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 طشائك اإلسشاد انزساعي

 

 ٓووٓز

صٜروف ٖٓ ثُٔؼٌٝف إٔ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ ػ٤ِٔز صؼ٤ٔ٤ِز ؿ٤رٌ ًّر٤ٔز        

ّرضـالٍ ثُقٌر٤ْ ـ٤رز ثُٜ٘رٞٛ دْٔرضٞثْٛ ثُٔؼجٕر٢ دجالإ٠ُ صؼ٤ِْ أَٛ ث٣ٌُق د

ُٔ  ُِٔٚجهً ضجفز ُْٜ  ٝ ال ٣ضْ صقو٤رن أٛروثف ثُذٌٗرجٓؼ  ثإلًٕرجه١ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُ

ٓج ُْ ٣ضْ صقو٤ن صِي ثُضـ٤ٌثس ث٤ًُِْٞز ثُض٢ ٣ٜوف إُر٠ إفروثعٜج كر٢ ؽٜٔرًٞ 

 ٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز (  :ثأل )ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٝ ٖٓ ٛيٙ ثُضـ٤ٌثس ث٤ًُِْٞز  



 ٗ 

صـ٤ررٌ كرر٢ ثُٔؼررجًف : ػررٖ ٣ٌٟررن ص٣َٝررو ثُلالفرر٤ٖ دٔؼِٞٓررجس ػررٖ   -ٔ

ثُٔقج٤َٙ ٝثألّٔور ٝثُٔذ٤وثس ٝأٗٞثع ثُق٤ٞثٗرجس ٝأٓرٌثٛ ثُ٘ذجصرجس 

 ٝثُق٤ٞثٗجس ًَٝ ٓج ٛٞ ؽو٣و .

 صـ٤ٌ ك٢ ثُٜٔجًثس : ٝ صٌٕٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ :  -ٕ

إ٣ؾجه ثُقَ  ٌٖٔ ثُلٌه ٖٓ ثُضل٤ٌٌ ثُؼ٤ٔن ٜٝٓجًثس ػو٤ِز ) ك٣ٌٌز ( صُ  - أ

ثألٓغررَ ُِٖٔررٌِز ثُضرر٢ صٞثؽٜررٚ هٕٝ ثٌُؽررٞع إُرر٠ ثٌُٕٔررو أٝ ٕررن٘ 

 آمٌ.

ٜٓجًثس أهثة٤ز ) ف٤ًٌز ( : ػٖ ٣ٌٟن ثُضو٣ًخ ُـٌٛ ًكغ ًلجءر   -ح 

ثُلالؿ كر٢ أهثء ثُؼٔرَ دٖرٌَ ؽ٤رو ٝ دؾٜرٞه ٝ صٌِلرز ه٤ِِرز ٝ أّرٌع ٝهرش 

 صٜج أٝ أ١ ػ٤ِٔز ًٍثػ٤ز أمٌٟ .ّضؼٔجٍ آُز أٝ أهثٌٖٔ ًجُٓ 

ٖ-  ُٔ ٌثكورز ُِْرِٞى صـ٤ٌ ك٢ ثإلصؾجٛجس : صؼضذٌ ثألصؾجٛجس دوث٣رز ثُورٟٞ ثُ

رر٤ٝ إٔ صـ ُٓ ٚ ثُضرر٢ درررمٌ د٤ُٔٞررٚ ٝ ه٤ٔررٌصذ٠ دٖررٌَ أٝ ٤ررٌ ّررِٞى ثُلررٌه 

ُٓ  ٣قِٜٔج ٢ٛٝ صؼذ٤ٌ ٤ٖ أٝ ؼرػرٖ إّرضؼوثه ثُلرٌه ٝإّرضؾجدضٚ ُٔٞٝرٞع 

ْ ثٌُٔأر ث٣ٌُل٤ز أٝ ثإلصؾجٙ ٗقٞ ثألكٌرجً ٤ِٓٞهق ٓؼ٤ٖ ًجإلصؾجٙ ٗقٞ صؼ

ًثػ٤ز ثُؾو٣ور ٝ ال ٣ٌٖٔ إٔ صقوط أ١ ػ٤ِٔز صؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثَُ

أػالٙ إال ػٖ ٣ٌٟرن ٌٟثةرن ثإلًٕرجه ثًَُثػر٢ ٝثُّٞرجةَ ثإلًٕرجه٣ز 

 ُٔ صٚرجٍ ٓرغ أٛرَ ضجفز ٌُِٕٔو ف٤ظ ػٖ ٣ٌٟوٜج ٣ٌٔرٖ إٔ ٣قروط ثإلثُ

                                   . .                                        صقو٤ررن ٛوكررٚ ثإلًٕررجه١ث٣ٌُررق ٝ

أٛرروثف  ثالٛرروثف ثُضؼ٤ٔ٤ِررز ٛرريُٙٝإلًٕررجه ثًَُثػرر٢ دجإلٝررجكز إُرر٠ 

 أهضٚجه٣ز ٝأٛوثف أؽضٔجػ٤ز . 

 

 

 

 

 

 ٓلّٜٞ ثُط٣ٌوز ثإلًٕجه٣ز     

ٔغررَ أفررو أًًررجٕ ثُؼٔررَ ٝثُضؼِرر٤ْ ثإلًٕررجه١ كررال إٔ ٟررٌم ثإلًٕررجه صُ      

 ُٓ ق ثإلًٕررجه١ ٘جّررذز ُِٔٞهررٌٕٓررو ٗررجؽـ درروٕٝ ٓؼٌكررز ٟررٌم إًٕررجه٣ز 

ررضؼِْ ٝصؼررٌف ثُط٣ٌوررز ثإلًٕررجه٣ز دلٜٗررج : ثُو٘ررجر ثُضرر٢ ٓررٖ مالُٜررج ٣ررضْ  ُٔ ٝثُ

ص٤َٙٞ ثٌُّجُز ثإلًٕجه٣ز إ٠ُ ؽًٜٔٞ ثُلالف٤ٖ ُـٌٛ إفروثط صـ٤رٌثس 

ٝٓرٖ ثألٓرًٞ   إلصؾجٛرجس .ثٝ  ٔؼجًف ٝ ثُٜٔرجًثس٤ًِّٞز ٌٓؿٞدز ك٢ ثُ

ٝثُض٤ٔ٘ز ث٣ٌُل٤رز إٔ    ثُض٢ ٣ؾخ إٔ ٣ؼٌكٜج ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢

ؽٜٔرررًٞ ثُلالفررر٤ٖ ًٖررر٣ٌقز أؽضٔجػ٤رررز ٣ٔضٌِرررٕٞ ثٌُغ٤رررٌ ٓرررٖ ثُضؾرررجًح 



 ٘ 

ٝثُنذٌثس ث٤ُٜ٘ٔز ٝػ٠ِ هًؽز ٖٓ ثُ٘ٞؼ ثإلؽضٔرجػ٢ ٝ هرو ٓرٌٝث مرالٍ 

ػ٠ِ ٛيث كئٕ ف٤جر ٘ٞػز ٌَُٝ ْٜٓ٘ ٛوف ك٢ ثُق٤جر ٝف٤جصْٜ دٌٖٔالس ٓض

ٝأٛرررروثكْٜ ٝثإلهضٚررررجه٣ز  لٗٞثػٜررررج ثإلْٗررررج٤ٗز ٝثإلؽضٔجػ٤ررررز ثُلالفرررر٤ٖ د

ًٕرجه٣ز دٖرٌَ ًلرٞء ثُٖن٤ٚز ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٓٞٝغ إٛضٔجّ ثُذرٌثٓؼ ثإل

ُٔ ٝثٍُٞٙٞ إ٠ُ ثال قروهر دٞهرش هٚر٤ٌ ٛر٢ ٓرٖ ٝثؽذرجس ثٌُٕٔرو ٛوثف ثُ

 ُٔ ٛروثف جّذز ػ٠ِ ٝٞء صِري ثال٘ثًَُثػ٢ ثُي١ ٣ْضط٤غ صقو٣و ثُط٣ٌوز ثُ

 ثُلالف٤ٖ .ٝؽًٜٔٞ 

 ثُلٌم د٤ٖ ثُط٣ٌوز ٝث٤ُِّٞز ٝثألِّٞح 

ْرجػو ثُؼرج٤ِٖٓ كرر٢ : ٛر٢ ْٓررِي أٝ ه٘رٞثس أٝ ٟرٌم إصٚررجٍ صُ  * ثُط٣ٌورز

ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ ػ٠ِ صؼ٤ِْ ثُلالفر٤ٖ ٝ صٞٙر٤َ ٗضرجةؼ ثألدقرجط ثُؼ٤ِٔرز 

      إُرر٤ْٜ ٓغررَ ث٣َُررجًثس ثُقو٤ِررز أٝ ثإل٣ٞررجؿ ثُقوِرر٢ أٝ ثُذررٌثٓؼ ثإلىثػ٤ررز 

 ٝثُضِل٤ٗٞ٣َز ٝ ثُٔطذٞػجس . 

 ُٔ       ٜررج فررٞثُ ثُْررٔغ ٝ ثُذٚررٌ ْررضؼَٔ ك٤ؼ٤٘ررجس ثُضرر٢ صُ * ثُّٞرر٤ِز : ٛرر٢ ثُ

ٝثُِِٔ ُقَٔ ثٌُّجُز ثإلًٕجه٣ز ٝإ٣ٚرجُٜج إُر٠ ؽٜٔرًٞ ثُلالفر٤ٖ دٖرٌَ 

ٝثٝرررـ ٝ ٓلٜرررّٞ ًرررلؽَٜر ثُؼرررٌٛ ٝثُذّٞرررضٌثس ٝثُ٘ٔرررجىػ ثُٔوطؼ٤رررز 

 ٝثُ٘ٔجىػ ثُق٤ز . 

ٖ٘ررب دٜررج ثٌُٕٔررو ) ثُٔؼِررْ ( ثُٚررِز درر٤ٖ * ثألّررِٞح : ٛررٞ ث٤ٌُل٤ررز ثُضرر٢ ٣ُ 

ثُٔجهر ثُضؼ٤ٔ٤ِرز ٓرغالي ٣نضرجً ثٌُٕٔرو أّرِٞح ثُْٔضٌٕو٣ٖ ) ثُٔضؼ٤ِٖٔ ( ٝ

 ُٔ ٘جهٖررز ػ٘ررو ص٘ل٤رري ٗرروٝر إًٕررجه٣ز أٝ ثإل٣ٞررجؿ ثُقوِرر٢ ٝ ٣ْررٔـ ُِؾ٤ٔررغ ثُ

 ُٔ ٖجًًز ك٢ ثُ٘وجٓ ٝ د٤جٕ ٝؽٜز ٗظٌْٛ ك٢ ثُٔٞهرق ثُضؼ٤ِٔر٢ أٝ ٣ضذرغ دجُ

 أِّٞح ثُٔقجٌٝر ك٢ صِو٤ٖ ثُٔؼِٞٓجس ًَُِثع . 

 

 

 

 

 أٛوثف ثُط٣ٌوز ثإلًٕجه٣ز  

إٔ ٛوف ثُط٣ٌوز ثإلًٕجه٣ز ٛٞ صقو٤ن ثُضلجػَ در٤ٖ ثُلالفر٤ٖ ٝ ثألٖٗرطز 

ثإلًٕجه٣ز ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٤ِٜج ثُذرٌثٓؼ دوٚرو إًْرجدْٜ ٜٓرجًثس ٝٓؼرجًف 

 ُٓ هضٚررررجه١ ٝثالضؼرررروهر صقررررغْٜ ػِرررر٠ ثُضطررررًٞ ثالؽضٔررررجػ٢ ٝإصؾجٛررررجس 

 ٝصْجػوْٛ ػ٠ِ ثُٜ٘ٞٛ دلٗلْْٜ ٝٓؾضٔؼجصْٜ .

ىٛررجٕ ثُلالفرر٤ٖ ثُٖررلٕ ثألًذررٌ كرر٢ ٣ٚررجٍ ثٌُّررجُز ثإلًٕررجه٣ز إُرر٠ أإٔ إل

ٗؾجؿ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ كجُذٌٗرجٓؼ ثإلًٕرجه١ ٜٓٔرج ًرجٕ هروً ثُٔؼِٞٓرجس 

ثُضررر٢ ٣ضٞرررٜٔ٘ج ال ٣ْرررضط٤غ صقو٤رررن ثُٜررروف ثإلًٕرررجه١ دررروٕٝ ثُط٣ٌورررز 
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٠ ثإلًٕجه٣ز ثُض٢ ٣ضٞهق ػ٤ِٜج ثُ٘ؾجؿ كر٢ صٞٙر٤َ ثٌُّرجُز ثإلًٕرجه٣ز إُر

ك٢ ثُقوَ ٝ فرَ ثُٖٔرجًَ  ّضلجهر ٜٓ٘جػوٍٞ ثُلالف٤ٖ ٝ كٜٜٔج ُـٌٛ ثال

 ثُض٢ صٞثؽْٜٜ ك٢ ثُق٤جر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إختياس انطشائك اإلسشادية

 

  ُٔ َْٜ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ ثإلًٕجه١ ٝ إٌٓج٤ٗز ص٤َٙٞ ٜٔز ثُض٢ صُ ٖٓ ثألًٓٞ ثُ

 ُٔ الةٔرز ثٌُّجُز ثإلًٕجه٣ز إ٠ُ ؽًٜٔٞ ثُلالف٤ٖ ٛٞ ثُط٣ٌورز ثإلًٕرجه٣ز ثُ

ثٌُّررجُز ثإلًٕررجه٣ز ٣ٝؾررخ إٔ ٗؼِررْ أٗررٚ ال  ٌُررَ ٓررٖ ثُلالفرر٤ٖ ٝٓٞٝررٞع

 ُٓ غِر٠ ( كؼجُرز كر٢ ؽ٤ٔرغ ثُٔٞثهرق صٞؽو ٣ٌٟوز إًٕرجه٣ز ٝثفرور ) ٣ٌٟورز 

ثُضلع٤ٌ كر٤ْٜ در٘لِ ثُْٔرضٟٞ صٚجٍ دؾ٤ٔغ ثُلالف٤ٖ ٝصِٚـ ُالثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝ
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ّرضنوثّ ُٔجّ دٌجكز ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ٝثالُيُي ٣قضجػ ثٌُٕٔو ثًَُثػ٢ ثإل

 ق ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝؽًٜٔٞ ثُلالف٤ٖ .ثألٓغَ ٜٓ٘ج فْخ ثُٔٞه

ًغ٤ٌثي ٓج صلَٖ ثُذٌثٓؼ ثإلًٕجه٣ز دْذخ ػروّ إمض٤رجً ثُط٣ٌورز ثُٚرق٤قز 

صْررض٘و وررز ثإلًٕرجه٣ز إًصؾج٤ُرجي ٓررٖ هذرَ ثٌُٕٔرو ال ٣درَ ٣ٌرٕٞ إمض٤رجً ثُطٌ

ػضذررجً مٚٞٙرر٤ز ػ٢ ٣لمرري د٘ظررٌ ثالػِرر٠ أ١ أّجّررج ػِٔرر٢ أٝ ٓٞٝررٞ

ثُٔررجهر ثإلًٕررجه٣ز  ثُؾٜٔررًٞ ثُْٔررضٜوف ٝفجؽررجصْٜ ٖٝٓررٌالصْٜ ٟٝذ٤ؼررز

ٓررًٞ ػ٘ررو ثُضنطرر٠٤ ٝأٛرروثكٜج ُرريُي ٣ؾررخ ثألمرري د٘طررٌ ثالػضذررجً ٛرريٙ ثال

 ُِذٌٗجٓؼ ثإلًٕجه١ إىث ٓج أ٣ًو ُٚ ثُ٘ؾجؿ . 

 ثُؼٞثَٓ ثُٞثؽخ ٌٓثػجصٜج ػ٘و إمض٤جً ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز  : 

 إٔ صض٘جّخ ٓغ فجؽجس ٝظٌٝف ثُلالف٤ٖ .   - ٔ 

   ُٓ  : ٙجي ك٢ ثُوٍٝ ثُ٘ج٤ٓزمٚٞ ث٣ٌُل٢ ٌٖالس ثُٔؾضٔغٖٓ أدٌٍ 

إًصلجع ٓؼوالس ثأل٤ٓز ٝإٗنلجٛ ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٤ِٔر٢ ٓٔرج ٣ضطِرخ ٓرٖ   -آ 

 ُٓ ثُلْٜ ُضٞٙر٤َ  ذْطز ِّٜٝزثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ إّضنوثّ ُـز 

ُرريُي كجُٔطذٞػررجس ثإلًٕررجه٣ز ال صٚررِـ كرر٢ ٓغررَ ٛرريٙ  ثُٔررجهر ثإلًٕررجه٣ز 

ًٕرجه٣ز ُٔغرَ ٛريٙ ٌم ثإلثُٔؾضٔؼجس . ٝ هو هُش ثُضؾرجًح إٔ أٙرِـ ثُطر

 ؽضٔجػجس ثإلًٕجه٣ز .ثُٔؾضٔؼجس ٢ٛ ثالصٚجٍ ثُلٌه١ ٝثال

ٝررًٌٝر إمض٤ررجً ثُطررٌم ثُضرر٢ صررضالةْ ٓررغ ثُغوجكررز ثُٔق٤ِررز كوررو ٣ضوذررَ  -ح  

ثُْٔضٌٕرروٕٝ ٖٗررجٟجس إًٕررجه٣ز ػِرر٠ ٕررٌَ إؽضٔجػررجس أٝ ْٓررٌف٤جس أٝ 

 . صٚجٍ ك٢ ثُٜجصقجة٤جي ٣ذ٘ٔج هو ال صِٚـ ٣ٌٟوز ثالػٌٛ كِٔجي ٤ّ٘ٔ

ؽضٔجػ٤ررررز ٝثُنذررررٌثس ثُؼ٤ِٔررررز درررر٤ٖ ؽٜٔررررًٞ إمررررضالف ثُغوجكررررز ثال  -س  

 ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٓٔج ٣ضطِخ صؼ٣ٌْٜٞ ُطٌم إًٕجه٣ز ٓض٘ٞػز .

ٕ-  ُٔ  ٌثه صقو٤وٚ .إٔ صضالةْ ٓغ ثُٜوف ثإلًٕجه١ ثُ

ثي ف٤ًٌجي كلٗ٘رج هرو ْٗرضنوّ ثُؼرٌٛ ًجٕ ثُٜوف ثإلًٕجه١ ثُضؼ٢ٔ٤ِ أهثءإىث 

كِررْ أٝ دٌٗررجٓؼ صِل٣َرر٢ٗٞ ٝٛ٘ررج ٣ررضْ  ثُضٞٝرر٤ق٢ د٘وررَ فرر٢ أٝ ػِرر٠ ٕررٌَ

 ُٔ  ضؼِْ ثُقًٌجس ثُض٢ ٕجٛوٛج .صقو٤ن ثُٜوف ػٖ ٣ٌٟن صو٤ِو ثُ

أٓررج إىث ًررجٕ ثُٜرروف ثإلًٕررجه١ إًْررجح ثُٔررضؼِْ ٜٓررجًثس ٓذجٕررٌر كلٗ٘ررج هررو 

 ْٗضنوّ ثإل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ .

 إٔ صٞكٌ ثُقٍِٞ ث٣ٌُْؼز ُٖٔجًَ ثُلالف٤ٖ . - ٖ

دؼررٜ ثُٖٔررجًَ ثُضرر٢ صٞثؽررٚ ثُلالفرر٤ٖ صضطِررخ فِررٞالي ّرر٣ٌؼز ًئٗضٖررجً 

ٌٓٛ ٓؼ٤ٖ أٝ آكز ًٍثػ٤ز ٣ٌّؼز ثإلٗضٖجً كئٕ إّرضنجهّ دؼرٜ ثُطرٌم 

ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز ًجُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز أٝ ثُضِل٤ٗٞ٣َز صٌٕٞ ٢ٛ ثألْٗرخ ) مجٙرز 

 ُٔ ُٓ إىث ًررجٕ ثُؾٜٔررًٞ ثُ ٘ضٖررٌثي كرر٢ ٓ٘ررجٟن ٝثّررؼز ( ػ٘ررو ْررضٜوف ًذ٤ررٌثي ٝ 

 ؽَٜر إّضالّ ٛيٙ ثُذٌثٓؼ . صٞكٌ أ
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 إٔ صلْـ ثُٔؾجٍ ُِقٞثً ٝ ثُ٘وجٓ هوً ثإلٌٓجٕ . - ٗ

 ُٔ        قرررجًٝر إٔ ثُؼ٤ِٔررز ثُضؼ٤ٔ٤ِررز صٌرررٕٞ أًغررٌ كجػ٤ِرررز ػ٘رروٓج صْرررض٘و ػِرر٠ ثُ

             ٝ ثُ٘وررجٓ ألٕ ثُضؼِرر٤ْ ثُ٘ررجؽـ ٣ضطِررخ صلررجػالي ف٤ررجي درر٤ٖ ٓٚرروً ثألكٌررجً

  ) ثٌُٕٔو ( ٝ ْٓضوذِٜج  ) ثُلالف٤ٖ (

 ُٔ قجًٝر ٣ؾخ إٔ صلمي ف٤َثي ك٢ ؽ٤ٔغ ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ٓرغ إٔ ٓروٟ ٝ ثُ

ر ُٔ ٌثه إ٣ٚرجُٜج إُر٠ ؽٜٔرًٞ كجػ٤ِضٜج ٣ضٞهق ػ٠ِ ٟذ٤ؼز ثُٔجهر ثُضؼ٤ٔ٤ِرز ثُ

 ثُلالف٤ٖ . 

