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 يقذيخ

اًحوثلة اًيت ًيعِر فهيا املىوانث ألخرى اًخخععَة  مىون ٔبسايس من مىوانث جرانمج ٕاؿداذ املـمل، ويه اًرتتَة اًـمََة 

ة. ة ؿىل ٔبزط اًواكؽ، اًرتتَة اًـمََةضلك ج و  واًرتتًو ىسة اًعالة ؼ املـَمني ح  انٌل ٔبهن اخملخرب اًـمًل ًخعحَق املـَوماث اًرتتوًة واًيؼًر

 .همازاث وخرباث ؿَمَة ومعََة ثفِدمه يف حتسني ٔبذاهئم اًخدٌزيس ؾيدما ميازسون همية اًخـَمي

ة واملِيَة واًثلافِة، مبا ثخضميَ من مـازف واجتاُاث  اًرتتَة اًـمََةدف هتو   ٕاىل ٕاهساة اًعالة اًىفاايث اًخخععَة واًرتتًو

 خيفِذ واًخلومي ًَمتىٌوا من ٔبذاء هماهمم هكـَمني ٔبنفاء، ومرصدٍن وموهجني.وهمازاث اًخخعَط واً 

امللرزاث اًِامة واًرئُسة يف مهناح ازلتَوم اًـام يف اًرتتَة )مجَؽ اًضـة(، واًفركة ألوىل )صـحة  ىٔبحد اًرتتَة اًـمََةـد ثو  

ملدت ًوم ذزايس ٔبس حوؾَا، ؤبس حوغ  يف ُذٍ اًفرق وثكل اًخخععاث ًـمََةاًرتتَة امت ثو اًعفوةل( واًفركذني اًثاًثة واًراتـة )مجَؽ اًضـة(. 

 ( ساؿاث معََة ٌََوم ازلزايس اًواحد.4ذزايس اكمي مذعي يف هناًة لك فعي ذزايس تواكؽ )

)مجَؽ اًضـة( مبائة ذزخة يف لك من اًفركة ألوىل )صـحة اًعفوةل( واًفركذني اًثاًثة واًراتـة  اًرتتَة اًـمََةوثلدز ذزخة ملرز  

ضاف ٌَمجموغ اًلكي ٌسلزخاث، مهنا:  ذزخة ٌَمرشف  42ذزخة ملدٍر ٔبو انػر املدزسة،  02وازلتَوم اًـام يف اًرتتَة )مجَؽ اًضـة(، ًو

 ذزخة ٌَمرشف اًخخعيص. 42اًرتتوي، 

 : فهىو انتشثُخ انؼًهُخي

فِيي اًفرتت اًزمٌَة اًيت ٌسمح فهيا ٌَعاًة واًعاًحة  اًرتتَة اًـمََة مرحةل هممة ورضوزًة من مراحي ٕاؿداذ اًعاًة املـمل، 

ة اًـمًل ؿىل معََاث اًخـَمي واًخدٌزس ؿرب ختعَط ازلزوش وثيفِذ ٕاحرائَة اخلرباث اًيت اندس هبا ُا وثلوميِا واًخحلق من ظالحِة و ابًخدًز

ثوحَِ حتت ٕارشاف و   ثـَميًَا و ٕاذازايً ٕاؿداذمه هفس ًَا و  يف لكَة اًرتتَة ومالمئة ثكل اخلرباث ملخعَحاث قرفة اًعف احللِلِة. وًمّت ركل ؿرب

ة ثضلك ٔبذايئ   مرتني ومؤَُني من لكَة اًرتتَة. ومتثي اًرتتَة اًـمََة خمخربًا حرتواًي ًلوم فَِ اًعاًة تخعحَق مـؼم املحاذئ واًيؼرايث اًرتتًو

و املدزسة (، ابًخايل ثعحح معََة إ   . راث مـىن وكمية وػَفِةاملـَمني معََة ثخعف ابًواكـَة و ؿداذ ومعًل يف املَدان احللِلي ًِا ) ُو

 : أهًُخ انتشثُخ انؼًهُخ

 ثخَخط ٔبمهَة اًرتتَة اًـمََة يف:

ة .1  . ثوفري فرظة معََة ًخعحَق املفاُمي و املحاذئ و اًيؼرايث اًرتتًو

ة تعوزت معََة .0  . ٕااتحة اًفرظة ٔبمام اًعاًة/ املـمل ملٌلزسة املٌِلث اًرتتًو

ة تعوزت ثدزجيَة ومٌؼمةٕاات .3  .حة اًفرظة ٔبمام اًعاًة/ املـمل الندساة املِازاث اًرتتًو

 

 

 

 



 : أهذاف انتشثُخ انؼًهُخ

 ثخَخط ٔبُداف اًرتتَة اًـمََة يف:

مـاجلة  حمنَة اًلدزت ؿىل املالحؼة اًِاذفة اًيت جساؿد املخدزتني يف ثعوٍر ٔبساًَهبم اًسَوهَة ًخىون مالمئة ٌَخفاؿي مؽ املخـَمني، و .1

 . حاخاهتم ومضالكهتم فامي تـد

 . املـمل املِازاث اًالسمة ملٌلزسة ألذواز املخـدذت يف همية اًخـَمي -اندساة اًعاًة .0

 .اًـمََةاملـمل كدزاثَ و ٕاماكهَاثَ اشلاثَة من خالل املٌلزسة -اندضاف اًعاًة .3

ـّرف اًعاًة .4  .اًـيارصذٍ املـمل ؾيارص املوكف اًخـَميي وٕاذزاك اًـالكة تني ُ -ث

ـّرف اًعاًة .5 ة اًيت ًدزسِا املخـَمون يف  -ث  .املدزسةاملـمل املياجه اًرتتًو

 . اًخّدزة ؿىل ٕاؿداذ ازلزوش و ٔبساًَة اًخحضري اجلَد .6

ة .7  . اًخّدزة ؿىل ممازسة تـغ املِازاث اإلذاًز

 .حمنَة الاجتاُاث اإلجياتَة حنو همية اًخدٌزس وثـدًي الاجتاُاث اًسَحَة مهنا .8

 .اًىفاءاث املِيَة واًضخعَة ٌَعَحة املـَمني حىت ٍمتىٌوا من ٔبن ًعححوا يف املس خلدي مـَمني نفؤٍن حمنَة .9

حىوٍن اًضـوز املِين زلى اًعَحة املـَمني تلدز اإلماكن، وثفاذى املضالكث اًيت ًواهجِا املـَمون اجلدذ كري املـّدٍن ٕاؿداذًا  .12

 .حرتوايً 

ة اًيت ثَلاُا اً  .11  .عَحة املـَمون، ٕاىل مواكف ثـَميَة متىهنم من حمنَة اًىفاءاث ألساس َة زلهيم هكـَمنيثعحَق ألسس اًيؼًر

 .اندساة همازاث اًيلد واًخلومي اشلايت اًحياء يف ػروف ظحَـَة، وحمنَة همازاث اًعَحة املـَمني واس خـداذاهتم .10

اثَ وحّتمي املسؤوًَاث ؤبذاء ٔبذواز املـمل اخملخَفة ذاخي حمنَة كدزاث اًعَحة املـَمني ؿىل اًخـامي مؽ كواؿد اًخيؼمي املدزيس وٕاحراء .13

 .اًخيؼمي املدزيس

ة اًيت ًدزسِا اًعاًة/ املـمل وثـًرفَ ابملوكف اًخـَميي يك ًـخاذ ؿَََ وٕافساخ اجملال ٌَعاًة .14 املـمل  -ثوضَح وثـٍزز املحاذئ اًيؼًر

 يك ًثخت كدزثَ ؿىل اًخـمّل واًخـَمي

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م انخبٍَانفص

 أعبنُت انتشثُخ انؼًهُخ

 

 

 

 

 

 

 

 



  نضَبسح انصفُخ نهًىره انتشثىٌاأوال: 

ـي ُذٍ اًوس َةل من ٔبكدم   ثـخرب سايزت املرشف اًرتتوي ٌَمـمل يف ظفَ من ألساًَة اًفرذًة املحارشت يف اإلرشاف واًخوحَِ ، ًو

زايزت اًعفِة تعوزهتا املحارشت جساؿد املرشف ؿىل اإلظالغ ؿىل معََة اًخـمل واً ٔبساًَة املخاتـة واًخلِمي اًيت جلبٔث ٕاٍهيا ٕاذازاث اًخـَمي .

. وثـعي اًزايزت اًعفِة فرظة ٌَمرشف ًإلظالغ ؿىل معي املـمل ومعي وال ثخوكف ؾيد حدوذ احلدًر ؾهنا واًخـَمي نٌل جسري تعوزهتا اًفـََة

ِة هوس َةل جند ٔبهؼمة ثـَميَة نثريت ثـمتد اًزايزت اًعف  . وشلكلخخدم يف اًخـَميوألذواث اًيت جس  اًعالة واًحُئة اًيت ًـمَون فهيا واًوسائي 

 .ٔبوىل ًإلرشاف واًخوحَِ

 انصفُخ:تؼشَف انضَبسح  

يه سايزت ًلوم هبا املرشف اًرتتوي ٌَمـمل يف كاؿة اًعف ًريى ؿىل اًعحَـة هَف ًمت اًخدٌزس وهَف ًخـمل اًخَمَذ ومراكدة اًخفاؿي  

ركل يف زمس اًربانمج اإلرشايف يف ضوء احلاخاث احللِلِة ٌَمـَمني واًخـرف ؿىل احذَاخاهتم اًخدًزخِة وثلومي ٔبذاهئم واًوكوف اًعفي ٔلمهَة 

 ؿىل ٔبثٍر يف اًخالمِذ.

 :انضَبسح انصفُخ أهذاف

 هتدف اًزايزت اًعفِة ٕاىل:

ة مذاكمةل ثؤذي ٕاىل حتسني هوؾَة اًخـَمي ؾن ثلومي ٔبؾٌلل املـَمني: وركل من خالل املوكف اًخـَميي هبدف وضؽ خعة ٕارشافِ .1

  :ظًرق

a) . اًخـرف ؿىل ألساًَة اًيت ٌس خخدهما املـمل يف ثدٌزسَ واٍهنوط هبا  

b) .ٔبهواغ اًخفاؿي اًعفي ومدى مالءمهتا ًٔلُداف املراذ حتلِلِا 

c) .اًوسائي املـَية اًيت ٌس خـني هبا املـمل ومدى نفاٍهتا 

 مبوضوؾَة وذكَ مذياَُة وذحذز صدًد حىت ثعحح ثكل اًخلدٍراث حوافز ثثري كاتََة املـَمني مث تـد ركل ثلدٍر هجوذ املـَمني  .0

ا همٌل اكهت حمدوذت.  ٌَـمي ال مثحعاث ثفرت مهمِم، مؽ ثَمس مواظن اإلتداغ ًإلصاذت هبا وثلدٍُر

اثَ، هؼرا ًخفاوث مؤُالهتم اًـَمَة اندضاف حاخاث املـَمني: فاملـمل همٌل تَف ؿَمَ وهمٌل تَلت خربثَ ًؼي ذحاخة ًخمنَة كدز  .3

واخلرباث اًـمََة . مفهنم من ًيلعَ اإلملام مبحاذئ اًلِاش واًخلومي، ومهنم من حيخاح ٌَـون يف جمال اس خخدام اًوسائي اًخـَميَة 

 ٔبؾٌلل.وركل من خالل سايزت اًفعول ومضاُدت ما ًلومون هبا من   ،.ومهنم من ثـوسٍ اًلدزت ؿىل اًخفىري اًـمًل

من مضن مسؤوًَاث املرشف اًرتتوي ٕاؿداذ جرانمج ٕارشايف  اإلؿداذ ًخخعَط جرانمج ٕارشايف واًخبٔند من اًزتام املـَمني تَ : .4

