذ٣غز ٖٓ ثُؾخـ ثُز١ ال ٣ِٔي أعشع ك٢      

 .  ث٥٥س  ثٌُٔجةٖ ٝ     

 ثَٓ ثُؾخق٤ز .ثُؼٞ  -2

ٔ  ثُؼٔش: ػجدر ٣ٌٕٞ ثألكشثد ثألفـش ع٘ج أً - أ ٖٓ  ذضٌشثسغش ثعضؼذثدث ُضوذَ ثُ

 ثٌُذجس .

ٓ    -ح  ٓ  أُضخقـ ك٢ ثُٜٔ٘ز : ًِٔج ًجٕ ثُلشد  ؼ٤٘دز ٣ٌدٕٞ ضخققج ك٢ ٜٓ٘ز 

ٔ   أًغدددش صودددذ  ذضٌدددشثس رثس ثُؼ هدددز ث٤ُٜ٘ٔدددز أًغدددش ٓدددٖ ثألؽدددخجؿ ثُدددز٣ٖ ُِ

 ضؼذدر . ٓ  ٜٖٓ  ٣ٔجسعٕٞ

ٔدد٢ أػِد٠ ًدجٕ صوذِددٚ ٤ؼِضثُٔغدضٟٞ ثُضؼ٤ِٔد٢ : ًِٔدج ًددجٕ ٓغدضٟٞ ثُلدشد ثُ -س 

 ثُقذ٣غز أًغش .  دجألكٌجس

ٔ   -ط  ٓ  ػن٣ٞز ثُ  ٘ظٔجس ٣ٌٞٗٞث أًغش٘ظٔجس : كجألؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣٘ضٕٔٞ إ٠ُ 

 ُِٔذضٌشثس ثُقذ٣غز .  وذ ص

3-   ٔ  ضؼِوز دجُذ٤تز ثُؼٞثَٓ ثُ

ٓ  ثٕ ثُظشٝف ثُض٢ ص        ثُضد٢ صدض ةْ ٓدغ  ُضوذدَ ثألكٌدجس ٤ٜتجق٤و دجُلشد صؾؼِٚ 

ٔ  . ق٤طدددٚ ٓ   ضثسع ثُدددز١ ٣ؼددد٤ؼ كددد٢ د٤تدددز فدددقشث٣ٝز ٣ٌدددٕٞ ٓؼ٤٘دددج دضذ٘ددد٢ كدددجُ

  ٓ  ٓ ؼ٤٘ز أًغش ٖٓ ؽخـ ٣ؼ٤ؼ كد٢ د٤تدز ثتدشٟ . ذضٌشثس د٘ذجصجس ٝهشم س١ 
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  ٔ ذٕ ثٌُذ٤شر ٣ٜضٕٔٞ دضذ٢٘ ٓج ٣ضؼِن د٘ذجصدجس ًٝزُي ك ٕ ثألكشثد ثُوش٣ذ٤ٖ ٖٓ ثُ

 ؼ٤٘ز أًغش ٖٓ ثألكشثد ثُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ دؼ٤ذث ػٖ ثُٔذٕ . ٓ  

ٔ ذٕ ػدجدر ٣ٜضٔدٕٞ دضسثػدز ثُٔقجفد٤َ كجأل ؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ دؼ٤ذث ػٖ ثُ

ؽددخجؿ ثُوش٣ذددٕٞ ٓددٖ ٘طددز أٝ ثُؾددؼ٤ش أٝ ثُوطددٖ د٤٘ٔددج ثألثُغددضشثص٤ؾ٤ز ًجُق

ٔ ذٕ ػجدر ٣ٜضٕٔٞ دضسثػز ثُخ    نش ٝٓقجف٤َ ثالعضٜ ى ث٢ٓٞ٤ُ .ثُ

 

  ٔ  ٤Adopter categoriesٖ    ضذ٘كتجس ثُ

دٞهددش ٝثفددذ دددجُشؿْ ٓددٖ  ال ٣ٌددٕٞ صذ٘دد٢ ثُلٌددشر ثُؾذ٣ددذر ٓددٖ هذددَ أكددشثد ثُٔؾضٔددغ

٣غدضـشم كضدشر ص٤٘ٓدز  ٝصذ٢٘ كٌدشر ؽذ٣دذر صؼشكْٜ ػ٤ِٜج دٞهش ٝثفذ .عٔجػْٜ أٝ 

ٔ     Rogersهغدْ ٝهدذ  شد ٥تدش ٝكودج ُؼدذر ثػضذدجسثس  . صضذج٣ٖ ٖٓ كد ٤ٖ ثُد٠ ٘دضذثُ

 تٔغز كتجس ٢ٛ : 

1-   ٔ ٔ  ثُ ذدددجدسٕٝ دضوذدددَ ثُلٌدددشر ؾدددذدٕٝ ( : ٝٛدددْ ثُدددضسثع ثُدددز٣ٖ ٣  ذدددجدسٕٝ ) ثُ

  ٓ % ٓددٖ ثُٔؾضٔددغ 2.5٘ددز عددٔجػْٜ دٜددج . ٝال صض٣ددذ ٗغددذضْٜ ػددٖ ثُؾذ٣ددذر 

  ٔ ـددجٓشر ٝثُددضؼِْ ثُؾ٤ددذ ٣ٝٔضٌِددٕٞ ٓددضثسع ًذ٤ددشر ٝرٝ ٣ٝٔضددجصٕٝ دددشٝؿ ثُ

  ٓ  شصلؼز ٌٝٓجٗز ثؽضٔجػ٤ز ػج٤ُز . دتٍٞ 

2-    ٔ ثُوددجدر ثُٔق٤ِد٤ٖ ٝرٝ ثٌُٔجٗددجس ُٔؾٔٞػدز ضذ٘دٕٞ ثألٝثةددَ : ٝصندْ ٛددزٙ ثثُ

ؼدذٕٝ ٓقدذسثَ ٣ٝ    ؽضٔجػ٤ز ثُؼج٤ُز ٤ٔ٣ِٕٝٞ إ٠ُ ثُضخقـ كد٢ أػٔدجُْٜثال

ُِٔؼِٞٓجس ٣شؽدغ إُد٤ْٜ ثُدضسثع كد٢ هِدخ ثُٔؼِٞٓدجس ٝػدجدر صذِدؾ ٗغدذضْٜ 

 % ٖٓ ثُٔؾضٔغ . 13.5

3-    ٔ ذوٕٞ ثُدضسثع ثُؼدجد٤٣ٖ ضوذٓز : ْٝٛ ٓؾٔٞػز ثُدضسثع ثُدز٣ٖ ٣غدثُـجُذ٤ز ثُ

% ٣34ٔضجصٕٝ دضٞعو ثُؼٔدش ٝثُق٤دجصر ٝثُدضؼِْ ٝصذِدؾ ٗغدذضْٜ ثُضذ٢٘ ٝ ك٢

 ٖٓ ثُٔؾضٔغ . 

4-    ٔ ض تشر : ٣ضوذَ أكشثد ٛزٙ ثُلتز ثألكٌجس ثُقذ٣غز ك٢ ٓشفِز ص٤٘ٓدز ثُـجُذ٤ز ثُ

  ٓ  ٔ ٓ  ض تشر ػٖ كتز ثُـجُذ٤دز ثُ ف٤دجصثصْٜ  ضؾدٌٌٕٞ ٝضوذٓدز ٝأكدشثد ٛدزٙ ثُلتدز 

ؽضٔجػ٤دز ٝصؼِد٤ْٜٔ ـ٤شر ٌٝٓدجٗضْٜ ثالٓج صٌٕٞ ف ثُضسثػ٤ز ٝدتُْٜٞ ؿجُذجَ 

 % . 34أهَ ٖٓ ثُٔضٞعو . صذِؾ ٗغذضْٜ 

 

 

5-    ٔ ضذ٘ددٕٞ ثألٝثتددش ٝثُٔضٌِددؤٕ :  ٣ٔضددجص أكددشثد ٛددزٙ ثُٔؾٔٞػددز دضوددذّ ثُغددٖ ثُ

د  ٓ ٓ  ٝٓغضٞثْٛ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٘خلندز ؽدذثَ ٘خلل ٝف٤دجصثصْٜ فدـ٤شر ٝدتدُْٜٞ 

  ٔ ٔ  13.5ضذ٘ددٕٞ ثألٝثتددش ٣ٝٔغددَ ثُ ك٤ٔغِددٕٞ  ٕؾضٔددغ أٓددج ثُٔضٌِددؤ% ٓددٖ ثُ

 (  3ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ) ,   % 2.5
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 (  ٣ذ٤ٖ صٞص٣غ كتجس ثُٔضذ٤ٖ٘ فغخ ثُضٖٓ 3ؽٌَ )              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًانًعيناث اإلرشاديت انسراعيتنطرق ا

 

        ٓ ٓ  ص٘ضوددَ  ضؼددذدر . كوددذ خضِددق ثألكٌددجس ٝثُٔؼِٞٓددجس ٓددٖ إٗغددجٕ ٥تددش د ؽددٌجٍ 