        دررجٌُؿْ ٓررٖ أ٤ٔٛررز ٟررٌم ثإلًٕررجه ثُؾٔج٣ٌ٤ٛررز ًررجُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ررز     

ٝثُضِل٤ٗٞ٣َررز ُْررٌػز إ٣ٚررجٍ ثُٔؼِٞٓررز ُِلالفرر٤ٖ ٝثُضـِررخ ػِرر٠ ٗوررر٘ 

ثٌُرررجهً ثإلًٕرررجه١ إال إٕ أعٌٛرررج هرررو ٣ٌرررٕٞ ٓقررروٝهثي كررر٢ صقو٤رررن دؼرررٜ 

ٌٕٞ دئصؾجٙ ٝثفو ٝال ٣رٞكٌ ثألٛوثف ثإلًٕجه٣ز ٝىُي ألٕ ثُضلجػَ د٤ٜ٘ٔج ٣

ُٔ  ثإلصٚجٍ ُٓ ثُ ضؼج٤ًْٖ ًٔج هو ٣ٌٞٗج ّر٣ٌؼ٤ٖ كر٢ ثُؼرٌٛ ذجٌٕ دلصؾج٤ٖٛ 

 ٌٖٔ ؽًٜٔٞ ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٖٓ ثُضٞثَٙ ٓؼٚ . ٣ُ ٓٔج ال

 إٔ صض٘جّخ ٓغ ٌٓفِز صذ٢٘ ثُٔذضٌٌ . - ٘

فرَ ػ٤ِٔرز ٣ٌٔ دٜج ثُؾٜٔرًٞ ثُْٔرضٜوف ٓرٖ ٌٓث إٔ ٓؼٌكز ثٌُٔفِز ثُض٢

 ُٔ ؼضذرررٌ ٝررر٣ًٌٝجي ُضقو٣رررو ثُطرررٌم ْرررضقوعز ٣ُ ثُضذ٘ررر٢ ُاكٌرررجً ثًَُثػ٤رررز ثُ

ثٌُٔفِز ثألُٝر٠ ثإلًٕجه٣ز ثُض٢ صٌٕٞ أًغٌ كجػ٤ِز ك٢ صِي ثٌُٔفِز . كل٢ 

 ُٓ ذ٤رو أٝ ٗرٞع ٓرٖ ) ثُٞػ٢ ٝثإلص٘ذجٙ ( ُِلٌٌر ثُؾو٣رور ٓغرَ كٌرٌر إّرضنوثّ 

ؼضذرررٌ ثُطرررٌم ثُؾٔج٣ٌ٤ٛرررز ًجإلىثػرررز ٝثُضِل٣َرررٕٞ ثألّرررٔور أٝ ثُذررريًٝ صُ 

 ٝثُٔطذٞػجس ٖٓ أْٛ ثُّٞجةَ ٝأهٞثٛج ك٢ ٌٖٗ ثُلٌٌر ٝأهَ صٌِلز .

ثُّٞرررجةَ أٓرررج كررر٢ ٌٓثفرررَ ثٌُؿذرررز ٝثُضوررر٣ْٞ ٝثُضؾ٣ٌرررخ ٝثُضذ٘ررر٢ كرررلٕ 

ؽضٔجػرجس ثإلًٕرجه٣ز جػ إُر٠ هػرْ ثُّٞرجةَ ثُؾٔجػ٤رز ًجالثُؾٔج٣ٌ٤ٛز صقض

ٝثُ٘وٝثس ٝهو صقضجػ إ٠ُ ٌٟم إصٚرجٍ كرٌه١ ٤ُرضٌٖٔ ثُلرالؿ ٓرٖ ٓؼٌكرز 

ُٔ  ٌَ فجُز صٌُٔصل٤ٌْ  ذضٌرٌ إُر٠ إٔ ٣رضْ ثُضذ٘ر٢ ٝٛرٞ ػ٤ِٚ أع٘رجء صؾ٣ٌرخ ثُ

 ٛوف ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ . 

 ثُطٌثةن ثالًٕجه٣ز  هٞثػو ػجٓز ك٢ إّضنوثّ

 إّضنوثّ أًغٌ ٖٓ ٣ٌٟوز أهٟٞ ػ٠ِ ثإله٘جع ٝثُضلع٤ٌ . -ٔ

ّرضنوثّ ثّرْ ) ثُقِٔرز ثإلًٕرجه٣ز ( ٝٛر٢ ثالطِرن ػ٤ِرٚ ْضنوّ ٓرج ٣ُ ُيُي ٣ُ 

 ُٔ ُٔ ثُ ؼ٤٘ررجس ثإلًٕررجه٣ز ُ٘وررَ ًّررجُز إًٕررجه٣ز ٌغررق ُِؼو٣ررو ٓررٖ ثُطررٌم ٝثُ

قٚررٍٞ ٝثفررور ) كٌررٌر ٝثفررور ( كٔررغالي صرر٘ظْ فِٔررز إًٕررجه٣ز إلّررضًَثع ٓ

ْضنوّ ك٤ٜج ثُٚقجكز ٝثإلىثػز  ٝثُضِل٣َرٕٞ ثُق٘طز ُٔور أّذٞع أٝ ٌٕٜ صُ 

ًٌَ ػ٠ِ كٌٌر ٝثفور ٛر٢ ٝثإلؽضٔجػجس ثإلًٕجه٣ز ٝثٌُٖ٘ثس ٝؽ٤ٔؼٜج صُ 

 إّضًَثع ثُق٘طز .
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 ٤ُْش ٛ٘جى ٣ٌٟوز إًٕجه٣ز ٓغ٠ِ . - ٕ

 ُٓ صذجػٜرررج كررر٢ ًرررَ ثألفرررٞثٍ ٘ٚرررـ دجؼ٤٘رررز ٣ُ ال صٞؽرررو ٣ٌٟورررز إًٕرررجه٣ز 

ًَ ثُٔؾضٔؼجس . كٌَِ ٣ٌٟورز َٓث٣جٛرج ٝػ٤ٞدٜرج ٝ ٣ؼضٔرو  ٝثُظٌٝف ٝك٢

ٌ ثُٔطِررٞح ٝ ٗٞػ٤ررز ثُْٔضٌٕررو٣ٖ ٤ررإّررضنوثّ أ١ ٣ٌٟوررز ػِرر٠ ٗررٞع ثُضـ٤

 ٝصٞكٌ ثإلٌٓج٤ٗجس ًٝلجءر ثٌُٕٔو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنيف طشق انتعهيى اإلسشاديت

 

إٕ صؼرروه ٟررٌم ثُضؼِرر٤ْ ثإلًٕررجه١ ٝ ص٘ٞػٜررج ٓررٖ ف٤ررظ ٓٞررج٤ٜٓ٘ج ٝ هًؽررز 

صلع٤ٌٛج ػ٠ِ ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٝ ثألٛوثف ثُض٢ ٣٘ذـر٢ صقو٤وٜرج ؽؼرَ ٛريٙ ثُطرٌم 

 :صٚ٘ق ػ٠ِ ػور أِّ ٜٓ٘ج 

 فْخ ٌَٕ ثإلصٚجٍ .  -ٔ



 ٔٓ 

ُٓ ُٓ  -آ  ذجٌٕ د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝ ثُلالؿ ٝ دئصؾج٤ٖٛ ذجٌٕر : ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثإلصٚجٍ 

ضؼجًْرر٤ٖ ٝهررو صٌررٕٞ ٝؽٜررجي ُٞؽررٚ درر٤ٖ ثٌُٕٔررو ٝثُلررالؿ ٓغررَ ث٣َُررجًثس ُٓ 

 ثُقو٤ِز ٝث٤َُُ٘ٔز ٝثُ٘وٝثس ٝثإلؽضٔجػجس ثإلًٕجه٣ز ٝثإل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ .

ُٓ   -ح  ٣ٌرٕٞ ٝؽٜرجي  دئصؾرج٤ٖٛ ٌُٝرٖ ال ذجٕرٌر . ٣ٌرٕٞ ك٤رٚ ثإلصٚرجٍٕذٚ 

 ٢ٗ .ُٞؽٚ ًجإلصٚجٍ ثُضِلٞ

ُٓ  -س  ُٓ  ذجٌٕر . ٢ٛٝ ثُطٌم ثُض٢ ال ٣ٌٕٞؿ٤ٌ  ذجٕرٌ در٤ٖ ك٤ٜج ثإلصٚرجٍ 

ثٌُٕٔرررو ٝثُلرررالؿ ٝثإلصٚرررجٍ ٣ٌرررٕٞ ك٤ٜرررج دئصؾرررجٙ ٝثفرررو ٓغرررَ ثٌُّرررجةَ 

 ثُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز .ٝ ٝثُٔطذٞػجس ثإلًٕجه٣ز 

 فْخ ٌَٕ ػٌٛ ثُٔجهر . -ٕ

ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ثٌُٔضٞدز : ٝ ٛر٢ ثُضر٢ صؼضٔرو ػِر٠ ثٌُِٔرز ثٌُٔضٞدرز  - أ

ٝثُٔورررجالس كررر٢ ٖٗرررٌ ثٌُّرررجُز ثإلًٕرررجه٣ز ٓغرررَ ثُٖ٘رررٌثس ثإلًٕرررجه٣ز 

 ثإلًٕجه٣ز ٝثُنطجدجس

ثُطرررٌم ثإلًٕرررجه٣ز ثُٔ٘طٞهرررز : ٝ ٛررر٢ ثُضررر٢ صؼضٔرررو ػِررر٠ ثٌُِٔرررز   -ح 

ثُٔ٘طٞهز ك٢ ػٌٛ ٝص٤ٝٞـ ثٌُّجُز ثإلًٕجه٣ز ٓغرَ ث٣َُرجًثس ثُقو٤ِرز 

 ٝثُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز . ٝث٤َُُ٘ٔز

ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ثٌُٔة٤ز ) ثُٔؼٌٝٝز ( : ٝ ٛر٢ ثُضر٢ صؼضٔرو ػِر٠  -س 

        ؿ ُٔٞٝرررٞع ثٌُّرررجُز أٝ ٗضجةؾٜرررج ٓغرررَ إ٣ٞرررجفجس ثُ٘ضرررجةؼٖرررجٛور ثُلرررالُٓ 

 ُٔ  ِٚوجس .ٝ ثُٔؼجًٛ ثًَُثػ٤ز ٝثُ

ثُطرررٌم ثإلًٕرررجه٣ز ثُٔ٘طٞهرررز ٝثٌُٔة٤رررز : ٝٛررر٢ ثُضررر٢ صؼضٔرررو ػِررر٠  -ط 

 ُٓ ثالؽضٔجػررررجس كرررر٢ إ٣ٞررررجؿ ثُ٘ضررررجةؼ ٘جهٖررررضٜج ٓغررررَ ػررررٌٛ ثٌُّررررجُز ٝ

 ؽضٔجػجس ثُض٢ صضٖٞٔ ثًُٚٞ ثُٔضقًٌز ٝثألكالّ ثُضِل٤ٗٞ٣َز . ٝثال

 

 

 

 

 

 

 فْخ ػوه ثألكٌثه ثُْٔضٜوك٤ٖ . -ٖ

ٝٛررٞ أٛررْ صٚرر٤٘ق ُطررٌم ثإلًٕررجه ٝأًغٌٛررج ٕرر٤ٞػجي ٝأ٤ٔٛررز ٓررٖ ثُ٘جف٤ررز  

 ثُؼ٤ِٔز ٣ٝوْْ إ٠ُ : 

ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثإلًٕجه١ ثُلٌه٣ز : ٢ٛٝ ثُض٢ ٣ٌرٕٞ ك٤ٜرج ثإلصٚرجٍ در٤ٖ  -آ 

فررو أٝ ػجةِضررٚ كالف٤ررز ٝثفررور ٓغررَ ث٣َُررجًثس ثُقو٤ِررز ثٌُٕٔررو ٝكررالؿ ٝث

 .  ٝث٤َُُ٘ٔز



 ٔٔ 

ض٢ ٣ٌرٕٞ ك٤ٜرج ثإلصٚرجٍ ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثإلًٕجه١ ثُؾٔجػ٤ز : ٝ ٢ٛ ثُ -ح 

ٝ ٣ّٞ ٖ ٓغَ ثإلؽضٔجػجس ثإلًٕجه٣ز ٝػوه ٓقوٝه ٖٓ ثُلالف٤ د٤ٖ ثٌُٕٔو

 ثُقوَ . 

صٚجٍ ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثإلًٕجه١ ثُؾٔج١ٌ٤ٛ : ٢ٛٝ ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثإل -س 

د٤ٖ ثٌُٕٔرو ٝػروه ؿ٤رٌ ٓقروٝه ٓرٖ ثُلالفر٤ٖ ٝصْرضٜوف ٓ٘رجٟن ٝثّرؼز 

ًٕررجه٣ز ٓغرَ ثُٔطذٞػررجس ثإلًٕرجه٣ز , ثُٔؼررجًٛ ثًَُثػ٤رز , ثُذررٌثٓؼ ثإل

 ٝثُٚقجكز . ثًَُثػ٤ز  ٝثُضِل٤ٗٞ٣َز

 انطشق اإلسشادية انفشدية 

 

درر٤ٖ ثٌُٕٔررو ثًَُثػرر٢ ٝكررالؿ  ٝٛرر٢ ثُط٣ٌوررز ثُضرر٢ ٣ٌررٕٞ ك٤ٜررج ثإلصٚررجٍ     

 ُٓ ُٓ ٝثفو أٝ ػجةِز كالف٤ز ٝثفور دٌَٖ   ذجٕرٌذجٌٕ ٝؽٜجي ُٞؽٚ أٝ دٌَٖ ؿ٤رٌ 

 ُٓ ٣ٚرذـ ثٌُٕٔرو ٝثُلرالؿ ػِر٠ إصٚرجٍ ؼ٤٘ز دق٤ظ ػٖ ٣ٌٟن ه٘ٞثس إصٚجٍ 

ُٓ دج  ضؼج٤ًْٖ .صؾج٤ٖٛ 

ٜرج ثُضؼ٤ٔ٤ِرز كٜر٢ ٤ٔٛضُ دجإلٝرجكز إُر٠ أصذًَ أ٤ٔٛز ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ثُلٌه٣رز 

ذ٘ر٢ ػالهرجس ٕنٚر٤ز ػ٠ِ مِن ثُغوز د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝثُلالؿ ٝأٌّصٚ ٝصُ ْجػو صُ 

 د٤ٜ٘ٔج . 

 

 ٝ ٖٓ أْٛ َٓث٣جٛج : 

ٔ-  ُٔ ٖررجًًز كرر٢ ثُنذررٌثس ٗض٤ؾررز ثُضلجػررَ ثُٔذجٕررٌ درر٤ٖ صررٞكٌ كٌٙررجي ًذ٤ررٌر ُِ

 ثٌُٕٔو ٝثُلالؿ . 

صلْررـ ثُٔؾررجٍ ٌُِٕٔررو ُٔؼٌكررز ًهٝه كؼررَ ثُلالفرر٤ٖ ُاكٌررجً ثًَُثػ٤ررز  -ٕ

 ثُؾو٣ور .

 خ هًٝثي ك٢ ٓؾجٍ صؼ٤ِْ ثُلالف٤ٖ ثُٜٔجًثس ٝثُٔؼجًف . صِؼ -ٖ

صِؼرررخ هًٝثي كررر٢ ص٤ٜترررز ثُٔؼِٞٓرررجس ثُالٍٓرررز ألؿرررٌثٛ صوررر٣ْٞ ثُذرررٌثٓؼ  -ٗ

 ثإلًٕجه٣ز . 

٘-  ًُ ٔررج ٛررٞ ؿ٤ررٌ ٝثٝررـ ُررٚ درروٕٝ صررٌهه أٝ ِ  صْررٔـ ُِلررالؿ دطررٌؿ ٖٓررجًِٚ ٝ

 إفٌثػ .

 قوهثس ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ثُلٌه٣ز .ُٓ 

طرٌم ثُلٌه٣رز كر٢ ثُرضؼِْ ثإلًٕرجه١ إال أٜٗرج صٞثؽرٚ دجٌُؿْ ٓرٖ أ٤ٔٛرز ثُ      

 ُٔ قوهثس مٚٞٙجي ك٢ ثُوٍٝ ثُ٘ج٤ٓز ٝثُضر٢ صض٤ٔرَ دْرؼز ٕر٣ٌقز ثُؼو٣و ٖٓ ثُ

 ُٔ  قوهثس : ثُٔؾضٔغ ث٣ٌُل٢ ك٢ صِي ثُوٍٝ ٖٝٓ ٛيٙ ثُ

ّؼز ثٌُهؼز ثُؾـٌثك٤ز ُؼَٔ ثٌُٕٔو ثًَُثػ٢ ف٤ظ إٔ أػروثه ثٌُٕٔرو٣ٖ     -ٔ

 صض٘جّخ ٝثُقجؽز ُْٜ . ثًَُثػ٤٤ٖ ك٢ صِي ثُوٍٝ ال



 ٕٔ 

صقضجػ إ٠ُ ٗلوجس ٓج٤ُز ٝؽٜٞه ًذ٤ٌر ٌُٖ٘ ثُٔؼِٞٓرجس إُر٠ ٛريٙ ثألػروثه  - ٕ

 ثٌُذ٤ٌر ٖٓ ثُلالف٤ٖ . 
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 انزياسات انحمهية وانًنزنية .  -1

صٚجٍ دجُلالؿ ث٤َُُ٘ٔز ثال ٝأ ٣ْضط٤غ ثٌُٕٔو ٖٓ مالٍ ث٣َُجًثس ثُقو٤ِز 

 ُٓ  : يٙ ث٣َُجًر ٛ ٖٓ أّذجحَُٓ٘ٚ ٝ ذجٌٕ ك٢ فوِٚ أٝأٝ أٌّصٚ دٌَٖ 



 ٖٔ 

٣ررور ُٜررج صررلع٤ٌ ػِرر٠ ٝٝررغ ًؿذررز ثٌُٕٔررو كرر٢ ٗوررَ كٌررٌر ًٍثػ٤ررز ؽو -ث  

 . هضٚجه١ثُلالؿ ثالؽضٔجػ٢ ٝثال

ٕ -  ُٓ ُٓ صِذ٤ز ٌُؿذز ثُلالؿ ٗض٤ؾز ُٞؽٞه  ؼ٤٘رز صقضرجػ إُر٠ ٓؼِٞٓرجس ٖرٌِز 

 ٝفٍِٞ ٖٓ هذَ ثٌُٕٔو ثًَُثػ٢ . 

ُٓ ٝأل٤ٔٛز ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٣ؾخ إٔ ٣ُ  ْرذن نط٠ ُٜج ثٌُٕٔو ثًَُثػ٢ دٖرٌَ 

 ُٓ  ٜٔضٚ ٝصقو٤ن ثألٛوثف ثٌُّٔٞٓز .ٝهه٤ن ُٞٔجٕ ٗؾجؿ 

 َٓث٣ج ٛيٙ ثُط٣ٌوز :   

صٌر٣ٖٞ ٙرًٞر ٝثٝرقز ٝػجةِضٚ ٝ ْجػو ثٌُٕٔو ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُلالؿصُ  -ٔ

ُٓ  ػٖ  ٞثؽٜٜج . ٔجًّجصٚ ثًَُثػ٤ز ٝثُٖٔجًَ ثُض٢ ٣ُ ف٤جصٚ  ٝ 

ُٔ صُ  -ٕ ْررجػور ُِلررالؿ ٝٝٝررغ ثُقِررٍٞ ثُْرر٤ِٔز ٌٔررٖ ثٌُٕٔررو ٓررٖ صوررو٣ْ ثُ

 ُٖٔجًِٚ . 