ذا ًخعَة سايزت املـَمني والاًخلاء هبم واًخـرف ؿىل حاخاهتم ومضاُدت ثفاؿَِم مؽ  مذاكمي ٌَـمي تَ ظَةل اًـام ازلزايس ُو

ـي مهنا ماذت ًربانجمَ اإلرشايف . ومن مث الاظالغ ؿىل ما  م ثيفِذٍ ومدى اًزتاهمم ابخلعة ثالمِذمه ومجؽ مالحؼاث مـَيَ جي

ة اًيت  م ٕاؿداذُا من كدي املـمل واؾمتدُا من كدي املرشف اًرتتوي .  اًس يًو

دى اس خفاذهتم مما كدم ًخلُس م س ئةلبٔ ًلوم املـَمون تني احلني والٓخر ًلِاش مس خوى ثالمِذمه ت -ثلومي ما  م ثيفِذٍ من املهنج : .5

 تبٔش هلم ومدى ما اس خفاذ ٍو من ألُداف يف جماالهتا اًثالج كري ٔبن كِاش املـمل ال ًـعي ظوزٍ وافَِ ملس خوى ثالمِذمه ؤبهَ ال

ة ًلُس هبا مدى اًخلدم اشلي ٔبحرسثَ ؾَياث من ظفوف املدازش اًيت ٌرشف  ابن ًلوم املرشف اًرتتوي تخعممي اخذحازاث حتٍرًر

 خعوظا اًيت ملس مهنا ضـفا يف تداًة اًـام ازلزايس ًالظالغ ؿىل ما  م ٕاحراٍس من ثلدم . ؿَهيا



 هلي اخلرباث تني املـَمني ٔبزياء سايزاهتم يف فعوهلم من ٔبساًَة خدًدت ؤبفاكز هممة ثؤذي ٕاىل ثحاذل املـرفة وثالحق ألفاكز . .6

ة زلى املـَمني: فلد زخت ان اإلهخاح ٍز  .7 ة فِيي احملزفؽ اًروخ املـيًو رك ًلك ًد اًضـف ٔبو اًضـفني يف حاةل ازثفاغ اًروخ املـيًو

 .ثلدم واًحاؾر ؿىل لك منو

: فٌؼرا الخذالف املـَمني يف كدزاهتم واس خـداذاهتم ُياك املـمل اًضـَف اشلي حيخاح ٕاىل ؾون اًخـرف ؿىل املـَمني املمتزٍين .8

اء سايزاثَ وؿالح ركل اًضـف وثلدمي اًخوحَِ اًسَمي اشلي ٍرفؽ ٔبذاءٍ. املرشف اًرتتوي وزفؽ مـيوايثَ ومـرفة ٔبس حاة ضـفَ ٔبزي

ياك مـَمو ، مفِازت املرشف اًرتتوي ٔبن هيمت يف اندضاف ما ٍمتزي تَ لك مـمل وابًخايل مساؿدهتم ن ًخلٌون همازاث ال ًخلهنا كريمهُو

 ؿىل ركل: ؿىل منوُا واس خلالًِا ًَيـىس ركل ؿىل مس خوى حتعَي اًخالمِذ ومن ألمثةل

a) اًلدزت ؿىل ٕاذازت اًعف.  

b) . املِازت يف ظَاكة ألس ئةل اًعفِة وحسن ثوحهيِا وثوسًـِا ؿىل اًخالمِذ ، وهمازت اس خخدام اًوسائي اًخـَميَة وٕاؿداذُا  

c) . اًلدزت ؿىل مساؿدت اًخالمِذ يف ؿالح مضالكِم 

d) .املِازت يف اإلرشاف ؿىل ٔبال وضعَ املدزس َة 

e) وج واًخجازة ........اخل.اًلدزت ؿىل ٕاحراء اًحح 

 
ومه أبزس ما ٌتىاوله هذا  ،إن اإلعذاد الىاعً للشٌارة الصفٍت ٌساعذ على وجاحها

 اإلعذاد :

 .مهل وما اشلي ًًدلي اًرتنزي ؿَََحتدًد اًِدف من اًزايزت اًعفِة تدكة وما اشلي ًٍرد املرشف ٔبن ًـ .1

 .اكن املـمل كد ٔبحرس ثلدما ٔبم ال فَ ملـرفة ما ٕاران كدمت ٌَمـمل اشلي سزياز ظبٔ س حق  مـرفة املساؿدت اًيت .0

ة واًـَمَة اًيت ميىن ٔبن ًعحلِا يف ُذٍ  .3   اًزايزت.مراحـة املرشف ٌَيؼرايث واحللائق اًرتتًو

ٔبن حيعي املرشف ؿىل مـَوماث ؾن اًعالة اشلٍن سزيوز ظفِم ؤبن ًبٔخذ يف الاؾخحاز ما ظَحَ املدزش من ؾون ومساؿدٍ  .4

 .رشف يف ُذٍ اًياحِةا كدمَ هل امل وم

و مذـىر املزاح ٔلهَ يف ُذٍ احلاةل الِة يف وكت مالمئ ويف حو هفيس ظَةٔبن ًلوم املرشف ابًزايزت اًعف  .5 َحذز اًلِام هبا ُو  ، ًو

 ٍىون ذكِلا يف مالحؼاثَ .

ُامتما خاظا واًعـوابث مـرفة اًخالمِذ اشلٍن سزيوزمه يف اًعف من حِر هوايح حتعََِم وحاخاهتم واًيوايح اًيت هيمتون هبا ا .6

 اًيت ثواهجِم .

و مزنجع وميىن ثبٔحِي اًزايزت ٕاىل وكت  ٔبن ال .7  بٓخر.ٍزوز املرشف اًرتتوي املـمل ُو

 ًـعي ذخول املرشف معي املـمل واًعالة ذاخي اًعف. جية ٔبن ال .8

  انصفُخ:أهًُخ انضَبسح 

حراؾى بٓذاهبا وثمت ؿىل ٔبظوًِا كري ٔبن اًزايزت اًعفِة كد حىون  ٕان ٌَزايزت اًعفِة بآثزا ٕاجياتَة مجة يف حتسني ٔبذاء املـَمني حني 

لة ؾضوائَة ذون ذزاسة وٕاؿداذ مس حق. ا ؾىس َة ٕارا متت تعًر  بآثُز

 

 



 انصُفُخ:أَىاع انضَبساد 

 انضَبسح انًشعىيخ:

ااي ثخـَق ابملـمل ضة كضيه اًزايزت اًيت ثمت تياء ؿىل ختعَط مس حق تني املـمل واملرشف وركل دلؽ مالحؼاث ؿامَ ومٌاك  

و اشلي ًياذي تَ اإلرشاف احلدًر ٔلهَ ًلوم ؿىل ثسري اًـمََة اًخـَميَة اًخـَمَةٔبو ابملهنج ومدى مالءمذَ ٌَخالمِذ ٔبو  ،واًخَمَذ . ُو

   اًدضاوز واًخـاون .

ـَمني يف مدازسِم جملرذ اًخـازف شلا ًًدلي : ٔبن ًلوم املرشف اًرتتوي من تداًة اًـام ازلزايس يف ألس حوغ ألول جزايزت مجَؽ امل 

 واٍهتيئة ابًـام ازلزايس اجلدًد ومن مث وضؽ جرانجما ٕارشافِا ٌَزايزت اًعفِة ألوىل ذحَر ثمت يف ٔبدشغ وكت ممىن ًخـرف من خالًِا ؿىل

فِة واًالظفِة وما ًخـَق إبذازت مس خوايث املـَمني وحاخاهتم وخاظة اجلدذ مهنم . زلزاسة اًخـاممي واًخـَاميث اجلدًدت ومٌاكضة ألوضعة اًع 

ني والاظمئيان ؿىل ثوسًؽ اجلدول املدزيس وفق اًخخععاث وحتدًد  اًعف ومراحـة اًخوحهياث واًخوظَاث اًساتلة ٌَمرشفني اًرتتًو

ا ...  املضالكث اًيت ثـَق اًـمََة اًخـَميَة وثدازسِا ، ومدى ثوفر اًوسائي اًخـَميَة وألهجزت ألخرى وكرُي

  املـمل.ويه اًيت ًلوم هبا املرشف ذون ٕاصـاز ٔبو اثفاق مس حق ٌَوكوف ؿىل املوكف اًخـَميي ذون حلكف  انًفبرئخ:ح انضَبس

 
 :انضَبسح انًفبرئخ يجشسا

 وخَ.مذاتـة املـَمني حِر ٔبن اًحـغ ال ًـمي ٕاال حتت املراكدة واملخاتـة ًضٌلن اهضحاظِم واس مترازمه يف اًلِام تدوزمه ؿىل ٔبهكي  .1

ة ٌَمـَمني واهخؼام املـَمني يف ٕاؿداذ ازلزومذات .0 ش وما ـة ذوز اإلذازت املدزس َة يف ثيفِذ هماهما امليوظة هبا يف زفؽ اًروخ املـيًو

حضوز مدٍر املدزسة وحرظَ ؿىل اًخحىري ومذاتـة جرانمج املدزسة واهضحاظَ يف مـاجلة اًضـف ًخـَق ابحلضوز والاهرصاف و 

 واًيلط يف اًربانمج اًرمسي .

مذاتـة ٔبحد املـَمني املَحوع ؿَََ واًخلعري يف اًخدٌزس الؾخلاذٍ ؿدم سايزت املرشف هل ًزايزثَ هل مس حلا فهيمي اًخحضري  .3

 اًخالمِذ.وثعحَح هراساث 

دون ًِذٍ اًزايزت ٍرون ٔبهنا ثدِح ٌَمرشف اًرتتوي مضاُدت املوكف اًخـَميي ؿىل اًعحَـة ذون حلكف ، ألمر اشلي ًؼِر اثر  .4 املًؤ

خعة دلؽ مالحؼاث من اخي ثعوٍر جرانجمَ اإلرشايف ، ٔبما املـازضون ٍرون  يف ، نٌل ٔبهنا ثـعي املرشف جماالاًربانمج اإلرشا

ٔبهنا ثدسم ابًعحلة اًخفذُض َة وثدٌاىف مؽ مفِوم اإلرشاف اًرتتوي احلدًر اشلي ًلوم ؿىل اًخـاون وًؤند ؿىل ٔبمهَة اًخخعَط 

  حاك زلى تـغ املـَمني اشلٍن ٍرون ٔبن ُدف اإلرشاف وضؽ ثلدٍر ٌَمـمل .املضرتك نٌل ٔبهنا جسخة الازث 

 : انضَبسح انًطهىثخ

 :ويه هوؿان

ٔبما ٔبن حىون تياء ؿىل ظَة من مدٍر املدزسة ٔبو من املـمل ٌَدضاوز حول موكف ثـَميي مـني اوحي مضلكَ ؿازضَ والتد ٔبن  .1

 ٍىون ُياك زلة تني املـمل و املرشف اًرتتوي .