ؤعش ثُٔؼِٞٓدز ددٚ هدذ ال ص دغٔغ أٝ ثُذقش أٝ ثُغٔغ ٝثُذقش . ٝصقَ ػٖ هش٣ن ثُ

  ٓ ؤعش ددٚ إرث ٝفدِضٚ ػدٖ هش٣دن ه٘دجر ؼ٤٘ز ٌُٜٝ٘ج هدذ ص دإرث ٝفِضٚ ػٖ هش٣ن ه٘جر 

 ثُضٖٓ

 ٗغذز

 ثُضذ٢٘

 ثُٔؾذدٕٝ

 ثُٔضذٕ٘ٞ 

 ثثُٔضٌِؤٕ ثألٝثتش
 ثُـجُذ٤ز

 ثُٔض تشر

 ثُـجُذ٤ز 

 ثُٔضوذٓز

 ثُٔضذٕ٘ٞ 

 ثألٝثةَ
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ٓ   أتشٟ . ُزُي خضِق  ه٘ٞثس كل٢ دشثٓؼ ثُضؼ٤ِْ ٜٝٓ٘ج ثجسؽجد ثُضسثػ٢ ٣غضخذّ 

ٔ   ػ٠ِ صٞف٤َ ثألكٌدجس غجػذٝعجةِٚ ثُض٢ ص  صقجٍ ٝثال ٔجسعدجس ُِدضسثع دؾدٌَ ٝثُ

ْٜ إُددد٠ عدددِٞى ٣٘غدددؾْ ٓدددغ ٛدددزٙ ثألكٌدددجس ؤعش كددد٤ْٜ ٝصدددذكؼٌٔدددٖ إٔ ص دددٓلٜدددّٞ ٣  

  ٔ  . ٔجسعجس ثُضسثػ٤ز ثُقذ٣غزٝثُ

  : عِٞحثُلشم د٤ٖ ثُطش٣وز ٝثُٔؼ٤ٖ ٝثأل

غدددجػذ ثُطش٣ودددز ثجسؽدددجد٣ز : ٛددد٢ ٓغدددجُي أٝ ه٘دددٞثس ٝهدددشم إصقدددجٍ ص   -

ثُٔؾددضـ٤ِٖ كدد٢ ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ ػِدد٠ صؼِدد٤ْ ٝصٞفدد٤َ ٗضددجةؼ ثألدقددجط 

 ثُؼ٤ِٔز إ٠ُ ثُضسثع .

ثُٔؼ٤٘جس ثجسؽدجد٣ز ) ثُٞعدجةَ ثُغدٔؼ٤ز ٝثُذقدش٣ز ( : ٛد٢ ثُٞعدجةَ ثُضد٢  -

ثجسؽدجد٣ز ٝإ٣قددجُٜج  غدضؼَٔ ك٤ٜدج فجعدضج ثُغدٔغ ٝثُذقددش ُقٔدَ ثُشعدجةَص  

  ٓ  . ؼ٤ٖ دؾٌَ ٝثمـ ٝٓلّٜٞ إ٠ُ ؽٜٔٞس 

ٔ  ثألعِٞح : ٛٞ ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ ٣   - ٔ  ٘ؾب دٜج ثُ ٔ  ؼِْ ثُقِز د٤ٖ ثُ ٜٔدز ضؼِٔد٤ٖ ٝثُ

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

 هٞثػذ ػجٓز ك٢ إعضخذثّ ثُطشم ٝثُٔؼ٤٘جس ثجسؽجد٣ز

 إعضخذثّ ثُقجعز ثُذقش٣ز أهٟٞ ػ٠ِ ثجه٘جع ٖٓ ثُقجعز ثُغٔؼ٤ز . -1

ودجٍ ) إٕ ثُقدٞسر صـ٘د٢ غٔؼٚ هذ ٗضزًشٙ أٓج ٓج ٗشثٙ ٗضدزًشٙ دثةٔدج  . ٣ٝ  إٕ ٓج ٗ

ػٖ أُدق ًِٔدز (  ٝٛ٘دجى فٌٔدز صودٍٞ ) ال صودَ ُد٢ ٌُٝدٖ دػ٘د٢ أسٟ ( ُدزُي 

ٔ   ٣ؼضٔذ ثُؼَٔ ثجسؽجد١ ػ٠ِ إعضخذثّ فجعز ثُذقدش ٓغدَ  ٝثُقدٞس ِقدوجسثُ

ٌٖ ٖٓ ت ُٜج ٣ٔ  ثُقٞسر ُـز ػج٤ُٔز ُِضلجْٛ د٤ٖ ثُٔؾضٔؼجس ٓج ؽجدٜٜج ٝص ؼذ ٝ

ٓ  ٝثُٔؼج٢ٗ   صٞف٤َ ثألكٌجس ٝثُٔلج٤ْٛ  . ؾضٔؼجس أ تشٟ ث٠ُ ثألؽخجؿ ك٢ 

 . إعضخذثّ أًغش ٖٓ فجعز أهٟٞ ػ٠ِ ثجه٘جع  -2

ؼضذدش أًغدش إه٘جػدج  ٝكؼج٤ُدز  ُؾٔدج٤ٛش ثُٔغضشؽدذ٣ٖ إٕ ثعضخذثّ أًغش ٖٓ فجعز ص  

 غددضخذّ فددٞثط ثُغددٔغ ٝثُذقددش ٝثُِٔددظ ٝثُؾددْكٔددغ   كدد٢ ثج٣نددجؿ ثُؼِٔدد٢ ص  

ٝثُددزٝم كدد٢ ًغ٤ددش ٓددٖ ثألف٤ددجٕ . ُددزُي ٗؾددذ إٕ هددشم ثج٣نددجؿ  ) ثج٣نددجؿ 

 ثُقو٢ِ ( ٖٓ أْٛ ثُطشم ك٢ ثُؼَٔ ثجسؽجد١ ثُضطذ٤و٢ .

 إعضخذثّ أًغش ٖٓ هش٣وز أهٟٞ ػ٠ِ ثجه٘جع ٝثُض ع٤ش . -3

عددضخذثّ ٝٛدد٢ ثال غددضخذّ ٓددج ٣طِددن ػ٤ِددٚ ثعددْ ) ثُقِٔددز ثجسؽددجد٣ز (ُددزُي ٣  

  ٔ       .   ثُٔؼ٤٘جس ثجسؽجد٣ز ُ٘وَ سعدجُز إسؽدجد٣ز ٝثفدذرشم ٝثُط  ٌغق ُِؼذ٣ذ ٖٓ ثُ

عدضضسثع ٓققدٍٞ ثُق٘طدز ُٔدذر أعدذٞع أٝ ؽدٜش ٘ظْ فِٔز إسؽدجد٣ز الكٔغ   ص  

ؽضٔجػددددجس ثجسؽددددجد٣ز جرثػددددز  ٝثُضِلض٣ددددٕٞ ٝثالغددددضخذّ ك٤ٜددددج ثُقددددقجكز ٝثص  

 ٝثُ٘ؾشثس ٝؽ٤ٔؼٜج صشًض ػ٠ِ كٌشر ٝثفذر ٢ٛ إعضضسثع ثُق٘طز .

ٓ  ٤غش ٛ٘جى هش٣وز ُ -4  غ٠ِ .إسؽجد٣ز 
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  ٓ ٘قدـ د صذجػٜدج كد٢ ًدَ ثألفدٞثٍ ٝثُظدشٝف ؼ٤٘دز ٣  ال صٞؽذ هش٣ودز إسؽدجد٣ز 

ٝكدد٢ ًددَ ثُٔؾضٔؼددجس . كٌِددَ هش٣وددز ٓضث٣جٛددج ٝػ٤ٞدٜددج ٣ٝؼضٔددذ إعددضخذثّ أ١ 

ٝٗٞػ٤ز ) ٓؼجسف , ٜٓجسثس , إصؾجٛجس (   ش ثُٔطِٞح٤هش٣وز ػ٠ِ ٗٞع ثُضـ٤

  ٔ  .غضشؽذ٣ٖ ٝصٞكش ثجٌٓج٤ٗجس ًٝلجور ثُٔشؽذ ثُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صق٤٘ق ثُطشم ٝثُٔؼ٤٘جس ثجسؽجد٣ز 

  ٔ  ٝكوج ُِؼذ٣ذ ٖٓ ثأل عظ ٜٓ٘ج :ؼ٤٘جس ثالسؽجد٣ز ص ق٘ق ثُطشم ٝثُ

1-   ٔ  : ضقَ دْٜػ٠ِ أعجط ػذد ثألكشثد ثُ

 صقجٍ دجألكشثد . ٓغَ ثُض٣جسثس ثُقو٤ِز ٝثٌُٔضذ٤ز هشم ٝٓؼ٤٘جس ثال -أ 
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 ٝثٌُٔجُٔجس .     

 ؽضٔجػجس دجُؾٔجػجس . ٓغَ ثُٔقجمشثس , ثال صقجٍٝٓؼ٤٘جس ثالهشم  -ح 

 ثجسؽجد٣ز , ثج٣نجؿ ثُؼ٢ِٔ .       

َ ثُقددددقجكز ٝثجرثػددددز صقددددجٍ دجُؾٔددددج٤ٛش . ٓغددددهددددشم ٝٓؼ٤٘ددددجس ثال  -س 

 ثُٔؾ س ٝثُ٘ؾشثس . ٝثُضِلض٣ٕٞ ,

 

 : ػ٠ِ أعجط هذ٤ؼز ثُض عش -2

ُٔقجمددددشثس ٣ددددجسثس ٝثهددددشم ٝٓؼ٤٘ددددجس رثس صدددد ع٤ش ٓذجؽددددش . ٓغددددَ ثُض -آ 

 .ؽضٔجػجس ٝثال

هدددشم ٝٓؼ٤٘دددجس رثس صددد ع٤ش ؿ٤دددش ٓذجؽدددش . ٓغدددَ ثُشثد٣دددٞ , ثُ٘ؾدددشثس   -ح 

 ٝثُٔؾ س .