ٌٔررٖ جس ثُوه٤وررز ٝثُضرر٢ ٣ُ ْررجػو ثٌُٕٔررو كرر٢ ثُقٚررٍٞ ػِرر٠ ثُٔؼِٞٓررصُ  -ٖ

ك٢ ثُضور٣ْٞ ٝٝٝرغ ثُنطر٠ ُذرٌثٓؼ صؼ٤ٔ٤ِرز ٝأٖٗرطز إًٕرجه٣ز  إّضنوثٜٓج

 . الفوز 

 ْجػو ثٌُٕٔو ك٢ ٌٖٗ ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز د٤ٖ ثُلالف٤ٖ ُـٌٛ صذ٤ٜ٘ج . صُ  -ٗ

ُٓ  ثُضررلع٤ٌ ْررجػو ثٌُٕٔررو كرر٢صُ  -٘ ْررجٛٔجصْٜ ػِرر٠ ثُلالفرر٤ٖ ثُرري٣ٖ صٌررٕٞ 

 .ثإلًٕجه٣ز ٓقوٝهر 

 قوهثس ث٣َُجًثس ثُقو٤ِز ٝث٤َُُ٘ٔز  ُٓ 

٢ مجٙرز ػ٘روٓج صضطِخ صٞظ٤رق ٝهضرجي ًذ٤رٌثي ٓرٖ هذرَ ثٌُٕٔرو ثًَُثػر -ٔ

 ٝثّؼز .  ٓ٘طوز ْٓؤ٤ُٝضٚصٌٕٞ 

ػوه ًذ٤رٌ ٓرٖ ّٝجة٠ ٗوَ ٝصٌٕٞ ػج٤ُز ثُضٌج٤ُق ُقجؽضٜج إ٠ُ أٓٞثٍ ٝ -ٕ

 ثٌُٕٔو٣ٖ . 

 هو ال ٣ضٞثكن ٝهش ثٌُٕٔو ٓغ ٝهش ثُلالؿ ك٢ ص٘ل٤ي ث٣َُجًر .  -ٖ

ٗ-  ُٓ ضٌجكتررز ٝهررو هررو ال صٌررٕٞ ٣ٍررجًثس ثٌُٕٔررو ُؾ٤ٔررغ ثُلالفرر٤ٖ دٚررًٞر 

كر٢ صوذرَ ػ٤ِٔرجس ثُضـ٤٤رٌ ًٌَ ٣ٍجًثصٚ إ٠ُ ثُؼٞثةرَ ثألًغرٌ إّرضؾجدز ٣ُ 

 ٤ٌ .٣ٝ٤َٜٔ ٖٓ ْٛ أهَ صطًٞثي ٝدقجؽز ٓجّز ُِضـ

 

 

 انزياسات انًكتثية .  - 2

٣ٝوٚو دٜج ٣ٍجًر ثُلالؿ ثٌُٕٔرو كر٢ ٌٓضذرٚ دجفغرجي ػرٖ فرَ ُٖٔرٌِز ًٍثػ٤رز 

 ّضؼوثه ُِضؼِْ . ُريُي ٣ؾرخ إّرضـالٍثُلالؿ ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ػ٠ِ أصْ ثال٣ٌٕٝٞ 

ىُي ٖٓ هذَ ثٌُٕٔو ٝص٣َٝو ثُلالؿ دجُٔؼِٞٓجس هٕٝ ثُنرٌٝػ إُر٠ ثُقورَ أٝ 



 ٔٗ 

ٓ٘ررٍَ ثُلررالؿ . ٌُٝرر٢ ٖٗررؾغ ثُلالفرر٤ٖ ػِرر٠ ٣ٍررجًر ثُرروثةٌر ثًَُثػ٤ررز ٣ؾررخ 

 صٞكٌ دؼٜ ثألًٓٞ ث٣ًٌُٝٞز ٜٓ٘ج : 

ٔ-  ُٓ ْرَٜ ثُٞٙرٍٞ إ٤ُرٚ ٓرغ ٝٝرغ ٘جّرخ ٣ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞهغ ثُوثةٌر ك٢ ٌٓجٕ 

 أّْ ثُوثةٌر ك٢ ثُٔومَ . 

ٕ-  ُٓ ُٓ إٔ ٣ٌررٕٞ ٓ٘ظررٌ ثُرروثةٌر  ٓررغ صررٞكٌ ِلضررجي ُاٗظررجً كرر٢ ثُٔ٘طوررز ض٤ٔررَثي 

 ُٔ ُٓ ال ْضَِٓجس ثألّج٤ّز ك٤ٜجثُ ٘جّخ ٣َُِرجًر ٓرٖ ّضوذجٍ ثُلالف٤ٖ ٝمِن ؽٞ 

 أعجط ٝص٣ٜٞز . 

ٖ-  ُٔ نٚرر٘ ٣َُررجًر ٣ؾررخ صقو٣ررو أٝهررجس ثُرروٝثّ ٝأٝهررجس صٞثؽررو ثٌُٕٔررو ثُ

 ثُلالف٤ٖ . 

ثُٔٚررجهً كرر٢ ٌٓضررخ ثُٖ٘ررٌثس ٣ٝٝؾررخ صررٞكٌ ثٌُغ٤ررٌ ٓررٖ ثُٔطذٞػررجس  -ٗ

 ثٌُٕٔو . 

 

 ٝ ٖٓ أؽَ إٔ ٣وّٞ ثٌُٕٔو دٌَٖ كجػَ ػ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ دجُٜٔجّ ثُضج٤ُز : 

ثُٚروثهز  ٣َُجًر ثُروثةٌر ػرٖ ٣ٌٟرن مِرنإٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ صٖؾ٤غ ثُلالف٤ٖ  -ٔ

 ٓؼْٜ . 

 نط٠ ٌَُ ٓج ٣ؾخ ػِٔٚ هذَ ص٘ل٤ي ث٣َُجًر .إٔ ٣ُ  -ٕ

 فْ٘جي ٝدٌِٔجس صٌف٤خ . إٔ ٣ْضوذَ ثُلالف٤ٖ إّضوذجالي  -ٖ

ٗ-  ُٓ ضْررِقج ي دررجُؼِْ ٝثُٔؼٌكررز ُـررٌٛ صوررو٣ْ ثإلّضٖررجًثس إٔ ٣ٌررٕٞ ثٌُٕٔررو 

 ثُٚق٤قز ُٖٔجًَ ثُلالف٤ٖ . 

ُٔ ٣ؾخ ثال -٘  نٚٚز ٣َُجًر ثُلالف٤ٖ . ُضَثّ دجُٔٞثػ٤و ثُ

ٙ-  ُٓ ُٓ ٣ؾخ إٔ ٣ؼط٢ ثُٞهش ثٌُجك٢ ُِلالؿ ُطٌؿ   ٘جهٖضٜج . ٌِٖضٚ ٝ

ٖـجٍ دلًٓٞ ؽجٗذ٤ز ًجُؼذرظ ٌٟؿ ٌِٖٓضٚ ٝػوّ ثإلٗثإلٛضٔجّ دجُلالؿ ػ٘و  -7

 ٝثُضِلٕٞ . أثٌُٔضخ  دلًٝثم

 ًٌٝٝر إّضنوثّ ثُِـز ثُذ٤ْطز ) ثُِٜؾز ثُوثًؽز ( ثُض٢ ٣لٜٜٔج ثُلالؿ .  -8

 

 

 

 

 

 ٓقجّٖ ث٣َُجًثس ثٌُٔضذ٤ز 

ثُلالؿ ٣ٌٕٞ ك٢ فجُز إّضؼوثه هٟٚٞ ُِضؼِْ ُيُي ٣ؾخ إّرضـالُٜج ٓرٖ  -ٔ

 هذَ ثٌُٕٔو .



 ٔ٘ 

ٝػروّ ٛروًٙ كر٢  إهضٚرجه٣ج ْجػو ك٢ إّضـالٍ ٝهش ثٌُٕٔرو إّرضـالالي صُ  -ٕ

 ٣ٍجًثس ثُؼٞثةَ ٝفوٍٞ ثُلالف٤ٖ . 

ُٓ صُ  -ٖ ؤٕررٌثي ؽ٤رروثي ػررٖ عوررز ثُلررالؿ دجٌُٕٔررو ثًَُثػرر٢ ٝٓؼِٞٓجصررٚ ؼضذررٌ 

 .ٝإّضٖجًثصٚ 

 

 ْٓجٝا ث٣َُجًثس ثٌُٔضذ٤ز  

  ٣ٖ ٣ؼٕٞٝ أ٤ٔٛز ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ . ثُلالفٕٞ ثُيال ٣وّٞ دٜج إال   -ٔ

ٙؼٞدز إُٔجّ ثٌُٕٔرو دٌجكرز ؽٞثٗرخ ثُٖٔرٌِز ٝٛرٞ دؼ٤رو ػٜ٘رج ٓٔرج هرو  -ٕ

 ٣ؤه١ ىُي إ٠ُ ٌٟؿ فٍِٞ ٗجهٚز أٝ ؿ٤ٌ ٓوذُٞز ٖٓ هذَ ثُلالؿ . 

ؼضذٌ ؿ٤ٌ ػ٤ِٔرز كر٢ ثُروٍٝ ثُضر٢ ال ٣ضرٞكٌ ك٤ٜرج ٌٕٓروٕٝ ًٍثػ٤رٕٞ صُ  -ٖ

 ُٓ وضٚرررٌثي ػِررر٠ ٌٓثًرررَ ثُٞفررروثس ػِررر٠ ْٓرررضٟٞ ثُورررٌٟ ٝٝؽرررٞهْٛ 

 هث٣ًز . ثال

 

 انتهفىنية تصاالتاال - 3

 

 ُٓ ُٓ ٢ٛ ٤ِّٝز إصٚجٍ  ضؼجًْر٤ٖ ٌُٝرٖ ذجٌٕ د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝ ثُلالؿ ٝ دئصؾرج٤ٖٛ 

ُٔ ٤ُِ ٝؽٜجي ُٞؽٚ . ٝ صُ  ضووٓز كٜر٢ صٔغرَ ؼضذٌ ٖٓ ثُطٌم ثُٖجةؼز ك٢ ثُوٍٝ ثُ

ُٔ  ٓٗٓج ٣َ٣و ػٖ  ْرضنوٓز كر٢ ثُٞال٣رجس ثُٔضقرور  % ٖٓ ثُطٌم ثإلًٕجه٣ز ثُ

 ثأل٤ٌ٣ٌٓز .

 

 ٓقجّٖ ثُط٣ٌوز  :  

ٜٔز ثٌُٕٔو ثًَُثػ٢ ٝصٞكٌ ُٚ ثُؾٜو ٝثُٞهش ك٢ ص٘ل٤ي دؼٜ صَْٜ ٓ -ٔ

ؽضٔجػجس ثإلًٕرجه٣ز أٝ ثُقٚرٍٞ و ثالثألٖٗطز ثإلًٕجه٣ز ًجُوػٞر ُؼو

 ػ٠ِ دؼٜ ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ثُلالؿ . 

صٞكٌ ثُٞهش ٝثُؾٜو ُِلالؿ ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس دوالي ٖٓ ثُريٛجح  -ٕ

 إ٠ُ هثةٌر ثإلًٕجه . 

      

 

 

 

 قوهثصٜج  ُٓ       

٣ْضَِّ صٞك٤ٌ ٕذٌز إصٚجٍ ٛجصل٢ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُو٣ٌز ٝصرٞك٤ٌ أؽٜرَر  -ٔ

 .ثُٜجصق 



 ٔٙ 

ٕ-  ُٓ ْذوز د٤ٖ ثُلرالؿ ٝثٌُٕٔرو ٝإٔ ٣ٌرٕٞ ثٌُٕٔرو ػِر٠ صْضٞؽخ ٓؼٌكز 

إٟررالع ٝثّررغ دظررٌٝف ثُلررالؿ ٟٝذ٤ؼررز ػِٔررٚ ٌُرر٢ ٣ْررضط٤غ ْٓررجػوصٚ 

 ٝصقو٤ن ؿٌٛ ثٌُٔجُٔز دٞهش ٝؽٜو أهَ . 

 

 انشخصية (انشسائم انشخصية ) انخطاتات  - 4

 

       ُٔ ُٔ ٢ٛٝ ثُ ُٓ ٌجصذجس ثُ نطر٠ . ضذجهُز د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝثُلالؿ هٕٝ أ١ دٌٗجٓؼ 

كورو ٣وررّٞ ثُلرالؿ دئًّررجٍ مطجدرجي إُرر٠ ثٌُٕٔرو ثًَُثػرر٢ أٝ ثُروثةٌر ثًَُثػ٤ررز 

 ُٔ ٖررٌِز ثُضرر٢ صٞثؽٜررٚ ٝإٔ هًٝ ثٌُٕٔررو ٛررٞ ثإلؽجدررز ػررٖ صْررج الس فررٍٞ ثُ

 ع٤ٖ٘ ٓؼجي . ٣ز أٝ ثالُز ٓطذٞػز أٝ ٌٖٗر إًٕجهثُلالؿ ػ٠ِ ٌَٕ ًّج

ٝهررو ٣ْررضنوٜٓج ثٌُٕٔررو ثًَُثػرر٢ ػ٘رروٓج ٣ٌؿررخ كرر٢ إ٣ٚررجٍ كٌررٌر ؽو٣ررور 

 ٣ٝٚؼخ ػ٤ِٚ ص٘ل٤ي ٣ٍجًثس فو٤ِز أٝ ٤َُ٘ٓز .

 ػ٘و صق٣ٌٌ أ١ مطجح ٣ؾخ ٓالفظز ٓج ٢ِ٣ : 

 إٔ صٌضخ دًٚٞر ٓنضٌٚر ٝدِـز ِّٜز .  -ٔ

 ؿ . ّضلْجًثس ثُٔطٌٝفز ٖٓ هذَ ثُلالإٔ صضٖٞٔ إؽجدز ػٖ ًَ ثال -ٕ

 إٔ صٌضخ دن٠ ٝثٝـ .  -ٖ

 ُٓ قوهثس ٛيٙ ثُط٣ٌوز إٜٗج صقضجػ إُر٠ ْٓرضٟٞ صؼ٤ِٔر٢ ػرج٢ُ دجإلٝرجكز ٖٝٓ 

إ٠ُ موٓز د٣ٌو٣ز ًلٞءر أل٤ٔٛز ٌّػز إ٣ٚجٍ ثُٔؼِٞٓز ك٢ ٝهضٜج ٝٛيث ؿ٤رٌ 

 ًٕجه١ ػج٢ُ ػ٘و ثُلالف٤ٖ ك٢ ٣ًل٘ج  ًٝيُي صقضجػ إ٠ُ ٝػ٢ إ ٓضٞكٌ فج٤ُجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسشادية انجًاعيةطشائك 
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هر ٓرٖ ثُلالفر٤ٖ ٢ٛٝ ثُطٌم ثُض٢ ٣ِضو٢ ك٤ٜج ثٌُٕٔو ٓغ ٓؾٔٞػرز ٓقرو      

ّضٖجًثس أٝ ثألكٌجً ثًَُثػ٤ز ثُؾو٣ور . دٜروف صطذ٤وٜرج كر٢ ُـٌٛ صوو٣ْ ثال

هضٚجه١ . ٝصذٌٍ ثإلٗضجؽ٢ ُـٌٛ ثُٜ٘ٞٛ دٞثهؼْٜ ثالؽضٔجػ٢ ٝ ثالػِْٜٔ 

١ ًرٕٞ ثُورٌثً ٣ضنري ) دؼورَ ؽٔؼر٢ ( أ٤ٔٛز ٛيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثإلًٕجه

ٝثُؾٜرٞه ٓرٖ هذرَ أػٞرجء  ف٤ظ ٣ضْ إصنجى ثُوٌثً دؼو صلجػَ ث٥ًثء ٝثألكٌرجً

ثُٔؾٔٞػز ُيُي كلٕ صلع٤ٌ ٛيٙ ثُوٌثًثس ٣ٌٕٞ أًغٌ ػ٠ِ أكرٌثه ثُٔؾضٔرغ ٓرٖ 

ثُورٌثًثس ثُضر٢ ٣ضنرريٛج ثألكرٌثه دٖررٌَ إٗلرٌثه١ مجٙرز دجُرروٍٝ ثُ٘ج٤ٓرز ف٤ررظ 

 هٌثًثصٚ ُٞفوٙ مٚٞٙجي صِي ثُض٢ صضؼِن دضذ٘ر٢ أكٌرج٣ًضٌهه ثُلالؿ ك٢ إصنجى 

ٝٓٔجًّجس ًٍثػ٤ز ْٓضقوعز مٞكجي ٓرٖ ثُضؼرٌٛ ُِٞرـ٠ ثإلؽضٔرجػ٢ ثُري١ 

٣لٌٝز ثُٔؾضٔغ مجٙز ػ٘وٓج صضؼجًٛ ٛيٙ ثألكٌجً ٓرغ ثُضوج٤ُرو ثًُٔٞٝعرز . 

ًٔج إٔ ثُلٌه ٣ٖرؼٌ دجُْرؼجهر ػ٘روٓج ٣ضذ٘ر٠ ثُلٌرٌر ثُضر٢ صضذؼٜرج ثُؾٔجػرز ألٗرٚ 

ج صضٔج٠ٕ ٓغ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔوذُٞز كر٢ ثُؾٔجػرز ) ًرَ ثألكرٌثه ٣ؼِٔرٕٞ ٣ٖؼٌ دلٜٗ

 ث٢ُٖء ٗلْٚ ( 

إٔ ثُطررٌم ثُؾٔجػ٤ررز ُٜررج صررلع٤ٌ ٝثٝررـ كرر٢ صؼؾ٤ررَ ٗوررَ ثألكررٌثه ٓررٖ ٌٓفِررز 

ثٌُؿذز إ٠ُ ٌٓفِز ثُضؾ٣ٌخ مجٙز ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ًه كؼرَ ثُؾٔجػرز ٝ ثألٛضٔجّ

ِٞث إُرر٠ ثٌُٔفِررز إ٣ؾجد٤ررجي صؾررجٙ ثُلٌررٌر ثُؾو٣ررور ٝ إٔ ٓؼظررْ ثألكررٌثه هررو ٣ٚرر

ثُٜ٘جة٤ررز . ٝٛرر٢ صذ٘رر٢ ثُلٌررٌر دٞهررش هٚرر٤ٌ ٝ دجُضررج٢ُ صقو٤ررن ٛرروف ثُذٌٗررجٓؼ 

ثإلًٕررجه١ دٞهررش هٚرر٤ٌ . ٣ٌٝٔررٖ ثألّررضلجهر ٓررٖ ٟررٌم ثُررضؼِْ ثإلًٕررجه١ 

 ثُؾٔجػ٢ ك٢ : 

 إعجًر ثُٞػ٢ ٝثإلٛضٔجّ دجُض٤ٙٞجس ثًَُثػ٤ز ثُؾو٣ور .  -ٔ

 صو٣ًخ ثُوجهر ثُٔق٤٤ِٖ . -ٕ

 ٠ِ ٓٔجًّز ٜٓجًر ًٍثػ٤ز ٓؼ٤٘ز . صو٣ًخ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثًَُثع ػ -ٖ

 ٤َٔٓثس ٌٟم ثإلًٕجه ثُؾٔجػ٢

 ثإلصٚجٍ دؼوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثألكٌثه دٞهش ٝثفو .  -ٔ

 صٌج٤ُلٜج ه٤ِِز إىث ٓج هًٞٗش دجُطٌم ثُلٌه٣ز . -ٕ

 ال صقضجػ إ٠ُ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثٌُٕٔو٣ٖ . -ٖ

 ٣ٌٕٞ صلع٤ٌ ثُؼوَ ثُؾٔؼ٢ ػ٠ِ ثألكٌثه ًذ٤ٌثي ٝكؼجالي .  -ٗ

 

 

 

 

 ٓقوهثس ٌٟم ثإلًٕجه ثُؾٔجػ٤ز 
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ٙؼٞدز ؽٔرغ ثُلالفر٤ٖ كر٢ ٝهرش ٝثفرو ٌٝٓرجٕ ٝثفرو دْرذخ إمرضالف  -ٔ

 .ثُضَثٓجصْٜ 

ػررروّ صرررٞكٌ ثألٓرررجًٖ ثُضررر٢ صضرررٞكٌ ك٤ٜرررج ًجكرررز ثُْٔرررِضَٓجس ثُضؼ٤ٔ٤ِرررز  -ٕ

 دجإلٝجكز إ٠ُ ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز ثُٔالةٔز .

صقضررجػ كرر٢ دؼررٜ ثألف٤ررجٕ إُرر٠ ٝهررش ٣ٟٞررَ ُِٞٙررٍٞ إُرر٠ هررٌثًثس  -ٖ

٣ضطِرررخ دؼرررٜ ثإلصٚرررجالس ثُلٌه٣رررز ٓرررٖ هذرررَ ثٌُٕٔرررو  ؽٔجػ٤رررز ٝهرررو

 ٍُِٞٙٞ إ٠ُ هٌثًثس صضلن ػ٤ِٜج ثُٔؾٔٞػز . 