.ن ًعَهبا مـمل ممتزي ًَـرط ؿىل املرشف اًرتتوي تـغ اخلعط ٔبو ألساًَة اجلدًدت ٔبو جسالث مذاتـة ؤبما بٔ  .0   مدخىٍر



من ٕاجياتَاث اًزايزت املعَوتة ٔبهنا ثليض ؿىل ما ميىن ٔبن ًًذاة املـمل من ازثحاك فامي ًو متت اًعوزت مفاحئَ ٔبو تعوزٍ خمعط ًِا  

 ظَهبا املـمل وًن ٌضـر ابحلرح ٔبو الاضعراة ٕان ُو ٔبخعبٔ ٔلهَ ُو اشلي ظَة املضوزت حول ركل .مث ٕان اًرتنزي ٍىون حول هلاظ مـَيَ 

  -يشاحم انضَبسح انصفُخ )إرشاءاتهب ( :

 انًشحهخ األونً: قجم انضَبسح:

 اًزايزت.حتدًد اًِدف ٔبو ألُداف من  .1

 اكهت حواهة كوٍ او حواهة ضـف .زحوغ املرشف ٕاىل ما جسي من مالحؼاث ، ؿىل املـمل اشلي سوف ٍزوٍز سواء  .0

الاس امتغ ٕاىل ما زلى مدٍر املدزسة من مالحؼاث  -الاظالغ ؿىل سايزت املدٍر اًساتق ٌَمـمل . ة -مجؽ املـَوماث ؾن املـمل : بٔ  .3

َ ة ؿىل املـمل . ح ٕاذاًز  الاظالغ ؿىل مالحؼاث اًزايزاث اًساتلة وذوز مدٍر املدزسة يف مذاتـهتا . -ٔبو حرتًو

غ ابملـمل املخوكؽ سايزثَ ًالظالغ ؿىل خعة املـمل اًَومِة واًفعََة وظمبٔهخَ تخوظَد اًـالكة مـَ ٔلخي حتلِق ٔبذاء ظحَـي الاحامت .4

 ذاخي قرفة اًعف وحتدًد حعط اًزايزت .

 الاظالغ ؿىل املياجه ومراحـة املوضوؿاث امللرزت . .5

  ا ؿالكة ابملاذت ازلزاس َة حىت ًفِد املـمل واًخالمِذ .الاظالغ ؿىل املراحؽ واًححوج من كدي املرشف اًرتتوي واًيت ًِ .6

 أحُبء انضَبسح: انخبَُخ:انًشحهخ 

 ًفضي ٔبن ًدخي املرشف اًرتتوي تداًة احلعة تـد اسدئذان املـمل ؿىل ٕاال ًؤثر ذخوهل ؿىل سري ازلزش . .1

 .ثفاؿئبن جيَس يف املاكن املياسة اشلي ٌسمح هل مبالحؼة لك ما ًدوز ذاخي اًعف من  .0

رتك ركل تـد اىهتاء احلعة. .3 و إلظالخ خعا ، ًو  ٔبن ال ًلاظؽ املـمل ، وال ًخدخي يف سري احلعة ًو

 ٔبن ٌس خبٔرن املـمل ٌَخـرف ؿىل مس خوايث اًخالمِذ وًَىن ركل يف مرحةل اًخلومي بٓخر احلعة. .4

ز اًعالة ؾن مـَمِم ٕاًََ ، وان ؿدم ثدوٍن ٔبًة مالحؼاث ٔبزياء سري احلعة حىت ال ثدضدت ٔبفاكز املـمل وحىت ال ثيرصف ٔبفاك .5

ال ًًضلي املرشف ؾن املـمل تلراءت ذفرت اًخحضري ٔبو ٔبي يش بٓخر ٕاال يف حاةل ازثحاك املـمل ، وان حىون جسجَي مالحؼاثَ 

 خازح اًعف ذحَر حىون راث كميَ مؽ ختفِف اًلضااي اًِامض َة .

  الاهرصاف. ثوحَِ صىر ٌَمـمل واًخالمِذ تـحازاث حافٍز ؾيد املياكضة وكدي .6

 يب ثؼذ انضَبسح: انخبنخخ:انًشحهخ 

 ؿَهيا.ٔبن ًدون املرشف اًرتتوي اجرس ألوضعة اًيت متت يف احلعة ومالحؼاثَ  .1

 الاحامتغ ابملـمل ملياكضة ما  م اًخوظي ٕاًََ ٔبزياء سايزثَ ًخحسني اًـمََة اًخـَميَة . .0

ة اتمة . .3  ٕاؾعاء املـمل اًفرظة يف اًخـحري ؾن زٔبًَ ذحًر

 .م يف حتسني ألذاء اًعفي ٌَمـملَي املوكف اًعفي مؽ املـمل ٌَخوظي ٕاىل ملرتحاث هلٔبن حي .4

ُس ابًلضااي اًِامض َة اًعلريت . .5  ٔبن هيمت املرشف ابًيلاظ اًرئُس َة يف احلعة ًو

 .وكف مؽ املـمل ومث االثفاق ؿَهيأبن ًدون املرشف ثسجي اًزايزاث يف املدزسة ٔبمه ألموز اًيت ث .6

 

  :شاػُهب أحُبء صَبسته انصفُخانتٍ َُجغٍ ػهً انًششف انتشثىٌ أٌ َاثشص األيىس 



 .ٔلسَوة اشلي ٌس خخدمَ ملوضوغ ذزسَا مالمئةمدى ًحاكة املـمل وكدزثَ ؿىل ظرخ موضوغ ازلزش ومدى  .1

 اًعازئة . مدى س َعرت املـمل ؿىل اًيؼام وثوحَِ ٔبفاكز اًخالمِذ ٕاىل ألُداف املًضوذت ، ومدى ملدزثَ ؿىل مواهجة املضالك .0

 اًـلََة.مدى مراؿاثَ ٌَفروق اًفرذًة تني اًخالمِذ ٔبزياء ثوحَِ ألس ئةل اًِاذفة فاًخالمِذ مذفاوثون يف كدزاهتم  .3

 ألُداف.مدى اس خخدامَ ًٔلمثةل اًِاذفة واملرتَة ٔبزياء ثوضَح اًس حي املؤذًة ٕاىل حتلِق  .4

 ملضمون ازلزش ومس خوى اًخالمِذ . ُذٍ اًوسائي مالمئةمدى اس خـاهخَ ابًوسائي اًخـَميَة ومدى  .5

ة ٕاىل ألُداف اًوخداهَة . .6  مدى نفاءت املـمل يف الاهخلال تخالمِذٍ من ألُداف املـرفِة وألُداف املِاًز

 مدى كدزت املـمل ؿىل اًرتط تني فروغ ماذثَ اًواحدت وتني ماذثَ واملواذ ألخرى من هجة واحلَات من هجة اثهَة . .7

ة واذلاش يف هفوش ظالتَ . مدى كدزت املـمل ؿىل .8  تـر احلًَو

 مدى مالحؼة املـمل ًٔلتـاذ واًسَوهَة املخـَلة ابًعحة اًـامة ٔبزياء وحوذٍ يف قرفة اًفعي . .9

  : انًجبدئ األعبعُخ نتُظُى انضَبسح انصفُخ وتُفُزهب ثبػتجبسهب وعُطًب إششافُبً 

)تَلُس  ًذؼر ٔبن ًـهيا املرشف اًرتتوي، ٍراؾهيا ؾيد ثيفِذٍ ٌَزايزاث اًعفِة ٔبمهِاثلوم اًزايزت اًعفِة ؿىل ٍلوؿة من املحاذئ وألسس اًيت ً 

 : ) 0220: 14- 15وؾحد اٌَعَف، 

  . ٕان مـؼم املـَمني ذحاخة ٕاىل من ٌساؿدمه ؿىل مـرفة ٔبذاهئم وحتََهل وحتدًد حاخاهتم املِيَة .1

 .وثعوٍر ٔبهفسِم هميًَا ابس مترازٌضـر مـؼم املـَمني ٔبهنم ذحاخة ٕاىل حمنَة همازاهتم اًخـَميَة  .0

  مـؼم املـَمني ٌضـرون ٔبهنم ذحاخة ٕاىل مـرفة ذكِلة ؾن مس خوى ٔبذاهئم اًفـًل ملِازاهتم اًخـَميَة .3

 .اًعفيٕان مـؼم املـَمني ٍرقحون فمين ًلدم هلم ثلذًة زاحـة حول مواكف وحواهة حمدذت يف ٔبذاهئم  .4

فر ٍلوؿة من ألذواث اًيت ًخحدذ هوؾِا وصلكِا وحمخواُا يف ضوء ٔبُداف اًزايزت ًخعَة مجؽ املـَوماث ٔبزياء اًزايزت اًعفِة ثو  .5

ًخوكف جناخ اًزايزت اًعفِة ؿىل ذكة ومشوًَة اًخخعَط ًِا ذحَر  - .اًعفِة واجلواهة املراذ مضاُدهتا ومجؽ املـَوماث ؾهنا

واجلواهة اًيت سدمت مضاُدهتا وألذواث املس خخدمة فهيا ًخضمن اًخخعَط االثفاق ؿىل ٔبُدافِا وموؿدُا ومدهتا وحواىهبا واتزخيِا 

 .واٌَلاءاث اًيت جس حلِا وثَهيا

  آداة انضَبسح انصفُخ

 ا:حرظًا ؿىل ضٌلن هخاجئ ٕاجياتَة ٌَزايزت اًعفِة ًًدلي ألخذ تـني الاؾخحاز تـغ اًرشوظ اًواحة مراؿاهتا من ٔبجرسُ

 .ف اًرتتوي واملـمل ذحَر ًعمنئ لك مهنٌل ًعاحدَٕاجياذ حو من اًثلة واملوذت املخحاذةل تني املرش  .1

   .ٔبن خيعط املرشف اًرتتوي ٌَزايزت اًعفِة مس حلا مؽ املـمل وال ًرتوِا ٌَعدفة ٔبو املفاخبٔت .0

ة اًيت ٍرقة املرشف يف مذاتـهتا .3  .ٔبن حتدذ ألُداف اًرتتًو

املساؿدت وثحاذل اخلرباث مـَ من ٔبخي اٍهنوط ابًـمََة ٔبن ٍىون املـمل ملذيـًا تبٔن اًلرط من سايزت املرشف هل ُو ثلدمي اًـون و  .4

 . اًخـَميَة اًخـَمَة وثلدمي ٔبفضي اخلدماث ٌَخَمَذ

يف ذاخي اًفعي جيَس املرشف يف ماكن ال ًؤثر وحوذٍ فَِ ؿىل جمرايث اًخفاؿي اًعفي، اشلي جيري تني املـمل وثالمِذٍ، وال  .5

 .حيق هل ٔبن ًخدخي يف جمرايث احلعة

  .املرشف ظَةل وكت احلعة رضوزت حضوز .6



 .ؿدم ثدوٍن ٔبًة مالحؼاث ٔبزياء سري احلعة ٔلن من صبٔن ركل ٔبن ٌضدت ثفىري املـمل واًخالمِذ .7

 .كدي ملاذزت املرشف اًرتتوي من املفِد ٔبن ٌض َد املرشف جبِوذ املـمل وتخـاون ظالتَ مـَ .8

ـمي مدارشت ؿىل ٔبن هيمت خالًِا إبجراس حواهة اًلفرذاي مؽ املـمل املزاز تـد اًزايزت  ٔبن ًـلد املرشف اًرتتوي ًلاء .9 وت زلى املـمل ًو

ا  .، ؤبن ًرتك ٌَمـمل اًفرظة إلتداء بٓزائَ وملرتحاثََوة كري مدارش ٌَـمي ؿىل ثالفهيا، وؾرط هلاظ اًضـف تبٔسؿىل ثـٍزُز

ذٍ الٓذاة حىت ٌس خعَؽ ٔبن خي  َق حرسًا من اًخواظي تٌَُ وتني ومن ُيا هلول ٕان ؿىل املرشف اًرتتوي ٔبن ًـي ُذٍ ألموز ُو

   . املـمل وابًخايل ًخلدي املـمل اًخوحهياث واًخوظَاث ثضلك ٕاجيايب

  يذح انضَبسح انصفُخ 

ًخحنك يف مدت اًزايزت اًعفِة ٔبمران، ٔبوهلٌل اًِدف اشلي من ٔبخهل اكهت اًزايزت، واثىهيٌل مدى ما ثوظي ٕاًََ يف اًزايزت من حتلِق  

ي املرشف جزايزت ظفِة واحدت ٕارا ٔبزاذ الاظمئيان ؿىل سري اًخـَمي يف ٕاحدى اًوحداث مثاًل، واًزايزت اًعفِة زلكائق اًِدف، فلد ال ٍىذف

