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 المقدمة:

إلفددهإلريأ ة دد ريهع يأيدد إلإلريعأ يدد يعدداإلرشادددألكإلريمددألكيأهإل ددرإلائدداإلري تددألي إلريهددهإلدة ةددهإلت   ددألإل دد ك إل    ددأل إل
ودهأثد إلئد  إلإلريجأل عد يد إلإرنهأأليد إلإلط  د ور هأألعيدألإلإلونفسديألإلريطأليبإلامألكيأيدألإلإلب ةألءريجأل عي إلوذيكإلان ألإلدعةهإلإل

ي ددامإل   يدد إلوطأ ةألددد إلإلوفددمإل ددألإلبأليجأل عدد ئافدد إل ددرإلرايه ددأل إلإلفددهإل سددألتا إلريطأليددبإلت دد إل دديأل  إلري تأليدد 
وذيدكإل درإلإلمفئ دألابأيسد إلريطد  إلوإلإلئد رإلري دا ت يكإلفهإلد ق مإلإلإلري تألي ويس اإلفهإلبةألءإل جهأع إلودهأث إلئ  إلإل

يد إلدعثدد  إلودديخ إلو دد ي إلإددديك إلريسددبألاإلريهدهإلإل وإزريدمددألكيأهإلريخدل إل سدألتاد إلت دد إلريهميداإل ددمإلرية دألمإل
  .ي إلئافإ

 األكاديمي:اإلرشاد  رؤية 

إل.ورشق يأهريأسه ي رإلريأ  هإلإلت  إلي طلاإلإلريمألكيأهرشادألكإلإلدقاياإلخا أل إلإلفهإل   يألك إلوريهأري

 :األكاديمياإلرشاد   رسالة 

إلجدألا إليطأليدبإل أل عد إلري داوكإلريلدأأليي إلفدهإلريأإلوريأسدألتا دقامإلريةصحإلإلإلو  ف  ،إلإل أل عي إلكرتأ إلإلب ئ د ف  إلإلإل
خدا أل إلريةهدألي إلوريهميداإل دمإلري يدأل إلريجأل عيد إل درإلخدل إلبد ر  إلوإلإلإلافضد ي  ص  إلت د إلإلإلإلريع أي إلوريل صي 

إل هة ت .إلامألكيأي إادألكإلإل

 أهداف اإلرشاد األكاديمي:

ي ا إلب نأل  إلرشادألكإلريمألكيأهإلإي إلدجس اإل ألنبإلاييسإل رإلاؤي إلريجأل ع إلواسأليه ألإلوذيكإلبإتألن إلريطأليبإل
تل  ألإلتل دألإلنألفعدأل،إلويثأد إلتدرإلدقداياإل    دأل إلفألت د إل درإلت  إلة إل لكلد إلريمألكيأي إلوري  صإلت  إل

ابةألءإلري طرإلوبةألد ،إل  وكيرإلبأليع اإلورشيأألنإلوريأ ألار إلي ألألات إلفهإلبةألءإلريأجهأمإلريأع فده،إلويأكدرإلد ايداإل
إلاب زإلائار إلري  نأل  إلفهإلرآلده:

 دأسيسإلتلق إلدعألونإلودفألت إلورنهأألءإلب رإلريطأليبإلوريم ي إلوريأجهأم. ✓
 يأةألسب إليه ق مإلريةأ إلريأع فهإلريأط كإليطلاإلوطأليبأل إلريجأل ع .د  ئ إلري  و إلر ✓
 بةألءإلتلقأل إلر هأألعي إلإيجألبي إلي طأليبإل مإلز لي إلواتضألءإلئ ئ إلريهاايسإلو ةس بهإلريجأل ع . ✓
بةألءإلراسهجألبأل إلريةأل   إلفهإل  ر   إلريألكل إلريمألكيأي إلريههإلدعه ضد إلفدهإلريأ رقدلإلريأ ه فد إل ✓

 يجأل ع .ت  إلر هاركإلفه  إلرياارس إلفهإلر
نلد إلققألفد إلري يدأل إلريجأل عيد إليداالإلريطدلاإلريأسددهجايرإلوتيميد إلرسدهثأألائألإلبأدألإليعد كإلت د  اإلبأليفأليددا إل ✓

 ريع أه.
 دع ياإلريطلاإلبأليأهغ  ر إلريههإلقاإلي ر   ن ألإلخل إل س  د اإلريجأل عي إلوتيمي إلريهعأل  إل ع أل. ✓
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ودة دددياإلريجددداو إلري  ةددد إليددد يك،إلإاددددألكإلريطدددلاإلإيددد إلريسددد  اإلري ثددد إلشتددداركإلري طددد إلرياارسدددي إل ✓
 ورمسألب إل  ألار إلد فمإل رإلريه ص  إلريع أهإلوري ةألءإلريل صهإلي .

 د عي إلريطلاإلب أل أل إلس  إلريعأ إلواق  إلفهإل يأل  إلائارف إلريأسهق  ي . ✓
دلجيمإلريطلاإلريأهف ق رإلت  إلريأ ياإل رإلريه ص  ،إلود     اإلن  إلرسهثأألاإلقداارد اإلوإ كألندألد اإل ✓

 بإل مإل   ي اإلورئهأأل ألد اإلريع أي .فهإلريأجألا إلريههإلدهةألس
 هألبعدد إلريطددلاإلريأهعثدد يرإلكارسدديألإلو سددألتاد اإلت دد إلرمهسددألاإلريأ ددألار إلريلز دد إلي يددألك إلد صدد   اإل ✓

 ريع أه.
ت د إلد ق دمإلات د إلكا دأل إلإلريجأل عي ، سألتا إلريطلاإلذو إلراةهيأل أل إلري أل  ،إلخل إلةيألد اإل ✓

 ريهمياإلريةفسهإلورا هأألتهإلوريه ص  إلريمألكيأه.
 سددألتا إلريطددلاإلري رفددايرإل ددرإلخددل إلدقدداياإل جأ تدد إل ددرإلرينلددط إلريأليأدد إلي ددا،إلودعأ ددمإلفمدد  إل ✓

 رانهأألءإلي أجهأم،إلوإب رزإلكواإلريأأ م إلفهإلخا  إلقضأليألإلريأس أ ر.
 نل إلري تهإلبألي  ريحإلريمألكيأي إلوس إلريطلاإلوريعأ إلبأقهضأل إلخل إل س   إلريطأليبإلريجأل عي . ✓

 مفهوم اإلرشاد األكاديمي:

عأ يددد إلريأة أددد إلوريأ طددد إلي دددألإليأسدددألتا إلريطأليدددبإلت ددد إل  ر  ددد إلريه دددايأل إلريهدددهإلدقألب ددد إلفدددهإلةيألدددد إلئددد إلري
بدددد إلتضدددد إلئ ئدددد إلريهدددداايسإلفددددهإلإلريهع يأيدددد .إليقدددد مريجأل عيدددد ،إلوريصددددع بأل إلريهددددهإلدق دددد إل ددددرإلفألت يدددد إلريعأ يدددد إل