ٙررؼٞدز ص٘ل٤رري دؼررٜ ثُٔٔجًّررجس ثًَُثػ٤ررز ثُؾو٣ررور كرر٢ ٛرريٙ ثُطررٌم  -ٗ

إلمرررضالف ثُٔٔجًّرررجس ٝثُٖٔرررجًَ ثُضررر٢ ٣ؼرررج٢ٗ ٜٓ٘رررج ًرررَ كرررٌه كررر٢ 

 ثُٔؾٔٞػز . 

 أنىاع طشق االسشاد انجًاعية 

 

 اإلسشادية اإلجتًاعات  - 1

ٛرر٢ ٣ٌٟوررز إًٕررجه٣ز ٣ِضورر٢ ك٤ٜررج ثٌُٕٔررو ثًَُثػرر٢ ٓررغ ٓؾٔٞػررز ٓررٖ      

ثُلالف٤ٖ ك٢ ٓٞهق صؼ٢ٔ٤ِ أٝ ٓ٘جهٖز ٌِٖٓز ٓرٖ ثُٖٔرجًَ ثُضر٢ ٣ؼرج٢ٗ ٜٓ٘رج 

 ثُلالف٤ٖ ُـٌٛ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ فٍِٞ صْْٜ ك٢ صط٣ٌٞ ثُٔؾضٔغ . 

إٕ  صضؾِرر٠ أ٤ٔٛررز ثإلؽضٔجػررجس ثإلًٕررجه٣ز كرر٢ د٘ررجء ثُذررٌثٓؼ ثإلًٕررجه٣ز ف٤ررظ

ثُلالؿ ٣ؼذٌ ػٔج ٣ٌؿخ ك٢ صقو٤ورٚ ٝثُٖٔرجًَ ثُضر٢ ٣ؼرج٢ٗ ٜٓ٘رج ٝؽٜرجي ُٞؽرٚ 

ٓرررغ ثٌُٕٔرررو ثًَُثػررر٢ ٝثُضررر٢ صؼضذٌٛررريٙ ثُٔؼِٞٓرررجس أّجّرررجي ُذ٘رررجء ثُذرررٌثٓؼ 

ثإلًٕجه٣ز ثُالفوز . ُيُي ٣ؾخ ػ٠ِ ثٌُٕٔو إٔ ٣ٖرؾغ ثُلالفر٤ٖ ػِر٠ ٟرٌؿ 

ٕرؼٌ  صقَٚ إىثؽضٔجع ٝإٔ ٛيٙ ثُلؼج٤ُجس أكٌجًْٛ ٣َ٣ٝو ٖٓ كؼج٤ُضْٜ ك٢ ثإل

ثُلٌه دلٗٚ ٛ٘جى صٌرجٓالي در٤ٖ أٛوثكرٚ ثُٖنٚر٤ز ٝأٛروثف ثُؾٔجػرز ثُضر٢ ٣ؼٔرَ 

 ؽٜجٍ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ ػ٠ِ صقو٤وٜج . 

٣ؾخ ثُضنط٠٤ ُإلؽضٔجع ثإلًٕجه١ دٌَٖ هه٤ن ٣َُجهر عورز ثُلالفر٤ٖ دئ٤ٔٛضرٚ 

ٝثُقٌٗ ػ٠ِ فًٞٞٙ أٓج إىث ٕؼٌ ثُلالؿ دلٕ فًٞٞٙ ُإلؽضٔرجع ٓٞر٤ؼز 

ّرٞف ُرٖ ٣قرٌٗ ػِر٠ فٞرًٞ ثإلؽضٔرجع ْٓرضوذالي ٜٓٔرج ًجٗرش  ُِٞهش كلٗٚ

 أ٤ٔٛضٚ ٝكجةوصٚ . 

 

 

 

 

 

 ٌٓثفَ ثإلؽضٔجع ثإلًٕجه١ 
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ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ : ٌٓفِرز ثألػروثه : ػ٘رو ثألػروثه ُإلؽضٔرجع ثإلًٕرجه١ ٣ؾرخ 

 ثُقٌٗ ػ٠ِ أمي ثألًٓٞ ثُضج٤ُز دؼ٤ٖ ثألػضذجً :

 ٖٓجًًز ٓٔغ٢ِ ثُلالف٤ٖ ك٢ ثُضنط٠٤ ُإلؽضٔجع . -ٔ

٣ؾخ ٖٓجًًز ثألكٌثه ثُي٣ٖ ٣ٔغِٕٞ ثُلالف٤ٖ ك٢ ثُٔ٘طوز ) ثُوجهر ثُٔق٤ِرٕٞ ( 

ألْٜٗ ٝفوْٛ ٣ْضط٤ؼٕٞ إٔ ٣ورًٌٝث إىث ًجٗرش ٗضرجةؼ ثإلؽضٔرجع صْرضؾ٤خ إُر٠ 

ًؿذررجصْٜ أّ  ال ٝصْررو فجؽررجصْٜ كؼررالي . ٝكرر٢ فجُررز ػرروّ ٝؽررٞه ٓٔغِرر٤ٖ ػررٖ 

٤ٖ ٝصْررجػو ثُلالفرر٤ٖ كؼِرر٠ ثٌُٕٔررو صررل٤ُق ُؾ٘ررز صؼضذررٌ ٓٔغِررز ػررٖ ثُلالفرر

 ثٌُٕٔو ك٢ ثألػوثه ٝص٘ل٤ي ثإلؽضٔجع . 

 صقو٣و ثُٜوف ٖٓ ػوو ثإلؽضٔجع  - ٕ

٣ؾخ صقو٣و ثُٜوف ثٌُة٢ْ٤ ٖٓ ثإلؽضٔجع دٌَٖ ٝثٝرـ ٝهه٤رن صؾؼرَ ٓرٖ   

ْٓرررجًثس ثُؼٔرررَ ٝث٥ًثء ٝثُ٘وجٕرررجس ثُضررر٢ صطرررٌؿ هثمرررَ ثإلؽضٔرررجع صْررر٤ٌ 

 دجإلصؾجٙ ثُٚق٤ـ ٝصْ٘ؾْ ٓغ ثُٜوف ثٌُٔثه صقو٤وٚ . 

 ٙلجس ثُٖٔج٤ًًٖ ك٢ ثإلؽضٔجع ؼٌكز فؾْ ٝٓ - ٖ

٣ؼضذٌ فؾْ ثُؾًٜٔٞ ٖٓ ثألًٓٞ ثُٜٔٔز كر٢ ٗؾرجؿ ثإلؽضٔرجع ثإلًٕرجه١   

جٛٔز ثُٖٔرج٤ًًٖ ٝٓوٟ كؼج٤ُضٚ ف٤ظ إٗرٚ ًِٔرج ًرجٕ ثُؼروه ًذ٤رٌ صٌرٕٞ ْٓر

ٌ كؼجُررز  ٝصضًٌررَ ثُ٘وجٕررجس ػِرر٠ آًثء ػرروه ٓؼرر٤ٖ ٤ررؿْٓررجٛٔز ٓقرروٝهر ٝ

 ٤ز .ْٜٓ٘ ٝدجُضج٢ُ ّضٌٕٞ ثُوٌثًثس ْٗذ

    ًٝرريُي ٣ؾررخ إٔ ٣ؼررٌف ثٌُٕٔررو ٙررلجس ثُٖٔررض٤ًٌٖ ْٝٓررضٞثْٛ ثُضؼ٤ِٔرر٢  

ٝثإلهضٚررجه١  ٝثإلؽضٔررجػ٢ ٟٝذ٤ؼررز ػِٜٔررْ ثإلٗضررجؽ٢ ٝٓٔجًّررضْٜ ثُقو٤ِررز 

ثُٚررلجس صٌٔررٖ ثٌُٕٔررو ٓررٖ صقو٣ررو كوررٌثس ثإلؽضٔررجع ز ٛرريٙ ٓؼٌكرر ف٤ررظ إٕ

 ٝثٍُٞٙٞ إ٠ُ ثُٜوف ثإلًٕجه١ دلٌّع ٝهش ٌٖٓٔ . ٝإهثًصٚ دٌَٖ كؼجٍ

 صقو٣و ٌٓجٕ ٝٝهش ثإلؽضٔجع - ٗ

٣ؾخ إمض٤جً ثٌُٔجٕ ثُي١ ٣َْٜ ثُٞٙرٍٞ إ٤ُرٚ ٓرٖ هذرَ ثُٖٔرج٤ًًٖ هٕٝ  

ثُقجؽز إ٠ُ ّٝجة٠ ٗوَ هوًثإلٌٓجٕ ) ُٔؼظْٜٔ ( ٓغ صٞكٌ ّٝجةَ ثٌُثفرز 

ال  دق٤ررظكرر٢ ٌٓررجٕ ػوررو ثإلؽضٔررجع ًٝرريُي ٣ؾررخ صقو٣ررو ٝهررش ثإلؽضٔررجع 

٢٘ صقو٣و ّوق ٍٓ ًيُي ٣ؾخٓغ أٝهجس أػٔجُْٜ هوً ثإلٌٓجٕ ٝ ٣ضؼجًٛ

ٝٓٔرالي ٝال هٚر٤ٌثي دجُٖرٌَ ثُري١ ٣رؤعٌ  ُإلؽضٔجع دق٤ظ ال ٣ٚرذـ ٟر٣ٞالي 

ٓٔررج ٣ضطِررخ صقو٣ررو كوررٌثس ػِرر٠ ٜٓ٘ررجػ ثإلؽضٔررجع ٝٓ٘جهٖررز ؽ٤ٔررغ كوٌثصررٚ 

 إلُضَثّ دٜج .ثثُٔ٘جٛؼ ٝ

 

 

 

 صٞك٤ٌ ثُّٞجةَ ثُضؼ٤ِٔز - ٘ 



 ٕٓ 

ثإلًٕرجه١ صرَهثه ػ٘روٓج صضرٞكٌ ّٝرجةَ صؼ٤ٔ٤ِرز صغ٤رٌ  إٕ كجػ٤ِز ثإلؽضٔجع     

 ثُٖٔج٤ًًٖ ٝص٣َوْٛ ًؿذز ك٢ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ث٣َُٔو ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس .

إٕ ثُّٞجةَ ثُض٢ ٣ٌٖٔ إّرضنوثٜٓج ٓرٖ هذرَ ثٌُٕٔرو ٛر٢ ثألكرالّ ثُضؼ٤ٔ٤ِرز              

 ٝثُضْؾ٤الس ثُٚٞص٤ز ٝثًُٚٞ .

 

 ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز : ٌٓفِز ثُض٘ل٤ي

ز ثُْٔررررضَِٓجس ثُٞرررر٣ًٌٝز ُض٘ل٤رررري ثإلؽضٔررررجع فْررررخ ثُنطررررز ص٤ٜترررر      

ثُٔٞٝررٞػز كرر٢ ثإلػرروثه ٓغررَ ثُرروػٞر ُقٞررًٞ ثإلؽضٔررجع ٌٝٓررجٕ إٗؼوررجهٙ 

ٝص٤ٜترررز ثُّٞرررجةَ ثُٔطِٞدرررز ٝأّرررِٞح إهثًر ثإلؽضٔرررجع ٝٓ٘جهٖرررز كورررٌثس 

ثُٜٔ٘ررجػ ٝهذررَ ٜٗج٣ررز ثإلؽضٔررجع إػطررجء ِٓنرر٘ ٝثٝررـ ُٔررج ػررٌٛ ك٤ررٚ 

 ٝثإلؽٌثءثس ثُٔضنير دٚوهٛج .

 

 ٌفِز ثُغجُغز : ٌٓفِز ثُضو٣ْٞ ثُٔ

ٌٓفِز ٓضجدؼز ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صقووش ٖٓ ثإلؽضٔجع ٝصو٣ٜٞٔج ٝثُٜوف ٖٓ      

 ٝأػالٜٗرج ىُي ٓؼٌكز ثُ٘ضجةؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔضٌصذز ٖٓ ؽٌثء ص٘ل٤ري ثإلؽضٔرجع 

هروً  ٝثالّرضلجهر ٜٓ٘رج ػ٤ِٜرج ػٖ ٣ٌٟن ّٝجةَ ثإلػالّ إلٟالع ثُؾٜٔرًٞ

 ثإلٌٓجٕ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اننذوات  - 2



 ٕٔ 

( أكرٌثه  8 - ٗٝر ثالًٕجه٣ز : ػذجًر ػٖ ٓ٘جهٖز د٤ٖ ػوه ٣ضرٌثٝؿ در٤ٖ ) ثُ٘و

ٖٓ ثُٔضن٤ٖٚٚ ك٢ ٓؾجٍ ٓؼ٤ٖ أٓجّ ٓؾٔٞػز ًذ٤ٌر ٖٓ ثُْٔضٌٕو٣ٖ صُوثً 

ٓررٖ هذررَ هجةررو ٣ضرر٠ُٞ ثهثًر ثُ٘وررجٓ , ٣ٝوررّٞ ًررَ ٕررن٘ ٓررٖ ثُٔضنٚٚرر٤ٖ 

إٛضٔجّ ثُؾًٜٔٞ ٝإصجفز دٔ٘جهٖز ؽجٗخ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔٞٝٞع ٝٛيث دوًٝٙ ٣غ٤ٌ 

ُْٔضٌٕو٣ٖ .  ثُلٌٙز ُِضلجػَ د٤ٖ ثُٔضن٤ٖٚٚ ٝثُ

 َٓث٣ج ثُ٘وٝر

إصجفررز ثُلٌٙررز ُِْٔضٌٕررو٣ٖ ُإلّررضٔجع ٝثُضؼررٌف ػِرر٠ آًثء ػرروه ٓررٖ  -ٔ

ُٔضن٤ٖٚٚ ٓٔج ٣َ٣و ٖٓ ؽيح إٗضذجْٜٛ ٝإعجًر إٗضذجْٜٛ دٔٞٝٞع  ثُنذٌثء ثُ

 .ثُ٘وٝر 

 ز ُِٔضن٤ٖٚٚ ٝٓ٘جهٖضْٜ . إصجفز ثُلٌٙز ُِْٔضٌٕو٣ٖ ُضٞؽ٤ٚ ثالّتِ - ٕ

صل٤و ثُ٘وٝر ك٢ ثُٔٞث٤ٝغ ثُض٢ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٓلٜٞٓز ُـجُذ٤ز ثُقج٣ٌٖٝ  - ٖ

ُٔضن٤ٖٚٚ .  ف٤ظ ٣ضْ ٓ٘جهٖز ثُٔٞٝٞع دٌجكز ؽٞثٗذٚ ٖٓ هذَ ثُ

 ٓقوهثس ثُ٘وٝر 

ؿجُذج ٓج ص٘ض٢ٜ ثُ٘وٝثس دوٕٝ ثُضـط٤ز ثٌُجك٤ز ُؾ٤ٔغ ثُٔٞث٤ٝغ  - ٔ

 ثُٔطٌٝفز ُِٔ٘جهٖز .

٥ًثء ٝإمضالف ٝؽٜجس ثُ٘ظٌ هو ٣ُؼ٤ن ثُضَٞٙ ث٠ُ فٍِٞ ٌٓٔ٘ز صذج٣ٖ ث - ٕ

 ٌُِِٖٔز  ) ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر (

٘ظٔج ػ٠ِ هًؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُٜٔجًر ك٢ إهثًر ثُ٘وجٓ   - ٖ ُٓ صضطِخ ثُ٘وٝر هجةوث 

 هو ٣نٌػ ثُ٘وجٓ ػٖ ثُٔٞٝٞع ثٌُة٢ْ٤ ث٠ُ ٓٞث٤ٝغ ؽجٗذ٤ز . - ٗ

 ص٘ظ٤ْ ثُ٘وٝر ٌٓثفَ 

 ٣وّٞ ثٌُٕٔو ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز دٔج ٢ِ٣ :ٌٓفِز ثالػوثه :  - ٔ

 صقو٣و ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر صقو٣وث هه٤وج دق٤ظ ٣ٌٕٞ ٓغ٤ٌث ٣ْضقن ثُٔ٘جهٖز . -آ 

إمض٤جً هجةوث ُِ٘وٝر ٣ض٤َٔ دجُنذٌر ٝثُٜٔجًر ك٢ إهثًر ثُ٘وجٓ ًٔج ٣ضٔضغ  -ح 

دذؼٜ ثُٚلجس ٓغَ ) إفضٌثّ ثُقج٣ٌٖٝ , ثُِذجهز ٌّٝػز ثُذو٤ٜ٣ز , ثالدضؼجه 

 ٤٤َ , ثُووًر ػ٠ِ ثُضؼذ٤ٌ ٝثُضِن٤٘ ( . ػٖ ثُضق

ُٔضن٤ٖٚٚ ثٌُلٞة٤ٖ ك٢ ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر . -س   إمض٤جً ثُ

َُٔٓغ فًْٞٞٛ ثُ٘وٝر . -ط   صقو٣و فؾْ ٝٗٞػ٤ز ؽًٜٔٞ ثُْٔضٌٕو٣ٖ ثُ

 ص٤ٜتز ثٌُٔجٕ ثُٔالةْ ُؼوو ثُ٘وٝر . -ػ 

ثالػالٕ ػٖ ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر ٌٝٓجٕ ٍٝٓجٕ إٗؼوجهٛج هذَ ٓور ًجك٤ز ٖٓ  -ؿ 

 ٗؼوجهٛج .إ

ص٤ٌَٖ ُؾ٘ز ٌٌّصج٣ًز ُضْؾ٤َ ٓج ٣وًٝ ك٢ ثُ٘وٝر ٖٓ ٓوضٌفجس ٝفٍِٞ  -ك 

 ٌُِِٖٔز ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر .

 ٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٓج ٢ِ٣ :ٌٓفِز ثُض٘ل٤ي : ٣ضْ ك - ٕ



 ٕٕ 

 إكضضجؿ ثُ٘وٝر ٖٓ هذَ ٓو٣ٌ ثُ٘وٝر فْخ ثُضٞه٤ش ثُٔقوه ِّلج . -آ 

 ػٖ ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر . ٣وّٞ ٓو٣ٌ ثُ٘وٝر دجُضقوط دل٣ؾجٍ -ح 

ُٔضن٤ٖٚٚ ُؾًٜٔٞ ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٖٓ هذَ ٓو٣ٌ ثُ٘وٝر . -س   صوو٣ْ ثُ

صوو٣ْ ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر ٖٓ هذَ ثُٔضن٤ٖٚٚ ث٠ُ ؽًٜٔٞ ثُْٔضٌٕو٣ٖ .  -ط 

 عْ ٣ذوأ ثُ٘وجٓ د٤ٖ ثُٔضن٤ٖٚٚ .

 صقو٣و أٝؽٚ ثالصلجم ٝثالمضالف د٤ٖ ثُٔضن٤ٖٚٚ ك٢ ٓٞٝٞع ثُ٘وٝر . -ػ 

ٍِٞ ثُٞثهؼ٤ز ثُٔو٘ؼز ُِْٔضٌٕو٣ٖ ٌُِِٖٔز ٓٞٝٞع ثُضَٞٙ ث٠ُ ثُق -ؿ 

 ثُ٘وٝر .

قو٣و ٓوٟ ٗؾجؿ ثُ٘وٝر أٝ كِٖٜج ز ثُضو٤٤ْ : ٣ضْ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز صٌٓفِ - ٖ

 ك٢ صقو٤ن ثُٜوف ثُٔضٞم٢ ٜٓ٘ج ٝأّذجح ىُي .