 

 ػ٠ِ أعجط هش٣وز ػشك ثُٔؼِٞٓجس -3

ًضجد٤ددز : ٝٛدد٢ ثُضدد٢ صؼضٔددذ ػِدد٠ ثٌُِٔددز ثٌُٔضٞدددز ٓغددَ ثُقددقجكز , ثُٔؾدد س   -أ 

 ٝثُ٘ؾشثس .

ُٔقجمدددشثس ز ٓغدددَ ثً ٤ٓدددز : ٝٛددد٢ ثُضددد٢ صؼضٔدددذ ػِددد٠ ثٌُِٔدددز ثُٔ٘طٞهددد  -ح

 . ؽضٔجػجس ٝثال

          إ٣ندددجف٤ز : ٝٛددد٢ ثُضددد٢ صؼضٔدددذ ػِددد٠ ثج٣ندددجؿ ٓغدددَ ثُذدددشثٓؼ ثُضِلض٤ٗٞ٣دددز  -س 

 ثُٔؼجسك  . ٝ

 

4 -   ٔ  : غضخذٓزػ٠ِ أعجط ثُقٞثط ثُ

 عٔؼ٤ز : ٢ٛٝ ثُض٢ صؼضٔذ ػ٠ِ فجعز ثُغٔغ ٓغَ ثُذشثٓؼ ثجرثػ٤ز ,   -أ  

 ؽضٔجػجس .ٝثالثُٔقجمشثس                 

 دقش٣ز : ٢ٛٝ ثُض٢ صؼضٔذ ػ٠ِ فجعز ثُذقش ٓغَ ثُذشثٓؼ ثُضِلض٤ٗٞ٣ز ,  -ح 

 . ٝثُقٞس ٝثُِٔقوجسثُغ٤٘ٔج                 

 عٔؼ٤ز دقش٣ز : ٢ٛٝ ثُض٢ صؼضٔذ ػ٠ِ فجعض٢ ثُغٔغ ٝثُذقش ٓغَ ثُغ٤٘ٔج  -س 

 ٝثُذشثٓؼ ثُضِلض٤ٗٞ٣ز ٝثُٔؼجسك .               

 

 

 تصال (طرق ً ًسائم انتعهى ) طرق اال                            

 : طرق انتعهى انفردي  -1

صقجٍ د٤ٖ ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ ٝك ؿ ٝثفدذ ٢ٛٝ ثُطشم ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثال     

  ٓ ٓ  أٝ ػجةِز ك ف٤ز ٝثفذر دؾدٌَ  ذجؽدش ػدٖ ذجؽدش ٝؽٜدج  ُٞؽدٚ أٝ دؾدٌَ ؿ٤دش 
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  ٓ ؽذ ٝثُل ؿ ػ٠ِ إصقدجٍ د٤ٜ٘ٔدج ثُٔشؼ٤٘ز دق٤ظ ٣قذـ هش٣ن ه٘ٞثس إصقجٍ 

ٓ    صقجٍٝثال  ضؼجًغ٤ٖ ٖٝٓ ثٓغِضٜج  :د صؾج٤ٖٛ 

 Home And Field Visitsثُض٣جسثس ثُؾخق٤ز ) ثُقو٤ِز ٝثُٔ٘ض٤ُز (   -أ 

أٛدْ هش٣ودز كد٢  ؼضذدشص  ُِل ؿ ٝ ثُضسثػ٢  ٢ٛٝ ثُض٣جسر ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔشؽذ 

 عددضطجػز ثُلدد ؿ جدٝثُلدد ؿ  ٝ ذجؽددشث  ددد٤ٖ ثُٔشؽددذٓ   ٣ٌددٕٞ صقددجٍثُددضؼِْ ألٕ ثال

ٓ  ثال  ٓددج ٛددٞ ؿ٤ددش ٓؼددشٝف دجُ٘غددذز ُددٚ . ذجؽددشر  ٓددٖ ثُٔشؽددذ ػددٖ ًددَعضلغددجس 

ٌٖٔ ثُٔشؽذ ٓدٖ هدشثور سد كؼدَ ثُشعدجُز ثجسؽدجد٣ز ػِد٠ ثُلد ؿ دججمدجكز ٝص  

كدز ذٙ ػ٠ِ ٓؼشغجػإ٠ُ صٌٖٔ ثُٔشؽذ ٖٓ ثُٞهٞف ػ٠ِ ٝثهغ فجٍ ثُل ؿ ٓٔج ٣  

ٖٓ إٕ ٛزٙ ثُطش٣ودز ٓدٖ أًلد  ثُطدشم ثجسؽدجد٣ز دجُشؿْ ٝ   ثُضؼجَٓ ٓغ ثُل ؿ

  ٓ  ثُؾٜذ ٝثُٞهش ٝٛزث ٓدج الصقضجػ إ٠ُ  ثٌُغ٤ش ٖٓ ثٌُٞثدس ٌِٝلز ؽذث  ٝإال إٜٗج 

 ٣ض٤غش ك٢ ٓؼظْ ثُظشٝف .

   Office Visitsثُض٣جسثس ثٌُٔضذ٤ز  :  -ح 

ك٢ ٌٓضذٚ دجفغدج   ثُضسثػ٢ ِٔشؽذثُل ؿ ُ ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ض٣جسرثُوقذ دٜج ٣ٝ       

عددضؼذثد ثُلدد ؿ كدد٢ ٛددزٙ ثُقجُددز ػِدد٠ أصددْ ثالػددٖ فددَ ُٔؾددٌِز صسثػ٤ددز ٣ٌٝددٕٞ 

ثُض٣دجسر ثٌُٔضذ٤دز دُد٤   فدجدهج  ػِد٠ عودز ثُلد ؿ  ؼضذدشٝص    ُِضؼِْ ُقجؽضٚ ُدزُي .

  ٓ ز ٘جهؾددددز ثُٔؾددددٌِدجُٔشؽددددذ ثُضسثػدددد٢ ًٔقددددذس ُِٔؼِٞٓددددجس . ٣ٝددددضْ ك٤ٜددددج 

ٓ  ٝثال  ذْٜ ُِل ؿ .عضلغجس ػٖ ًَ ٓج ٛٞ 

  ٔ شؽذ ُٞثهغ فجٍ ثُل ؿ ٓٔج هدذ ٣ذكؼدٚ ٖٝٓ هقٞس ٛزٙ ثُطش٣وز ػذّ ٓؼشكز ثُ

 إ٠ُ إهضشثفجس ؿ٤ش ٓوذُٞز ٖٓ هذَ ثُل ؿ .

 Telephone Callsصقجالس ثُضِل٤ٗٞز  :  ثال  -س 

ٔ  ؼضذش ٖٓ ثُطشم ثُؾدجةؼز ثالص        ٔغدَ ٓدج ضوذٓدز . كٜد٢ ص  عدضؼٔجٍ كد٢ ثُدذٍٝ ثُ

ٔ  ٖٓ ثُطشم ثجسؽجد % ٣41ض٣ذ ػٖ   . ٓز ك٢ أٓش٤ٌ٣جغضخذ٣ز ثُ

ٓ   ؤتز ػ٠ِ ٛزٙ ثُطش٣وزٝٓٔج ٣   ٘جعدذز جٌٓدجٕ إٜٗج صقضدجػ إُد٠ تدذٓجس ٛجصل٤دز 

 ثُل ف٤ٖ ٝٛزث ٓج ال ٣ض٤غش ك٢ س٣ل٘ج فج٤ُج  .   ٍ ثُٔؼِٞٓجس إ٠ُإ٣قج

 Personal Lettersثُشعجةَ ثُؾخق٤ز  :   -ط 

      ٔ ٔ  ٝٛدد٢ ثُ ٓ   ضذجدُددز ددد٤ٖ ثُٔشؽددذ ٝثُلدد ؿ دٌٕٝجصذددجس ثُ خطددو أ١ دشٗددجٓؼ 

ٝصقضددجػ ٛددزٙ ثُطش٣وددز إُدد٠ ٓغددضٟٞ صؼِدد٤ْ ػددج٢ُ دججمددجكز إُدد٠ تذٓددز دش٣ذ٣ددز 

ًلٞور أل٤ٔٛز عشػز إ٣قجٍ ثُشعجُز ثجسؽدجد٣ز كد٢ ٝهضٜدج ثُٔدؤعش ٝٛدزث ؿ٤دش 

 ٓضٞكش فج٤ُج  ك٢ س٣ل٘ج .

 Group Extension Methodطرق تعهى انجًاعاث     -2

ٔ  ٢ ثُطشم ثُض٢ ٣ضْ ك٤ٜج ثالٛ  ر شؽذ ثُضسثػد٢ ٝٓؾٔٞػدز ٓقدذٝدصقجٍ د٤ٖ ثُ

  ٓ  ؼ٤ٖ ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ ثُطشم  :ٖٓ ثُل ف٤ٖ ك٢ ٓٞهق صؼ٢ٔ٤ِ 

 Extension Meeting:    ؽضٔجػجس ثجسؽجد٣زثال -أ 
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وجدِددز صددضْ ددد٤ٖ ٝثفددذث  أٝ أًغددش ٓددٖ ٓ   ؽضٔددجع ثجسؽددجد١ ُوددجو أٝؼضذددش ثال٣      

  ٔ ٓٞمدٞع ٓؼد٤ٖ ٘جهؾدز ثُوجة٤ٖٔ دجُؼٔدَ ثجسؽدجد١ ٝٓؾٔٞػدز ٓدٖ ثُل فد٤ٖ ُ

ٓ  ٤ٝهذ ص تز فٞسٙ ثُضطذ٤و ٓ  ز إؽضٔجع ػجّ أٝ ٗذٝر أٝ   ضٌجِٓز .قجمشر 

  Extension Toursثُشف س ثجسؽجد٣ز  :  -ح 

٣ز ٓدددٖ ثُطدددشم ثجسؽدددجد٣ز ثُٜجٓدددز ُ صقدددجٍ ؼضذدددش ثُدددشف س ثجسؽدددجدص      

ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُل ف٤ٖ صقدش إؽدشثف ثُٔشؽدذ ثُضسثػد٢  دجُؾٔجػجس ٢ٛٝ ه٤جّ

ثُؾٜدددجس أٝ ثُٔ٘دددجهن ُِضؼدددشف ػِددد٠ ٗضدددجةؼ صذ٘ددد٢ ثألعدددج٤ُخ دض٣دددجسر إفدددذٟ 

 ثُضسثػ٤ز ثُقذ٣غز ك٢ ٓٞهغ صطذ٤وٜج .