إلرخهيألاإلإلفهإلإل سألتاد ارياارسي إلوإلإلإلوان أه ألإلريأيسسأل إلإلإلبه كإلإليهع ياإلريطلاإلإلإلريجأل عي ؛إلإلريهع يأي ريأيسسأل إل
إلألتأدددإلريل صدددي ،إلفضدددلإلواغبدددألد اإلريةفسدددي ،إلريع أيددد ،إلو  ددد اد اإلقددداارد اإل دددمإلدهةألسدددبإلإلريهدددهإلريه صصدددأل إل

إل أكدر،إلو د إلافضد إلت د إلكارسده اإلفدهإلت د إلريسد  إلبأعدألونه اإلرشاددألكإلإليقد مإلإلتأدألإلإلريعأد ،إلإلسد  إلإلإل دمإلإليهةألسبإل
إلتقبأل .إلإل رإليعه ض اإل ألإلت  إلإلوريهغ بإل

إلإل:هما رئيسيين عنصريين على األكاديمي اإلرشاد وتقوم عملية

إل

إل

إل

إليهسدداإلسددألمإلئددا إلد ق ددمإلا دد إل ددرإلب ة أددألإلوط ددا إلتلقدد إلت دد إليقدد مإلكيةددأل يكهإلبلددك إليعأددلنإل عددأل ✓
إلريغألي إلريأةل ك .إلإي إليص إلةه إلبألاسهأ راي 

 المرشد

 األكاديمي
1 

 الطالب
2 
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إلي  صدد  إلريطددلاإلإلد  يدد إلإيد إلي ددا إلة دد إلإلريجدأل عه،إلريهع ددياإلاتددألي إل درإلات دد  إلريمددألكيأهإلشاددألكإلألف ✓
إلد ويدائاإلط يدمإلتدرإلي اإلريأهألة إلريف صإلإلإلور هةألمإلإلريجأل عي ،إلإلري  ئ إلإل مإلإلوريهمياإلإلافض إلريةهألي ،إلإلت  

إل.ريع أهإلد ص   اإل سه الإلإلريههإلد فمإلريمألكيأي إلبأليأ ألار إل
إلف داإلفدهإل سدألتاد اإلبقصاإلإلي طلاإلإلخا ألد ألإلود ب ي ،إلدُقامإلإلواب ي إلإلإنسألني إلإلتأ ي إلإلورشادألكإلريمألكيأه ✓

إلريمألكيأيددد ،إلةيدددألد اإلفدددهإلدددد ر   اإلريهدددهإلريألدددكل إلإلةددد إل دددرإلي هأكةددد رإلقددداارد ا؛إلانفسددد ا،إلودطددد ي 
إل.ورنسيألاإلإلبس  ي إلف  ألإليعل نإلإلري  ئ إلريههإل مإلريهفألت إلويسهطيع ر

إلبددألي   إلوطددة اإلوت دد إلت دد  اإليعدد كإلإلبأددألإلذرد ددا،إلوددد ت ه اإلدطدد ي إلت دد إلريطددلاإلإلرشادددألكإلإليسددألتاإلإلمأددأل ✓
إلوريهقام.إلوريةفم

 : اإلرشاد األكاديميبرامج  

 جأ ت إلإلتأألك إلريق   إلوريهسج  إلإلد قيقألإليئار إلرشادألكإلريمألكيأهإلدقامإل أل ع إلري اوكإلريلأأليي إل أث  إلفهإلإل
رشادألكي إلإل ري  ر  إل بجإلإلريمألكيأي ، رإل ريجأل ع إل فهإل ريأ ه ق رإل ريطلاإل فئألد اإلإلدسه ا إل أيمإل أيمإل

رياارسي  انإلإلإلإل،و سه يألد اإل ريجأل ع إل ديتاإل و أليه ألر "إذإل و   ائأل،إل ريهع يأي ،إل ريعأ ي إل اسألسإل ئ إل ،إلإليطأليبإل
،إلت إلريج  كإليه ي  إلت إلريصعألاإليلئهأألمإلإليأل إلوريعأألكر إلريأسألنا إلوريأ رم وي يكإلسه   إلبأليهعألونإل مإلريم 

إل.إلبأليطأليبإلوراادقألءإلبأكري 

 األكاديمية:ومن أهم هذه البرامج اإلرشاد  

ريأ ة  إلإل • ريأبك إلفهإل ريمألكيأهإل ريثألن ي إلب صأليصإلإلإلإلريثألن ي ،رشادألكإل ريأ ة  إل دع ياإلطلاإل ب ا إل
وف صإلإلإلإلريهة يأي ،ود وط ألإلوض ربط ألإلوي ري  ألإلإلإلإلريمألكيأي ،ريأ ة  إلريجأل عي إلو هط بألد ألإلوب ر ج ألإلإل

إل.إلريعأ 

ود ق مإلريهأق اإلريلزمإلب ر  إلد    ي إلي طلاإلريأسهجايرإلي هع ياإلاسألًسألإلبة ألمإلرياارس إلوراخهبألار إلإل •
إل مإلرياارس إلريجأل عي ،إلودع يف اإلب ق ق اإلوور بألد ا.إل

د ق مإلإل • ريجأل عي ،إلت  إل ري أل  ،إلخل إلةيألد اإل راةهيأل أل إل ذو إل ريطلاإل يأسألتا إل إادألكي إل ب ر  إل
ات  إلكا أل إلريهمياإلريةفسهإلورا هأألتهإلوريه ص  إلريمألكيأهإلوفقألإليأألإلدسأحإلب إلقاارد ا،إلوكارس إلإل

إلأ إلت  إلة  أل،إلود ف  إلف صإلريهاايبإلي اإلت إلةسبإل جألي إلوةأل ألد .إل لكلد اإلوريع

تث رد اإلود ق مإلريةجألحإلريأةل ك،إلو سألتاد اإلإلب ر  إلإادألكي إلي طلاإلريأهعث يرإليأعألونه اإلفهإلدجألوز •
إلفهإلريهغ بإلت  إل ألإلي ر   ن إل رإلتقبأل إلو لكل .
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راسهأ راإلفهإلريهف  إلدلجيًعألإلي اإلود ف ً رإليغ  ئاإلإلب ر  إلإادألكي إلي طلاإلريأهف ق رإليأسألتاد اإلت  إلإل •
إل رإلريطلا.

ي اارس ،إلو عألونه اإلت  إلإل • إي إل ألإلي قمإل  ر  ه اإل يه     اإل رياارسي إل ريأةحإل ب ر  إلإادألكي إليطلاإل
إلريهغ بإلت  إل ألإلقاإليصألكف اإل رإلتقبأل إلاوإل لكل إليهع ي إلدف ق اإلريع أهإلود ص   اإلرياارسه.