 ( ٣ٌٖٔٔ ص٤ٝٞـ ٣ٌٟوز ص٘ظ٤ْ ثُؾُِٞ ك٢ ثُ٘وٝر دجٌَُٖ ًهْ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُْٔضٌٕوٕٝ                                  

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٣ٞٝـ ٣ٌٟوز ص٘ظ٤ْ ثُقُِٞ ك٢ ثُ٘وٝر ًٔهْ )  ٌَٕ      
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ٓو٣ٌ  

 ثُ٘وٝر

 مذ٤ٌ

 مذ٤ٌ مذ٤ٌ

 مذ٤ٌ  



 ٕٖ 

 

ٌٔررٖ ٓرٖ مالُٜررج صٞٝر٤ـ ًجكررز ثُنطررٞثس ٣وٚرو دررٚ صِري ثُط٣ٌوررز ثُضر٢ ٣ُ      

ؼرر٤ٖ ُٔؾٔٞػررز ٓررٖ ثُْٔضٌٕررو٣ٖ دٜرروف صؼِرر٤ْٜٔ ثُضرر٢ صُضذررغ كرر٢  ُٓ أهثء ػٔررَ 

ُْٔضقوعز , ٣ٌٝٔرٖ ثّرضؼٔجٍ ٛريٙ ثُ ط٣ٌورز كر٢ ثالّج٤ُخ ٝثالكٌجً ثًَُثػ٤ز ثُ

س ثًَُثػ٤ررز أٝ ثّررضؼٔجٍ ٣ٌٟوررز ؽو٣ررور كررر٢ صٞٝرر٤ـ ٤ًل٤ررز ثّررضؼٔجٍ ث٥٥

ٝصؼضذرٌ ٓرٖ أٛرْ ثُطرٌم كر٢ ثُرضؼِْ أٝ ٌٓجكقرز آكرز , ثًَُثػز أٝ ٣ٌٟورز ١ً 

ٝثُٔٔجًّرررز ٝصٌْرررخ ثُٔرررضؼِْ ـ كٌٙرررز ثُرررضؼِْ ٓرررٖ مرررالٍ ثُؼٔرررَ صضررر٤ألٜٗرررج 

ٛرر٢ ٓررٖ أكٞررَ ٝ   ثُنذررٌثس ٝثُٜٔررجًثس ثُٞرر٣ًٌٝز ُِٜ٘ررٞٛ دئإلٗضجؽ٤ررز

 . ثُضؾ٣ٌخ  ٝثُضذ٢٘ (   ػ٤ِٔز ثُضذ٢٘ ثألم٤ٌر ) ٌٓفِض٢ ثُطٌم ك٢ ٌٓثفَ

ثُلالؿ أًغٌ ٖٓ فجّرز كر٢ ثُرضؼِْ  صذٌٍ أ٤ٔٛز ثُقوٍٞ ثإل٣ٞجف٤ز دئّضنوثّ   

ٓٔج ٣َْٜ كْٜ ٝصؼِْ ثُنذٌر ثُؾو٣ور ٝٛيث ٓج ؽؼِٜرج أكٞرَ ٣ٌٟورز صؼِر٤ْ كر٢ 

ثُٔؾضٔؼجس ثُوو٣ٔز ثُض٢ صٌصلغ ك٤ٜج ْٗذز ثأل٤ٓرز ٝٓضْٔرٌز دجُؼرجهثس ٝثُضوج٤ُرو 

ثُوو٣ٔز ٝثُض٢ ٣ٚؼخ إفوثط صـ٤ٌثس ٤ًِّٞز ك٤ٜج ًٔرج إٜٗرج صؼطر٢ ثُذرٌث٤ٖٛ 

ٌٕٔررو ٝثُلررالؿ دٚررالف٤ز ٝٓالةٔررز ثُنذررٌثس ثُؾو٣ررور ثُٞثٝررقز ٌُررَ ٓررٖ ثُ

 ٝثُض٤ٙٞجس ثإلًٕجه٣ز ُِضطذ٤ن صقش ثُظٌٝف ثُٔق٤ِز .

د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝثُلالؿ   ٣ٌٕٞ ثإلصٚجٍ ك٢ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٓذجٌٕثي ) ٝؽٜجي ُٞؽٚ (

أٓج دٌَٖ إٗلٌثه١ أٝ ػ٠ِ ٌَٕ ٓؾٔٞػجس ٙـ٤ٌر ُيُي ٣ٌٖٔ إػضذجًٛج ٖٓ 

جػ٢ . إٕ ثُـج٣ز ثألّج٤ّز ٖٓ ثإل٣ٞجؿ ثُقوِر٢ ٌٟم ثُضؼ٤ِْ  ثُلٌه١ أٝ ثُؾٔ

٢ٛ صؼِْ ثُلالف٤ٖ ٝصووّ ُْٜ ثُلٌٌر ثًَُثػ٤رز ثُؾو٣رور . ٝإٕ ٗؾرجؿ ثإل٣ٞرجؿ 

 ال ٣ؼ٢٘ إٔ ثُلالف٤ٖ صؼِٔٞث أٝ صذ٘ٞث ثُلٌٌر ثُؾو٣ور ًٔج ٣ؼضوو ثُذؼٜ  ثُقو٢ِ

 

 صنط٠٤ ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ : ٣ضٖٞٔ ثُضنط٠٤ ُض٘ل٤ي ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ ٓج ٢ِ٣ :

صقو٣رررو ثُٖٔرررٌِز : ٣ؾرررخ إٔ ٣ًٌُرررَ ثال٣ٞرررجؿ ثُقوِررر٢ ػِررر٠ فرررَ إفررروٟ  -ٔ

٣ٌٝٔررٖ صقو٣ررو ٛرريٙ ثُٖٔررٌِز ٣ٌٟررن ه٤ررجّ ثُٖٔررٌالس ثُٔٞؽررٞهر كرر٢ ثُٔ٘طوررز 

 ثٌُٕٔو دٔالفظز ثُٔ٘طوز ٝإٌٕثى ثالٛج٢ُ ك٢ صقو٣وٛج .

صقو٣و ثُٜٔرجًر :٣ؾرخ صقو٣رو ثُٜٔرجًر ثُٞثؽرخ إًْرجدٜج ُِْٔضٌٕرو٣ٖ كر٢  - ٕ

ثٌُٔؿررٞح صقو٤وٜررج ٓررٖ ثُؼ٤ِٔررز ثُضؼ٤ٔ٤ِررز .ٝػ٘ررو صقو٣ررو  ثُٔ٘طوررز ٝثالٛرروثف

 ثُٜٔجًر ٣ؾخ ٌٟؿ ثُضْج الس ثُضج٤ُز :

 ؟ ُِْٔضٌٕو٣ٖ ك٢ ثُٞهش ثُقجٌَٝٛ ٛيٙ ثُٜٔجًر ٣ًٌٝٝز  -آ 

 ؟ ك٢ ثُقوَ َٛ ٣ْضط٤غ ثُْٔضٌٕوٕٝ صؼِٜٔج ٝصطذ٤وٜج -ح 

 صطذ٤وٜج ػ٠ِ ٗطجم ٝثّغ ؟٣ٌٖٔ َٛ  -س 



 ٕٗ 

: ٣ؾررخ ثُقررٌٗ ػِرر٠ إٕررٌثى ؽٜٔررًٞ إٕررٌثى ؽٜٔررًٞ ثُْٔضٌٕررو٣ٖ  - ٖ

ثُْٔضٌٕررو٣ٖ كرر٢ صنطرر٠٤ ٝػررٌٛ ثأل٣ٞررجؿ ألٕ ىُرري ٣ُْررجػو ػِرر٠ ٣ٍررجهر 

 إٛضٔجّ ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٝإه٘جػْٜ دضطذ٤ن صِي ثُٜٔجًر .

ص٤ٜتررررز ثُٔررررٞثه ثُٔطِٞدررررز ُؼررررٌٛ ثال٣ٞررررجؿ : ٣ؾررررخ صقٞرررر٤ٌ ًجكررررز  - ٗ

 ور .ثُْٔضَِٓجس ٝثُٔؼوثس ثُض٢ صُْضنوّ ك٢ صطذ٤ن ثُط٣ٌوز أٝ ثُضو٤٘ز ثُؾو٣

ٝٝغ مطز ثُؼٌٛ : ٣ٝضْ ىُي دٞٝغ مطز صلٚر٤ِ٤ز ُط٣ٌورز ثُؼرٌٛ  - ٘

 طٞر .ٝصِن٤٘ ًَ م مطٞر  (  -) مطٞر 

ثُضو٣ًخ ػ٠ِ ثُؼٌٛ : ٣ؾخ إٔ ٣ضوًح ثٌُٕٔو ػِر٠ ص٘ل٤ري ثُط٣ٌورز أٝ  - ٙ

 ثُٜٔجًر دق٤ظ ٣ْضط٤غ ثُو٤جّ دض٘ل٤ي ثُؼٌٛ دوهز ٝدغوز صجٓز .

 

 ص٘ل٤ي ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ : ػ٘و ص٘ل٤ي ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ ٣ؾخ ٌٓثػجر ٓج ٢ِ٣ 

 إمض٤جً ثُٞهش ٝثٌُٔجٕ ثُٔالةْ ُض٘لذي ثال٣ٞجؿ . -ٔ

ص٘ظررر٤ْ ثُْٔضٌٕرررو٣ٖ دط٣ٌورررز صْرررٔـ ُِؾ٤ٔرررغ دٌ ٣رررز ّٝرررٔجع مطرررٞثس  -ٕ

 ثال٣ٞجؿ دٞٝٞؿ .

ُٓنضٌٚر ػٖ ثال٣ٞجؿ ٝ - ٖ  أ٤ٔٛضٚ ٝٓج ٤ّضْ ػٌٝٚ هذَ ص٘ل٤يٙ.صوو٣ْ كٌٌر 

مطررٞر ( ٓررغ ثالّررضٔجع  –إؽررٌثء ثال٣ٞررجؿ ٓررٖ هذررَ ثٌُٕٔررو ) مطررٞر  - ٗ

  ألّتِز ثُْٔضٌٕو٣ٖ ٝثالؽجدز ػ٤ِٜج .

صِنر٤٘ أ٤ٔٛرز ثُٜٔرجًر أٝ ثُط٣ٌورز ثُؾو٣رور ٓرٖ هذرَ ثٌُٕٔرو ٓرغ ص٣ٍٞرغ  -٘

 ثًُٖٔ٘ٞثس ثُض٢ صٞٝـ ثُٜٔجًر أٝ ثُط٣ٌوز إٕ ٝؽوس .

 صو٣ْٞ ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ : ٣ٝضْ ك٤ٚ ٓج ٢ِ٣

٘لي . -ٔ ُٔ  صقو٣و ؽٞثٗخ ثُوٞر ٝثُٞؼق ُا٣ٞجؿ ثُ

ُِٜٔرجًر ٣ٍجًر ثُْٔضٌٕو٣ٖ ثُي٣ٖ فٌٞٝث ثال٣ٞجؿ ٝٓالفظرز صطذر٤وْٜ  - ٕ

 صو٣ْٞ أهثةْٜ . أٝ ثُط٣ٌوز ٝ

 

 ٣ٞؽو ٗٞػجٕ ٖٓ ثإل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ ٛٔج :أٗٞثع ثال٣ٞجؿ ثُقو٢ِ :  

 

 إل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ ُط٣ٌوز ثُؼَٔ ) دجُٖٔجٛور ٝثُٔٔجًّز (ث -ٔ

ف ٛيث ثُ٘ٞع إ٠ُ ثُضؼِْ ٖٓ مالٍ ثُٖٔجٛور ٝثُٔٔجًّرز ثُلؼ٤ِرز ُِؼٔرَ ٣ٜو

ٟٝررٌم إؽٌثةررٚ ٝصؼضذررٌ ٛرريٙ ثُط٣ٌوررز ٓررٖ أٛررْ ٝأهرروّ ثُطررٌم كرر٢ صؼِرر٤ْ 

ٜٓررجًثس ًَٓػ٤ررز أٝ ٤َُ٘ٓررز ٝىُرري دو٤ررجّ ثٌُٕٔررو دئ٣ٞررجؿ ٤ًل٤ررز إؽررٌثء 

ثُنذٌر ثُؾو٣ور ٓغَ ٣ٌٟوز ؽو٣ور ًَُثػز ٓقٍٚٞ ٓؼ٤ٖ أٝ صوِر٤ْ ٕرؾٌر 

 ّ آُز .أٝ إّضنوث

 



 ٕ٘ 

 ٌٓثفَ ص٘ل٤ي ثُط٣ٌوز

 ٌٓفِز ثإلػوثه : -ٔ

ص٤ٜتز ْٓضَِٓجس ثُؼٌٛ : ٣ؾخ إػوثه مطز ُض٤ٜتز ثُْٔضَِٓجس ثُضر٢  -آ 

٣قضجؽٜج ثٌُٕٔو ك٢ ػٌٛ ثُنذٌر ثُؾو٣رور كٔرغالي ُضؼِر٤ْ ثُلالفر٤ٖ ٜٓرجًر 

فجٙرررور ٣ؾرررخ صرررٞك٤ٌ ًرررَ ثألهٝثس ٝثُْٔرررضَِٓجس ثُٔطِٞدرررز  إّرررضنوثّ

 ٝثُّٞجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز هذَ ثُؼٌٛ .

ص٤ٜتز أىٛجٕ ثُؾًٜٔٞ : إلعجًر إٛضٔجّ ثُؾًٜٔٞ ُِٖٔجٛور ٝثإلّرضٔجع  -ح 

 ٣ؾخ ٓالفظز ٓج ٢ِ٣ :

 

 ص٣ٍٞغ ثُلالف٤ٖ دٌَٖ ٣ْٔـ ً ٣ز ٓج ٣وّٞ دؼٌٝٚ ثٌُٕٔو ٖٓ  -أٝال  

 هذَ ثُؾ٤ٔغ          

 د٤جٕ أ٤ٔٛز ثُٜٔجًر ثُؾو٣ور ك٢ ػِْٜٔ ٝصلع٤ٌٛج ػ٠ِ ٣ٍجهر ثإلٗضجػ                -٤ج عجٗ 

 ٝصق٤ْٖ ظٌٝكْٜ.         

 ٌٟؿ دؼٜ ثإلّتِز ٝإؽٌثء ثُٔ٘جهٖجس هذَ ٝمالٍ ػٌٛ   -عجُغج  

 ثُٜٔجًر .        

 

 ٌٓفِز ثُؼٌٛ : - ٕ

ثُٔوٚٞه دجُؼٌٛ ٛٞ ٓج ٣وّٞ دٚ ثٌُٕٔو أٓجّ ؽٜٔرًٞ ثُلالفر٤ٖ ٓرٖ      

أؽَ صؼ٤ِْٜٔ ٜٓجًر ؽو٣ور ٣ٝؾخ  أمي ثألًٓٞ ثُضج٤ُز د٘ظٌ ثإلػضذرجً ػ٘رو 

 ػٌٛ ثُٔؼِٞٓجس أٝ ثُٜٔجًر ثُؾو٣ور ٢ٛٝ :

ررَ ٓررغ صٞؽ٤ررٚ دؼررٜ ثإلّررتِز    -أ   ّٚ ٕررٌؿ ٝصٞٝرر٤ـ ثُٜٔررجًر دٖررٌَ ٓل

 .ُٞٔجٕ كٜٜٔج ٖٓ هِذَ ثُؾًٜٔٞ 

إّرررضنوثّ ثُِـرررز ثُوثًؽرررز ُِؾٜٔرررًٞ ٝدْرررٌػز ٓ٘جّرررذز ٌُررر٢ ٣ٞرررٖٔ  -ح 

 إّض٤ؼجح ثُؾًُِٜٔٞلٌٌر .

ّرُٜٞز صؼِرْ ٤ٔز ثُغوز دلٗلْرْٜ ػرٖ ٣ٌٟرن د٤رجٕ صٖؾ٤غ ثُؾًٜٔٞ ٝص٘ -س 

 صِن٤٘ مطٞثس ثُٜٔجًر دؼو إٗضٜجء ثُؼٌٛ . -ط  . ثُٜٔجًر

 صٞؽ٤ٚ دؼٜ ثإلّتِز دؼو ثإلٗضٜجء ٖٓ ثُؼٌٛ . -ػ 

 

 ُضطذ٤ن ٝثُٔٔجًّز :ٌٓفِز ث -ٖ

ثُضطذ٤ن : ٣ؼ٢٘ إصجفز ثُلٌٙز ٌَُ كالؿ صطذ٤رن ثُٜٔرجًر صقرش ثإلٕرٌثف 

 ثُٔذجٌٕ ٌُِٕٔو ٢ٛٝ أْٛ ٌٓثفَ صؼِْ ثُنذٌر ثُؾو٣ور .



 ٕٙ 

 ػور ٌٓثس ٍُِٞٙٞ إ٠ُ أهثء ٓؼ٤ٖ  ثُٔٔجًّز : ٢ٛ صٌٌثً ثُو٤جّ دجُٜٔجًر

ُضقْرر٤ٖ ٝ ٣وررّٞ ثٌُٕٔررو دْٔررجػور ثُلررالؿ ٝصٚررق٤ـ ثألمطررجء إٕ ٝؽرروس 

 ْٓضٟٞ ثألهثء ٖٓ ف٤ظ ثُ٘ٞػ٤ز ٝثٌُْػز ٝثُوهز .

 ثُضو٣ْٞ :ٌٓفِز  - ٗ

ٝٗؼ٘رر٢ ٛ٘ررج دررجُضو٣ْٞ ٓؼٌكررز كجػ٤ِررز صؼِرر٤ْ ثُنذررٌثس ٝثُٜٔررجًثس ثُؾو٣ررور ٓررٖ  

 مررالٍ ثإل٣ٞررجؿ ثُقوِرر٢ ُِلالفرر٤ٖ ُذ٤ررجٕ ْٓررضٟٞ كٜررْ ثُٜٔررجًر ٝص٘ل٤رريٛج كرر٢

٤َُرررز ُرررذؼٜ ٓغرررَ ث٣َُرررجًثس ثُقو٤ِرررز أٝ ثُٔ٘ ثُقورررَ دئّرررضنوثّ ػرررور ٟرررٌم

ثُضلًررو ٓررٖ ٓرروٟ كٜررْ ثُٜٔررجًر ثُؾو٣ررور ٝ ثُلالفرر٤ٖ ثُرري٣ٖ فٞررٌٝث ثُؼررٌٛ

 ٝصطذ٤وٜج دٌَٖ ٙق٤ـ .

 ٗٞثف٢ هًٚٞ ثُط٣ٌوز :

هو ال ٣ضٞكٌ ثٌُٕٔروٕٝ ثألًلرجء ثُورجهًٕٝ ػِر٠ ثإلػروثه ٝثُض٘ل٤ري ُٜريٙ  -ٔ

 ثُط٣ٌوز .

 ػوّ ٓ٘جّذز ٛيٙ ثُط٣ٌوز ُؾ٤ٔغ ثُٔٞث٤ٝغ ثًَُثػ٤ز . -ٕ

 ثًصلجع صٌج٤ُق ثُط٣ٌوز ٝفجؽضٜج إ٠ُ ؽٜٞه ػج٤ُز ٖٓ هِذَ ثٌُٕٔو . - ٖ     

 

 ثإل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ دؼٌٛ ثُ٘ضجةؼ  -ٕ

صؼضذررٌ ٛرريٙ ثُط٣ٌوررز ٓررٖ ثُٔٔجًّررجس ثُوو٣ٔررز ثُضرر٢ إصذؼٜررج ثإلًٕررجه ثًَُثػرر٢ 

ٝفضرر٠ ٝهض٘ررج ثُقجٝررٌ كرر٢ ثُضؼِرر٤ْ ٝإٕ ثُـررٌٛ ثٌُة٤ْرر٢ ٛررٞ د٤ررجٕ أ٤ٔٛررز 

 ر ٝصلٞهٜج ك٢ ثإلٗضجػ ػ٠ِ ثألّج٤ُخ ثُوو٣ٔز .ثألّج٤ُخ ثًَُثػ٤ز ثُؾو٣و

 

 ٤َٔٓثس ثُط٣ٌوز .

 ص٣َو ه٘جػز ثُلالف٤ٖ دجُؼَٔ ثإلًٕجه١ . -ٔ

 ص٣َو عوز ثٌُٕٔو د٘لْٚ ٝثُوًٝ ثُي١ ٣ِؼذٚ ك٢ صط٣ٌٞ ف٤جر أَٛ ث٣ٌُق  -ٕ

صؼضذررٌ ٓررٖ أٛررْ ثُطررٌم ثُضؼ٤ٔ٤ِررز كرر٢ ثُٔؾضٔؼررجس ثُضرر٢ صض٤ٔررَ دئًصلررجع  -ٖ

 ْٗذز ثأل٤ٓز 

 وز .٤ًل٤ز ص٘ل٤ي ثُط٣ٌ

 صقو٣و ثُـٌٛ ثُوه٤ن ٖٓ ثإل٣ٞجؿ . -ٔ

إمض٤ررجً ثُلالفرر٤ٖ ثُرري٣ٖ ّرر٤وٕٞٓٞ دررجُؼٌٛ أٝ ّرر٤ؾ١ٌ ثُؼررٌٛ كرر٢  -ٕ

 فوُْٜٞ .

 ص٘ل٤ي ثإل٣ٞجؿ ثُقو٢ِ دْٔجػور ثُلالف٤ٖ ثُٔنضج٣ًٖ . -ٖ

ثإلػالٕ ػٖ ٗضجةؼ ثإل٣ٞجؿ دؾ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُٔذجٌٕر إل٣ٚرجٍ ثُ٘ضرجةؼ  -ٗ

 ألًذٌ ػوه ٌٖٓٔ ٖٓ ثُلالف٤ٖ .



 ٕ7 

ةؼ ثُط٣ٌوررز دٚررًٞر ْٓررضٌٔر أع٘ررجء ثُض٘ل٤رري ٝدؼرروٙ ُـررٌٛ صورر٣ْٞ ٗضررج - ٘

 ٓطجدوز ثُ٘ضجةؼ ثُٔضقووز ٓغ ثألٛوثف ثُٔنط٠ ُٜج .

 

 ٗٞثف٢ هًٚٞ ثُط٣ٌوز .