عددددضلجدر ٓددددٖ س ثُذقددددٞط ثُضطذ٤و٤ددددز ثُضسثػ٤ددددز ٝثالأٝ ص٣ددددجسر إفددددذٟ ٓقطددددج

  ٔ ؾجٛذثس ث٤ُٔذث٤ٗز ػٖ هش٣ن ثُشؤ٣ز ٝثُٔ٘جهؾز ٝإعضخذثّ ثُقدٞثط ُِٞهدٞف ثُ

  ٔ  غضقذعجس ك٢ ثُٞثهغ ثُضسثػ٢ .ػ٠ِ ثُ

 ثُٔغشؿ ثُش٣ل٢ -س 

صذشص أ٤ٔٛز ثُٔغشؿ ثُش٣ل٢ ك٢ صؼ٤ِْ ثُؾٔجػجس ٖٓ ت ٍ ػدشك دؼدل      

  ٔ ٔ  ثُٔٞثهق ٝثُ ضقِز دجُؼ هدجس ثجٗغدج٤ٗز ٝدقدلز تجفدز ٓدج ٣خؾدَ ؾٌ س ثُ

  ٓ ٘جهؾضٚ ًجُٔؾجًَ ثألعش٣ز ٝثُض٢ ٣قؼخ إدسثًٜج دؼل أػنجو ثُؾٔجػز ٖٓ 

ٓؾٜذ صٔغ٢ِ٤ هدذ ٣ٌدٕٞ ٖٓ ت ٍ أ٣ز هش٣وز إسؽجد٣ز أتشٟ , كؼ٘ذ ػشك أ١ 

  ٓ  ٔ ٓ  ؾٌِز ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُقجمش٣ٖ إال إٗٚ ال ٣ذذٝ د ٗٚ تجؿ د قدذد ؾٌِز ؽدخـ 

ٌٔ٘دٚ ثُققدٍٞ ػِد٠ أكٌدجس ؽذ٣دذر ٝٓؼِٞٓدجس ٝإؽجددجس ٌٝٛزث كئٕ ًدَ كدشد ٣  

ٓ  ػٖ صغجؤالس صذٝس ك٢ ت   ؽضٔجػ٤دز ؾدٌ صٚ . ٌٝٛدزث كدئٕ ثُدذسثٓج ثالِذٙ فٍٞ 

ُٔؾٜددٞدثس ثُضؼ٤ٔ٤ِدز ثُلؼجُددز كدد٢ ٗلددظ ٝث  صؾٔدغ ددد٤ٖ ثُ٘ؾددجه ثُضشك٤ٜد٢ ثُٔددشؿ

 ٜٔذ ك٤ٚ ثُطش٣ن ُضقغ٤ٖ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُطشم ثجسؽجد٣ز .ثُٞهش ثُز١ ص  

 ٢Demonstration  :  ثج٣نجؿ ثُؼِٔ -ط 

شم ك٢ ثُضؼِْ ألٜٗج صضد٤ـ كشفدز ثُدضؼِْ ٓدٖ تد ٍ ثُؼٔدَ ؼضذش ٖٓ أْٛ ثُط  ص      

  ٔ دددٔجسعدددز ٝص  ٝثُ  ٔ ٣ز ُِٜ٘دددٞك ضؼِْ ثُخذدددشثس ٝثُٜٔدددجسثس ثُندددشٝسٌغدددخ ثُ

عدضخذثّ ثُلد ؿ أًغدش ٓدٖ فجعدز ٝصذشص أ٤ٔٛز ثُقودٍٞ ثج٣ندجف٤ز دج دججٗضجؽ٤ز

ٔ  ٣ٝ   كدد٢ ثُددضؼِْ . ٔ  لنددَ إعددضخذثٜٓج كدد٢ ثُ ضٔغددٌز دجُؼددجدثس ٝثُضوج٤ُددذ ؾضٔؼددجس ثُ

ؼط٤دٚ ٓدٖ ددشث٤ٖٛ ٌُدَ ثُوذ٣ٔز ٝثُض٢ ٣قؼخ إفذثط صـ٤شثس ع٤ًِٞز دٜج ُٔج ص  

  ٓ  ةٔدز ثُضٞفد٤جس ثجسؽدجد٣ز ُِضطذ٤دن صقدش ٖٓ ثُٔشؽذ ٝثُل ؿ دقد ف٤ز ٝ

٢ , ثألٍٝ دجُٔؾددجٛذر أٝ ٣ٞؽددذ ٗٞػدجٕ ٓدٖ ثج٣نددجؿ ثُؼِٔدثُظدشٝف ثُٔق٤ِدز ٝ

 ٝثُغج٢ٗ دؼشك ثُ٘ضجةؼ .  ثُٔٔجسعز

 

 ٣Field Dayّٞ ثُقوَ  :   -ػ 
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      ٣  ٔ غدضخذٓز كد٢ إسؽدجد ثُؾٔجػدجس ف٤دظ ٣ؾٔدغ كد٢ ؼذ أفذ ثُطشم ثُٜٔٔز ثُ

ػدددجس ؽضٔج٢ ٝثالِٔدددثوثس ٝٓضث٣دددج ثج٣ندددجؿ ثُؼٓضث٣دددجٙ ٝإؽشثوثصدددٚ دددد٤ٖ إؽدددش

 ٛٔج :س ثجسؽجد٣ز ٝٛ٘جى ٗٞػجٕ ٖٓ ٣ّٞ ثُقوَ سؽجد٣ز ٝثُشف ثال

ػدددجدر ػ٘دددذ ثُضؾ٤ٜدددض أٝ ثُققدددجد ؾدددشٟ . ٣دددّٞ ثُقودددَ ثُٔٞعددد٢ٔ . ٝ ٣   ثألٍٝ

  ٔ ٕ إ٣نددجفج  ٘لددز ك٤ددٚ ثُٔشؽددذٕٝ ٝثُوددجدر ثُٔق٤ِددٜٞٔددز ٝؿجُذددج  ٓددج ٣  ُِٔقجفدد٤َ ثُ

 ثُ٘ضجةؼ أٝ ثالع٤ٖ٘ ٓؼج  .دجُٔٔجسعز أٝ ػشك 

. ٣ّٞ ثُقوَ ثُغ١ٞ٘ . ٣ٝخضِق ػٖ عجدوٚ  ك٢ إٕ ثجػذثد ُدٚ ال ٣وضقدش  ثُغج٢ٗ

  ٔ دق٤دظ ؼ كودو ددَ صضؼدذد ك٤دٚ ثألٗؾدطز  ٔجسعز أٝ ػشك ثُ٘ضدجةػ٠ِ إ٣نجؿ ثُ

٣قددذـ ٣ٞٓددج  فددجك   ُِوش٣ددز أٝ ثُ٘جف٤ددز ًِٜددج ٝػشمددج  ؽددجٓ   ُؼددذد ًذ٤ددش ٓددٖ 

 ثُٔٞثهق ثجسؽجد٣ز .

 

 انتعهى انجًاىيريت  طرق  -3

شر ؽددذث  ٓددٖ صقددجٍ ددد٤ٖ ثُٔشؽددذ ٝٓؾٔٞػددز ًذ٤ددكدد٢ ٛددزث ثُ٘ددٞع ٣ٌددٕٞ ثال     

صقجٍ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓذجؽشث  ٝصقَ سعدجُز ثُٔشؽدذ إُد٠ ثُؾٜٔٞس ثجسؽجد١ ٝثال

 ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثُٔؾجٍ ثُضسثػ٢ ٝؿ٤ش ثُضسثػ٢ . ٖٝٓ ٛزٙ ثُطشم :

 

ودز ػدٖ ثُشعدجُز فد٤َ ده٤ثُققجكز :  صض٤ٔدض ثُقدقجكز دئٌٓج٤ٗدز ػدشك صلج - أ

ٝصض٤ٔض أتذجسٛج دجُضق٤َِ ًٔج إٜٗج صغدٔـ ُِودجسا دد ٕ ٣دضقٌْ كد٢  ثجسؽجد٣ز

  ٔ ٌٔدٖ صدذػ٤ْ دٝس ض٤غش ُٚ . ٝػٖ هش٣ن ثُقدقجكز ٣  هشأصٜج فغخ ثُٞهش ثُ

صقدجٍ دد كشثد ٓؾدضٔؼْٜ . ٝص٤ٌٔدْٜ٘ ٓدٖ ثال   ثُوجدر دد ؽشثو ثُِودجوثس ٓؼٜدْ

  ٔ لقجس ثُؾشثةدددذ ض٤ٔدددض٣ٖ ػِددد٠ فدددًٔدددج إٔ ٗؾدددش أتذدددجس ػدددٖ ثُدددضسثع ثُ

قلضْٛ ػ٠ِ ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُؼطجو ٝ ددزٍ ثُٔض٣دذ ٓدٖ ثُؾٜدٞد ٝثُٔؾ س أٓش ٣  

ٖٝٓ ٓؼٞهدجس ٛدزٙ ثُطش٣ودز ص٣دجدر ٗغدذز ثأل٤ٓد٤ٖ كد٢  . ٝثُٔض٣ذ ٖٓ ثُ٘ؾجؿ

 ثُٔؾضٔغ ثُش٣ل٢ .