 إل.ي إلوتل ي إليعأ مإلريطلاإليأسألتاد اإلفهإلد س رإل سه رئاإلرياارسهب ر  إلإادألكي إلدةأ ي إلووقألي •

 أدوات اإلرشاد األكاديمي:

إلةه إلي قمإلرشادألكإلريغألي إلريأةل ك إلفإن إليعهأاإلت  إلري قأليمإلريهأليي :

 اي  إلرياارس إلوراخهبألار .إل ✓
 ري ط إلرياارسي إلي   نأل  .إل ✓
 ريهق ياإلريجأل عه.إل ✓
 ريجاو إلرياارسه.إل ✓
إلريمألكيأهإلرياوا إلوريخ  .إلريسج إل ✓

 دور الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي:

ريطأليبإلإل تج  إلإلرييعاإل دةافمإل رشادألكإل تأ ي إل وبهفألت  إل مإل ريمألكيأهإل رشادألكإل تأ ي إل فهإل ريسألسهإل أ  اإل
ت   ،إلإل وبهسألاعإل ائارف إل د ق مإل ن  إل وطرشنجألزإل ائارف إل دق ي إل ريطأليبإل سئ يي إل ت  إل دقمإل أ ةألد إلإلة  إل

وريه  ي إل رإلإل،إلإي إل ألنبإل سئ يي إل هألبع إلدقا  إلرياارسهإلوط بإلراسهلألار إلإليه ق مإل سهق  إلوظيفهإل ل  إل
ريم ريعألياإل ويه  مإل رياارسي .إل يهةف  إلخطط إل ريمألكيأهإل ريمألكيأهريأ داإل رشادألكإل ،إليجبإلإل  إل رإل قألبل إل

ق   راسهعاركإل ريطأليبإل ذيكإل ألإلإلبإلإلرا هأألعإلإلت  إل بعاإل ويةف إل وبعا ،إل ريمألكيأهإل ريأقألب  ،إلإلإلإلدفهضي أليأ داإل
إلويأكرإلدفص  إلكواإلريطأليبإلفهإلريةقألطإلريهأليي :إل

 داإلريمألكيأهإلود ق مإلريص  إل ع .إلريهع  إلت  إلريأ إل ✓
 بةألءإلود اياإلريئار إلرا هأألعي إلوريمألكيأي إلوري ظيمي .إل ✓
 د ي إلريأسئ يي إلريمأل   إلفيأألإليهع مإلبه اياإلريئار إلوريغأليأل إلري ظيمي إلوري ط إلرياارسي .إل ✓
 ةض اإلريج سأل إلرشادألكي إلبألنه ألمإلوريه ض  إلريأس مإلي ألإلبأليوار إلوريةأألذجإلريأط  ب . ✓
  إل ألإليسهجاإل رإلان أ إلوق رن رإلخأل  إلبأليطأليبإلفهإلريجأل ع . هألبع إلت ✓
 رخهألا .إلري  ريااري إلريمأل   إلبأهط بأل إلريقساإلوريم ي إلوريجأل ع إلي ه  جإل رإلريه صصإل ✓
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اوإلإل ✓ ريمألكيأي إل راةهيأل أل إل فهإل أيمإل ريأسألتا إل يط بإل ريمألكيأهإل ريأ داإل إي إل ريه   إل
 ريهسألؤا إلريطألاي .إل

بةسخإل رإلإل ✓ ريأ داإلإلراةهفألظإل ق  إل ريمألكيأي إل رإل وريه  يأل إل وريهق ياإل رياارسي إل ري ط إل
 ريمألكيأه.إل

ري ✓ ريأ  رفأل إل ري قأليمإل بكألف إل ريمألكيأهإل خألاجإلإلأ داإل ريطأليبإل ف  ألإل دألاكإل ريههإل بألي  ر  إل هع ق إل
 نطأل إلري ط إلرياارسي .إل

 ريهع  إلت  إلريأصألكاإلريهع يأي إلريفعألي إلفهإلري  مإلريجأل عه. ✓
ري ✓ بأليهق ياإل ريهأل  إل وريهسج  إلإلريااري إل ريمألكيأهإل رشادألكإل ب إل رإل  رت اإل يهع مإل و ألإل مألكيأهإل

 وري   إلورشضألف إلوراخهبألار إلوريعطل إلري سأي .
 يإلادألكإلريمألكيأه.إليلز  رري ص  إلت  إلتألف إلريةأألذجإلإل ✓
 رايه رمإلبأنإليك نإلريهسج  إلكو ألإلت  إلاسألسإلد  يأل إلريأ داإلريمألكيأه. ✓

 جلسات اإلرشاد األكاديمي:

ريأسهجايرإل طألي  نإلبأقألب  إلريأ داإلريمألكيأهإل مإلباري إلت إلفص ،إلوري ا إل رإلئ رإلري قألءإل أيمإلريطلاإلإل
في إلإل رياا  إل ت  إل ري ص  إل خط إل و هط بأل إل إيي إل ريأةهأهإل ريه صصإل ترإل ريطأليبإل دثقياإل ئ إل ريو إل

ب إلإلبألشضألف إلإي إلد ق مإلريه ر  إل مإلريأ داإلريمألكيأه،إلويعاإلئ رإلري قألءإلريأبك إل مإلريأ داإلريمألكيأهإلبأثأل
ي طأليب.إل ريأ أ إل ريمألكيأي إل ريق رار إل اد ألذإل ريأ داإلإلإلإلريأسألتاإل ت  إل وريهع  إل ريويهإل ريطأليبإل يقألءإل يعاإل

ريمألكيأهإلق  إلفه  إلريهسج  إلوري   إلورشضألف ،إلو مإلانإلري قألءر إل مإلريأ داإلريمألكيأهإلدهأماإل مإلباري إلإل
يجبإلإل فإن إل ريهسج  إل فهإلإلإلإلااإلفه  إل ريمألكيأهإل ي أ داإل ري   عإل ريطأليبإل ت  إل ب إل ف سبإل ذيكإل ت  إل دقهص إل

إلري ألا إلريهأليي :إل

 ريهط اإلريمألكيأهإلري أل  إلب . ةألقل إل ✓
 و  كإل ع بأل إلامألكيأي إلاقةألءإل س  د إلرياارسي .إل ✓
 اغب إلريطأليبإلفهإل ةألقل إلريعقبأل إلوريألألم إلرا هأألعي إلريههإلديق إلت  إلكارسه .إل ✓
 ري أل  إلإي إلد  ي إلب ص صإلإ  رءإلبعضإلريهغ   ر إلت  إلريجاو إلرياارسهإلي . ✓
 ري غب إلدغ   إلد صص إلاوإلرانهقأل إلإي إل أل ع إلاخ ال. ✓
 ري ظيمي إلريأسهق  ي إلةسبإل هغ  ر إلس  إلريعأ .إلري    ري غب إلفهإلدغ   إل ✓
اوإل سهق   إلإل ✓ رياارسي إل فهإل س  د إل باري إل يسهجاإل رإل ة  إل ألإل طألاي إل ا إل  ض تأل إل  ةألقل إل

 ري ظيفه.إل
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يسهطيمإلريطأليبإل قألب  إلريأ داإلريمألكيأهإل رإلخل إلد اياإل  تاإل ةألسبإلفهإل كهبإلريأ داإلاوإلفهإلااوق إل
ريعأل   راسهفسألار إل ةألا إل فهإل إريم ي إل خا أل إل د ف إل رسهثأألاإل يأكرإل تأألإل ريأ داإل ،إل يأةألقل إل يمه وني إل

إلريمألكيأهإلفهإلري  اإلريطألاي .
إنإلئ رإلريهفألت إلوريهة عإلب رإلريطأليبإلوريأ داإليعاإلفهإل ألي إلريئأي إليهبألك إلريأع   أل إلريأ أ إلوريأيق  إلفهإلإل