ٍٍ ٖٓ ثٌُلرجءر ٝثُٜٔرجًر صقضجػ إ٠ُ ٌٕٓو٣ٖ ًٍثػ٤٤ٖ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ػج -ٔ
 ٝثُض٘ل٤ي . ُإلػوثه

 صقضجػ ػ٤ِٔز ثإلػوثه إ٠ُ ٝهش ٣َٟٞ ٝإٌٓج٤ٗجس ػج٤ُز . -ٕ

صِؼخ ثُظٌٝف ثُؾ٣ٞز ٝثُذ٤ت٤ز هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ٗؾجؿ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ُريُي  -ٖ

 ال ٣ٌٖٔ ثُض٘ذؤ د٘ضجةؼ ثُؼَٔ . 
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 يىو انحمم  - 4
 

٣ؼو أفو ٌٟم صؼ٤ِْ ثُؾٔجػجس ثُض٢ صؾٔغ ك٢ إؽٌثءثصٜرج َٝٓث٣جٛرج ٟرٌم     

صؼِرررْ ثُؾٔجػرررجس ثألمرررٌٟ ٓغرررَ إ٣ٞرررجؿ ثُ٘ضرررجةؼ ٝثالؽضٔجػرررجس ثإلًٕرررجه٣ز 

ٝثُررٌفالس ثإلًٕررجه٣ز ٣ٜٝرروف ٣ررّٞ ثُقوررَ إُرر٠ إٟررالع ثُررًَثع ػِرر٠ ثُ٘ضررجةؼ 

ز ثُض٢ صَٞٙ إ٤ُٜج دؼٜ ثًَُثع ٗض٤ؾز صطذ٤رن ثُٔٔجًّرجس ثًَُثػ٤رز ثُقو٣غر

كرر٢ ثُؼٔررَ ثًَُٔػرر٢ ٝصلع٤ٌٛررج ػِرر٠ ٣ٍررجهر ثإلٗضررجػ ػِرر٠ أٓررَ صطذ٤وٜررج كرر٢ 

فوُْٜٞ  , ٝهو ٣طذن ٣ّٞ ثُقوَ كر٢ ٓقطرجس ثُذقرٞط ثًَُثػ٤رز أٝ ثُٔرَثًع 

 ثُق٤ٌٓٞز ثُ٘ٔٞىؽ٤ز .

 كٞثةو ٣ّٞ ثُقوَ 

 ثالصٚجٍ دؼوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثًَُثع دٞهش ٝثفو . -ٔ

 ال صقضجػ ث٠ُ ّٝجة٠ ٗوَ ػو٣ور . -ٕ

 ًَُِثع ٖٓجٛور ٗضجةؼ صطذ٤ن ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز ك٢ ثًَُثػز .صض٤ـ  - ٖ

 

 ٣ّٞ ثُقوَ هٞثػو إػوثه 

ٔ -  ُٔ  ضجفز .٣ؾخ إٔ ٣نط٠ ُض٘ل٤ي ٣ّٞ فوَ ٖٝٔ ثالٌٓج٤ٗجس ثُ

 ٣ؾخ ثٕ صضْْ ثُنطز دجٌُٔٝٗز ُٔٞثؽٜز ثُضـ٤٤ٌثس ثُطجًةز . - ٕ

 ثُقوَ .٣ؾخ ص٤ّٞغ ٗطجم ثُٖٔجًًز ثُٔق٤ِز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضنط٠٤ ٤ُّٞ  - ٖ

 ؽؼَ ػ٤ِٔز ثُضنط٠٤ ٤ُّٞ ثُقوَ ٓؾجال صؼ٤ٔ٤ِج ُِْٔضٌٕو٣ٖ ٝثُٔ٘لي٣ٖ . - ٗ

 ٝٝغ أٛوثف ؽ٣ٌٛٞز ٝفِٞال ػ٤ِٔز صوجدَ فجؽجس ثُْٔضٌٕو٣ٖ . - ٘

 

 أٗٞثع ٣ّٞ ثُقوَ : ٛ٘ضي ٗٞػجٕ ٖٓ ٣ّٞ ثُقوَ ٛٔج :

 

٣ّٞ ثُقوَ ث٢ُّٔٞٔ : ٣ٝؾ١ٌ ػجهر ػ٘و ثُضؾ٤َٜ ًَُثػز ٓقٍٚٞ ٓؼ٤ٖ  -ٔ

و ثُقٚجه ُرذؼٜ ثُٔقجٙر٤َ ثُٜٔٔرز ًجُق٘طرز ٝثُٖرؼ٤ٌ ٣ٌٝرٕٞ ص٘ل٤ريٙ أٝ ػ٘

ٖٓ هذَ ثٌُٕٔوٕٝ ثًَُثػ٤ٕٞ ٝثُوجهر ثُٔق٤ِرٕٞ ٣ٌٝرٕٞ إ٣ٞرجفج دجُٔٔجًّرز 

 أٝ دؼٌٛ ثُ٘ضجةؼ أٝ ثالع٤ٖ٘ ٓؼج .

٣ررّٞ ثُقوررَ ثُْرر١ٞ٘ : ٣ٝنضِررق ػررٖ ثُّٔٞرر٢ٔ كرر٢ إٕ ثإلػرروثه ال ٣وضٚررٌ  -ٕ

ؼ كو٠ دَ صؾ١ٌ ك٤ٚ أٗرٞثع ٓنضِلرز ػ٠ِ ثإل٣ٞجؿ دجُٔٔجًّز أٝ ػٌٛ ثُ٘ضجة

 ٖٓ ثألٖٗطز ثإلًٕجه٣ز دق٤ظ ٣ٚذـ ٣ٞٓج فجكال ُِو٣ٌز أٝ ثُ٘جف٤ز ًِٜج. 

 

 

 



 ٕ9 

 : ّ ثُقوَ ص٘ظ٤ْ ٣ٞمطٞثس 

 إمض٤جً ٣ّٞ ثُقوَ ك٢ كضٌر ال ٣ٌغٌ ك٤ٜج ثُؼَٔ ثًَُٔػ٢ أٝ ثُٔ٘جّذجس . -ٔ

فرٍٞ ٌٓرجٕ ٍٝٓرجٕ إهجٓرز  ػوو إؽضٔجع ٓرغ ثُورجهر ثُٔق٤ِر٤ٖ ألّضٖرجًصْٜ - ٕ

 ٣ّٞ ثُقوَ

     درر٤ٖ ثٌُٕٔررو ٝث٤ُٜتررجس ٝثُٔ٘ظٔررجس ثُٖررؼذ٤ز كرر٢ ثُٔ٘طوررز   ػوررو إؽضٔررجع -ٖ

 ػ٠ِ ثُٖٔجًًز ٝثُْٔجٗور ثُٔجه٣ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘ز . ُقغْٜ

 .      إمض٤جً ثُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ى١ٝ ثُنذٌر ٝثُٜٔجًر ُضنط٠٤ ٝص٘ل٤ي ٣رّٞ ثُقورَ - ٗ

 ذوأ ػِٜٔج دجُوػج٣ز ثُالٍٓز ٤ُّٞ ثُقوَ .ص٤ٌَٖ ُؾ٘ز ُض٘ظ٤ْ ثألػٔجٍ ص  - ٘

 ثالصٚجٍ دجُٔٞظل٤ٖ ٝثُض٤ْ٘ن ٓؼْٜ فٍٞ ٓٞٝٞع ٣ّٞ ثُقوَ ٝٓٞػوٙ . - ٙ

ثًّجٍ ثُوػٞثس ٤ُِٜتجس ٝثالكٌثه ثُٖٔض٤ًٌٖ ك٢ ص٘ل٤ي ٣ّٞ ثُقوَ ٣ُٝؼ٤ٖ  - 7

 ُْٜ ٌٓجٕ ٍٝٓجٕ ثُض٘ل٤ي .

 ٓور ًجك٤ز . ثإلػالٕ ػٖ ٣ّٞ ثُقوَ ك٢ ّٝجةَ ثإلػالّ ثُٔضجفز ٝهذَ  - 8

 ػَٔ الكضجس ِٝٓٚوجس ػ٠ِ ثُطٌم ثُٔؤه٣ز إ٠ُ ٌٓجٕ ثالفضلجٍ .  - 9

 ٣َٝه ثٌُٔجٕ دٌٔضخ إّضؼالٓجس ك٤ٚ ػوه ًجك٢ ٖٓ ثُٔطذٞػجس ثُض٢   -ٓٔ

 صـط٢ ثُٖ٘جٟ ثُي١  صٞٔ٘ٚ ٣ّٞ ثُقوَ .     

ص٣َٝررو ثُوررجهر ٝثٌُٕٔررو٣ٖ ثُرررًَثػ٤٤ٖ دؼالٓررجس ٤ٔٓررَر ٤ُْررَٜ ػِررر٠   -ٔٔ

 .ثُضؼٌف ػ٤ِْٜ  ثَُٝثً

 َ ُؾ٘ز ثإلػوثه ٝثُض٘ظ٤ْ ك٢ ٜٗج٣ز ٣ّٞ ثُقوَ صو٣ْٞ ثُؼَٔ ثُي١ صْ ٖٓ هذ -ٕٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖٓ 

 

 انشحالت اإلسشادية  - 5

٢ٛ ه٤جّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُلالف٤ٖ صقش إٌٕثف ثٌُٕٔرو ثًَُثػر٢ د٣َرجًر       

إ٠ُ إفوٟ ٓقطجس ثُذقٞط ثُضطذ٤و٤ز ثًَُثػ٤ز أٝ إفوٟ ثَُٔثًع ثُ٘ٔٞىؽ٤ز 

ُٖٔررجٛور ٗضررجةؼ إّررضنوثّ ثألّررج٤ُخ أٝ ثألكٌررجً ثًَُثػ٤ررز ثُقو٣غررز كرر٢ ٓٞثهررغ 

 ص٘ل٤يٛج .

إٕ ٛررريٙ ثُط٣ٌورررز ثإلًٕرررجه٣ز ص٤ٜرررب ُِرررًَثع ثُلٌٙرررز ُٖٔرررجٛور ثُقورررجةن   

ٝثالّضلجهر ٖٓ ثُ٘وجٕجس ثُض٢ صوًٝ أع٘جء ث٣َُرجًر ٝإّرضنوثّ ثُقرٞثُ ُٔؼٌكرز 

ٗضجةؼ إّضنوثّ ثُٔٔجًّجس ثًَُثػ٤ز ثُقو٣غرز ثُضر٢ صطذرن كر٢ د٤ترجس ًٍثػ٤رز 

ُضـ٤٤ررٌ كرر٢ ٟذ٤ؼ٤ررز كٜرر٢ درريُي صغ٤ررٌ إٛضٔررجّ ثُررًَثع ُٔظررجٌٛ ثُضورروّ ٝٗضررجةؼ ث

ْٓرررضٟٞ ثإلٗضرررجػ ٝصذؼرررظ كررر٤ْٜ ًٝؿ ثالٗررروكجع ٝثٌُؿذرررز كررر٢ إمض٤رررجً دؼرررٜ 

 ثألّج٤ُخ ثًَُثػ٤ز ٝٓقجُٝز صؾ٣ٌخ دؼٜٞج ك٢ ٓ٘جٟن ػِْٜٔ  .

 

 َٓث٣ج ثٌُفالس ثالًٕجه٣ز  :

 صٞكٌ ٓووثً ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثًَُثػ٤ز . -ٔ

ٗقرٞ      صْجػو ػ٠ِ إفوثط صـ٤٤ٌثس ٤ًِّٞز ٌٓؿٞدز ك٢ إصؾجٛرجس ثُرًَثع  -ٕ

 ثُْٔضقوعجس ثًَُثػ٤ز ألٜٗج صْض٘و ػ٠ِ ٓذوأ ثإله٘جع دجُٖٔجٛور .

 ص٢ٔ٘ ًٝؿ ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثًَُثع دجإلٝجكز إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُضٌك٢ٜ٤ . -ٖ

 ص٣َو ٖٓ عوز ثًَُثع دجٌُٕٔو ثًَُثػ٢ ٝثُٞٙج٣ج ثًَُثػ٤ز ثُقو٣غز .  -ٗ

 

ٌٓثػرجر  ُـٌٛ صقو٤ن ٣ٍجًر ٗجؽقز ٝصقو٤ن ثألٛوثف ثٌُٔؽٞر ٜٓ٘ج ٣ؾرخ  

 ٓج ٢ِ٣ :

 ِٞح ٣ٍجًصٜج ٝإدالؽ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ص٣ٌٚـ ٖٓ ثُؾٜجس ثُٔط  -ٔ

 ٛوف ث٣َُجًر . ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػٖ      

 ػَٔ دٌٗجٓؼ ٌٓضٞح دنطز ٝأٛوثف ثٌُفِز ٝٓٞػوٛج .  -ٕ

 ص٤ٜتز ّٝجةَ ثُٔٞثٙالس ثُالٍٓز ٝأٓجًٖ ثٌُثفز ٝثُـيثء .  -ٖ

 ٠ ٓؾج٤ٓغ .إىث ًجٕ ػوه ثًَُثع ًذ٤ٌث ٣ؾخ صو٤ْْٜٔ إُ  -ٗ

 ػوو إؽضٔجع ػجّ ك٢ ٜٗج٣ز ثٌُفِز ُٔ٘جهٖز ٓج ٕجٛوٝٙ ٝصو٣ْٞ ثٌُفِز .  -٘

 

 

 

 

 



 ٖٔ 

 

 طشائك االتصال انجًاهيشية

 

إٕ ثالػضٔررجه ػِرر٠ ثُطررٌم ثُلٌه٣ررز ٝثُؾٔجػ٤ررز كرر٢ ثُضؼِرر٤ْ ثإلًٕررجه١       

ُٞفوٛٔج ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌصو٢ درلهثء ثُؼٔرَ ثإلًٕرجه١ إُر٠ ثُْٔرضٟٞ ثُٔطِرٞح 

ٝثُٜٔجّ ثُِٔوجر ػ٠ِ ػجصوٚ ك٢ ص٤َٙٞ ًّجُضٚ إ٠ُ ًجكز ثألكرٌثه ٝثُٔؾضٔؼرجس 

ػضٔرو ثإلًٕرجه ثُي٣ٖ ْٛ دقجؽز ٓجّز ُِضـ٤رٌ ثالهضٚرجه١ ٝثالؽضٔرجػ٢ ُريُي أ

 ثًَُثػ٢ ك٢ ٌٖٗ ًغ٤ٌ ٖٓ ًّجةِٚ ػذٌ ٌٟم ثالصٚجٍ ثُؾٔج١ٌ٤ٛ .

٣ٌررٕٞ ثالصٚررجٍ كرر٢ ٟررٌم ثُضؼِرر٤ْ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛررز ؿجُذررج دٚررًٞر ؿ٤ررٌ ٓذجٕررٌر  

٣ٌٕٝٞ ثالصٚجٍ دئصؾجٙ ٝثفو  ٝٗجهًث ٓج ٣ضقٍٞ ثُٔٚوً إ٠ُ ْٓضوذَ ًٔج ٛٞ 

 ثُقجٍ ك٢ ٌٟم ثُضؼِْ ثُلٌه١ ٝثُؾٔجػ٢ .

صٚررجٍ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛررز كرر٢ صٞػ٤ررز ؽٔررج٤ٌٛ ثُررًَثع ُاكٌررجً صل٤ررو ٟررٌم ثال     

ثًَُثػ٤ررز ثُقو٣غررز ُـررٌٛ صذ٤ٜ٘ررج أٝ فررغْٜ ػِرر٠ ثٌُٔجكقررز كرر٢ فجُررز إٙررجدز 

ٓقج٤ِْٜٙ دج٥كجس ثًَُثػ٤ز ًٔج إٗٚ مالٍ ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز ٣ضْ ٗورَ 

 ثُٔؼِٞٓجس ُضـ٤٤ٌ إصؾجٛجس أػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ ثًَُثع 

٣ز ال صوَ أ٤ٔٛز ػٖ ثُطرٌم ثُلٌه٣رز ٝثُؾٔجػ٤رز إٔ كجػ٤ِز ثُطٌم ثُؾٔج٤ٌٛ  

دَ صضلٞم ػ٤ِٜج ك٢ دؼٜ ثُوٍٝ ثُٔضووٓز ف٤ظ إٔجً ) ٢ِْ٤ً ٤ٛٝرٌٕ ( كر٢ 

ًضررجدْٜ ) ثإلًٕررجه ثًَُثػرر٢ ( كرر٢ ثُٞال٣ررجس ثُٔضقررور إٕ ٓورروثً ثُضررلع٤ٌ كرر٢ 

% ٟٝررٌم  8ٔ - 7ٔثُطررٌم ثُلٌه٣ررز ) ٣ٌٟوررز ثالصٚررجٍ ثُٖنٚرر٢ ( دِررؾ 

%  8ٖ% ٟٝررٌم ثالصٚررجٍ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛررز دِررؾ  ٕ٘ثالصٚررجٍ ثُؾٔجػ٤ررز دِررؾ 

% ٓررٖ ٓؾٔرررٞع ثُضررلع٤ٌ ثٌُِررر٢ ُطرررٌم  9ٔٝفوررن ثالصٚرررجٍ ثُـ٤ررٌ ٓذجٕرررٌ 

ثالصٚجٍ ٝصنضِق ٛيٙ ثُْ٘خ ػجهر دئمضالف ثُٔؾضٔؼرجس فْرخ ظرٌٝف ًرَ 

 ٓؾضٔغ .

٢ٌُ صؤه١ ٌٟم ثالصٚجٍ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز ثُ٘ضجةؼ ثٌُٔؽٞر ٜٓ٘ج الدو ٖٓ ٌٓثػرجر 

 ٓج ٢ِ٣  :

 

 ه صقو٤وٚ : ثُٜوف ثٌُٔث - ٔ

هررو ٣ٌررٕٞ ثُٜرروف إعررجًر إٛضٔررجّ ثُٔررَثًػ٤ٖ ُلٌررٌر ؽو٣ررور أٝ إصؾجٛررجس      

إ٣ؾجد٤ز ٓغَ إّرضنوثّ ث٤ُٔرجٙ دٖرٌَ إهضٚرجه١ أٝ ص٤ٔ٘رز ػرجهثس ٌٓؿٞدرز ٓغرَ 

إّضغٔجً ػجةو ثًَُٔػز ك٢ ٖٓج٣ًغ أمٌٟ أٝ صؼِرْ ٜٓرجًر ٓغرَ إهثٓرز ّرجفذز 

 ضقو٤وٚ .ثألٛوثف ثُٔيًًٞر ثُط٣ٌوز ثُٔالةٔز ُٛيٙ كٌَِ ٖٓ 

 

 



 ٖٕ 

 

 ٌٓثػجر ٟذ٤ؼز ثُؾًٜٔٞ:  - ٕ

٣ؾررررخ ٌٓثػررررجر ثُؾٜٔررررًٞ ثُْٔررررضٜوف ٓررررٖ ف٤ررررظ ْٓررررض٣ٞجصْٜ ثُضؼ٤ٔ٤ِررررز   

ٝثالهضٚررجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ررز ٝثُنذررٌثس ثُضرر٢ ٣ٔضٌِٜٞٗررج ٝثُورر٤ْ ثُضرر٢ ٣قِٜٔٞٗررج 

  ٝثُضوج٤ُو ثُْجةور ك٢ ثُٔؾضٔغ .