 

ٛضٔدجّ ثُدضسثع إ غ٤دشؼ إٔ ص  ٌٔدٖ ُٜدزٙ ثُذدشثٓثُذشثٓؼ ثجرثػ٤دز ثُش٣ل٤دز :  ٣   -ح 

ٔ   دجألكٌددددجس دجُٔؼِٞٓددددجس ػٜ٘ددددج  ٔجسعددددجس ثُضسثػ٤ددددز ثُؾذ٣ددددذر ٝصض٣ٝددددذْٛ ٝثُ

ٝصؾؼِْٜ ٣غؼٕٞ إ٠ُ ثُٔشؽذ ثُضسثػ٢ ُٔؼشكز ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ػٖ صِي 

ثألكٌدددجس. ٝصض٤ٔدددض ثُذدددشثٓؼ ثجرثػ٤دددز دئٌٓج٤ٗدددز  إ٣قدددجُٜج إُددد٠ ثُؾٜٔدددٞس فدددجٍ 

إرثػضٜج ػ٠ِ ثُؼٌظ ٖٓ ثُطدشم ثألتدشٟ ًجُقدقق ٝثُٔطذٞػدجس ثألتدشٟ . 

ثأل٤ٓدد٤ٖ . ٝهددذ صذدد٤ٖ إٔ أفغددٖ كضددشر ُذددظ  خجهددخ ثأل٤ٓدد٤ٖ ٝؿ٤ددشًٔددج إٜٗددج ص  

ثُذشثٓؼ ثجرثػ٤ز ثُضسثػ٤ز ٢ٛ كضشر ثُقذجؿ هذَ تشٝػ ثُل ف٤ٖ إُد٠ ػِٜٔدْ 

دؼددذ إٗضٜددجو ثُل فدد٤ٖ ٓددٖ أػٔددجُْٜ . ٝٝهددش ٛددزٙ  ٝثُٔغددجو ٝكدد٢ كضددشر ثُظٜددش
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ده٤ودددز ف٤دددظ إٕ ثُ٘دددجط ال ٣قذدددٕٞ  ( 15ثُذدددشثٓؼ ٣لندددَ إٔ ال ٣ض٣دددذ ػدددٖ ) 

( دهددجةن . ٓددٖ ٓغددجٝا ٛددزٙ  8 -6جع إُدد٠ فددذ٣ظ ٣غددضـشم أًغددش ٓددٖ ) عددضٔثال

ثُطش٣وز ػذّ إعضٔجع ثُل ف٤ٖ ُٜزٙ ثُذشثٓؼ دغذخ ػذّ إٓض ى ؽٜدجص ثُشثد٣دٞ 

 عذجح أتشٟ .أل أٝ

ثُضِلض٣ددٕٞ ٓددٖ ثُٞعددجةَ ثجسؽددجد٣ز ثُضؼ٤ٔ٤ِددز  ؼضذددشثُذددشثٓؼ ثُضِلض٤ٗٞ٣ددز  : ٣   -س 

صقددجٍ ش ٓددٖ أٛددْ ٝعددجةَ ثالؼضذددثُؼقددش٣ز كدد٢ ٓؾددجٍ ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ ًٔددج ٣  

٣ٝٔضجص ثُضِلض٣ٕٞ ػٖ ثُشثد٣ٞ دٌٕٞ ثُقٞس ٓدذػٞٓج   ٝص ع٤شث   ثُؾٔج٤ٛش٣ز كجػ٤ِز

ٔ  دجُقٞسر ٓٔج ٣   ؾجٛذ إعضخذثّ فجعض٢ ثُغٔغ ٝثُذقدش ٓٔدج ٣ض٣دذ ًغ٤دشث  كد٢ ض٤ـ ُِ

عددشػز ٝكجػ٤ِددز  صؼِٔددٚ , ًٔددج ٣ض٤ٔددض ثُضِلض٣ددٕٞ دئٌٓج٤ٗددز ثُددضقٌْ دغددشػز ػددشك 

ثُٞهدش  ٤ًض ػ٠ِ ثُ٘وجه ثُٜجٓز , ًٔج إٕ ثُؼشك ثُضِلض٢ٗٞ٣ ٣خضقشثألؽ٤جو ٝثُضش

 ك٢ ٓذر هق٤شر . ٓ ؼ٤ٖ دؼشك دٝسر ف٤جر ٓققٍٞ

ثُٔطذٞػجس ثجسؽجد٣ز . ٢ٛٝ ًَ ٓج أػضٔذ ػ٠ِ ثٌُِٔز ثٌُٔضٞددز كد٢ ػ٤ِٔدز  -ط 

ثُٔدجدر ثُؼ٤ِٔدز إُد٠ ثُٔشؽدذ٣ٖ ٝثُودجدر ثُٔق٤ِد٤ٖ  ثُشعجةَ ثجسؽجد٣ز ُضٞف٤َ ٗؾش

ٝسؿدْ إٕ ثُ٘دجط ٣غودٕٞ ددجٌُ ّ ثُٔطذدٞع إال إٕ  كجػ٤ِدز ٛدزٙ ثُطش٣ودز  ٝثُل ف٤ٖ

 ٣وَ ًِٔج صثدس ٗغذز ثأل٤ٓز ك٢ ثُش٣ق .

ٓ  ثُٔؼجسك ثُضسثػ٤ز  :  ص    -ػ  شصذطدز ٓدغ ؾ٤ش ًِٔز ٓؼشك إُد٠ صشص٤دخ أؽد٤جو 

  ٓ ٓ  دؼنددٜج صشص٤ذددج   ٔؼددشك ثُضسثػدد٢ ُوددجو ؼضذددش ثُقددذدث  . ٣ٝ  ؼ٤٘ددج  ُضقو٤ددن ؿشمددج  

ٔ   صؼ٢ٔ٤ِ إ٣نجف٢ ٘ؾدضثس ثُؼ٤ِٔدز دٜدذف صودذ٣ْ ثُٔؾدٞسر ٝصذدجدٍ ُـشك إدشثص ثُ

 ثُخذشثس د٤ٖ ثُؼجسم٤ٖ ٝثُضسثع ثُضثةش٣ٖ .

ٔ   -ؿ  ٓ  Posters ِقدوجس ) ثُ قدٞسر ٓدٖ ثُدٞسم (  :  ٝٛد٢ ػذدجسر ػدٖ ُٞفدجس 

ٌضدخ ػ٤ِٜدج ػذدجسر أٝ ؽِٔدز هقد٤شر (  عدْ أٝ أًغدش ٝػدجدر ٓدج ٣   71×51ه٤جط ) 

ؾٔدغ ؼِن ثُِٔقن ػجدر ك٢ أٓجًٖ صَ ٝثُٞمٞؿ ٝثُؾجرد٤ز , ٣  ك٤ٜج ثُذغجهز  شثػ٠ ص  

ْٔ ثُِٔقددن دق٤ددظ ٣ؾددزح إٗضذددجٙ قددػِدد٠  ؽٞثٗددخ ثُطددشم ثُشة٤غدد٤ز ٣ٝ   أٝ ثُ٘ددجط

ٓ   ثُ٘جط إ٠ُ  ؼ٤ٖ ُقغْٜ ػ٠ِ إصخجر هشثس دض٘ل٤ز ؽ٢و ٓج .      كٌشر ُٔٞمٞع 

 

 

 

            

 

 تخطيط انبرايج اإلرشاديت                         

 

ثالؽضٔددجػ٢ هش٣وددج ٜٓٔددج  أفددذـ ثُضخطدد٤و كدد٢ ٓؾددجٍ ثُض٤ٔ٘ددز ٝأفددذثط ثُضـ٤٤ددش    

  ٔ خضِق ثُٔؾضٔؼجس دـل ثُ٘ظش ػٖ ٓغضٟٞ صوذٜٓج ٌُٖ ثُٔؾضٔؼدجس ٝمشٝس٣ج ُ
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  ٓ ِقز ُِضخط٤و ُٔج صؼج٤ٗٚ ٖٓ ٓؾجًَ ٝصخِق كد٢ ٓؼظدْ ثُ٘ج٤ٓز صٌٕٞ ك٤ٜج ثُقجؽز 

٤٤ش عدِٞى ثُدش٣ل٤٤ٖ ٝسكدغ ؽٞثٗخ ثُق٤جر . ٝثالسؽجد ثُضسثػ٢ ثُز١ ٣ٜذف ث٠ُ صـ

طدو ٓغضٞثْٛ ثُٔؼجؽ٢ ٖٓ ت ٍ ثُذشثٓؼ ٝثالٗؾطز ثالسؽجد٣ز كجٗٚ دقجؽز ثُد٠ ت  

ٝدددشثٓؼ ٣ددضْ ثُغدد٤ش دٔٞؽذٜددج ٝفددٞال ثُدد٠ ثالٛددذثف ثُٔشعددٞٓز ُٝـددشك ٝمددغ 

ػدد ّ ثالؽددخجؿ ٝثُٔ٘ظٔددجس شثٓؼ ثالسؽددجد٣ز كجٗددٚ ٓددٖ ثُنددشٝس١ إثُخطددو ُِذدد

ز ثُٔؼِٞٓجس ثُضد٢ عد٤ذُٕٞ ُض ٤ًذ ػ٠ِ دههز ٝؽِخ ثٗضذجْٜٛ ٝثٝثُؾٜجس رثس ثُؼ 

دٜج ٝصذق٤شْٛ دجٗٚ ًِٔدج ًجٗدش ثُٔؼِٞٓدجس ده٤ودز كجٗدٚ عد٤ضْ ٝمدغ تطدو عد٤ِٔز 

 صقون ثالٛذثف .