ب ة أألإليه ق مإلإلإلإلوريأ داإلود ط اإلي  ر  إلب رإلريطأليبإلإل س   إلريطأليبإلرياارسي ،إلو رإلدأن إلد طياإلر ريعلق إل
إلريئار إلريأ    .إل

 : وحدة اإلرشاد األكاديمي في الكلية

يفهإلإلإلإلي طلاإلبأألإلإلادألكي ت  إلدقاياإلري ا أل إلرشإلإلد ر إليإلدق مإلت إلت ي إلبإنلألءإلوةا إليإلادألكإلريمألكيأهإلإل
 لكلد اإل أألإليسألتائاإلت  إلدط ي إلد صيألد اإلو  ألارد اإلإلمألكيأي إلود  ي إل سألارد اإلوة إلإلبألةهيأل ألد اإلري

إلفهإلريأجألا إلريأ ه ف .إل

إل

 
  إلريم ي .إلفهإلريمألكيأهإلإلرشادألكإلإلققألف إلنل

  إلإلريجأل ع إلإلإلن ألمإلإلترإلإلي اإلإلوريل حإلإلرياارس إلإل رإلإلإلي مإلإلاو إلإلفهإلإلب اإلإلوريه ة بإلإلإلريجاكإلإلإلريطلاإلإلإلرسهقبأل
إل.إلريجأل عي إلوري  ئ إلوريم ي 

 إلي اارس .إلريأسهجاإلإلريطأليبإلإلد  ئ إلإلب نأل  إلإتاركإل

  إلإلري  إلإلي طأليبإلإلإلريجارو إلإلدسج  إلإلتأ ي إلإلودة ياإلإلريم ي ،إلإلفهإلإلريمألكيأهإلإلرشادألكإلإلإلتأ ي إلإلت  إلإلرشد ر
بعأألك إلإلإلإلريمألكيأهإلإلراادألكإلإلإلووةا إلإلريمألكيأي إلإلريقسألمإلإلب رإلإلو  إلإلئأ  إلإلبأثألب إلإلوئهإلإل لكل ،إلإلياي 

إل.إلريق   إلوريهسج  

  إلةألا إلإل رإلي إلي فمإل ألإلو هألبع إلي طلاإلإلريمألكيأ  رإلريأ دايرإلت  إلإلريعألمإلرشد ر

 ت  إلإلفهإلإلريمألكيأهإلإلرشادألكإلإلإل ةسقهإلإلإلداايبإل إلإلفهإلإلريمألكيأهإلإلرية ألمإلإل رإلإلإلراسهفألك إلإلتيمي إلإلريقسألمإل
إل.رشادألكإلإلخا  

 إلوإتلن أل.إلإلريمألكيأي إلرش  رءر إلإلد ضيح

 1 األكاديمي االرشاد وحدة مهام
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 إلإل ألإلإلإلاوإلإلريأهع ق إلإلريأ رضيمإلإلو ةألقل إلإليأهألبع إلإلريمألكيأ  رإلإلريأ دايرإلإل مإلإلكواي إلإلر هأألتأل إلإلإلتقاإل
إل.إليسهجاإل

  إلإلافع ألإلإلإلاوإلإل لألم  ألإلإلوة إلإلي طلاإلإلإلريمألكيأ  رإلإلريأ دايرإلإل رإلإلإلإيي إلإلد س إلإلريههإلإلري ألا إلإلإلرسهقبأل
إلري  إلإلرةهألجإلإذرإلوريعأ اإلإلريم ي إلي ت  

 رياريأ إلإلإلإلد وياإل ريكرءإلإلإلإلترإلإل فص إلإلإلبهق ي إلإلريجأل عهإلإليإلادألكإلري جة إل إلرشادألكإلإلإليعأ ي  يد ر إل
 .إلريعأ إلس  إلاتألقتإلإلقاإلإلريههإلإلوريصع بأل إلإلريمألكيأه،

إل

 

 

ريم ي ،إليك لإلبه  ي إل رإلسعألك إلإل ريأل  إلريعألمإلت  إلوةا إلرشادألكإلريمألكيأه،إلتض إلئ ئ إلداايسإلفهإل
إلوت  إلريم ي إلي ليونإلريمألكيأي ،إلوبق راإليصااإل رإلسعألك إلتأ اإلريم ي ،إليه ي إلريأ ألمإلريهأليي :إلإل

 إلإلإل.ريهةس مإلب رإلدط  إلريطلاإلوريطأليبأل إلفهإل جأل إلرشادألكإلريمألكيأه
 إل.إلدلغ  ي إلي ةا إلرشادألكإلريمألكيأهإلبأليم ي إلو هألبع إلدةف  ئألإلبعاإلرتهأألكئألإتاركإلخط إل
 إل.إلرتهأألكإلخط إلريعأ إليأةسقهإلرشادألكإلريمألكيأهإلوريأ داإلريمألكيأه
  إل.إلرشد ر إلو هألبع إلدط  مإلوإ  رءر إلتأ ي إلرشادألكإلريمألكيأهإلفهإلريم ي
 إل.إلد ف  إل هط بأل إلوةا إلرشادألكإلريمألكيأه
 إل.إادألكي إلفهإلريس  عإلريو إل رإلت إلفص إلكارسهإلي طأليبإلريجاياإلدةف  إلب ر  إلد    ي إلوإل
 باري إلريفص إلرياارسه،إلو ةهصف ،إلوبعاإلراخهبألار إلرية أليي (إل مإل ةسقهإلإل)ية اإلر هأألتأل إلكواي إل

إل.إلرشادألكإلريمألكيأهإلوريأ دايرإلريمألكيأ  ر
  إل.إل هألبع إلاكرءإل ةسقهإلرشادألكإلريمألكيأهإلوفمإلخط إلز ةي إل  اك
 إل.إلهريهقألاي إلريصألكا إل رإل ةسقهإلرشادألكإلريمألكيأكارس إل
 اتألي إلريطلاإلريأهف ق رإلكارسيأل،إلوريأ ئ ب ر،إلوريعألكي ر،إلوريأهعث يرإلكارسيأل،إلوذو إلراةهيأل أل إلإل

إلري أل  ،إلود  ي إلرةهيأل ألد اإلريل صي إلوريهااي ي .إلإل
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 وةأليه اإلإلإلريطلا،ريفص إلرياارسهإلون أليه إلترإل سه يأل إلإل) ةهصلإتاركإلريهقألاي إلرياواي إل
إلإل عهأا .ريمألكيأي إلوفمإلنأألذجإل

 إل.د    إلرةهيأل أل إلريهاايبإلوريهأئ  إلي أةسق رإلوريأ دايرإلريمألكيأ  رإلوريطلاإل
  إل.إلريه  ي إلبأليه ر  إل مإلتأألكر إلو  أل إلاخ الإلفهإلت إل ألإلي امإلريعأ ي إلرشادألكي إلريمألكيأي
 ت إةصأليي إل دقألاي إل وريهإتاركإل ورانس ألاإل وري   ألنإل وري س اإل ريةجألحإل نسبإل وريهقاي ر إلإلإلأ   رإل