وخالظة اًلول ٕان امللِاش    )0220:  63مـدوذت ال متىن املرشف من خالًِا مـرفة اًىثري ؾن ظاكاث املـمل وحاخاثَ) ؾحد اًِاذي، 

حلى املرشف يف قرفة اًعف اًوكت اًاكيف ًخحلِق اًِدف اشلي خاء من ٔبخهل، ؤبن ًخبٔند كدي ملاذزثَ اشلي حيدذ ظول اًزايزت ُو ٔبن ً 

د  .اًعف ٔبهَ كد حعي ؿىل ما ًٍر

 صؼىثبد انضَبسح انصفُخ

 : (ي، ؾحد اًِاذ 0220 : 63 -64) ًواخَ اًزايزت اًعفِة اًـدًد من املـَلاث تـضِا ًخـَق ابملرشف هفسَ وألخرى ابملـمل ؤبمهِا 

 .اًخلاٍزرخاظة ٕارا اكهت مفاحئة ؤكن ذوز املرشف ثعَد ألخعاء ونخاتة  اًعفِة،صـوز املـمل ابخلوف واًلَق من اًزايزت  .1

 .اًضخيصؿدم فِم املـمل زلوز املرشف اًرتتوي توظفَ كائدًا حرتواًي ًـمي ؿىل مساؿدثَ وخدمذَ يف حتسني ٔبذائَ ومنوٍ  .0

 . نخاتة اًخلٍرر ؾن املـمل ذون ثلدمي اخلدمة املعَوتة ٌَمـمل ًسد احذَاخاثَاكذعاز ُدف اًزايزت اًعفِة ؿىل  .3

َحق هبا  .4 اًل ٕارا متت ؿىل اًوخَ اًعحَح ٕار ٌس حلِا ختعَط وٕاؿداذ ًو ضَق وكت املرشف، فاًزايزت اًعفِة جس خلرق وكذًا ظًو

 .ثوحَِ وٕازصاذ

 .تويضـف امللدزت اًـَمَة ٔبو املـرفِة ٔبو ألذائَة زلى املرشف اًرت  .5

حِر ٕان اإلؿداذ اًواؾي ٌَزايزت اًعفِة ٌساؿد ؿىل  ،ومن ٔبخي فاؿََة اًزايزت اًعفِة وحتلِق ٔبُدافِا ال تد من اإلؿداذ ًِا ثضلك حِد 

 :ومن ٔبجرس ما ًدٌاوهل ُذا اإلؿداذ ،جناهحا

 . ؿَََحتدًد اًِدف من اًزايزت اًعفِة تدكة وما اشلي ًٍرد املرشف ٔبن ًـَمَ وما اشلي ًًدلي اًرتنزي .1

مـرفة املساؿدت اًيت س حق ٔبن كدمت ٌَمـمل اشلي سزياز ظفَ ملـرفة ما ٕارا اكن املـمل كد ٔبحرس ثلدما ٔبم ال وركل من خالل  .0

 .اًسجي اإلرشايف

ٔبن حيعي املرشف ؿىل مـَوماث ؾن اًعالة اشلٍن سزيوز ظفِم ؤبن ًبٔخذ يف الاؾخحاز ما ظَحَ املدزش من ؾون ومساؿدٍ  .3

  .رشف يف ُذٍ اًياحِةوما كدمَ هل امل 



و مذـىر املزاح ٔلهَ يف ُذٍ احلاةل ال  .4 َحذز اًلِام هبا ُو ٔبن ًلوم املرشف ابًزايزت اًعفِة يف وكت مالمئ ويف حو هفيس ظَة، ًو

 .ٍىون ذكِلا يف مالحؼاثَ

ُامتما خاظا واًعـوابث مـرفة اًخالمِذ اشلٍن سزيوزمه يف اًعف من حِر هوايح حتعََِم وحاخاهتم واًيوايح اًيت هيمتون هبا ا .5

 .اًيت ثواهجِم

و مزنجع وميىن ثبٔحِي اًزايزت ٕاىل وكت بٓخر .6  .ٔبال ٍزوز املرشف اًرتتوي املـمل ُو

 .جية ٔبن ال ًـعي ذخول املرشف معي املـمل واًعالة ذاخي اًعف .7

ة ٌَىضف ؾن حاخاث املـَمني من ٔبخي اًخخعَط ًخحسنيُيا ميىن اًلول تمن    ٔبذاهئم تخوػَف بٔن اًزايزت اًعفِة رضوًز

ني الاًزتام تلواؿد اًزاي زت ٔبساًَة ٕارشافِة ٔبخرى واًوكوف ؿىل مدى اًخحسن اشلي ظرٔب ؿىل ٔبذاء املـَمني . شلا ًخوحة ؿىل املرشفني اًرتتًو

  اًعفِة وبٓذاهبا حىت ٌس خعَؽ من خالل ُذا ألسَوة املِم ٔبن ٍرثلى مبس خوى ٔبذاء املـَمني ونفاايهتم املِيَة

يذَش انًذسعخ أعهىة انضَبساد انصفُخ ػقت صَبسح انًؼهى فٍ )انفصم( حزشح  كُف َُفّؼم

 انذساعخ ؟

ٔبن ٔبكَة مدٍري املدازش )ووالكهئا يف حاةل حلكَفِم زمسًَا مبخاتـة املـَمني يف املدزسة( ًُدزهون مفِوم ٔبسَوة اًزايزاث اًعفِة  

ني خيخَفون حول ثلس مي ٕاحراءاث ثيفِذ بًَٓة ثيؼمي ٌَمـَمني، ؤبُدافَ، ؤبهواؿَ، واملٌلزساث املخحـة يف ثيفِذٍ . وال ٔبخال ٔبن املفىٍرن اًرتتًو

 .تـد( اًزايزت اًعفِة ٌَمـملاًخعيَف اًخيؼميي؛ ٕاحراءاث )كدي/ٔبزياء/ ٔبسَوة اًزايزاث اًعفِة ٌَمـَمني، فِيي ثيعَق وفق

ة اًدسَسََة اًخاًَةؾلة اًزايزت اًعفِة ٌَمـمل ؼ  -ملدٍر املدزسة    وحمتثي املِام ألساس َة   :يف اخلعواث اإلذاًز

ة ؼ  .1 ة مالحؼاثَ )اإلذاًز ثدوٍن مدٍر املدزسة ؼ فوز خروخَ من جحرت ازلزاسة ؼ ٔبجرس ألوضعة اًيت متت ٔبزياء اًزايزت اًعفِة، وثحًو

لة مٌؼمة، متَِدًا ملياكض هتا مؽ املـمل )املُزاز ة( تعًر  .(اًرتتًو

مؽ املـمل )املُزاز( ًُدِح خالهل اًفرظة ٌَمـمل ٌَخحدج ؾن ذزسَ، وؾن مس خوى ظالتَ وثلوميَ ؾلد مدٍر املدزسة مداوةل ٕارشافِة  .0

 ٌَحعة ازلزاس َة، وما اًس حي اخلاّلكة اًيت زقة املـمل ٔبن ٌسَىِا ومل ٍمتىن من ثعحَلِا ؟

زي فبٔجرس اإلجياتَاث يف ٔبذاء املـمل مث ؾرط مدٍر املدزسة ؼ تـد ركل ؼ )ثلٍرر سايزثَ اًعفِة( ؿىل املـمل، مدخدئًا تذهر حواهة اٍمت .3

 .ًُياكش مؽ املـمل ٔبمه اًخوظَاث اًيت من صبهٔنا ثعوٍر اًخدٌزس وحتسني معََيت اًخـمل واًخـَمي

 .زظد مدٍر املدزسة هدِجة اًزايزت اًعفِة ٌَمـمل يف اًيؼام اإلًىرتوين املـمتد .4

 يب األحش اإلششافٍ ثؼذ انشصذ ؟

ىن مارا )كدي( اًرظد ؟  ٕان اًزتام مدٍري املدازش جرظد اًزايزاث اًعفِة يف اًيؼام اإلًىرتوين املـمتد معَة همين ًُمىن  ًو

ـي اًلعوز ؼ ٕان ُوخد ؼ زلى اًلََي خدًا من مدٍري  كِاسَ؛ واملسؤوًَة ألخالكِة ثفرط موضوؾَة ثعحَق ٕاحراءاث ما كدي اًرظد. ًو

( ًُوحة ازلزاسة اًـَمَة واملسبةٔل اًيؼامِة وال ًربز ؿدم ظرخ اًدساؤل : مارا تـد زظد املدازش يف سايزت املـمل يف جحرت ازلزاسة )حتدًداً 

 اًزايزت اًعفِة ٌَمـمل يف جحرت ازلزاسة ؟

عيّف املَدان اًرتتوي مٌؼومة مدٍري املدازش ابًيؼر ٕاىل ثفـََِم )ٔبسَوة اًزايزاث اًعفِة ٌَمـَمني( ؼ هؼراًي ؼ ٕاىل )فئاث( ً  

 :اكؽ، وركل وفق ؾياٍهتم مبلوماث املراحي اًخيؼميَة املخخاتـة اًخاًَةزمقَة حلِلة اًو 



 .حىذفي جرظد اًزايزت اًعفِة ٌَمـمل يف اًيؼام اإلًىرتوين املـمتد ألوىل:اًفئة 

زاًي مث ًُدون املـمل )املُزاز( : جس خخرح اًحعاكة )املخضمية ثلٍرر اًزايزت اًعفِة ٌَمـمل( من اًيؼام اإلًىرتوين املـمتد، فذـمتدُا ٕاذا اًفئة اًثاهَة

 .ثوكِـَ ؿىل ظدق حمخواُا واًسـي ٌَـمي مبضموهنا

ثـَد ظَاكة ؼ يف اًحعاكة هفسِا ؼ اًخوظَاث اًيت ؾًَهتا )سايزت مدٍر املدزسة اًعفِة ٌَمـمل( ؾلة ملازىهتا ؿَمًَا ابًخوظَاث اًيت  :اًثاًثةاًفئة 

 .( ثَ املـمل كدَي سايزت مدٍر املدزسةكدهما املرشف اًرتتوي اخملخط )يف حاةل سايز 

 .: ثدّون يف اًحعاكة ٕاحراءاث مذاتـة ثيفِذ اًخوظَاث ؼ ٕاثر ٕاؿاذت اًعَاكة ؼ وفق خدول سمين مٌعلي ٍُراؾي هوغ املالحؼة اًفئة اًراتـة

ة : ثواظي اًخدوٍن يف اًحعاكة إبًضاخ هخاجئ ثعحَق ٕاحراءاث مذاتـة ثيفِذ اًخوظَاث )مؽ اًفئة اخلامسة  .( مذاتـة ثعحَق بًَٓة ثعوًٍر

 .: جس خوكي اًخدوٍن يف اًحعاكة مبرحـَة وظفِة زمقَة إلؿداذ ثلومي ألذاء اًوػَفي ٌَمـمل ٌَـام ازلزايس هفسَ اًفئة اًساذسة

ني ؼ مدٍري املدازش( ذفؽ مجَؽ اًـامَني يف اإلذازت املدزس َة مبؤسساجُي  : أخُشاً  ة ٕاىل )اًفئة ة ؿىل لك اًلاذت )املرشفني اًرتتًو ثيا اًرتتًو

 .) ؟اًساذسة( مؽ مواظةل اجلِوذ املحذوةل ًخحلِق اًخعَـاث حنو )فئة كِاذًة ساتـة( ثحدغ يف ثـَني )مارا تـد اًفئة اًساذسة

  

 :ـ انذسوط انتطجُقُخ انًُىررُخ حبَُب

قرفة اًعف ، وكد ًدضىم تـضِم يف  كد ًخخوف تـغ املـَمني من جترتة ألفاكز اًيت ًعرهحا املرشف اًرتتوي مِداهًَا يف 

ةٕاماكهَة ثعحَق ألفاكز بٔ  ا جمرذ ظروحاث هؼًر ـخرُب ، فِبئت ازلزش اًخعحَلي ؿىل ٍلوؿة من اًعَحة ٔبمام املدزسني ذًَاًل معًََا ؿىل ظاًل ًو

اس خخدام ألسَوة املخحؽ فَِ  ٕاماكهَة حرمجة اًفىر ٕاىل واكؽ مَموش . وثخَو ازلزش اًخعحَلي تعحَـة احلال مٌاكضاث ثـزس اًلٌاؿة يف

  والاسرتاثَجَاث اًيت اؾمتد ؿَهيا .