 ٓلّٜٞ ثُضخط٤و 

ٝٓدٖ ٛدزٙ  كد٢ ٛدزث ثُٔؾدجٍ ٝمؼش ػذر صؼجس٣ق صؼذدش ػدٖ ٝؽٜدز ٗظدش ثٌُجصدخ 

 ثُضؼجس٣ق :

1 -     ٓ  غذن ُٔج ٣ؾخ ػِٔٚ .صقذ٣ذ 

ٔ  ػ٤ِٔز صؼذ  - 2 ضجفدز ُِٔؾضٔدغ فجمدشث تز ٝص٘غد٤ن ٝصٞؽ٤دٚ ثُٔدٞثسد ٝثُطجهدجس ثُ

  ٓ ضلددن ػ٤ِٜددج مددٖٔ كضددشر ص٤٘ٓددز ٝٓغددضوذ  ُضقو٤ددن ثٛددذثف ثهضقددجد٣ز ٝثؽضٔجػ٤ددز 

 .قذدر  ٓ  

ثٓج ثُضخط٤و ثالسؽجد١ كوذ ػشكٚ ثُؼدجد٢ُ دجٗدٚ ) ثُضؼدشف ػِد٠ ثُٔؾدجًَ ٝصقذ٣دذ 

ٍ ثُؾٜدٞد ثالسؽدجد٣ز ؼٔدَ ػِد٠ صقو٤وٜدج ٓدٖ تد ثالٛذثف ٝثُـج٣جس ثُض٢ عدٞف ٣  

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ( .

 ٓذجدا ثُضخط٤و 

ثُٔشٝٗز : ٣ؾخ ثٕ ٣ضقدق ثُضخطد٤و دجُٔشٝٗدز ثُ صٓدز ٤ُدضٌٖٔ ٓدٖ ت ُٜدج   - 1

  ٓ  ٔ ٔ  ؾجدٜز ثُظشٝف ثُطجسةز ٝثُ خطدو ٝمدؼٜج دجالػضذدجس غضؾذثس ثُض٢ ُْ ٣ٌدٖ ثُ

  ٔ  دجُٞثهغ . زضؼِوثع٘جو صؼجِٓٚ ٓغ ثُذ٤جٗجس ثُ

ثُضخطدد٤و ٣ تددز دؼدد٤ٖ ثالػضذددجس ؽ٤ٔددغ ثالٗؾددطز كدد٢  ثُؾددٍٔٞ : ٣ٝؼ٘دد٢ دددجٕ  - 2

  ٔ ثُقد٘جػ٤ز ثٝ ثُضشد٣ٞدز ف٤دظ إٜٗدج ؽ٤ٔؼدج صٜدذف ثُد٠ ؾضٔغ عٞثوث ثُضسثػ٤ز ثٝ ثُ

 . ص٤ٔ٘ز ثُٔؾضٔغ

ٓ  ثُضٌجَٓ : ٣ٝؼ٢٘ إٔ ص ؤ  - 3 ضٌجِٓز ٓدغ دؼندٜج تز ثُٔؾٌِز دٌجكز أؽضثةٜج ًٜٞٗج 

 ثألتشٟ .ًٝزُي تطز ًَ هطجع ٣ؾخ إٔ صضٌجَٓ ٓغ تطو ثُوطجػجس 

 

 

 ثُضؼجٕٝ ٝثُض٘غ٤ن :   - 4

سعدد٤ٔز ٗقددٞ صقو٤ددن ٛددذف أٝ أٛددذثف  ثُضؼددجٕٝ : ٛددٞ صٞف٤ددذ ثُؾٜددٞد دقددٞسر ال 

 ؼ٤٘ز ًضٞف٤ذ ؽٜٞد ثُؼج٤ِٖٓ دجُضخط٤و ٝثُض٤ٔ٘ز ٓغ  ؽٜٞد ثُٔٞثه٤ٖ٘ .ٓ  
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أٓج ثُض٘غ٤ن : كٜٞ ص٘غ٤ن ؽٜدٞد أًغدش ٓدٖ ؽٜدز سعد٤ٔز أٝ ؽدؼذ٤ز ُـدشك صقو٤دن 

 ثالٛذثف .

ثُٞثهؼ٤ز : ٣ؾخ إٔ ٣وّٞ ثُضخط٤و ػ٠ِ ثُٞثهدغ ثُقو٤ود٢ ُِٔ٘طودز أٝ ثُٔؾضٔدغ   - 5

٣ٝددضْ دض٤ٜتددز ثُذ٤جٗددجس ٝثُٔؼِٞٓددجس ثُقو٤و٤ددز ٝدؼٌغددٚ كدد ٕ ثالٛددذثف ثُٔشعددٞٓز 

 عضٌٕٞ دؼ٤ذر ػٖ فجؽجس ثُ٘جط .

 ثالعددضٔشثس٣ز : إٕ ثُضخطدد٤و ال ٣ضٞهددق ػ٘ددذ ثُٞفددٍٞ ثُدد٠ ٛددذف ٓؼدد٤ٖ أٝ  - 6

 ٓؾجًَ ٝفجؽجس ثُٔؾضٔغ ٝأكشثدٙ . عضٔشثسدج شإٗؾجص ػذر أٛذثف دَ ٣غضٔ

 

 ٓشثفَ ػ٤ِٔز ثُضخط٤و 

ػددٖ ثُٞمددغ ثُددشثٖٛ كدد٢  ثُذ٤جٗددجس : ٣ٝددضْ ك٤ٜددج ؽٔددغ ثُقوددجةنٓشفِددز ؽٔددغ   - 1

  ثُٔ٘طوز ٖٝٓ ثُذ٤جٗجس ثُنشٝس٣ز ُؼ٤ِٔز صخط٤و ثُذشثٓؼ ثالسؽجد٣ز :

ُٔغدضٟٞ ث ,, ثُؼٔدش نٖٔ ػذد أكدشثد ثالعدشر , ثُؾد٘ظضثُٔقجدس ثُذؾش٣ز : ٣ٝ -أ 

  . ثُضؼ٢ٔ٤ِ

ثُٔددجو  ٝٓقددجدسسك ٞثؿ ثألثُٔقددجدس ثُطذ٤ؼ٤ددز : ٝصضنددٖٔ دسثعددز تدد  -ح   

 . ك٢ ثُٔ٘طوز ٝثُطشم

س ُذ٤جٗددجس ػددٖ ثٌُٔددجةٖ ٝثُٔؼددذثس ٝث٥٥ؾٔددغ ك٤ٜددج ثغددضِضٓجس ثالٗضددجػ : ص  ٓ    - س

 . ( أػذثدٛج , ٓٞثفلجصٜج , ف ف٤ضٜج ُِؼَٔ ٓغَ ) ثُضسثػ٤ز

ٔ    - ط غددٌجٕ ٓددٖ أسثمدد٢ صسثػ٤ددز ثُٔؼِٞٓددجس ػددٖ ٓددج ٣ٔضٌِددٚ ثُؾٔددغ ٤ٌِددز : ص  ثُ

ٝف٤ٞثٗددجس ٝٓؼشكددز عدد الصٜج ٝإٗضجؽ٤ضٜددج ٝثالٓددشثك ثُغددجس٣ز كدد٢  ٗوددَ ٝٝعددجةَ

ٝثُذغددض٘ز  ٝث٥كددجس   ٓؼشكددز أٛددْ ثُٔقجفدد٤َ ثُضسثػ٤ددز مددجكز ثُدد٠دجال.  ثُٔ٘طوددز

  ٔ  ٌٓجكقضٜج . ثُٔ٘طوز ٝهشم ٘ضؾشر  ك٢ثُ

فقجة٤ج ٝإسؽجع ًَ ٤ِٜج إثُذ٤جٗجس ثُض٢ فقِ٘ج ػصق٤َِ ثُقوجةن : ٣ضْ صق٤َِ   - 2

  غذذجصٜج ثُؼ٤ِٔز ٝٓؼشكز أعذجدٜج ٢ٌُ ٣دضْ ثُضؼدشف ػِد٠ ثُٔؾدجًَ ثُضد٢ٓ   فجُز  ث٠ُ

 ثُٔق٤٤ِٖ ك٢ هش٣وز إعضـ ُْٜ ُٔقجدس عشٝثصْٜ .    صؼضشك ثالكشثد

 صؾخ٤ـ ) صقذ٣ذ ( ثُٔؾجًَ : ٖٓ ت ٍ هشثور ثُٞثهغ ٝصق٤ِِٚ صضندـ ٓؾدجًَ -3

كشثد ثُٔق٤٤ِٖ ك٢ صلجػِْٜ ٓغ ثُق٤جر ٝٓغ ٓقجدس عشٝثصْٜ ثُٔق٤ِز ٝك٢ هذدُْٜٞ ثال

  ٔ  ٝثُؾذ٣ددذ كدد٢ ثُضسثػددز ٝصٔغددَ ٛددزٙ ثُٔؾددجًَ كددشؿ إسؽددجد٣ز صضطِددخ  غددضقذطثُ