إل.ري  مي إلي أق ار إلرياارسي إلن ألي إلراخهبألار إلرية أليي 
 إل.و ،إلةص إلقألنه،إلقألي ()رةألي إلريطلاإلريمألكيأي :إل فص  ،إل ةقطمإل ةس ب،إل ة اإلةص إل
 كارسيألإلوذو إلراةهيأل أل إلإلسأألءإلريطلاإلريأهف ق رإلكارسي إلوريأ ئ ب رإلوريأهعث يرإلإلأإتاركإلإةصأليي إلبإل

إلإل.ر هأألعي إلاوإل  ي إلاوإلنفسي إلاوإلامألكيأي إلكل إلري أل  إلو رإلياي اإل ل
 إل.وافع ألإلي ةا إلرشادألكإلريمألكيأهإلفهإلريجألر ع كرءإل يد ر إلريإتاركإل
 إلإلإل. ألإليسةاإلي إل رإل  ألمإلفهإل جأل إلرشادألكإلريمألكيأه

 

 

 

 

ريقسألمإلإل فهإل ريهاايسإل ئ ئ إل اتضألءإل ي أ دايرإلإلإلريمألكيأي ،تض إل رإل وريأسألتا إل ريأهألبع إل تأ ي إل يه ي إل
 إل.ريمألكيأ  رإلاقةألءإلإادألكئاإلريمألكيأهإلت  إلطلاإلريقسا

 إلإلاييسإلإلإل مإلإلبأليهعألونإلإلإلريمألكيأ  رإلإلريأ دايرإلإلت  إلإلبأليهسألو إلإلإلود زيع اإلإلريجاكإلإلريطلاإلإلإلقأليأ إلإلرسهلم
 إلرايمه وني إل_ريق ن إلرشادألكإلرامألكيأه_إلق  إلباري إلريهسج  إلوإلدسج  إلذيكإلت  إلري ا ألإلإلريقسا

إل.ي فص إلرياارسه

  إل.رشادألكإلإلفهإلتأ  اإلبهة ياإلإلت   اإلرشادألكإلإلق رياإلد زيمإلتةاإلإلإلريمألكيأ  رإلبأليقساإلريأ دايرإل  ألطب

 إلي طلاإل(إلإلريق إلإلت  إلإلد  إلإلإلت إلإل   )إلإلكواي إلر هأألتأل إلإلإليعأ إلإلإلريقساإلإلفهإلإلريمألكيأ  رإلإلإلريأ دايرإلإلد  ي إل
إلإلو  ألوي إلإلإلدقا  اإلإلو االإلإلريطلاإلإلإلس  إلإلت  إلإلإلرا هأألتأل إلإلإلخل إلإل رإلإلإلي هع  إلإلي دائاإلإلإلري ير

إلورمهلأل إلإلإلريأع   أل إلإلإلسج إلإلفهإلإلإلةأليه اإلإلوداويرإلإلد ر   اإلإلقاإلإلإلريههإلإلريألكل إلإلإلة إلإلفهإلإلريأسألتا 
إل.ي أسألتا إلد هألجإلريههإلري ألا إل

 رشاداإل منسق مهام
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  إلإلود ف  ئاإلإلإلودلجيع اإلإلريأهأ  يرإلإلريطلاإلإلإلت  إلإلإلبأليهع  إلإلري  نأل  إلإلفهإلإلرإلريمألكيأ  إلإلريأ دايرإلإلد  ي
 .إلي يكإلريأعا إلرآليي إلوفمإلت   ألإلسي ص إلريههإلبأليأ  ر إلإلوإتل  ا

  إلإلريأهعث يرإلريطلاإلإلشادألكإلإلف كي إليقألءر إلإلبه صيصإلإلرإلريمألكيأ  إلإلريأ دايرإلد  ي. 

  إلإل لألم إل رإليعألن نإلإلو رإلكارسيألإلريأهعث يرإلريطلاإلإلت  إلبأليهع  إلرإلريمألكيأ  إلإلريأ دايرإلد  ي
إلتألنإل رإلوإةألي إل لألم  اإلة إلفهإلو سألتاد اإلب تأليه اإلييق   رإلنفسي إلإلاوإل  ي إلاوإلر هأألعي 

إل.إلب ةا إلراادألكإلريةفسهإلورا هأألتهإلبأليجأل ع إلريةفسهراخصأليهإلإلإي إلب أل  

  إل ل  إلري إلوافع ألإلإلريمألكيأ  رإلريأ دايرإل مإلريأه قمإلد    اإلريطلاإلإلخط إلوداق مإل  ر ع
إل.ريقسا

 إلإل،ريفص هإل عا إل،د رمأهإل عا )إلريمألكيأهإلبألشادألكإلإلخأل  إلق رياإلروإلدقألاي إلا إل أمإلودة يا
إلإلريف ك إلراادألكإلإلوق رياإلريجأألتهإلراادألكإلإلق رياإل،ريأهف  إلإلكارسيأل،إلريأهعث إلإلن رار ،راإلإل،ريأةقطم

إلريج  إلري إلافع ألإلإلقاإلو رإلريقساإل ل  إلري إلإلب ألإلوري فمإلريمألكيأ  رإلريأ دايرإل ر(إلريطلاإلإلبه قيم
إل.ريأسيوي 

   إل.ريقساإلإلفهإلريمألكيأهإلرشادألكإلإلإلتأ ي إلبهط ي إلإلري أل  إلريأ دايرإلوآارءإل قه ةأل إلإلدسهق

 إلإلورياوار إلإلوريأ ألض ر إلإلريةاور إلإلرقه رحإلفهإلإلريم ي إلفهإلرشادألكإلريمألكيأهإلوةا إل اي إل مإلريهةس م
إلريطلا.إلإي  ألإلي هألجإلريهه

 إلفهإلرشادألكإلإلتأ ي إلس  إليأهألبع إلري  نأل  إلفهإلرريأ دايرإلريمألكيأ  إل مإلكوا إلإلر هأألعإلدة يا
إل.ريقسا

 إلري إلافع ألإلإلقاإلإلو رإلريقساإل ل  إلري إلوافع ألإلريقساإلريمألكيأهإلفهإلإلادألكإليإل يد ر إلريكرءإلرتاركإل
 .راادألكإلريمألكيأهإل اي إلوةا 

 

 

إل
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إل

إل

،إلي ه ي إل  ألمإلرشادألكإلإلإلإلاييسإلريقسائ إلتض إلئ ئ إلداايسإلفهإلريم ي إل،إليك لإل رإلق  إلإلإلإلريأ داإلريمألكيأه:
ريع أي إل ة إلإل يهألبمإل س  د اإل ،إل ريطلاإل ن  إل جأ ت إل رإل ريجأل ع إل ق  إل ريأ اك إل سبقألإل رإل ريمألكيأهإل

إلكخ ي اإلريم ي إلوةههإليه    رإل ة ألإل،إلو رإلائأ ألإل:إلإل

 إليعأ ي إلرشادألكيبةألءإلود سيخإلتلق إلط ب إل مإلريطأليبإلوبقي إلاط ر إلر.  
 ورين أ إلإل وري  ريحإل ريكي إل ت  إل يلطلعإل ي جأل ع إل رشيمه ونهإل ريأ قمإل زيألا إل ت  إل ريطأليبإل ة إل