 ٤َٓثس ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز :

 ٖٓ ثٌُٕٔو٣ٖ . ال صقضجػ إ٠ُ أػوثه ًذ٤ٌر - ٔ

 إٗنلجٛ صٌج٤ُلٜج ٓوجًٗز دجُلٞثةو ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ صقووٜج . - ٕ

٣ٌٖٔ إ٣ٚرجٍ ثُٔؼِٞٓرجس ثُر٠ ؽٔرج٤ٌٛ ثُرًَثع ثُري٣ٖ ٣ٚرؼخ ثُٞٙرٍٞ  - ٖ

 ِز ثإلٌٓج٤ٗجس ثُذ٣ٌٖز ٝثُٔجه٣ز إ٤ُْٜ ٗض٤ؾز ثُظٌٝف ثُذ٤ت٤ز أٝ ثُؾـٌثك٤ز أٝ ه

 ٓقوهثس ٌٟم ثُضؼ٤ِْ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز :

 ٤ل٤ز ص٤ٜتز ٝإػوثه ثُٔجهر صقضجػ ث٠ُ ٌٕٓو٣ٖ ىٝ ٜٓجًر ػج٤ُز ك٢ ً - ٔ

 دجٌَُٖ ثُي١ ٣ؤه١ إ٠ُ صؼ٤ِْ ثُؾًٜٔٞ . ٝػٌٜٝج     

ػررروّ صرررلع٤ٌ دؼرررٜ ثُطرررٌم ٓغرررَ ثُذرررٌثٓؼ ثإلىثػ٤رررز ٝثُضِل٤ٗٞ٣َرررز كررر٢  - ٕ

ال صضررررٞكٌ ُررررو٣ٜج أؽٜررررَر أّررررضالّ , أٝ ثُٔطذٞػررررجس كرررر٢  ثُٔؾضٔؼررررجس ثُضرررر٢

 ك٤ٜج ْٗذز ثأل٤ٓز .ثُٔؾضٔؼجس ثُض٢ صٌصلغ 

 ٣ٌٕٞ ثالصٚجٍ دلصؾجٙ ٝثفو ٓٔج ال ٣قون ثُضلجػَ د٤ٖ ثٌُٕٔو ٝثًَُثع . - ٖ

 

 

 أنىاع طشائك انتعهيى انجًاهيشية 

 

 انثشايج اإلراعية اإلسشادية :  - 1

٣ؼضذٌ ثٌُثه٣ٞ ٓٚوً ُِضٌك٤ٚ ٝثألمذرجً ٝثُٔؼِٞٓرجس ُريُي ٣ٌٔرٖ أّرضنوثٓٚ   

ثًَُثػ٤رررز ثُْٔرررضقوعز ٝص٣َٝرررو ثُرررًَثع  كررر٢ أعرررجًر أٛضٔرررجّ ثُرررًَثع ُاكٌرررجً

دجُٔؼِٞٓجس ثُؾو٣ور ٓٔج ٣وكؼْٜ ُطِخ ثُض٤ٝٞـ ٖٓ ثٌُٕٔو ثًَُثػر٢ كلعرجًر 

أٛضٔجّ ثُرًَثع ٛر٢ ثٌُٔفِرز ثألُٝر٠ ٓرٖ ٌٓثفرَ صذ٘ر٢ ثُٔذضٌرٌثس ثًَُثػ٤رز 

ٝك٢ ٌٓفِض٢ ثالٛضٔجّ ٝثُٞػ٢ ٣ذرٌٍ أ٤ٔٛضٜرج كر٢ ٝٙرُٜٞج ُؾ٤ٔرغ ْٓرضٔؼ٢ 

ٝؿ٤ررٌ أ٤ٓرر٤ٖ ًٍثػ٤رر٤ٖ أٝ ؿ٤ررٌ ًٍثػ٤رر٤ٖ ٝهررو ثُذررٌثٓؼ ثإلىثػ٤ررز ٓررٖ أ٤ٓرر٤ٖ 

  ٞ ٕ دؼررٜ ثُررًَثع ٙرروثهز ؿ٤ررٌ ٓذجٕررٌر ٓررغ ثُٔرري٣غ ثُرري١ ٣ْررٔؼٞٗٚ هثةٔررج ٣ٌرر

٣ضقرروط ػررٖ ٖٓررجًِْٜ دط٣ٌوررز ٟذ٤ؼ٤ررز ٝدرروٕٝ صٌِررق ٓٔررج ٣رروكؼْٜ ُٔضجدؼررز 

 ثُذٌٗجٓؼ .

 

 



 ٖٖ 

 

 ثألًٓٞ ثُض٢ ٣ؾخ ٌٓثػجصٜج ك٢ ثُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز :

 

 ٓٞػو إىثػز ثُذٌٗجٓؼ :   - ٔ

٣ؾررخ صوررو٣ْ ثُذٌٗررجٓؼ ثإلًٕررجه١ كرر٢ ٓٞثػ٤ررو ٓ٘ضظٔررز ٝٓقرروهر ف٤ررظ إٕ    

ثُذٌٗررجٓؼ ثُرري١ ٣ورروّ كرر٢ ٝهررش ٓقرروه ٣ٌٔررٖ إٔ ٣ضجدؼررٚ ثُررًَثع ٝهررو ٝؽررو إٕ 

أكٞررَ ثُٔٞثػ٤ررو إلىثػررز ثُذررٌثٓؼ ثإلًٕررجه٣ز ٛرر٢ كرر٢ ثُٚررذجؿ هذررَ مررٌٝػ 

 ثُلالؿ ُِؼَٔ ٝك٢ ٝهش ثٌُثفز ظٌٜث أٝ دؼو إٗضٜجء ثُؼَٔ ْٓجءث . 

 

 ور إىثػز ثُذٌٗجٓؼ :ٓ  - ٕ

٣ؾخ صو٤ْْ ثُذٌٗجٓؼ ثإلىثػ٢ إ٠ُ كضٌثس ه٤ٌٚر ٢ٌُ ال ٣َٔ ثُْٔرضٔغ ٝإٔ   

( هه٤وز ًٔج  ٘ٔأكَٞ ٓور إّضٔجع ُٔؼظْ ثألٕنجٗ ُِذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز ٢ٛ ) 

 . ( ههجةن 8 - ٙأْٜٗ ال ٣لِٕٞٞ ثإلّضٔجع إ٠ُ ثُقو٣ظ أًغٌ ٖٓ ) 

 

 ٓجهر ثُذٌٗجٓؼ :  - ٖ

ثع دجُٔؼِٞٓرجس ثًَُثػ٤رز ثُقو٣غرز ٝثألمذرجً فرٍٞ ٗؾرجؿ ٣ٌٖٔ ص٣َٝو ثًَُ   

صطذ٤ن ٓٔجًّز ًٍثػ٤رز ٓؼ٤٘رز كر٢ ٓ٘طورز ًٍثػ٤رز ٓؼ٤٘رز أٝ ٓؼِٞٓرجس ػرٖ 

 ثُطوِ ٝثُْٞم .

 

 ٤ًل٤ز صوو٣ْ ثُذٌٗجٓؼ  :  - ٗ

 ٣ٌٖٔ صوو٣ْ ثُذٌٗجٓؼ ثإلىثػ٢ ك٢ ًٙٞر أٝ أًغٌ ٖٓ ثًُٚٞ ثُضج٤ُز :

٣رضٌٖٔ ٓرٖ ٕرٌؿ مذٌصرٚ دجُِٜؾرز ٓوجدِز ٕن٤ٚز أٝ ٓ٘جهٖز ٓرغ ٓرَثًع   -أ 

ث٣ٌُل٤ررز ثُضرر٢ ٣ضوذِٜررج ثُررًَثع , ٝػِرر٠ ٓورروّ ثُذٌٗررجٓؼ صٞؽ٤ررٚ أّررتِز صْررجػو 

ثَُٔثًع ػ٠ِ ثُضقوط ٓغَ    ٤ًق ؟  ٝٓجىث ؟  ٝٓضر٠ ؟  ُضؾ٘رخ ثإلؽجدرز ح) 

 ٗؼْ ( أٝ ) ال ( ػ٠ِ أّتِز ثُٔي٣غ ٝثالدضؼجه ػٖ ثألّتِز ثُٖن٤ٚز َُِٔثًع .

كٌررجً ثًَُثػ٤ررز ثُؾو٣ررور أٝ ٓٞٝررٞػجس ىثس أفجه٣ررظ ٓذجٕررٌر ػررٖ ثأل -ح 

 أ٤ٔٛز ك٢ 

 ثُؼ٤ِٔز ثإلٗضجؽ٤ز ٣ٝلَٞ إٔ صٌٕٞ ٛيٙ ثألفجه٣ظ ه٤ٌٚر هوً ثإلٌٓجٕ .     

 ثإلؽجدز ػٖ أّتِز ثًَُثع ثُٔووٓز ُِذٌٗجٓؼ .  -س 

 ٓلٌٌر ٤ٓٞ٣ز ػٖ ثإلػٔجٍ ثًَُٔػ٤ز ثُٞثؽخ ص٘ل٤يٛج ك٢ ثُقوَ .  -ط 
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 ييزات انطشيمة  :

 ج٤ٗز ثٍُٞٙٞ ث٠ُ أػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ ثًَُثع دلٌّع ٝهش ٝأهَ ًِلز .إٌٓ - ٔ

صٞػ٤ز ثًَُثع ٝؽِخ أٗضذجْٜٛ ُٔٞثؽٜز ثُظرٌٝف ثُطجًةرز ٓغرَ إٗضٖرجً   - ٕ

 آكز .

 ٤ِّٝز كؼجُز أل٣ٚجٍ ثُٔؼِٞٓجس ًَُِثع ثأل٤٤ٖٓ . - ٖ

٣ٌٖٔ إٌٔثى ثًَُثع  أٝ ثُوجهر ثُٔق٤ِر٤ٖ كر٢ صورو٣ْ كورٌثس ٓرٖ ثُذٌٗرجٓؼ  - ٗ

 ظل٢ ػ٤ِٚ ٗٞػج ٖٓ ثُٞثهؼ٤ز .ٓٔج ٣

 

 لصىس انطشيمة  :

ػوّ صٞكٌ ٓقطجس ثُذرظ ثُٔق٤ِرز ٝدجُضرج٢ُ ٣ٚرؼخ إػروثه دٌٗرجٓؼ ٓالةرْ  - ٔ

 ُؾ٤ٔغ ثُٔ٘جٟن 

 ثالػضٔجه ػ٠ِ فجّز ثُْٔغ كو٠ ٝإٕ أ١ ص٣ٖٞٔ ٣ؤعٌ ػ٠ِ كْٜ ثٌُّجُز   - ٕ

 ثالصٚجٍ دئصؾجٙ ٝثفو ٣ٝٚؼخ ػ٠ِ ثًَُثع صٞؽ٤ٚ أّتِز ٌُِٕٔو . - ٖ

هو ٣٘ٚخ إٛضٔجّ ثُلالؿ ػ٠ِ ثُذٌثٓؼ ثُضٌك٤ٜ٤ز ٝثألمذجً ثُؼجٓز ٝإٛٔجٍ  - ٗ

 ثُذٌثٓؼ ثالًٕجه٣ز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .
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 انثشايج انتهفزيىنية  - 2

 

صؼضذٌ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٖٓ ثُطٌم ثُقو٣غز ك٢ ثُضؼِْ ثإلًٕرجه١ ثُؾٔرج١ٌ٤ٛ       

ألٕ ظًٜٞٛررج هررو ثهضررٌٕ دررجُغًٞر ثُؼ٤ِٔررز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ررز ثُضرر٢ ٕررٜوصٜج أؽٜررَر 

 ثإلًّجٍ ٝثالّضالّ ُِذظ ثُضِل٢ٗٞ٣َ  .

إٕ ثُذٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َز ثإلًٕجه٣ز صؼضذٌ ٣ٌٟوز ثصٚجٍ ٖٓ ؽجٗخ ٝثفرو أال    

ُطرررٌم ُالصٚرررجٍ ثُٖنٚررر٢ ثُٔذجٕرررٌ ألٕ ٖٓرررجٛو١ ثُذرررٌثٓؼ إٜٗرررج ثهرررٌح ث

ثُضِل٤ٗٞ٣َز ٣ْضنوٕٓٞ فجّض٢ ثُْٔغ ٝثُذٌٚ ك٢ إٓ ٝثفرو إٝرجكز إُر٠ ىُري 

كلٕ ثُذٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َز صض٤َٔ دٞؽٞه ػٌ٘ٚ ثُقًٌز ثُي١ ٣ؼط٢ ثُٔٞٝرٞع 

ثُي١ ٣ض٘جُٝٚ ثُذٌٗجٓؼ ًٙٞر ٓطجدوز ُِٞثهغ ٓٔج ٣ؼٍَ صلع٤ٌٛرج ثُضؼ٤ِٔر٢ ًٔرج 

ٌُٕٔوٕٝ ٖٓ مالٍ ثُذرٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َرز ػرٌٛ ثُؼ٤ِٔرجس ثًَُثػ٤رز ٣ضٌٖٔ ث

دًٚٞصٜج ثُق٤ز ألػوثه ًذ٤ٌر ٖٓ ثًَُثع دروال ٓرٖ ثّرضنوثّ ٟرٌم ثإل٣ٞرجؿ 

ثُقو٢ِ ًٔج إٕ ثُضِل٣َرٕٞ ٣رٞكٌ كٌٙرز صٌرٌثً صؾرجًح ثإل٣ٞرجؿ ثُقوِر٢ كر٢ 

ف٤ٖ ٣ٚؼخ صٌٌثًٛج ك٢ ثُقوَ إٝجكز إ٠ُ أٌٓج٤ٗز ػٌٛ ٛيٙ ثإل٣ٞرجفجس 

ًح ( هذرررَ دوث٣رررز ثُّٔٞرررْ دلضرررٌر ٓ٘جّرررذز إلصجفرررز كٌٙرررز ُِرررًَثع ) ثُضؾرررج

 ُٖٔجٛوصٜج ٝٓ٘جهٖضٜج ٝإٌٓج٤ٗز صطذ٤وٜج .

 

 انششوط انىاجة يشاعاتها في انثشايج انتهفزيىنية :
ُذرررٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َرررز ٓٞثػ٤رررو ثُذرررٌثٓؼ : ٝؽرررو إٕ أفْرررٖ ٓٞػرررو ُذرررظ ث  - ٔ

 ثُْٔجء . ثإلًٕجه٣ز ٛٞ

ثُٔ٘جّذز ُِذٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َز ثإلًٕجه٣ز ٢ٛ ٗٚرق ٓور ثُذٌٗجٓؼ : ثُٔور   - ٕ

 ّجػز .

 ٓجهر ثُذٌٗجٓؼ :  ٣ٌٖٔ صوو٣ْ ًجكز ثُنذٌثس ٝثألكٌجً ثًَُثػ٤ز .    - ٖ

 صوو٣ْ ثُذٌٗجٓؼ : ٣ٌٖٔ صوو٣ْ ثُذٌٗجٓؼ ثُضِل٢ٗٞ٣َ دلفو ثًُٚٞ ثُضج٤ُز :  - ٗ

 ٓلٌٌر أّذٞػ٤ز صذ٤ٖ ثألػٔجٍ ثُقو٤ِز مالٍ ثألّذٞع .  -أ 

 ػجةِز كالف٤ز ص٘جهٔ ثُٖٔجًَ ثًَُثػ٤ز .  -ح 

 صٔغ٤ِ٤جس ِْْٝٓالس إؽضٔجػ٤ز ٣ًل٤ز.  -س 

 أؿج٢ٗ ٣ًل٤ز .  -ط 

 

 

 

 

 



 ٖٙ 

 يزايا انثشايج انتهفزيىنية اإلسشادية : 

٣ٌٔررٖ صوررو٣ْ أٗررٞثع ٓنضِلررز ٓررٖ ثُنذررٌثس ثًَُثػ٤ررز ٝثإلْٗررج٤ٗز ًٝٔررج   - ٔ

 صقوط ك٢ ثُطذ٤ؼز .

إُر٠ أٓرجًٖ ٓنضِلرز ٝٓض٘رجعٌر ٣ٚرؼخ  ٣ٌٖٔ ص٤َٙٞ ثٌُّجُز ثإلًٕرجه٣ز  - ٕ

 إ٤ُٜج دجّضنوثّ ثُطٌم ثألمٌٟ . ثٍُٞٙٞ

صؼضذررٌ ثُذررٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َررز ٣ٌٟوررز ٓالةٔررز ٝكؼجُررز ُاكررٌثه ٝثُؾٔجػررجس   - ٖ

 ثُض٢ صٌصلغ ك٤ٜج ْٗذز ثأل٤ٓز .

٣ٌٖٔ ثُضقٌْ كر٢ ّرٌػز ػرٌٛ ثألٕر٤جء ٝأٌٓج٤ٗرز صٌذ٤ٌٛرج ٓٔرج ٣ٌٔ٘٘رج   - ٗ

 ثُٜٔٔز .ٖٓ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثأل٤ٕجء 

٣ٌٔرٖ ػررٌٛ ثُؼ٤ِٔرجس ٝثألفرروثط ثُضر٢ صْررضـٌم ٝهضرج ٟرر٣ٞال كر٢ ٓررور   - ٘

 ه٤ٌٚر .

 لصىس انطشيمة :

 ػوّ صٞكٌ أؽَٜر ثُضِل٣َٕٞ ) أؽَٜر ثالّضالّ ( ُؾ٤ٔغ ثًَُثع . - ٔ

ٙررؼٞدز أػرروثه دررٌثٓؼ صِل٤ٗٞ٣َررز إًٕررجه٣ز صررضالةْ ٓررغ إفض٤جؽررجس ًجكررز  - ٕ

 ز ٝثالهضٚجه٣ز .ثُٔؾضٔؼجس ثُٔق٤ِز ٝظٌٝكٜج ثالؽضٔجػ٤

صقضرررجػ ػ٤ِٔرررز أػررروثه ثُذرررٌثٓؼ ثُضِل٤ٗٞ٣َرررز إُررر٠ ٝهرررش ٝؽٜرررو ٝأٓرررٞثٍ  - ٖ

 ٜٝٓجًثس مجٙز ُٖٔ ٣وّٞ دلػوثهٛج ٝص٘ل٤يٛج .

ًغ٤ررٌ ٓررٖ ثُررًَثع ٣لٞررِٕٞ ٖٓررجٛور ثُذررٌثٓؼ ثُضٌك٤ٜ٤ررز ػِرر٠ ثُذررٌثٓؼ  - ٗ

 ثًَُثػ٤ز  .

 

 انًطثىعات اإلسشادية - 3

صٖررَٔ ثُٔطذٞػررجس ثإلًٕررجه٣ز ًررَ ٓررج ٣ؼضٔررو ػِرر٠ ثٌُِٔررز ثٌُٔضٞدررز كرر٢      

إ٣ٚجٍ ثٌُّجُز ثإلًٕرجه٣ز إُر٠ ؽٜٔرًٞ ثُرًَثع ٝثٌُرٞثهً ثًَُثػ٤رز ٝصٌرٕٞ 

 ٛيٙ ثُٔطذٞػجس دلٌٕجٍ ٓنضِلز ٝصْٚٔ فْخ ثُٜوف ثٌُٔثه صقو٤وٚ ٜٓ٘ج .

 صوْْ ثُٔطذٞػجس ثإلًٕجه٣ز 

 فْخ ٓٞػو إٙوثًٛج : - ٔ 

 ٢ٛٝ ثُٔطذٞػجس ثُض٢ صٚوً ك٢ ٓٞثػ٤و ٓ٘ضظٔز . :س ه٣ًٝز ٓطذٞػج  -أ 

ٓطذٞػجس ؿ٤ٌ ه٣ًٝز : ٝٛر٢ ثُضر٢ ٣رضْ إٙروثًٛج فرجٍ ظٜرًٞ ثُقجؽرز  -ح 

 ث٠ُ ىُي .

 فْخ ٜٓٞٔٞٗج : - ٕ

ثُٖ٘ررٌر  ثإلًٕررجه٣ز ثُنل٤لررز ) ثُٔط٣ٞررز ( ٝٛرر٢ ػذررجًر ػررٖ ًٝهررز ٝثفررور  - آ

 صضٖٞٔ ٓؼِٞٓجس ػٖ كٌٌر ٝثفور أٝ ظجٌٛر ٓؼ٤٘ز .



 ٖ7 

ثُٖ٘رررٌر ثإلًٕرررجه٣ز : ٝٛررر٢ ػذرررجًر ػرررٖ ًض٤رررخ ٙرررـ٤ٌ ٣ض٘رررجٍٝ ٕرررٌؿ  - ح

ثُؼ٤ِٔرررجس ثًَُثػ٤رررز ُٔقٚرررٍٞ ًٍثػررر٢  ٓؼررر٤ٖ ٓرررغال صٞٙررر٤جس ًٍثػرررز 

ص٤ٙٞجس ًٍثػز ٓقٍٚٞ ثُوطٖ أٝ ثُؼ٤ِٔجس ثُنجٙرز  ٓقٍٚٞ ثُق٘طز  أٝ

دًَثػز ٗٞع ٖٓ إٔؾجً ثُلجًٜز  ٝصٌضخ ػجهر  دِـز ٝثٝقز ٝٓلٜٞٓرز ٣ٌٔرٖ 

 كٜٜٔج ٖٓ هذَ ثًَُثع .

ثٌُٖ٘ر ثإلمذج٣ًز صٚروً ػرجهر ٓرٖ ٤ٛترز أٝ ٓؤّْرز صٜروف ثُر٠ صـط٤رز  - س

 ٖٗجٟجصٜج ُـٌٛ إٟالع ثُؾًٜٔٞ ػ٤ِٜج ٝثالّضلجهر ٜٓ٘ج .

ثُٔؾِز ثًَُثػ٤ز : ٢ٛٝ ٖٓ ثُٔطذٞػجس ثُض٢ صضٖٞٔ ػٌٛ ٓٞثٝر٤غ       - ط

دجُؼٔرَ ثًَُثػر٢ ٝثُوْرْ دًٚٞر ٓذجٌٕر ٝٓؼِٞٓجس ٓنضِلز هْْ ٜٓ٘ج ٣ضؼِن 

دجإلٝررجكز إُرر٠ ٓٞثٝرر٤غ  دٚررًٞر ؿ٤ررٌ ٓذجٕررٌر دجُؼٔررَ ثًَُثػرر٢ , ٌث٥مرر

صن٘ ثُؾٞثٗخ ثالهضٚرجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤رز ٝثُضٌك٤ٜ٤رز ُـرٌٛ صّٞر٤غ ثُغوجكرز 

ثًَُثػ٤ررز . ٝصٚرروً ػررجهر ٛرريٙ ثُٔؾررالس  ثُؼجٓررز ُؾٜٔررًٞ ثُررًَثع ٝثٌُررٞثهً

ػٖ ٤ٛتز أٝ ٓؤّْز دًٚٞر ه٣ًٝز أّذٞػ٤ز أٝ ٗٚق ٣ٌٜٕز أٝ كٚر٤ِز أٝ 

 ٣ّٞ٘ز .