ٝكودج إصخجر إؽشثوثس ٖٓ هذَ ثُٔشؽذ٣ٖ ثُضسثػ٤٤ٖ ُزث ٣ؾخ صشص٤خ ٛدزٙ ثُٔؾدجًَ 

 ثالكشثد ثُٔق٤٤ِٖ . ٤ٔٛز ص ع٤شٛج ػ٠ِ ف٤جر أل

خ أ٤ٔٛضٜدج ٣دضْ ثُضش٤ًدض صوش٣ش ثالٛذثف  : دؼذ صقذ٣ذ ثُٔؾجًَ ٝصشص٤ذٜدج فغد  - 4

ثالسؽجد١ ثُٔ٘ؾٞد . ف٤ظ ٣ضْ صشص٤خ ثالٛذثف فغدخ أ٤ٔٛضٜدج ٌُٝد٢  ػ٠ِ ثُٜذف

فدددق٤قج الددددذ ٓدددٖ ثالصلدددجم ػ٤ِٜدددج ٓدددٖ هذدددَ ثُٔشؽدددذ٣ٖ  خ ثُضشص٤ددد ٣ٌدددٕٞ ٛدددزث

  ٔ ثُضـ٤٤دددش فجؽدددجس ٝسؿذدددجس ثالكدددشثد ثُٔق٤ِددد٤ٖ ٝ ظ صضنددد٤ٖٔددددق غضشؽدددذ٣ٖ ٝثُ
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قجؽ ٛزٙ ثالٛذثف دؼذجسثس ده٤وز ٝٝثمدقز صذدذأ إٔ ص   ثُغ٢ًِٞ ثُٔشؿٞح , ٝدؼذ

ثُٞثهدغ ثالؽضٔدجػ٢ ٝثالهضقدجد١  ٝع٤وز ثُذشٗجٓؼ ثالسؽجد١ ٝثُدز١ ٣ضندٖٔ ًضجدز 

دد ٛضٔجٓددجصْٜ مددجكز ثُدد٠ ٓؾددجًَ ثُ٘ددجط ٝإ٘طوددز دجالُِٔ  ٔ  شثد ثُٞفددٍٞ ٝثالٛددذثف ثُ

  ٓ ثُضسثػد٢ ٣ودّٞ ًدَ ٓشؽدذ ٓدٖ  ثالسؽدجد١قض٣ٞجس ثُذشٗجٓؼ ث٤ُٜج . ٝػ٠ِ مٞو 

ٓ   ٤٘لزٙ ك٢ثُٔشؽذ٣ٖ ثُضسثػ٤٤ٖ دجؽضوجم ثُٔؾشٝع ثُز١ ع  قذدر ٣ٝذدذأكضشر ص٤٘ٓز 

 ثُذشٗجٓؼ . ك٢ ٝمغ  تطز ثُؼَٔ ٢ٛٝ أٍٝ تطٞر ك٢ ػ٤ِٔز ص٘ل٤ز

ٗقجٍٝ أٝ فجُٝ٘ج إٗؾجصٙ  در ٓجصو٣ْٞ إؽشثوثس ثُضخط٤و : ثُضو٣ْٞ ٛٞ ه٤جط ؽٞ -5

ضخددزر كدد٢ ًددَ ٓشفِددز أٝ تطددٞر ٓددٖ تطددٞثس ػ٤ِٔددز ٓ   ػٔددجٍ أٝ هددشثسثسأٓددٖ 

 .ثُضخط٤و 

ٖ تطدٞر ثُد٠ أتدشٟ أال دؼدذ أٝ ٓد ٗضودجٍ ٓدٖ إؽدشثو ثُد٠ آتدش٣ٝؾخ ػذّ ثال      

ٓندج٤ٖٓ ٝمدغ ثُخطدز   ٝثُض ًذ ٖٓ إعضٌٔجُٜج .  ًٔج ٣ؾَٔ ثُضو٣ْٞ ؽ٤ٔدغ و٣ٜٞٔجص

ٔ  لضددشر ثُض٤٘ٓددز ثٝثُ٘ضددجةؼ ثُضدد٢ صقووددش ؽددشثو ص٘ل٤ددزٛج مددٖٔ ثُ ٝص٘ل٤ددزٛج قددذدر ُ

ٔ  ٤ددثُضـ٤ ُِٞهددٞف ػِدد٠ ٝدجُضددج٢ُ ٓددج  غضشؽددذ٣ٖشثس ثُٜ٘جة٤ددز ثُقجفددِز كدد٢ عددِٞى ثُ

 أٝمجػْٜ ثالهضقجد٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز . صقون ؽشثو رُي ك٢
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ػدٖ هش٣دن صود٣ْٞ ٌٖٔ ثُٜ٘ٞك دٔغضٟٞ ًلجور ثُؼَٔ ثجسؽدجد١ إُد٠ فدذ ًذ٤دش ٣  

دشثٓؾٚ ٝثُضؼشف ػ٠ِ ثُٔؾجًَ ثُض٢ أدس إ٠ُ هقٞس ك٢ صقو٤دن ثُ٘ضدجةؼ . ٝػ٤ِدٚ 

 ٘ؾض ٖٓ أػٔجٍ .ك ٕ سؽجٍ ثجسؽجد ٓقضجؽٕٞ إ٠ُ ه٤جط ٓج ٣  

 ٝدٔددج إٕ ثجسؽددجد ثُضسثػدد٢ ػ٤ِٔددز صؼ٤ٔ٤ِددز صغددضٜذف إفددذثط صـ٤ددشثس كدد٢ عددِٞى

ٛددزٙ صؾجٛددجس ك٤ٌددق صوددجط ثالثُٔددضثسػ٤ٖ كدد٢ ثُٔؼشكددز ٝثُٜٔددجسثس ٝثُخذددشثس ٝ

 ؟ ثُضـ٤شثس 

 صؼش٣ق ثُضو٣ْٞ  

 ٛ٘جى ػذر صؼجس٣ق ُٔلّٜٞ ثُضو٣ْٞ ٜٓ٘ج :

 ــ  صؼش٣ق صج٣ِش . ػ٤ِٔز صقذ٣ذ ه٤ٔز ُِؾ٢و .

 ــ  صؼش٣ق د٣َٞ . ه٤جط دسؽز إؽجدر ٓج ٗقجٍٝ إٗؾجصٙ ٖٓ أػٔجٍ . 

أٛذثف ذ٣ذ ٓذٟ صقو٤ن ٌٖٔ ػ٠ِ مٞةٜج صق. ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣    Sanderــ  صؼش٣ق 

 سؽجد١ .ثُذشٗجٓؼ ثال

ٌٖٔ صؼش٣ق ثُضو٣ْٞ ك٢ ثجسؽجد ثُضسثػ٢ د ٗٚ  ) ػ٤ِٔز صقذ٣ذ ٓذٟ ثُضـ٤دشثس ٣ٝ   

  ٔ غضشؽدذ٣ٖ عدٞثو ك٤ٔدج ٣ضؼِدن دٔؼدجسكْٜ أٝ ٜٓدجسثصْٜ أٝ ثُض٢ فذعش كد٢ عدِٞى ثُ

 ( ٗض٤ؾز صطذ٤ن دشٗجٓؼ إسؽجد١ إصؾجٛجصْٜ 

 : أٗٞثع ثُضو٣ْٞ 

 ؼضذدش ؽدضوث  ال ٣ضؾدضأ ٓدٖ دٝسر ص٘ل٤دز ثُذشٗدجٓؼ ٣ٝ   ثُضو٣ْٞ ثُؾجس١ : ٣ٝضْ أع٘جو -1

ذشٗددجٓؼ  ٣ٝؾددش١ ٛددزث ثُضودد٣ْٞ ُضقددق٤ـ ثألتطددجو ثُضدد٢ هددذ صقددذط أع٘ددجو ص٘ل٤ددز ثُ

 ثُذشٗجٓؼ ٝص ك٢ ثُوقٞس .

ؾددجس٣غ ثُض٤ٔ٘ددز ثُضسثػ٤ددز ٝثُذددشثٓؼ ٣ؾددش١ ٛددزث ثُضودد٣ْٞ ُٔ ثُضودد٣ْٞ ثجٗٔددجة٢ : -2

 إعددضٌٔجٍ ٛددزٙ ثُٔؾددجس٣غ أ٤ٖ٘ٝ ػِدد٠ جسؽددجد٣ز ثُضسثػ٤ددز دؼددذ ٓندد٢ ػددذر عددث

 ثُذشثٓؼ ثجسؽجد٣زثس إعضٔش

 :ٓغض٣ٞجس ثُضو٣ْٞ  

1 -   ٔ أدغددو ٓغددض٣ٞجس ثُضودد٣ْٞ  ٤ٓٞ٤ددز ثُؼددجدشر ) ثُؼشمدد٤ز ( : ٝٛدد٢ فظددز ثُثُ

  ٔ ٓ  ٝصؼضٔددذ ػِدد٠ ث٥سثو ثُؾخقدد٤ز ُِ قضِٔددز كدد٢ وددّٞ ٝصضشصددخ ػِدد٠ رُددي أتطددجو 

 ثألفٌجّ .

2 -   ٔ ٔ  ثُ ٓ   فظدز ثُظد فظز ثُٔ٘ضظٔز : ٝصضْ د ٘ضظٔدز ٝدقدٞسر جٛشر كد٢ كضدشثس 

 ٓوقٞدر .