 .إلوريةأألذجإلرشادألكي ،إلو هألبع إلاخبألاإلريجأل ع إلورنلطه ألإلوإتلنألد أل
 ي فص إل ريهسج  إل باري إل ق  إل رشيمه وني إل ري ا أل إل ن ألمإل ت  إل رشادألكإل د تإل ريطلاإل دسج  إل

 رياارسه.
 ريمألكيأهإلإل سألتاإل رشادألكإل يعأ ي إل ريأة أ إل وري  ريحإل ريكي إل ف اإل ت  إل ريطلاإل رشادألكإلإلإل)كي   إل

رياارس إلإلإلإلريمألكيأه، ريأ أليفأل إلإلإلإلوراخهبألار ،واي  إل و  ثأل إلإلإلإلريجأل عه،وريهق ياإلإلإلإلريس  تي ،واي  إل
 إلوري ر بأل (ري ق  إل

 أي  هألبع إلريأ لإلرشادألك إلي طأليبإلودغ يه إلبأليكي إلوريةأألذجإلوريل رئاإلريع . 
 إلإدعألاإلريطأليبإلخطيألإلبأ رت اإلريسألتأل إلرشادألكي إلريمألكيأي ،إلوط  إلريه ر  إل ع ا. 
 ف  ألإلمألكيأهإلوإدعألاإلريطلاإلريهق اإلبهةف  إلخط إلتأ إلريأ داإلري. 
 إلإلري   ،،إلإل)دسج  إادألكإلريطأليبإلي  ص  إلت  إلري ا أل إلريمألكيأي إلبةألءإلت  إلريهق ياإلريجأل عهإلإل

 إلإل.(،إل...يألك زإلإل كألفألد أل، عألكي إل ق ار إلاوإلإلد  ي ،إلد صص،إلدأ   ،إلرنس ألا،إلإضألف ،
 را هأألعإل مإلريطأليبإلق  إلرنه ألءإلفه  إلرانس ألاإلوبعائألإلةسبإلريهق ياإلرياارسهإلريجأل عه. 
 ار إلودسألؤا إلريطأليبإلفهإلةاوكإلتأ ي إلرشادألكإلريمألكيأهإلرش ألب إلترإلرسهفسأل 
 إلةص إل لكل إلريطأليبإلريمألكيأي إلو   إلريمألكيأي إلوري فمإلب ألإلإي إل ةسمإلرشادألكإلريمألكيأه. 
 رسأألءإلريطلاإلريأهعث يرإلكارسيألإلوريأهف ق رإلكارسيألإلوريأ ئ ب رإلوذو إلراةهيأل أل إلري أل  ،إلةص إلإل

 .إلكيأهوري فمإلب ألإلإي إل ةسمإلرشادألكإلريمأل
 رشادألكإل بأليهةس مإل مإل ةسمإل وريجأعي إل ريف كي إل ريمألكيأي إل رشادألكي إل ي ج سأل إل دة ياإل او إل

 إلإل.ريمألكيأه
  سألتا إلريطأليبإلت  إل طألبق إلريجاو إلرياارسهإل مإلري ط إلرياارسي . 

 4 األكاديمي للمرشد العامة المهام
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 سألتا إلريطأليبإلت  إلرمهلأل إلقاارد إلو   ي إلدأ  ارإلاخهيألا إلريه صصإلري  إليهةألسبإل مإلقاارد إلإل 
 .و   ي 

 سألتا إلريطأليبإلفهإلرشتاركإلوريه طي إليأسهق   إلريع أهإلوريأ ةه . 
  إلإي إل ةسمإلرشادألكإلريمألكيأهإلاإلوري فمإلب ااإلريأه قمإلد    لريطإلةص. 
 إل سألتا إلريطأليبإلت  إلف اإلنفس ،إلوط يع إل لكلد إلريههإلديق إلت  إلد ص   إلريع أهإلوتيمي إلة  أل. 
 سألتا إلريطأليبإلت  إلدق ياإلدقا  إلريع أه . 
 إلإل.فهإلري قتإلريأ اكإلإلج سألتا إلريطأليبإلت  إل هألبع إلسج  إلريمألكيأهإلةه إلرسهيفألءإل هط بإلريه  إل 
 جيمإلريطأليبإلت  إلريألألات إلفهإلرينلط إلريطلبي ،إلورايه أل إلبألي قألءر إلوري  ر  إلريهااي ي دل. 
  إل. سألتا إلريطأليبإلت  إلريهةأي إلريلأل   إليجأيمإل  رنبإلد ص ه 
 إلري أل  إلبأليأ داإلريمألكيأهإلوافع ألإلي أةسمإلريمألكيأهإلبأليقسا.إلرتاركإل يد ر إلريكرءإل

   آليات اإلرشاد األكاديمي:

إلوواشإلريددداوار إلإل دددرإل جأ تددد إلخدددل إل دددرإلرشاددددألكإلإليعأ يددد إلريمدددألكيأ  رإلي أ ددددايرإلريأسددد مإلرشتددداركإل ▪
إلوتدد يكإلريأ دددا،إلوكواإلان رتدد إلبجأيددمإلريمددألكيأهإلبألشادددألكإلإلي هع يدداإلرياارسددهإلباريدد إلريعددألمإلفددهإلريعأدد 

إل درإلريطدلاإلإل دمإلريهعأل د إلبكيميد إليهع مإلفيأألإلريهاايسإلئ ئ إليجأيمإلاتضألءإلريارياإلريه  ي إلخل إلإل ر
إلريمدددألكيأهإلرشاددددألكإلإلبآييدددأل إلإلريتضدددألءإل أيدددمإلوريمألكيأيددد إلودع يددداإلوريةفسدددي إلرا هأألعيددد إلريةألةيددد 
إل.ي طلاإلإلورا هأألتهإلوريةفسه

ت ددد إلن دددألمإلري دددا أل إلرايمه ونيددد إلإلذيددكي ددداكإلريطددلاإلريأسدددهجايرإليدددهاإلدع ددد رإل  ددداإليمددد إلطأليدددبإلوإل ▪
 .(رشادألكإلريمألكيأهإل)د  يبإل

إل رإلرياارسهإل،إل سه رئاإلي فمإلريمألكيأ  رإلإلريأ دايرإلب رسط إلإلد     اكارسيألإليهاإلإلإلإلريأهأخ يرإلإلريطلاإل ▪
إلو ع فد إل،إلري أليد إلرشاددألكي إلودلد يصإلإليب د إلإلإلريطدلاإلإلإل دمإلإلريأبألدد إلإلورا هأدألعإلإلري قألءإلإلد ق مإلإلخل 

إلدعهد  إلط يدمإلريهدهإلريعقبدأل إلإلإلإزري إلإلت  إلإل،وريعأ إلإلوريةفسي إلإلورا هأألعي إلإلريمألكيأي إلإلريطلاإلإلإل لألم 
إلريطدلاإلإلبأسدألتا إلريهداايسإلئ ئد إلاتضدألءإلد  ي إلخل إل رإلامألنتإلإلإلس رءإلإلي اارس إلإلو  ر  ه اإلإل اد قف