 خنذسوط انتىضُحُخ انتطجُقُا

ة واًخعحَق من خالل كِام مرشف حرتوي ٔبو مـمل رو خربت تخعحَق ٔبساًَة يه   ٔبسَوة ًـمتد فَِ ؿىل ثلََي اًفجوت تني اًيؼًر

 .حدًثةئي ثـَميَة ثلٌَة خدًدت ٔبو ثوضَح ظًرلة ثدٌزس مدخىرت ٔبو اس خخدام وسا

جضلك ازلزوش اًخوضَحَة ٔبسَواًب ٕارشافًِا فـااًل ٕارا ما ٔبحسن املرشف اًرتتوي ثوػَفَ يف اًـمََة اإلرشافِة، فِيي ثدِح اًفرظة و  

ا تعوزت  فـََة ويف مواكف ٔبمام املـمل ٌَخـمل من خالل اًـرط اًـمًل امليؼم واخملعط هل تـياًة ملِازاث ؤبمناظ سَوهَة ثـَميَة حمدذت ًمت ٔبذاُؤ

 ثـَميَة/ ثـَمَة ظحَـَة تـَدت ؾن اًخلكف. وثـد مثي ُذٍ ازلزوش مواكف ثدًزخِة حلِلِة ٌَمـَمني

يب اخملعط وامليؼم واًِاذف اشلي ثخاخ فَِ  0221:  196ًـرف ) اًـٌلٍرت ،    ( ازلزش اًخوضَحي تبٔهَ "ركل املوكف اًخدًز

ًل ملِازاث ثـَميَة حمدذت ًَخـمل ٔبذاءُا مبا ٌساؿدٍ ؿىل حتسني نفاًخَ اًخدٌزس َة ؤبساًَة ثـمل اًفرظة ٔبمام املـمل ملضاُدت ؾرط ٔبذايئ مع

نٌل ًـرف تبٔهَ وضاظ معًل هيدف ًخوضَح فىرت ٔبو ظًرلة ٔبو ٔبسَوة ثـَميي ، ٍرقة املرشف اًرتتوي يف ٕاكٌاغ املـَمني تفـاًَخَ  ." ظالتَ

ذٍ اًفىرت ٔبمام ؿدذ من املـَمني، ٔبو كد ٍلكف ٔبحد املـَمني تخعحَق ُذٍ اًفىرت ٔبمام ؤبمهَة اس خخدامَ ، حِر ًلوم املرشف تخعحَق ُ

 .) 0221: 089سمالئَ حىت حزذاذ خربهتم وٕاماكانهتم يف ألذاء املِين يف جمال اًخدٌزس)ؾعوي،

 أهذاف انذسوط انتىضُحُخ



 (: 0220:  79) ؾحد اًِاذي،  (، 0224:  153) ظافش،  هيدف ازلزش اًخوضَحي ٕاىل حتلِق ألُداف اًخاًَة 

  .ثـعي ازلزوش اًخوضَحَة ازلًَي ؿىل ٕاماكهَة ثعحَق ألفاكز وألساًَة اًيت ًخحدج ؾهنا املرشف .1

 .ثدِح مٌاكضة ألفاكز واًعـوابث اًيت ثـرتط معََة اًخعحَق وٕاماكهُذَ يف خمخَف اًؼروف .0

ة واس خخدام ظرق خدًدت .3  .ٕااثزت ذافـَة املـَمني ًخجًر

  .ًفرظة ٌَمرشف الخذحاز فاؿََة ٔبفاكٍز وٕاماكهَة ثعحَلِا يف اًؼروف املوضوؾَة املخاحةٕااتحة ا .4

اًخواظي اإلجيايب تني املرشف واملـَمني وثوزَق اًعةل تُهنم من خالل اًخـاون املضرتك يف اًخخعَط واًخيفِذ وثلومي هخاجئ  .5

  .اًخعحَق

  يًُضاد انذسوط انتىضُحُخ  

 :( ٍلوؿة من املمزياث ٔبمهِا 0224:  153رهر) ظافش ،  

ة .1 ة ألفاكز اًيؼًر   .ثـخرب مِدااًن فس َحًا ًخجًر

ة ٕاىل واكؽ مَموش .0  .حرتط ازلزوش اًخوضَحَة تني اًيؼري واًـمًل، ٔبي حرمجة ألفاكز اًيؼًر

 .ثفِد مثي ُذٍ ازلزوش املـَمني اجلدذ، ذحَر متىهنم من اًحدء يف حِاهتم اًـمََة تداًة سَمية .3

  .َمني اكفة ؿىل اإلتداغ والاتخاكزجضجَؽ املـ .4

  يزبالد اعتخذاو انذسوط انتىضُحُخ

  (:0220: 40ؾحد اٌَعَف، )تَلُس و جس خخدم ازلزوش اًخوضَحَة ٔكسَوة من ٔبساًَة اإلرشاف يف جماالث مذـدذت هذهر مهنا 

ف املـَمني جىِفِة ثعحَلِا معََاً  .1  .ثلدمي ظًرلة ٔبو ٔبسَوة ثـَميي يف اًخدٌزس ًخـًر

 .ًف املـَمني تبٔساًَة اس خخدام همازاث االثعال واًخفاؿي اٌَفؼي وكري اٌَفؼي يف املوكف اًخـَمييثـر  .0

 .ثوػَف واس خخدام منارح حمدذت من اًوسائي اًسمـَة واًحرصًة معًََا يف املواكف اًخـَميَة .3

 .ثوػَف اسرتاثَجَاث ٕااثزت ازلافـَة وثـٍزز اًخالمِذ ٌَمخـمل .4

 . مي مبس خوايثَ اخملخَفةَاث اًخلوثوػَف اسرتاثَج  .5

 

 

 

 

 

 

 



 انخطىاد اإلرشائُخ نتُظُى انذسوط انتىضُحُخ وتُفُزهب

ُياك سَسةل من اخلعواث اإلحرائَة اًيت ًخوحة ؿىل املرشف ٔبو املـمل ألول مراؿاهتا يف اإلؿداذ، واًخخعَط واًخيؼمي واًخيفِذ   

 – 43، تَلُس وؾحد اٌَعَف ىل حتلِق ألُداف واًيخاخاث امليخؼرت مهنا ويهواًخلومي ًِذا ألسَوة اإلرشايف، واشلي ًؤذي اًلِام تَ إ 

40  :0220 :) 

 .حتدًد احلاخاث اًخدًزخِة ٌَمـَمني واًيت سدضلك حموزًا ٌسلزش اًخعحَلي ؤبُدافا هل .1

َ، ومن اًخخعَط ٌسلزش اًخعحَلي ذحَر ًخضمن حتدًدًا ٌَموكف اًخـَميي اًخـَمي وماكهَ وسماهَ ومدثَ، ومذعَحاث .0

س َلوم تـرضَ املرشف ٔب و املـمل ألول واًخالمِذ اشلٍن سُمت ثيفِذ ازلزش ؿَهيم، واملـَمني اشلٍن س َحرضوهَ وموضوغ 

 .ازلزش

ة اًالسم ملن س َلوم تدٌفِذٍ ؿىل  .3 اإلؿداذ واًخحضري ًخيفِذ ازلزش وٌض متي ُذا اإلؿداذ ؿىل وضؽ خعة ازلزش واًخدًز

 .من ٔبخَِا مؽ اًخبٔهَد ؿىل ٕاثلان ُذٍ املِازاث وفق مـاًري ألذاء احملدذت ًِأبذاء املِازاث اًيت ؾلد ازلزش 

ا ملن س َلوم مبضاُدت ازلزش من املـَمني .4   .ٕاؿداذ اًامنرح وألذواث اخلاظة مبالحؼة ازلزش اًخوضَحي وثوفرُي

حعة إبحراءاث ازلزش ومضامِيَ ؾلد احامتغ مؽ املـَمني املضاُدٍن ٍهتَئهتم ملضاُدت املوكف وحزوًدمه ابًخوحهياث املرث  .5

 .وبٓذاة املضاُدت واًيلاص اًيت ثًل ؾرط ازلزش

 . هتَئة اًخالمِذ اشلٍن س َعحق ؿَهيم ازلزش ثضلك ًؤذي ٕاىل ثعحَق ازلزش تعوزت ؿاذًة وظحَـَة .6

ثيفِذٍ اًخخعَط ًـلد الاحامتغ اًحـدي اشلي ًًل ثيفِذ ازلزش ملياكض خَ واشلي حيحذ ؾلدٍ يف فرتت سمٌَة ثبئت تـد  .7

ة واًحـد ؾن خَق احلساس َاث اًضخعَة  مدارشت ويف حو ٕاوساين جسوذٍ اًروخ اإلجياتَة واًـالكاث املِيَة اًسًو

 واملٌلحاكث اجلدًَة واًخوحَِ حنو اؾامتذ املـاًري املوضوؾَة ٌسلزش ؤبُدافَ ذون اًخـرط ٌَمـمل اشلي كام تدٌفِذ ازلزش 

  :ٍ تُظُى انذسوط انتىضُحُخ واعتخذايهبانًجبدئ األعبعُخ انتٍ َزت يشاػبتهب ف

ؾحد اٌَعَف، )تَلُس و  :ُياك ٍلوؿة من املحاذئ اًيت ًؤذي الاًخفاث ٕاٍهيا يف اس خخدام ُذا ألسَوة اإلرشايف ٕاىل سايذت فاؿََخَ ومهنا

0220 : (  

  .اث اًـالكة هباحرثحط فاؿَََ ازلزوش اًخوضَحَة مبدى ذكة اًخخعَط واإلؿداذ اًخـاوين تني مجَؽ ألظراف ر .1

 .مضاُدهتاًفضي ثيفِذ ازلزوش اًخوضَحَة يف ظفوف املـَمني املضازنني يف  .0

 ًفضي ٔبن ًمت ثيفِذ ُذٍ ازلزوش يف مواكف وػروف ثـَميَة ؿاذًة تلدز اإلماكن .3

 ٕاٍهياجية اًرتنزي ؿىل ٔبذاء املِازت ٔبو املِازاث اًيت ؾلد ازلزش من ٔبخَِا واًيت ٌضـر املضاُدون ٌسلزش ذحاحهتم  .4

 . حاخة املـَمني وظَحهتمٕان ٔبفضي ٔبهواغ ازلزوش اًخوضَحَة ؤبمعلِا ٔبثرًا يه اًيت ًبئت ثيؼميِا وثيفِذُا تياء ؿىل  .5

ًلرتخ ٔبال ًَجبٔ املوخَ ٔبو املـمل ألول ٕاىل مـمل مـني، واًرتنزي ؿَََ يف ثيفِذ ازلزوش اًخوضَحَة ثضلك مذىرز . ويف ُذا اإلظاز  .6

ئم املـَمني املمتزٍين يف ٔبذاء املِازاث راث اًعةل مبوضوغ ازلزشًيعح ابالس خفاذت من ٔبن   رث من مـمل وخباظة من ٔبًو

ٕان اٌَجوء ٕاىل ثيفِذ ازلزش يف ظف مـني ذامئا كد ًؤذي ٕاىل اًخبٔزري ؿىل خعط ُذا اًعف وجراجمَ وًفضي اسدددال اًعف  .7

 ضَاث املوكف حسة ملذ 

 