 ات انًطثىعات اإلسشادية :ييز

 صؼضذٌ ٓٚوًث ٓٞعٞهج ُِٔؼِٞٓجس ألٕ ثًَُثع ٣غوٕٞ دٔج ٛٞ ٌٓضٞح . - ٔ

 صٜج ٝهش ثُلٌثؽ ٝثٌُؽٞع إ٤ُٜج ػ٘و ثُقجؽز .٣ٌٖٔ هٌثء - ٕ

 صٌَٔ ٝص٣َو ٖٓ كجػ٤ِز ثُذٌثٓؼ ثإلًٕجه٣ز ثألمٌٟ ًجُذٌثٓؼ ثإلىثػ٤ز  - ٖ

 ٝثُضِل٤ٗٞ٣َز .     

ذ٤ج ُٔررج صقوررن ٓرٖ أٛرروثف صؼ٤ٔ٤ِرز ٓوجًٗررز دررجُطٌم صٌج٤ُلٜرج ٓ٘نلٞررز ْٗر - ٗ

 ثألمٌٟ .

 

 يحذدات انطشيمة 

 ؿ٤ٌ ٓ٘جّذز ًَُِثع ثأل٤٤ٖٓ ٝه٢ِ٤ِ ثُضؼِْ .  - ٔ

 صقضجػ إ٠ُ ٓؼوثس ٝأؽَٜر ٟذجػز ك٢ ثًٌَُٔ ثإلًٕجه١ .  - ٕ

ثُٔؼِٞٓجس ٝثُذ٤جٗجس ثًُٖٔ٘ٞر صلمري ٙرلز ثُؼ٤ٓٞٔرز ُريُي هرو ال صرضالةْ   - ٖ

 ز ُؾ٤ٔغ ثُٔ٘جٟن .ٝثُظٌٝف ثُٔق٤ِ

 صضطِخ ؽٜوث ًٝلجءر ك٢ ثُضنط٠٤ ٝثُضق٣ٌٌ ٝثُض٣ٍٞغ .  - ٗ

صضطِررخ ٌٓثؽؼررز ٝصؾو٣ررو دلّررضٌٔثً ٌُرر٢ صْررج٣ٌ ثُذقررٞط ٝثُْٔررضؾوثس   - ٘

 ثُؼ٤ِٔز .

٣ـلَ ًغ٤ٌ ٖٓ ثٌُضجح ثُْٔرضٟٞ ثُضؼ٤ِٔر٢ ُِورجًا ثُٔٞؽٜرز إ٤ُرٚ ثُٖ٘رٌر   - ٙ

 أٝ ثُٔؾِز أٝ ٓوٟ إُٔجٓٚ دجُِـز ٝٓوٟ هوًصٚ ػ٠ِ كٜٜٔج . 
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 انًعاسض انزساعية   - 4

 

صٖرر٤ٌ ًِٔررز ٓؼررٌٛ إُرر٠ ٓؾٔٞػررز ٓررٖ ثألٕرر٤جء ٌٓصذطررز ٓررغ دؼٞررٜج        

ٌٝٓصذز صٌص٤ذج ٓؼ٤٘ج ُضقو٤ن ؿٌٝج ٓؼ٤٘ج . ٣ٝؼضذٌ ثُٔؼٌٛ ثًَُثػر٢ ُورجءث 

صؼ٤ٔ٤ِج إ٣ٞجف٤ج ُـٌٛ إدٌثٍ ثُٔ٘ؾَثس ثُل٤٘ز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ُضوو٣ْ ثًُٖٔٞر 

 ٝصذجهٍ ثُنذٌثس د٤ٖ ثًَُثع ٝثَُثة٣ٌٖ ف٤ظ ٣ورّٞ ثُؼرجًٛ دضٞٝر٤ـ ٗضرجةؼ

ٝثالّرررضنوثّ ثألٓغرررَ ُّٞرررجةَ ثإلٗضرررجػ ُنوٓرررز ثإلٗضرررجػ        ثُذقرررظ ثُؼِٔررر٢ 

ثًَُثػرر٢ ًٔررج ٝٗٞػررج . ًٝرريُي أّررِٞح صنرر٣َٖ ثُٔررٞثه ٝثُضٚرر٤٘غ ثُـرريثة٢ 

 ........  ثُل 

 أنىاع انًعاسض انزساعية :

ثُٔؼجًٛ ثًَُثػ٤ز ث٣ًٌَُٔز : ٢ٛٝ ثُضر٢ صورجّ ػِر٠ ثُْٔرضٟٞ ثُور٢ٓٞ  - ٔ

ثألهطجً أٝ ٌٓثًرَ ثُٔروٕ ثٌُة٤ْر٤ز ٣ْٝرجْٛ ك٤ٜرج  ٣ٌٕٝٞ ٓٞهؼٜج ك٢ ػٞثْٙ

ًجكز ث٤ُٜتجس ٝثُٔؤّْجس ثُضر٢ ُٜرج ػالهرز ٓذجٕرٌر أٝ ؿ٤رٌ ٓذجٕرٌر دجُوطرجع 

 ثًَُثػ٢ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُوطٌ دجُض٤ْ٘ن ٓغ ؽٜجٍ ثإلًٕجه ثًَُثػ٢ .

ثُٔؼجًٛ ثُٔق٤ِرز ) ثإله٤ٔ٤ِرز ( صورجّ ػِر٠ ْٓرضٟٞ ثإلهِر٤ْ أٝ ثُٔقجكظرز  - ٕ

تررجس ٝثُٔؤّْررجس ثُٔق٤ِررز ) ثإله٤ٔ٤ِررز ( ثُضرر٢ ُٜررج ػالهررز ٝصْررجْٛ ك٤ٜررج ث٤ُٜ

ٓذجٕررٌر أٝ ؿ٤ررٌ ٓذجٕررٌر دجُوطررجع ثًَُثػرر٢ دجُضْ٘رر٤ن ٓررغ ؽٜررجٍ ثإلًٕررجه 

 ثًَُثػ٢ .

ثُٔؼجًٛ ثُٖن٤ٚز ٌُِٕٔو٣ٖ ثُرًَثػ٤٤ٖ : ٝٛريٙ ثُٔؼرجًٛ ٣ورّٞ دٜرج  - ٖ

ٝثإلػوثه ُٜج ثٌُٕٔرو ثًَُثػر٢ ُؼرٌٛ ٓرج ٛرٞ ْٓرضؾو كر٢ ثُؼٔرَ ثًَُثػر٢ 

٘ذجص٢ ٝثُق٤ٞث٢ٗ ٝصْٚٔ ٛيٙ ثُٔؼجًٛ دق٤ظ ٣ٌٖٔ ٗوِٜج ٖٓ ٓ٘طوز دٖو٤ٚ ثُ

 ٣ًل٤ز إ٠ُ أمٌٟ ٖٝٔ ثُٔقجكظز .

 كيفية جزب انزواس نهًعشض : 

إمض٤جً ٕرؼجً ُِٔؼرٌٛ ٣نجٟرخ ثُٖٔرجٛو ٕنٚر٤ج ٓغرَ ) ٛ٘رج صؾرو فرَ  - ٔ

 ٌُِٖٔضي أٝ ٛيث ٢ٕء ُي ..... ثُل(

ثُٔؼٌٝٝجس َُِٝثً ٣ؾخ إٔ ٣ٞكٌ ًَ ؽ٘جؿ ثٌُٕٔو٣ٖ ثُٔؤ٤ِٖٛ ٌُٖؿ  - ٕ

 ٝثإلؽجدز ػٖ أّتِضْٜ .

إمضٚرررجً ثُٔرررٞثه ثٌُٔضٞدرررز إُررر٠ أهٗررر٠ فرررو ٌٓٔرررٖ ٝإّرررضنوثّ ثُؼذرررجًثس  - ٖ

ٝثإلٕجًثس ثُض٢  صؼذٌ ػٖ ثُلٌٌر ثُٖٔ٘ٞهر ٝؽؼَ أُٞثٕ ثُقٌٝف ٝثفؾجٜٓج 

 ٓنضِلز ُؾِخ إٛضٔجّ 

 ثَُثة٣ٌٖ .      
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مْٔرز أهروثّ ؽؼَ ثُٔؼٌٝٝجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٗظرٌ ثَُثةر٣ٌٖ ٝ دئًصلرجع  - ٗ

ف٤ظ إٕ ثُٔٞثه ثُضر٢ صؼرٌٛ ػِر٠ إًصلرجع أهرَ ٓرٖ عالعرز أهروثّ أٝ أًغرٌ ٓرٖ 

 ٣ٚؼخ ٖٓجٛوصٜج ٝثُضوه٤ن ك٤ٜج .   أهوثّ ّذؼز

 ٣ؾخ ٓالفظز ثألًٓٞ ثُضج٤ُز :   - ٘

ؽؼَ ثإلٝرجءر دٚرًٞر ؿ٤رٌ ٓذجٕرٌر دق٤رظ صر٘ؼٌِ ػِر٠ ثُٔؼٌٝٝرجس   -أ 

 ٝؿ٤ٌ ظجٌٛر ُؼ٤ٖ ثَُثةٌ . 

 دٚ ثَُثةٌ ػ٘و ٓومَ ثُٔؼٌٛ أٝ ٣ٌٟن ثُنٌٝػ . إدٌثٍ ٓج ٣ٜضْ  -ح 

ػررٌٛ ثُٔررٞثه دضِْْررَ ٓ٘جّررخ ٝدلصؾررجٙ ٝثفررو ٝدرروٕٝ ٍٝث٣ررج ٝثّررؼز   -س 

 ٓٔضور دؼ٤وث .

 

 ييزات انًعاسض انزساعية :

 صؼضذٌ أًغٌ ثُطٌم ٓالةٔز ُِٔؾضٔؼجس ثُض٢ صٌصلغ ك٤ٜج ْٗذز ثأل٤ٓز .  - ٔ

 ٓج ٛٞ أكَٞ . صؼَٔ ػ٠ِ ًٝؿ ثُٔ٘جكْز د٤ٖ ثألكٌثه ٝػٌٛ  - ٕ

 صل٤و ك٢ ص٣ْٞن ثُٔ٘ضؾجس ثًَُثػ٤ز دجإلٝجكز إ٠ُ ٜٓٔضٜج ثُضؼ٤ٔ٤ِز  - ٖ

 

  لصىس انطشيمة :

 صٌج٤ُلٜج ػج٤ُز ْٗذ٤ج .  - ٔ

 صقضجػ إ٠ُ ؽٜٞه ًذ٤ٌر ك٢ ثإلػوثه ٝثُض٘ل٤ي .  - ٕ

صقضجػ إ٠ُ صؾو٣و ْٓضٌٔ ٣ٝؾخ ػوّ صٌٌثًٛج ك٢ ثُٔ٘طوز دوٕٝ إفوثط   - ٖ

 ٤ٜج .صـ٤٤ٌثس ؽ٣ٌٛٞز ك
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  EXTENSION  CAMPOINGS انحًالت اإلسشادية    

 

ثُقِٔز ثإلًٕجه٣ز : ٢ٛ أّضنوثّ أًغٌ ٖٓ ٣ٌٟوز ) ػور ٌٟم ( إًٕجه٣ز ك٢  

ٝهرررش ٝثفرررو ُٔٞٝرررٞع ٝثفرررو ) كٌرررٌر  ٝثفرررور ( ٤ُرررضؼِْ دؼرررٜ أٝ ؿجُذ٤رررز 

 ثُْٔضٌٕو٣ٖ ك٢ ٝهش ٝثفو ٓ٘جّخ ُٜيٙ ثُلٌٌر .

عالعررز ٟررٌم كر٢ ثُقِٔررز ثالًٕررجه٣ز أًغرٌ صررلع٤ٌث ٓررٖ أّررضنوثّ  ٝإٕ أّرضنوثّ  

٣ٌٟوض٤ٖ ٝ إٔ ثّضنوثّ أًدؼز ٌٟم أفْٖ ٓرٖ أّرضنوثّ عالعرز ٟرٌم ٌٝٛريث 

ًِٔج ٍثه ػوه ثُطٌم ثُْٔضنوٓز كر٢ ثُقِٔرز ثإلًٕرجه٣ز ًجٗرش ثُلجةرور أًغرٌ . 

أ١ ٣ٌٕٞ ثُضلع٤ٌ ٌٟه٣ج ٓغ ػوه ثُطرٌم ثُْٔرضنوٓز دٖرٌٟ أّرضنوثّ ثُطرٌم 

 ذز ٝك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ ٝإٔ ٣ٌٕٞ أّضنوثّ ثُط٣ٌوز دجٌَُٖ ثُٚق٤ـ .ثُٔ٘جّ

 

 ستخذايها في انحًهة اإلسشادية :طشق االتصال انتي يًكن إ

ٌٟم ثالصٚجٍ ثُلٌه١ : ٓغرَ ث٣َُرجًثس ثُقو٤ِرز ٝث٤َُُ٘ٔرز ٝثُنطجدرجس   - ٔ

 ًَُِثع .

ٟررٌم ثالصٚررجٍ دجُؾٔجػررجس : ٓغررَ ثالؽضٔجػررجس ثإلًٕررجه٣ز ٝثإل٣ٞررجؿ  - ٕ

 ُقو٢ِ .ث

ٟررررٌم ثالصٚررررجٍ دجُؾٔررررج٤ٌٛ : ٓغررررَ ثُذررررٌثٓؼ ثإلىثػ٤ررررز ٝثُضِل٤ٗٞ٣َررررز  - ٖ

 ٝثُٔطذٞػجس .

٣ؾخ إمض٤جً ثُطٌم ثُٔالةٔز ُٔٞٝٞع ثُقِٔز ٟٝذ٤ؼز ثُؾًٜٔٞ ثُْٔضٜوف  

دجُقِٔز كٔغال ٣ٌثه ثُو٤جّ دقِٔز إًٕجه٣ز ) ُٔوجٝٓز ىدجدز ثُلجًٜز ( كلٗرٚ ٣ٌٔرٖ 

 إمض٤جً ثُطٌم ثُضج٤ُز :

جّ د٣َجًر ٕنٚر٤ز ُِٔ٘رجٟن ثُضر٢ ص٘ضٖرٌ ك٤ٜرج ث٥كرز ٝثُضؼرٌف ػِر٠ ثُو٤  - ٔ

 ثُطٌم ثُض٢ ٣ْضنوٜٓج ثُلالفٕٞ ُٔوجٝٓز ٛيٙ ث٥كز .

ُٔق٤ِر٤ٖ ٝػروه ٓرٖ ثُرًَثع إًّجٍ مطجدرجس ٕنٚر٤ز ُؼروه ٓرٖ ثُورجهر ث  - ٕ

 ٤ًل٤ز ٓوجٝٓز ث٥كز . ُضؼ٤ِْٜٔ

 ز ٓوجٝٓز ث٥كز ػوو إؽضٔجػجس ٓغ ثُوجهر ثُٔق٤٤ِٖ ُوًثّز ثُٔٞهق ٤ًٝل٤  - ٖ

أّررضنوثّ ثُذررٌثٓؼ ثإلىثػ٤ررز ٝثُضِل٤ٗٞ٣َررز ُضٞٝرر٤ـ مطررٌ ث٥كررز ٤ًٝل٤ررز   - ٗ

 ٓوجٝٓضٜج .

 ص٣ٍٞغ ًٖٓ٘ٞثس إًٕجه٣ز ك٤ٜج ٌٟم ٌٓجكقز ث٥كز .  - ٘

ثإلّرررضؼجٗز دج٤ٌُِرررجس ٝثُٔؼجٛرررو ثًَُثػ٤رررز ٝثُٔؤّْرررجس ثُضؼ٤ٔ٤ِرررز   - ٙ

 ثُٔنضِلز ك٢ ثُٔ٘طوز  ٝثُض٢ صٜضْ ك٢ ٌٓجكقز ث٥كز .

 

 



 ٗٔ 

 صياغة األهذاف :

صٚرررجؽ ثألٛررروثف ثُو٣ٌذرررز ثُٔررروٟ ٝثُذؼ٤رررور ثُٔررروٟ ػِررر٠ ٝرررٞء ثُضـ٤٤رررٌثس 

 صٌٕٞ ثألٛوثف ػ٠ِ ثُ٘قرٞ ثُضرج٢ُ  ثُٔضٞهؼز , كٔغال ) ُٔوجٝٓز  ىدجدز ثُلجًٜز (

 ثألٛوثف ثُو٣ٌذز ثُٔوٟ ٢ٛ :  - ٔ

 ٓوجٝٓز ث٥كز دٌجكز ثُطٌم ٝثُّٞجةَ ثُٔضجفز .  -أ         

 إصنجى ثإلفض٤جٟجس ُِٞهج٣ز ٖٓ ٛيٙ ث٥كز . -ح        

 صو٣ًخ ثًَُثع ػ٠ِ ٤ًل٤ز ٓوجٝٓز ث٥كز . -س        

 ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٔٞثػ٤و ثُٔ٘جّذز ُٔوجٝٓز ث٥كز . -ط        

 

 ثألٛوثف ثُذؼ٤ور ثُٔوٟ ٢ٛ  :  - ٕ

 ثُوٞجء ػ٠ِ ث٥كز .   -أ       

 ٣ٍجهر إٗضجؽ٤ز ثُلجًٜز .  -ح      

 جهر ثُومَ ثُو٢ٓٞ .٣ٍ  -س      

 

ُـرٌٛ ص٘ل٤ري فِٔرز إًٕرجه٣ز ٗجؽقرز ٍ ) ٓوجٝٓرز ىدجدرز وضع خطةة انعًةم : 

 ثُلجًٜز ( ٣ؾخ إٔ صضٖٞٔ مطز ثُؼَٔ ٓج ٢ِ٣ : 

صقو٣ررو ثُررًَثع ثُرري٣ٖ دقجؽررز إُرر٠ صطذ٤ررن ٛرريٙ ثُقِٔررز ٓررغال ) ًٍثع  -ٔ

ثُقٔٞرر٤جس ( ٝثُوررجهر ثُٔق٤ِرر٤ٖ ٝثُؼٔررجٍ ثُررًَثػ٤٤ٖ ٝثُٖررذجح ثُرري٣ٖ 

 ثُقِٔز  . ٣ْجػوٝٗ٘ج ك٢

صٞٝرر٤ـ ثألٛرروثف ٓررٖ ثُقِٔررز ُؾ٤ٔررغ ثُررًَثع ٝثُٖٔررض٤ًٌٖ كرر٢ ص٘ل٤رري  -ٕ

 ثُقِٔز .

 صقو٣و ثٌُّجةَ ثإلًٕجه٣ز ثُض٢ صضالةْ ٓغ إّضؾجدجس ثًَُثع . -ٖ

 إمض٤جً ه٘ٞثس ثالصٚجٍ ثُٔ٘جّذز ُ٘وَ صِي ثٌُّجةَ . -ٗ

ػٔرررَ ؽرررروٍٝ ٍٓ٘رررر٢ ٌُجكررررز إؽررررٌثءثس ثُقِٔررررز . ٝصقو٣ررررو ثألٖٗررررطز  -٘

ؽررٌثءثس ثُٔضنررير ُض٘ل٤رريٛج ثإل٢ ًررَ أّررذٞع ٝثإلًٕررجه٣ز  ٌُررَ ٣ررّٞ ٝكرر

 ٝثُضؾ٤َٜثس ثُٔطِٞدز .

 ٝٝغ ٝهش ٓقوه ُٜ٘ج٣ز ثُقِٔز  . -ٙ

٤ٓٞ٤ُز ٝثألّذٞػ٤ز فْخ مطرز ٖٗطز ثإلًٕجه٣ز ث٣ضْ ص٘ل٤ي ثال تنفيز انحًهة :

 ثُٔٞٝٞػز ٖٝٔ ثُضٞه٤ضجس ُٜيٙ ثألٖٗطز.ثُؼَٔ 

ثُٔضنررير ٝثُ٘ضررجةؼ دؼررو ص٘ل٤رري ثُقِٔررز ٣ررضْ صورر٣ْٞ ثإلؽررٌثءثس  تمةةىيى انحًهةةة :

ثُٔضٌصذررز ٓررٖ ص٘ل٤رري ٛرريٙ ثُقِٔررز , ٣ٌٝٔررٖ ٣ٍررجًر فوررٍٞ ثُررًَثع ُذ٤ررجٕ ٓرروٟ 

 إّضؾجدضْٜ ُضِي ثُقِٔز ٝثإلؽٌثءثس ثُٔضنير ُٔوجٝٓز ث٥كز .

 