إلي دددصإلإلفيأددألإلريقددد راإلرد ددألذإلإلوتيميدد إلكارسددد ،إليأ ر دد  إلري ثددد إلي ط يددمإلريطأليددبإلإلد  يددد إل ددرإلخددل إلام
إلريهط عددأل إلإلود ايدداإلإلريسدد يأ ،إلريأدد رم  إلاسددألي بإلإلوإلورشضددألف ،إلري دد  إلرياارسددي إلو دد ركإلإلريأدد ركإلإلرخهيددألا

إل.ري ردي إلريقاار إلإلدط ي إلوريأ ة ،إلوإلريهع ياإل جأل إلفهإلريأسهق  ي 
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إلبإاددألكإل(إلريو إلريفص هإلراخهبألاإلوتقبإلإلإلرياارسهإلإلريفص إلإلباري إلإلفه)إلإلو سبق إلإلخأل  إلإلبصف إلإلرائهأألم ▪
إلوريأهعث يرإلكارسيألإلريعألك إلريأسه الإلإل رإلامث إلإن رار إلإلياي اإلري يرإلاوإلريأهانهإلإليأسه الإلذو إلإلإلريطلاإل

إل.ريمألكيأي إلريعقبأل إلإلود طهإلريع أهإل سه رئاإلافمإلفهإلوذيكإليأسألتاد اإل؛(فأمث إل)قلق 
إلبإاددألكإل(إلريو إلريفص هإلراخهبألاإلوتقبإلإلإلرياارسهإلإلريفص إلإلباري إلإلفه)إلإلو سبق إلإلخأل  إلإلبصف إلإلرائهأألم ▪

إلبألي صد  إلي داإليسدأحإل  دفدمإل عدا إلت د إلإلي  صد  إلإليأسدألتاد اإلإلريه د ج؛إلإلوددكإلإلري يرإلت د إلإلريطلاإل
إل.بعاإلد    اإل ةألسب إلتأ إلف   إلت  

إلريقد راإلرد دألذإلإلفهإلريصلةي إلي  ألاإلإلريمألكيأهإلرشادألكإلإلإلتأ ي إلإلي صإلإلإلفيأألإلإلريه  يأل إلإلإلبعضإلإلإلافم ▪
إلنفسددهإلإاددألكإلإلإيد إلريطأليدبإلإلاةهدألجإلإذرإلخأل د إلريأ هصد إلريج دأل إلإلت د إلاوإلت ضد إليأسدألتا إلريطأليدبإل

إل.ر هأألتهإلاو
إل هط بدددأل إلإل أيدددمإل دددمإلده رفدددمإلريمدددألكيأهإلبألشاددددألكإلإلري أل ددد إلريةأدددألذجإل دددرإل جأ تددد إلودصدددأياإلإتددداركإل ▪

إلبعأ يد إلريأهع قد إلري يألندأل إلإل أيدمإلت د إلريةأدألذجإلئد  إلد هد  إلإلة د إلإلريمدألكيأه،إلإلتأ يد إلرشاددألكإلإلإلد ق م
إلود  دي إلريأةألقلد ،إلونهدألي إلريطأليدب،إل دمإل ةألقلده إلدأتإلإلري  إلريطأليب،إلوريأ ض عإلإلت يألنأل إلإلإلرشادألك:

إل.ريع أهإل سه ر إلإلدانهإلاوإلريهأ  إلة  إلإل رإل سه الإلريطأليبإلإلد اياإلإلوت يكإلريمألكيأه،إلإلريأ داإل
إلتأ يدد إليهةف دد إلإلبأليم يددأل إلإلريمددألكيأهإل ةددار إلرشادددألكإلبإلريهدداايسإلئ ئدد إليتضددألءإلريددارياإلريه ر دداإلإلد ق ددم ▪

إلإادددألكي ،إلفهدد ر إلإلإيدد إلريمددألكيأهإل قسدداإليإلادددألكإلإل دداو إلإتدداركإلإلخددل إل ددرإل سددهأ  ،إلبصددف إلرشادددألكإل
إل.ي طلاإلإلرشادألكي إلريعأ ي إليلسهأ راإلضأألنألإلوذيكإل،ريفه ر إلإلد كإلةسبإلإلريقساإلاتضألءإلودقسيا

إلووةدار إلرشادددألكإلإلبأليجأل عد إلوريهسدج  إلريق دد  إلبعأدألك إلريمدألكيأهإلرشاددألكإلإلوةددا إلاتأدأل إل أيدمإلد ق دم ▪
إلوراةهفدددألظإلري ةدددا ،إلد دددكإلاتأدددأل إلتدددرإلوريهقدددألاي إلريأ ألضددد إلتأددد إلخدددل إل دددرإلريمدددألكيأهإلبأليم يدددأل ،

إلوريأ دددا،إلريطأليددبإلإل ددرإلد قيع ددألإلبعدداإلإلرشادددألكإلإلنأددألذجإلوتدد يكإلريأ ألضدد إلوريهقددألاي ،إلد ددكإل ددرإلبةسدد  
إل.ي ألإلري ةا إلاييسإل  ر ع إلوبعاإل

وةدا إلرشاددألكإلريمدألكيأهإلإلي و داإل ريقسدا،إلايديسإليسعألك إلريمألكيأهإلرشادألكإلإلوةا إلاتأأل إلبجأيمإلإلري فم ▪
إل.ي ليونإلريمألكيأي إلريم ي إلوت  إليسعألك إلافع ألإلقاإلو رإلي بأليم 

رشادألكإلإلإكرا إل اي إلإي إلت ي إلبك إلإلريمألكيأهإلإلرشادألكإلإلإلب ةا إلإلريمألكيأهإلإلإلادألكإليإلإل يد ر إلريكرءإلإلافم ▪
إلتأ دداإلإل ددرإلذيددكإلورتهأددألكإلإلت يدد إلتدد إلدهط بدد إلبأددألإلي قيددألمإلبأليجأل عدد إلوريهسددج  إلريق دد  إلبعأددألك إلريمددألكيأه

 .وريهسج  إلريق   
إل
إل
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  آليات التعامل مع الطالب المتفوقين:

 الفئات المستهدفة: 
ئاإلريطلاإلري يرإليهأهع نإلبقاار إلد ص  ي إلتأليي إلدأكة اإل رإلد ق مإل عاا إل  دفع إلفهإل جأل إلكارسه اإلإل

إلويأكرإلد ايائاإلت  إلرية  إلريهأليه:

  جأ عإلرياا أل إلةسبإلريأسه الإلرياارسهإلبألي  ر  إلريأ ه ف إلبأليم ي .إلريطلاإلري أسإلريوري إلوفمإل 

 األطراف المسؤولة والمساهمة: 

 ت  إلتأألك إلريق   إلوريهسج  .ريأهف ق رإلإلدقمإل سئ يي إلد اياإلريطلاإل 
ريطلاإلإلإل  اسأألءإل افمإل ريمألكيأ  رإلإلإلإلريأهف ق ردقمإل سئ يي إل ريأ دايرإل ت  إل ريأ ه ف إل ريف  إل فهإل
 .إل إلرياارسي أليقسألمإلريع أي إلوريف إلب
إلإلدقمإل سئ يي إلد اياإل عألي  إلريهأ  إلوقيأ إلريج ري إلت  إلوةا إل  ري إلريهأ  إلريهألبع إليعأألك إلريهط ي إل 

إلريجأل عه.
 إلدقمإل سئ يي إلدة ياإلودةف  إلإ  رءر إلريهم ياإلت  إلتأألك إلدئ نإلريطلا. 