  : مهنا( ٔبموزًا ٔبخرى  0221:  092، وكد ٔبضاف )ؾعوي

ة واًخعحَق -   . ازثحاظ ازلزش ازثحاظًا وزَلًا مبا ًدزش يف اًعف وركل من ٔبخي ٕاساةل اًفجوت تني اًيؼًر

 اخذَاز املـمل اًىفء ٌَخيفِذ ٔبو كِام املرشف ابًخيفِذ تيفسَ -

 يحبرَش ويؼىقبد انذسوط انتىضُحُخ

، نذكل كد ميَي ف ؾيد حضوز ؿدذ من املـَمني اًع، مثي حدوج ٕازابك يفة ازلزوش اًخوضَحَة تـغ املـوكاثكد ثعاح  

 .تـغ املضاُدٍن ٕاىل ثلََد املـمل امليفذ ثضلك معَق، من حِر اًوسائي واًًضاظاث تلغ اًيؼر ؾن اخذالف اًؼروف واًحُئة واًخالمِذ

َ فِو ٔبسَوة بٔن ازلزوش اًخوضَحَة ٔبسَوة ٕارشايف همم ال قىن ؾيت ميىن اًلولومن خالل ُذا اًـرط ٌسلزوش اًخوضَحَة  

ة، ٔبو الخذَاز مدى ظالحِة ٔبفاكز ملرتحة ثضلك  ة ٔبمناظ خدًدت من ألساًَة اًرتتًو مرن ومذعوز ٌس خـني تَ املرشف اًرتتوي ًخجًر

ُس هؼراًي، ونذكل متيح املـمل من خالل ُذٍ ازلزوش فرظة ًخلومي هفسَ وثحعرٍي مبواظن اًلوت وهلاظ اًضـف يف ممازساثَ  معًل ثعحَلي ًو

 . اًَحَ املخحـة، ولك ركل من ٔبخي حتسني ٔبذائَ، ألمر اشلي ًـوذ ابًيفؽ ؿىل هخاح اًـمََة اًخـَميَة اًخـَمَةؤبس

 :األقشاٌ تىرُه : حبنخبً 

 حلِلِة هلاصاث يف واًخفاؿي تـضًا، تـضِم ومساهدت زلمع ٌَمـَمني هتَبٔ  اًيت اًفرظة تبٔهَ ٕارشايف ٔكسَوة ألكران ثوحَِ ًـرف 

  (Zepeda ,2007 ).وتعَحخَ هبم اخلاض واًخـمل اًخـَمي حول

 

ـرفَ   اسدامثز ؿىل ركل يف مـمتدٍن هميَاً  ٔبهفسِم حمنَة يف املـَمون ٌس خخدمَ ٔبسَوة "تبٔهَ (0225:7، اٌَعَف وؾحد تَلُس  (ًو

 املـَمني ٔبحد كِام خالل من وركل ني،املخحاذً والاحرتام اًثلة من ٕاظاز يف تُهنم فامي ثـاوهَة تعوزت اخلرباث ُذٍ وثحاذل اشلاثَة، خربهتم

 ." ألذاء ُذا حتسني ٕاىل ثؤذي اًيت املساؿدت ثلدمي هبدف اًخـَمي تـمََة كِامَ ٔبزياء يف سمِهل ٔبذاء مبالحؼة

 

رى   اًخحََي هبدف اًحـغ تـضٌِل ؾيد ذزوش ذحضوز مـٌَلن ًلوم خالًِا من اًيت اًـمََة ثكل ُو ألكران ثوحَِ تبٔن اًحـغ ٍو

 .املدزيس اًرمسي اًروثني ؾن تـَدت مذحاذةل ظفِة سايزاث ٔبهنا ٔبي الٓخر، مهنٌل لك مضالك حي و اخلرباث وثحاذل اًعفِة ٌَمواكف َقاًـم 

 ذامئ ثضلك اًخـَميَة واجتاُاهتم وهمازهتم مـازفِم ًخحسني ٕاجياتَة ومضازنة ثـاوهَة تعوزت مـاُ  ًَـمَوا املـَمني ٔبمام اًفرظة ًدِح ثوحَِ وُو

 قرفة ذاخي ٔبساساً  ًمت ابؾخحاٍز ، ثالمِذٍ ثـمل وؿىل اًعفي املـمل ٔبذاء ؿىل بآثٍز ثيـىس ذحَر ، ومعًل واكـي وثضلك مس مترو 

 .اًعف

 

رى   اًثلة ؿىل مديَة ثـاوهَة تعوزت اخلرباث ثحاذل يف جسِم اًيت اًفاؿةل اإلرشافِة ألساًَة من ألكران ثوحَِ بٔنت اًحـغ ٔبًضا ٍو

 وثعوٍر الٓخٍرن، خرباث من الاس خفاذت ٕاىل ابحلاخة مدفوغ احلضوز ُذا ؤبن هل، سمِي ؾيد حعة ذحضوز ًلوم املـمل ٔبن س اميال والاحرتام،

ُس سمِي مـمل ُو اًزائر ٔلن ُيا ًًذفي اًخلٍرر من واخلوف اًلَق ؿامي ٔبن ؾن فضالً  ضوهئا، يف ألذاء  .حرتوايً  مرشفاً  ًو

 

 

 



 : األقشاٌ ثتىرُه اإلششاف عًبد

 :مهنا  ألكران تخوحَِ اإلرشاف وممزياث خعائط ،(8: 0225 اٌَعَف وؾحد تَلُس ( رهر

 . ثلوميَة ٔبحاكم ٕاظداز جس هتدف وال ثلوميَة ٔبسس ؿىل ألسَوة ُذا ًمت ال .1

 سمالئَ تني من خيخاٍز مـمل واًثاين املِين، واٍمنو اًخوحَِ ٕاىل ذحاخة تبٔهَ ٌضـر اشلي املـمل ٔبحدٌُل ظرفني تني ألسَوة ُذا ًمت .0

 .ٔبذائَ يف واًخحسني اٍمنو حتلِق يف مساؿدثَ هبدف

 .ٕاٍهيا احلاخة وظحَـة اًخوحَِ ٔبُداف حيدذ اشلي ُو املـمل .3

 . معََة مواكف يف ألسَوة ُذا ًعحق .4

 . واًخعحَق اًيؼري تني اًرتط وسِوةل هخاجئَ ثرسؿة ألسَوة ُذا ٍمتزي .5

 :اإلششاف فٍ األقشاٌ ىرُهت تطجُق نُزبس انالصيخ األعبعُخ انًتطهجبد

د واًيت املـَمني تني واحملحة اًثلة ٔبحواء ثوفر .1  . وثـاوهنم ذافـَهتم من حًز

 .وثوحهيَ ملضاُدثَ سمِهل ٔبمام ظفَ تفذح ٌَمـمل جسمح اًيت اجلرٔبت ثوفر .0

 يف تُهنٌل ًـلد تـدي احامتغو  اًزمِي، كدي من اًخـَميي ٌَموكف ومضاُدثَ اًعف يف سزيوٍز من وتني املـمل تني ًـلد كدًل احامتغ .3

  املدزسة

 اًـمََة يف ٕازاباكً  حيدج ال ؤبن املدزيس اجلدول ؿىل اًزايزت ثؤثر ال ذحَر اًزايزاث، تدداذل ٌسمح ذحَر املدزيس اجلدول ثيؼمي .4

 . املدزسة ذاخي اًخـَمَة اًخـَميَة

ة اًرتثُداث ثوفري .5  .ذجاوزتم  مدازش تخـاون اًخعحَق  م ٕارا خاظة اًالسمة اإلذاًز

ا ٕاؿداذُا ًخعَة كد واًيت اًخـَميي، املوكف مبضاُدت جسمح اًيت اًالسمة ألذواث وثوفري ٕاؿداذ .6 ة ازلمع تـغ وثوفرُي  واًخدًز

 . املرشفني من املالمئني

 :األقشاٌ تىرُه تطجُق يٍ انًشرىح انُتبربد

 .وحدهتم وحتلِق املـَمني تني اًـالكاث حمنَة .1

 .املـَمني تني اخلرباث ثحاذل .0

 .راثَة تعوزت املـَمني ثواخَ اًيت املضالكث حي .3

 .سمِهل تَ ًلوم ما مـمل لك ًـرف ؾيدما اخملخَفة املواذ ثدٌزس يف اًخاكمي حتلِق .4

 .ٌَمـَمني املِين اٍمنو حتلِق .5

ة تني اًرتط .6  .واًخعحَق اًيؼًر

 .خدًدت ثـَميَة واجتاُاث ٔبساًَة ثعوٍر .7

 .اًخالمِذ ثـمل هوؾَة حتسني .8

  114 0225 ، تَلُس ).اًخـَميَة املواكف وحتََي اًعفِة املالحؼة ثهمازا حمنَة .9

  

 



ضَف  : مهنا ألكران ثوحَِ ٔبسَوة ًخوػَف ٕاجياتَة بآثُزا(  0225 وبٓخرون، ؾعازي)  ًو

 . رازابس مت ٔبؾٌلهلم ثعوٍر ؿىل واًـمي اًروثًَِة اًسائدت املٌلزساث هلد ؿىل ًـمي حِر ، املـَمني زلى اًخبٔمًل اًخفىري ثـٍزز .1

 همازت ، واًيخاجئ ألوضعة تني اًرتط همازت ، احلاسوة اس خخدام ، ألس ئةل وظرخ ازلزوش ختعَط مثي ، اًخـَميَة املِازاث حتسني .0

 . اًعف ٕاذازت

 : األقشاٌ نتىرُه انشئُغخ األًَبط

 ٍزوذ مث سَفًا، ؿَهيا ومذفق مـدت ٔبذواث دامابس خخ اًخـَميي املوكف يف سمِهل تبٔذاء اخلاظة املالحؼاث ٌسجي املضاُد املـمل :ألول اٍمنط

س خفِد حيََِا ًيك املالحؼاث هبذٍ سمِهل  .مهنا ٌو

لوم مالحؼهتا، املراذ اجلواهة ؿىل املـٌَلن ًخفق :اًثاين اٍمنط ضرتك اًخـَميي، املوكف يف املالحؼاث تدسجَي املضاُد املـمل ًو  يف املـٌَلن ٌو

 .ـَميياًخ  املوكف وحتََي املالحؼاث مٌاكضة

لدم املرشف، تدوز ًلوم وخربت، نفاًة رو خدري، مـمل املضاُد املـمل :اًثاًر اٍمنط  تياء احلاخة ظاحة ًزمِهل اًخوظَاث و الاكرتاحاث ًو

 0225 اٌَعَف، ؾحد تَلُس، ) :14 صاُدٍ اشلي اًخـَميي املوكف حتََي ؿىل

 : األقشاٌ تىرُه أعهىة تطجُق خطىاد 

 .ٌَمالحؼة كاتةل ٔبذائَة هخاخاث صلك ؿىل ألُداف ُذٍ وظوػ حاخاهتم وفق حتلِلِا املراذ فًٔلُدا املـَمني حتدًد .1

 .خازيج ثدخي ذون ظوؾَة تعوزت ًحـضِم املـَمني اخذَاز .0

 .والاحرتام اًثلة ٔبحواء ثوفري .3

مت اًلدًل الاحامتغ .4 ا املالحؼة ٔبذواث وحتدًد مالحؼهتا املراذ اجلواهة حتدًد فَِ ًو  .وثوفرُي

 .املالحؼاث وجسجَي اًخـَميي املوكف تمضاُد .5

 .اًخحس ًَِة امللرتحة اًخوظَاث وٕاؾعاء اًخـَميي املوكف وحتََي اًحـدي الاحامتغ .6

 .املـمل ٔبحرسٍ اشلي اًخلدم مدى وكِاش ألسَوة ثلومي .7

 .ألسَوة ًِذا واًخعوٍر اًخحسني يف اًراحـة اًخلذًة اس خخدام .8

 :األقشاٌ تىرُه فٍ انتشثىٌ انًششف دوس

 .ثلوميَ خعائعَ،خعواثَ، ٔبُدافَ، مفِومَ، ثوضَح خالل من ألسَوة ُذا اس خخدام ؿىل املـَمني جضجَؽ .1