3 -   ٓ شثد ثُضؼددشف ػِدد٠ ض٤ٔددض ٣ دددسثعددز ثُقجُددز  :  ٝٛدد٢ دقددظ ُٔٞهددق تددجؿ 

  ٓ غددضقذعز ُٜددج هددجدغ ظددٞثٛشٙ  ٝٗضجةؾٜددج ًذسثعددز دشٗددجٓؼ إسؽددجد١ ُضذ٘دد٢ كٌددشر 

 تجؿ ك٢ ٓ٘طوز ُٜج ظشٝف تجفز .
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دد - 4  ٔ شثد ثُذسثعددجس ثجسؽددجد٣ز : صددضْ دددئؽشثو دسثعددز ٤ٓذث٤ٗددز ػددٖ ثُٔٞمددٞع ثُ

  ٔ شثد ؾددٌِز ثُضدد٢ ٣ ددصو٣ٞٔددٚ ٣ٝضطِددخ رُددي صٞمدد٤ـ ثُٜددذف ٓددٖ ثُذسثعددز ٝصقذ٣ددذ ثُ

 دسثعضٜج ٓٔج ٣ضطِخ ٝمغ ثُلشٝك ٝصقذ٣ذ ثُٔؾضٔغ أٝ ثُؼ٤٘ز .

دسثعجس ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز . ٝٛٞ أػ٠ِ ثُٔغض٣ٞجس صؼو٤ذث  ٝٓٞمٞػ٤ز ٣ٝؾَٔ  - 5

صؾش٣ذ٤ز ُضقذ٣ذ ثُغذخ ٝثُ٘ض٤ؾز ٝثُؼ هجس دد٤ٖ ثُؼٞثٓدَ ثُٔذسٝعدز ٣ٝضطِدخ ٛدزث 

  ٓ  غجػذ٣ٖ .ثُٔغضٟٞ أؽخجؿ رٝ تذشر ٝهذ ٣قضجػ إ٠ُ 

 

 تطٞثس ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ  

ٔ  إصقذ٣ذ ثُٔؾٌِز ) ٓؾٌِز ثُضو٣ْٞ ( : ٣ٝضْ  -1  ؾٌِز ٖٓ د٤ٖ ػذر ٓؾجًَتض٤جس ثُ

ٔ  ػِدد٠ مددٞو أ٤ٔٛضٜددج ٝهددذ ٣ددضْ صقذ٣ددذٛج دذهدد وددّٞ ٓؼج٣ؾددج  ُٜددج ز إرث ًددجٕ ثُ

  ٓ  ُٜج .  غضٞػذج  ٝ

2-   ٔ ْ ؽ٤ٔدغ ؾدٌِز ال ٣ؼ٘د٢ ٝؽدٞح دسثعدز ٝصود٣ٞصقذ٣ذ ثألٛدذثف : إٔ صقذ٣دذ ثُ

د  ٔ شثد ثُٞفدٍٞ إ٤ُٜدج  ٝفد٤جؿضٜج ػ٘جفشٛج . ٝ إٗٔج ٣ؾخ صقذ٣ذ ثألٛذثف ثُ

 دؾٌَ ٝثمـ ٝده٤ن .

ٝثُطددشم  ؾٔغ ٜٓ٘ددج ثُذ٤جٗددجسؽٔددغ ثُذ٤جٗددجس : ٣ددضْ صقذ٣ددذ ثُٔقددجدس ثُضدد٢ عددض    -3

ُؾٔجػجس رثس ثٌٕٞ ثُٔقجدس أ٤ُٝز ٓغَ ثألكشثد ٝؾٔغ دٜج .ك ٓج إٔ صثُض٢ عض  

  ٔ ؾدٌِز أٝ عج٣ٞٗدز ًجُضودجس٣ش ٝثُذسثعدجس ٝثُذقدٞط ثُغدجدوز عدْ ٣دضْ ثُؼ هز دجُ

  ٔ رث ًددجٕ ٛددزث ثُٔؾضٔددغ عددضذ٤جٕ ) ثُذسثعددز ( ٝإ١ ٣ؾددِٔٚ ثالؾضٔددغ ثُددزصقذ٣ددذ ثُ

ػِدد٠ دسؽددز صؾددجٗظ ثُٔؾضٔددغ  ًذ٤ددشث  صؤتددز ػ٤٘ددز ٣ٝضٞهددق فؾددْ ٛددزٙ ثُؼ٤٘ددز

  ٔ  وّٞ . ٝثجٌٓج٤ٗجس ٝثُٞهش ثُٔضٞكش ُِ

 صلغ٤ش ثُذ٤جٗجس : صذ٣ٞخ ٝصق٤َِ ٝ  -4

 ثُضذ٣ٞخ : ٛٞ ٝمغ ثُذ٤جٗجس دؾذثٍٝ ٝكن ثُخطز ثُٔٞمٞػ٤ز دق٤ظ ٣غَٜ 

 صق٤ِِٜج ٝصلغ٤شٛج .            

 جس فقجة٤ز ُٔؼشكز ٓج ٤ٛز ثُذ٤جٗثّ ثُٞعجةَ ٝثُطشم ثالثُضق٤َِ : ٛٞ إعضخذ

 .ٝكٜٜٔج            

ٔ  ثُضلغ٤ش : ٛٞ إ  غضخِقز دؼذ صق٤ِِٜج ُٔؼشكز ثُؼٞثَٓ ًضؾجف ٓؼج٢ٗ ثُذ٤جٗجس ثُ

            ٔ  ؤعشر ٝثُؼ هجس د٤ٖ ٛزٙ ثُؼٞثَٓ ٝدذٕٝ صلغ٤ش ثُ٘ضجةؼ ك  ه٤ٔز ثُ

            ٔ  وّٞ . ُِذ٤جٗجس ثُض٢ صٞفَ إ٤ُٜج ثُ

ثُضٞفددَ إ٤ُددٚ ٓددٖ صق٤ِددَ ثُذ٤جٗددجس عددضخ ؿ ثُ٘ضددجةؼ : ػِدد٠ مددٞو ٓددج صددْ إ  -5

ٔ  ٝص وجسٗز ٓغ ٓؼدج٤٣ش هجةٔدز أٝ ٓؼدج٤٣ش ٓٞمدٞػز ػِد٠ لغ٤شٛج ٖٝٓ ت ٍ ثُ

ضخ ؿ ثُ٘ضددددجةؼ ٌٔدددٖ ثُقٌدددْ ٝإعدددثُذشٗدددجٓؼ ثجسؽددددجد١ ٣  مدددٞو أٛدددذثف 

شثس ثُغددد٤ًِٞز ثُقجدعدددز ُددددذٟ ثُدددضسثع ٝصقذ٣دددذ ٗدددٞثف٢ ثُوقددددٞس ٤ًدددجُضـ٤
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ٌٔدٖ ثُٔشعدٞٓز ًٝدزُي ٣  ٝثألعذجح ثُض٢ فجُش دٕٝ ثُٞفٍٞ إُد٠ ثألٛدذثف 

 ٌٖٔ ثُضقشى ٜٓ٘ج ُضخط٤و دشثٓؼ  إسؽجد٣ز الفوز . صقذ٣ذ ثُ٘وجه ثُض٢ ٣  

 صو٣ْٞ ثُذشٗجٓؼ ثجسؽجد١   

ؼضذددش صودد٣ْٞ ثُذشٗددجٓؼ ثجسؽددجد١ صو٣ٞٔددج  ُِضـ٤ددشثس ثُغدد٤ًِٞز ُِٔغضشؽددذ٣ٖ ٝٓددج ٣   

 ٌٖٔ ه٤جعٜج ًج٥ص٢ :٣ضذؼٜج ٖٓ صـ٤شثس إهضقجد٣ز ٝإؽضٔجػ٤ز ٣ٝ  

فضلجظ دٜج وجط دٞثعطز ٓوج٤٣ظ إًضغجح ثُٔؼِٞٓجس ٝٓوج٤٣ظ ثالف :  ص  ثُٔؼجس -1

     .ٝكٜٜٔج 

وددجط دٞثعددطز ٓوددج٤٣ظ ثُٜٔددجسثس ثُؼو٤ِددز ٝٓوددج٤٣ظ ثُٜٔددجسثس ثُٜٔددجسثس :  ص   -2

 .ثُقش٤ًز 

ٔ  وددجط دٞثعددطز ٓوددج٤٣ظ ثالصؾجٛددجس : ص  ثال -3 ز أٝ  فظددصؾددجٙ ٣ٝددضْ ػددٖ هش٣ددن ثُ

ٓ  ث عضؾجدزإ  .غَ إصؾجٙ ثُضسثع ٗقٞ صؼ٤ِْ ثُٔشأر ثُش٣ل٤ز  ٓ ؼ٤٘ز ُضسثع ُؼذجسثس 

ٓ  ث٥عددددجس ثال -4 ذجؽددددشر  ٝصغددددضخذّ ك٤ٜددددج ثُٔوددددج٤٣ظ هضقددددجد٣ز  : ػددددجدر ال صظٜددددش 

 .    ٝص٤ٔ٘ز سأط ثُٔجٍ ٝثٌُِق ٝثُذتَ ججٗضجػًهضقجد٣ز ثال

ؽضٔجػ٤ددز  : ٝهددذ ٣ضطِددخ ظٜٞسٛددج ٝهضددج  هدد٣ٞ   ٝدؼددذ إعددضوشثس ث٥عددجس ث٥عددجس ثال -6

ؽضٔدددجػ٢ ٝٓودددج٤٣ظ ٤دددش ثال٤عدددضؼٔجٍ ٓودددج٤٣ظ ثُضـه٤جعدددٜج دج ٣ٝدددضْ. هضقدددجد٣ز ثال

 ػضٔجد ػ٠ِ ثُزثس . ثُٔؼ٤ؾز ٝثُٔغضٟٞ ثُقق٢ ٝثال ٓغضٟٞ ش ك٢ ٤ثُضـ٤

 

 

 