إللية التشجيع بالوسائل التالية: آ
 ريهأ  .إلي ص إل أيمإلريطلاإلريأهف ق رإلت  إل كألفأ إل 
إل.اةل إلخألا ي إل رإلتأألك إلديونإلريطلاإليأةحإلريطلاإلريوري إلريثلق إل 
بك إلف ق إلكارسي إلإلإل-فق إلإلإلإل-إاسأل إلد ةئ إلبألساإلتأ اإلريم ي إلي طأليبإلوويهإلا   إلوذيكإلي طأليبإلريو إلإل 

إلبألي  ر  إلريأ ه ف إلبأليم ي .إل
إلريف ق إلرياارسي .إلتأ إلي ة إلد  إلبك إلقساإلت أهإلب ألإل  ا إلريطلاإلري أسإلريوري إلت  إل 
بأليف  إلرياارسي إلإي إل ج  إاسأل إلنس  إل رإلريص اإلريل صي إلي طلاإلريوإل  ريجأل ع إلإلإلإلا ارءإلإلري إل

إلوريه ر  إلرا هأألتهإلي م ي .إل
تقاإلرةهفأليي إلسة ي إلفهإلريس  عإلريو إل رإلريفص إلرياارسهإلريو إليهم ياإلريطلاإلريثلثإلريوري إل 

ود ألكر دقاي إل د ألكر إل و ة  اإل كارسي إل ف ق إل وري أل سإلإلبك إل ري ربمإل ريطلاإل يأةحإل ب ةأألإل نقاي إل  إل
إل.إلرد ألكر إلدقاي إلبألشضألف إلي طلاإلريأ ات 

ي مإلي طلاإلريثلق إلريوري إلري ص  إلت  إلاةقي إلراسهعألا إلري ألا ي إلي مهبإل رإلريأكهب إلبأليعاكإل 
إلري  إلد اك إلتأألك إلريأكهبأل إل)ويأةحإلبطألق إلدعألا إلب  رإلريأعة (.
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أسإلريوري إلريأهف ق رإلفهإلةض اإلري  ر  إلريهااي ي إلريههإلدعقائألإلتأألك إلإلدم نإلريوي ي إلي طلاإلري  
إلريهط ي إلوريج ك إلوتأألك إلدئ نإلريطلاإلوري أل  إلبهةأي إل  ألار إلطلاإلريجأل ع .إل

ريع أي إلوناور إل  ريسيأةألار إل بك إلف ق إلكارسي إلي ض اإل إي إلريطلاإلري أسإلريوري إل د  ي إلكت  إل
إلبأليقساإلريع أه.

وإل  ريو إل ريطأليبإل ئ ئ إلإلإد ركإل اتضألءإل ت   ألإل ي ص إل ريههإل ريب ثي إل ريأل وتأل إل اةاإل فهإل ريثألنهإل
إلريهاايسإلوريأأ ي إل رإلريجأل ع .

كت  إلريطلاإلري أسإلريوري إلبك إلف ق إلكارسي إلي ض اإل ج سإلريقساإلريع أهإلفهإل  سه إلريأةعقا إلإل 
إل.إلأهإلي قسايه اياإل او إلرا ه ألنأل إلبك إلفص إلكارسهإلبأليهةس مإل مإلريأ داإلريمألكي

ريات إل  يألقسألمإلد  ي إل ريع أهإل ريأيدأ إل فهإل يلده ركإل كارسي إل ف ق إل بك إل ريوري إل ري أسإل ي طلاإل  إل
إلريع أي إليأةألقل إلري  ريحإلرياارسي إلتةاإلد ايث أل.إل

ريه صصي إلإل  ري غأل إلوري ألسبإلرآليهإلوري  ر  إل ري أس إلفهإل يه اياإل  ألار إلريطلاإل تأ إلرسه يألنإل
إلريطلا.تأ إلخط إلدااي ي إلسة ي إليهةأي إل  ألار إلئياءإلوإل
ري  إي إلإلإلإلأةسميق مإل دق ي إل ريأج سإلإلريمألكيأهإلب فمإل ريقساإلوت ض إلفهإل ترإل سه الإلرانجألزإلإلاييسإل

ي ياءإلريطلاإلف اإلإتلنإلنهألي إلريفص إلرياارسهإلريو إلوريثألنهإليأهألبع إلرسهأ راي إلدف ق اإلودقاياإلإل
 دق ي إلن أليهإليعأ اإلريم ي إليأةألقله إلفهإل ج سإلريم ي .إل

إل
 :آليات التعامل مع الطالب المتعثرين 

 المستهدفة: الفئات 

 .2 عاي إلاق إل رإلريطأليبإلري  إل •
 .كارسهإلورةاإلإل ق امث إل رإل   إلفهإلطأليبإلاسبإلا •
 .امث إل رإلقساإلإي إلطأليبإلة   •

 :األطراف المسئولة والمساهمة

 إلوريهسج  .تأألك إلريق   إلإلإلت  دقمإل سئ يي إلد اياإلريطلاإلريأهعث يرإل •

ريأ دايرإلريمألكيأ  رإلإلإلإلت  ريهعأل  إل ع اإلإلإلإل سئ يي إلافمإلاسأألءإلريطلاإلريأهعث يرإلووضمإل قه ةأل إلدقمإلإل •
إلإلإلرياارسي .بأليقسألمإلريع أي إلوريف  إل

16 



 

 

 

إلإي  أل.إلريقسألمإلريمألكيأي إلريههإليةهأ نإلإلت  دقمإل سئ يي إلدةف  إلب ر  إلريهق ي إلورشادألكإلي طلاإلريأهعث يرإلإل •

إلإلريم يأل .تأارءإلإلت   ي إلدقمإل سئ يي إل هألبع إلدةف  إلب ر  إلريهق •

 آلية التعامل مع الطالب المتعثرين:

 .إلرياارسهإلي  نأل  خل إلريأ دايرإلريمألكيأ  رإلبألتأ إلةص إلب ياءإلريطلاإل رإل •

وفهإلض ءإلئ رإلريهق ي إليك نإلريهعأل  إلة  إلد ه لإلاسبألاإلريهعث إل رإلةألي إلإلإلإلةألي ،إتاركإلدق ي إلترإلت إلإل •
 اخ ال.إلإي إل

ري • إي إلإلإلإلأةسميق مإل دق ي إل ب فمإل ريأج سإلإلريمألكيأهإل ريقساإلوت ض إلفهإل ي ياءإلإلاييسإل رانجألزإل ترإل سه الإل
دق ي إل ودقاياإل رآليي إل وفألت ي إل ريه سرإل يأهألبع إل وريثألنهإل ريو إل رياارسهإل ريفص إل نهألي إل إتلنإل ف اإل إلإلريطلاإل

 إلريم ي .يعأ اإلريم ي إليأةألقله إلفهإل ج سإل
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