 .ألسَوة ُذا ًخعحَق اًالسمة واًرشوظ ألحواء وثوفري املـَمني تني اًـالكاث ثعوٍر  .0

 .مهنم والاس خفاذت سمالهئم ٕافاذت ؿىل وتلدزهتم وإبتداؿاهتم تبٔهفسِم اًثلة املـَمني ٕاؾعاء  .3

 .ألسَوة ُذا ثعحَق ٕاماكهَة ٌَمـَمني ًدِح مبا املدزس َة اجلداول ثيؼمي   .4

ة   .5  .املياس حة اًراحـة اًخلذًة وٕاؾعاء ومٌاكض هتا وحتَََِا وزظدُا اًخـَميَة املواكف مالحؼة همازاث ؿىل املـَمني ثدًز

 .حٌلؿة لك حاخاث وفق املدزسة ذاخي ألكران حٌلؿاث معي ثًس َق .6

 .املِيَة حاخاهتم حتدًد يف ـَمنيامل نفاايث زفؽ .7

 .ألسَوة ُذا ثلومي يف املـَمني مساؿدت  .8

 .اجملاوزت واملدازش اًواحدت املدزسة يف املـَمني تني اًخًس َق .9



ة اًعـوابث ثذًَي .12  .ألسَوة ُذا ثيفِذ ذون حتول اًيت اإلذاًز

 ؟ انًؼهًٍُ يغبػذح األقشاٌ نتىرُه ًَكٍ كُف

ت اًيت ازلزاساث ٔبزحدت  : ٔبن ميىن ألكران ثوحَِ بٔنت ٔبحًر

 .ٌَمـمل املِين اٍمنو يف اًىدري ألثر هل ٍىون .1

ن ٔبهفسِم املـَمني تني اًخواظي وهمازاث اًخـاون ًـزس .0  .واملرشفني واملدٍٍر

ني ٌَمِيَني ٌسمح .3  .واخلرباث املـازف من خمخَفة مس خوايث تخوػَف اًرتتًو

 .اً هميَ ٔبهفسِم حمنَة يف فاؿالً  ذوزاً  املـَمني مييح .4

 .املمزيت واًيوؾَة ٌَجوذت وظوالً  ألذاء ؾن مدارشت مس ئوًَة مس ئوًني املـَمني وجـي اًرتتوي اإلرشاف ٔبُداف تـغ حتلِق .5

 مؽ واملرشفون املدٍرون ًيؼمَ مساهد منط ُو تي اًخلََدًة، اإلرشاف ٔلساًَة تدًالً  ًُس ألكران ثوحَِ ٔبن ٕاىل اإلصازت وجتدز 

 ألسَوة ُذا ملٌلزسة ٌَمـَمني احللِلِة اًفرظة ثخاخ حىت واملرشف، املدٍر من ًلك اًحـَدت املراكدة حتت تُهنم فامي وناملـَم وميازسَ املـَمني

ة ىن .واًخعَد اًركاتة ؾن تـَدت اتمة وػَفِة ذحًر  واإلزصاذاث اًدسَِالث لك وثلدمي ألسَوة ًِذا املخاتـة ُو واملرشف املدٍر ذوز ًحلى ًو

ز ة اجلِوذ ؿىل اًرتنزي ٔبخي من َوةألس ُذا ًخـٍز  .املس مترت اًخعوًٍر

 :   )اإلكهُُُكٍ )  انؼُبدٌ اإلششافساثؼب: 

 ٔبس حاة جضخَط تلَة مـَية حاةل مبالحؼة اًلِام متىن فِيي ،(ٕالكًَِيك) ظيب تـد ًِا ذالةل ؿىل اًلاموش يف اًـَاذي لكمة جضري 

ضخط، احلاةل تفحط ٕالكًَِيك حفط خالل ًلوم فاًعحُة .ةمالمئ ؿالحِة خعة واكرتاخ فهيا اًخواسن وؿدم اًلعوز  اًـالح ًعف مث ٌو

 خامـة يف املايض اًلرن من ارلس ًَِاث هناًة يف ألوىل اًحداايث ػِرث فلد اًرتتوي اإلرشاف جمال يف اًخعحَق خيط فامي ٔبما . املياسة

 .هوخان اًرتتوي اًـامل ًد ؿىل ألمٍرىِة املخحدت ابًوالايث ُازفرذ

 

ىٌَ ابملرط، ازثحاظِا ثسخة  ( clinical )لكمة هوخان اخذاز وكد    جيري ما ٕاىل الاهدداٍ جيذة حىت اًدسمَة ُذٍ ؿىل ٔبرص ًو

 خاء ٔبخرى انحِة ومن .واًخَمَذ املدزش cogan ًلكمة clinic ٕاجعاتَ هدِجة تني اًخفاؿي ؿىل واًرتنزي ٔبحداهثا وحتََي اًعف قرفة يف

س ٔبمنورخا ٔبزاذُا اًيت اًعة مبِية هوخان اخذَاز  .هبا املـخد املِن مس خوى ٕاىل ًريىق ٌَخدٌز

 

رى  ا يف وثلوم ٔبفضي وكذا ثبٔخذ اًـَاذًة املـاجلة ٔبن Cogan  هوخان ٍو  اًـَاذت يف واًـمي اًضفاء ؿىل وحرض وزَلة ؿالكة ٕاظاُز

ة ٕاىل حيخاح  اًـَاذي، فاإلرشاف (.0225 ، ؾعازي)  مؤكذة وطفر  وحىوٍن املَداهَة : 34 واملضاُدت واًخحََي اًدضخَط ؿىل ثدًز

 .املرافلة مبفِوم املراكدة مفِوم اسدددل ٔلهَ حلِلِة زوزت خَق اإلرشايف، اجملال يف حدًر اكجتاٍ

 

 اًخـَميَة وممازساهتم اًعفي املـَمني سَوك حتسني حنو موخَ ٕارشايف ٔبسَوة ُو" اًـَاذي اإلرشاف ٔبن( وبٓخرون حسني) ٍرى 

ق ؾن ـخرب اًخالمِذ، حتسني هبدف فَِ، ازلائرت اًخفاؿي ٔبمناظ وحتََي تبهٔكهل، اًعفي اًخـَميي املوكف جسجَي ظًر  من اًـَاذي اإلرشاف ًو

س وظرق املِازاث ؿىل حرنز اًيت الاجتاُاث ـين اًخـَمي، حتسني تلعد اًخدٌز  حلِلِة حاالث ومـاجلة واًخحََي اًخلومي ٕالكًَِيك، مععَح ًو

 ،)0226 : 67 حسني )اًخـَميي املَدان يف مَموسة ةواكـَ ومضالكث

 



 اًعفي، املـَمني سَوك حتسني   حنو املوخَ اإلرشايف اًـمي من اٍمنط ركل تبٔهCogan  ( 1973:9َ هوخان (ؾرفَ وكد 

 معََة يف ثفاؿَِم ياءٔبز  واًخالمِذ املـمل ؾن ثعدز ؤبفـال ٔبكوال من اًعف قرفة يف حيدج ما لك تدسجَي اًعفِة، اًخـَميَة وممازساهتم

ق ؾن اًخالمِذ ثـمل حتسني هبدف واملـمل اًرتتوي املرشف تني اًلامئة اًزماةل ؿالكة ضوء يف اًخفاؿي ُذا ٔبمناظ وتخحََي اًخدٌزس،  ظًر

 . اًعفِة وممازساثَ ، املـمل ثـَمي حتسني

 

رنز فاًع ذاخي ًإلرشاف مِداهَة ظًرلة تبٔهَ" اإلرشاف اٍمنط ُذا اخلعَة وظف وكد   املالحؼة ؿىل اإلرشايف اٍمنط ُذا ٍو

 نٌل وممازس هتا، اًخدٌزس معََة وحتََي واًعالة ٌَمـَمني اًعفي اًسَوك ؿىل واًرتنزي اًعف، قرفة يف ثمت اًيت ألحداج وحتََي اًعفِة،

 0223 ، اخلعَة ) : 051 "ٌَمـمل اًعفي ألذاء ومـاجلة حتََي ومالحؼة اًخخعَط ٕاىل اًـَاذي اإلرشاف هيدف

 

 ًِذا اًِدف ٔبن ،ٕاال اًعفِة املالحؼة ؿىل اًرتنزي يف اًخلََدي اإلرشاف مؽ ٌضرتك اٍمنط ُذا ٔبن مما س حق ميىن ٔبن وس خخَط 

ضرتك املـمل ذوز فـاًَة سايذت يف ًرتنز اإلرشايف ألسَوة  واًخلومي واًخحََي واملالحؼة اًخخعَط معََاث يف واملرشف املـمل من لك ،ٌو

 . واًـالح

 : انؼُبدٌ اإلششاف يشاحم

 ٔبخي من اًـمي ُذا حتََي ٕاىل ًخجَ فِو اًعاًة، ومعي املـمل معي ثلومي ؿىل اًرتنزي ؾن ًخذـد ألسَوة ُذا ٔبن املالحغ من 

ق ؾن اًخـَميي سَووِم ٔبمناظ ًخلَري املـَمني، ؾيد اًخلَري يف اًرقحة ٕااثزت  ٔبو ظًرلاً  ألمر اًةهن يف مبجموؾِا جضلك ثلَرياث ثدزجيَاً  متثَِم ظًر

ق ؾن مدارشاً  ثياوالً  ومواكفِم ٌَمـَمني اًخـَميي اًسَوك ًدٌاول نٌل .خدًداً  ثـَميَاً  ٔبسَوابً   مذـملاً  وؾَاً  سَووِم وؾي ؿىل املـَمني مساؿدت ظًر

 . املرحوت ألُداف ٕاىل اًوظول يف ٔبفضي ٔبثر هل ٍىون خدًد ثـَميي سَوك ًخلدي ذافـَهتم وٕااثزت ًلرزوهنا، اًيت اًخـَميَة ألُداف ضوء يف

 

 املراحي ًفعي تـضِم ٔبن ٕاىل الاخذالف ٕاىل ركل ومرذ اًرتتَة ؿٌَلء فهيا اخذَف فلد اًعفي اإلرشاف معََة مراحي خيط ما ٔبما 

 .واًخحََي ًخلِميا، املالحؼة، اًخخعَط :مراحي تثالج اًعفي اإلرشاف معََة متر ادلةل ويف  .تـغ يف تـضِا ًدمج الٓخر واًحـغ وجيزهئا

م ) يه خعواث مثان ثخضمن مراحي زالج ( هوخان (ًلرتخ اًخفعَي سخِي وؿىل  :(1998 : 107، وبٓخرون ذًو

 .واملرشف املـمل تني اًـالكة حىوٍن .1

 اإلرشاف ًـمََة اًخخعَط .0

 اًعفِة املالحؼة ٔلساًَة اًخخعَط .3

 اًعفِة ابملالحؼة اًلِام .4

 اًخدٌزس معََة ؾن املـَوماث حتََي .5

 واًخحََي املالحؼة ًخَو اشلي اًيلاص ٔلسَوة ًخخعَطا .6

 .املالحؼة هخاجئ مٌاكضة .7

  .اًخاًَة ٌَخعواث اًخخعَط .8

 : انؼُبدٌ اإلششاف اعتخذاو يجشساد

 :(1980 : 118  وبٓخرون ؿدش (اإلرشاف ٕاىل اٌَجوء ٕاىل ذفـت اًيت املربزاث من



س اس خًداث يف اًـَاذي اإلرشاف جناؿة .1  .اًفـال اًخدٌز

 (.اًرتتَة لكَاث يف اإلؿداذ مرحةل) ٌَمدزسني ألسايس اًخىوٍن يف زلراث وحوذ .0

 زلهيم اًفـاًَة وهلط اجلدذ املدزسني زلى اًخـَميي ألذاء ضـف .3

س ٔبُداف حتلِق يف اًخلََدًة اإلرشافِة املٌلزساث فضي .4  .واملدزسني املرشف تني اًـالئلي اخلَي ثسخة اًفـال، اًخدٌز

 خدًد ٕارشايف ٔلسَوة احلاخة وػِوز اًـمًل، ٔبو اًيؼري تـدٍ يف سواء اًرتتوي، اًخجدًد وثالحق َةاًخـَمي  املس خجداث حرامك .5

وػفِا اًرتتوي اًخجدًد خالظاث ٌس خوؾة  . ٌَمدزسني املِيَة اًىفاايث ثعوٍر يف ًو

 ٕاؿداذ مؤسساث خرجيو حخدئونامل  املـَمون مهنا ًـاين اًيت اًعفِة اًخـَميَة املٌلزساث وضـف ،اخلدمة كدي اًرتتَة نفاًة ؿدم .6

 .ؿام توخَ اخلدمة كدي املـَمني

 : انؼُبدٌ اإلششاف يًُضاد

 :(0228: 049 ، ؾعوي )  تبٔهَ اإلرشايف ألسَوة ُذا ٍمتزي

 . اإلرشافِة اًـمََة ٔبظراف تني اًؼن حسن واًخـاون اًثلة ؿىل ًلوم .1

 .املضرتك ابًخلومي واىهتاء املضرتك اًخخعَط نم اتخداء ازلزش سري مراحي مجَؽ يف اًـمََة املضازنة ؿىل ًلوم .0

 فهيا اًوكوغ من وحتعيَ مهنا، ًـاين اكن اًيت اًضـف هلاظ مجَؽ ثاليف من متىٌَ املراحي مجَؽ يف زاحـة تخلذًة املـمل ٍزوذ .3

 .(0224 :147ظافش،) مس خلدالً 

 .اًخـَميي َسَون تخـدًي اًزتاماً  ٔبنرث املـمل ٔبسَوتَ،جتـي حتدًد يف املـمل مضازنة ٕان .4

 خرباث ٍىدس حوا ٔبن ؿىل ؤبزياءُا اخلدمة كدي املـَمني ملساؿدت فـاةل وس َةل اإللكًَِيك اًـَاذي اإلرشاف ٔبن ٕاىل س حق مما وخنَط 

زتوًدمه ٔبذاهئم، ًخحسني خدًدت وهمازاث د ًو  .معهل ظحَـة وؾن ٔبهفسِم ؾن املـَوماث من ابملًز

 : انًصغش انتؼهُى خبيغب: أعهىة

ة اخلدمة كدي ثدًزخِة وخربت ألمٍرىِة املخحدت اًوالايث يف س خاهفوزذ خامـة يف (1963 س ية ) املعلر اًخـَمي تفىر  تدٔبث   ًخدًز

ة جرامج من نثري يف ملراً  حزءاً  الٓن ٔبظحح وكد ؾيدمه، اًخـَميَة املِازاث حتسني هبدف اًخخرح تـد هكـَمني ٌَـمي املرحشني اًعَحة  ثدًز

يب ٕارشايف ٔكسَوة املعلر واًخـَمي ؤبزياءُا، اخلدمة كدي املـَمني  ألساس َة اًـمََة واملِازاث ٌَىفاايث وواحض اكمي ثعوز من ًيعَق ثدًز

 من ثضميَ وما اًىفاايث ثلس مي جيري مث ومن مذـٌَلً، مٌؼٌلً  توظفَ ومسؤوًَاثَ ذوزٍ ٕاظاز يف اًخـَميَة ملٌِلثَ ٔبذائَ يف املـمل ٕاٍهيا خاححي  اًيت

 يف ألخرى تـد اًواحدت وانمِة مذدزخة تعوزت املس هتدفني ٌَمـَمني ٕاهساهبا ؿًل اًرتنزي جيري مذاكمةل فرؾَة همازاث ٕاىل َةٔبساس   همازاث

خِة اإلرشافِة اًـمََة وثخاتؽ معلرت، ثـَمَة ثـَميَة مواكف  – واحدت، نربى نفاًة يف ثًذؼم اًيت املرتاتعة املِازاث تني اًخاكمي ًخحلِق اًخدًز

 (.01:1998ثالمِذ(، )تَلُس  12-6ذكِلة(، ) 05-02) ثـلِداً  مذاكمي لك يف ٕاثلاهنا ٌَمخدزة ًخحلق ٔبن ٕاىل

 

 اًفرظة ًوفر تذكل فِو ، وحمخوى ؤبسَوابً  وكذاً  اًخـَمي معََة اخذعاز ُو املعلر اًخـَمي ٔبن رىى املَداين يامعَ  خالل ومن 

ة واملرشفني ٌَمـَمني  واملـَمني اًزمالء كدي من اًراحـة ٌَخلذًة اًفرظة وٕاؾعاء احللِلي اًخـَميي اًوضؽ يف اظرتاخمل تدون خدًدت ٔبفاكزاً  ًخجًر

 . واًخحََي واًوظف واًخـَمي اًخخعَط يف املضازنة خالل من اًخـاوين اإلرشاف همازاث ٔبًضاً  مٌَ ٌس خفاذ ٔبن وميىن ، واملرشفني

 : انًصغش انتؼهُى خطىاد و يشاحم



 : اًخاًَة اخلعواث ؿىل املعلر اًخـَمي ٕاظاز يف ِةاإلرشاف  اًـمََة جض متي

ف اًيؼري اًـرط ًخضمن :اًخحضري .1  اًيت اًرئُسة واملِازاث اًخـَميَة اًىفاايث وحتََي املعلر، اًخـَمي ؤبُداف تبٔسس واًخـًر

ة، حموز حىون ٔبن جية اًيت املِازاث مضن ٔبهنا واملـمل املرشف ٍرى  . اًسَوهَة ألُداف وظَاكة حتدًد اًخدًز

 .املس هتدفة املِازت ؤبذاء اخلعة تدٌفِذ املخدزة املـمل ًلوم :اإلجناس .0

لذرص :املضاُدت .3  .فلط املضاُدت ؿىل املرشف ذوز ًو

 حواهة حِر من ثيفِذُا وهَفِة املس هتدفة املِازت حول املياكضة وثمت املخدزتني، كدي من ومضاُدهتا اًدسجَالث ٕاؿاذت :املياكضة .4

 .ًضـفا وحواهة اًلوت

ن خالل ومن املخدزة، املـمل ًخلومي ٔبساش يه : اًراحـة اًخلذًة .5  ٌَموكف اًخحََي تـمََة واًلِام الاسدداانث يف املالحؼاث ثدٍو

 . اًضـف ومواظن اًلوت مواظن ؿىل اًوكوف ؿىل اًراحـة اًخلذًة وجساؿدٍ املعلر، اًخـَميي

س مٌَ تعَة اًفِدًو رشًط ومضاُدت ، املرشف مؽ احلدًر من الاىهتاء تـد : ازلزش ٕاؿاذت .6  ٔبو احلعة ًيفس ؿدًدت مراث ثدٌز

 (.0225 : 060وبٓخرون، ؾعازي ) اًخـَميَة املواكف ثيؼمي ةمذاتـ مؽ املِازت ٔبذاء ٕاثلان ًخحلق ٔبن ٕاىل املِازت، هفس

 : انًصغش انتؼهُى أعهىة يضاَب

س ٍمتزي  ) : 0226 : 71 وبٓخرون، سني)ح  ًًل ما مهنا مزااي تـدت املعلر اًخدٌز

يب وضؽ يف مـاً  واًخالمِذ املـمل ًـمي .1  . ثدًز

 .ومدثَ وحمخواٍ ازلزش وجمال اًعف جحم ٕاهلاض ثسخة وركل اًـاذًة اًعفوف يف اًخـَمي ثـلِداث من ًلَي .0

ة ٌَلِام اًفرظة ًدِح تبٔهَ ميخاس .3  . حمدذت ٔبُداف وفق وموخَ مرنز تخدًز

 مضحوظ مرنز حو يف اخلرباث من ثسَسةل مير ٔبن ثَمَذ ًلك ٌسمح .4

ضَف  : ما ًًل فَِ ٌَمضازنني اًفرظة ًدِح ٕارشايف هوس َط املعلر اًخـَمي تبٔن )  1998 :04 تَلُس  (ًو

 . ثعحَلي معًل وضؽ ويف مذدزخة تعوزت املس هتدفة املِازاث اندساة .1

 مي(.ًخلووا واًوكت واًخـمل اًخـَمي واسرتاثَجَاث ألُداف (ازلزوش ختعَط يف اًـمََة اخلربت اندساة .0

 . املِين اٍمنو ابجتاٍ (اشلاث ثلومي)  واًخلومي)  ألذاء حتََي (اًخحََي ؿىل اًلدزت اندساة .3

 .اًخـَميَة اًـمََة ٔبظراف تني املخحاذل والاحرتام اإلوساهَة اًـالكة وثعوٍر اإلرشافِة واًـمََة وابملرشف ابًيفس اًثلة ثـٍزز .4

 .َهفس املرشف زلى اإلرشافِة املِازاث ثعوٍر .5

 

 

 

 



 :ًًل ما ٕاىل خنَط ٔبن وميىن

 .ملَوهلم ومراؿات اُامتماهتم ؿىل واًوكوف املـَمني ثواخَ اًيت املضالكث مـاجلة يف ٕاوساهَاً  ٔبسَوابً  ًـخرب املعلر اًخـَمي ٔبسَوة ٔبن .1

 . ٔبماكىهتم وثلومي راهتم واندضاف ٔبهفسِم فِم ؿىل املـَمني ألسَوة ُذا ٌساؿد .0

 .ألسَوة ُذا يف ُاماً  مٌعَلاً  جضلك فِيي ،ألسَوة ُذا ؿَََ ًيعوي ما ٔبمه احـةاًر  اًخلذًة معََة ثـخرب .3

 

يا   مراؿات جية شلا املـمل، همازاث ثعوٍر يف ٌسِم همم حِوي ومعَة انحج ٔبسَوة ًـخرب املعلر اًخـَمي ٔبن اًلول ميىن ُو

 حمدذت ٔبُداف وفق ثيفِذٍ ٍىون ؤبن اًزايزاث، ثحاذل وخالل اًرتتوي، اإلرشاف بًَٓة ًلاءاث ويف اًخدًزخِة ازلوزاث ٕاكامة ؾيد اس خخدامَ

لة معهل ٔبذاء ؿىل جساؿدٍ واًيت املياس حة، ابًعرق املـمل ثحعري ٕاىل ًؤذي مما وواحضة، د كعري، وكت يف كََي وجبِد حِدت، تعًر  من وحًز

سامه واإلتداغ اًخجدًد، ؿىل كدزاثَ ة ابٔلساًَة خرباثَ ٕاثراء يف ٌو  ٔبتيائيا مس خوى زفؽ ؿىل هللا إبرن لكَ ُذا ًيـىس وسوف ةاحلدًث اًرتتًو

ة خععَ يف واملسامهة اًِام اًخرشي املوزذ ًـخربون واشلٍن اًعالة  .اًخمنًو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انفصم انخبنج

 فٍ انتشثُخ انؼًهُخ دانًغؤونُبانؼالقبد و 

 

 

 

 

 

 

 

ي ًخَّخط ذوزٍ يف اإلرشاف ؿىل ثيؼمي ٔبؾٌلل اًرتتَة اًرتتَة واشلاملخّخععة يف لكَة  ُو ٔبحد املاكثة :انتشثُخ انؼًهُخ يكتت

 ابًلكَة.اًـمََة 

 انتشثُخ انؼًهُخ يكتتسؤَخ 

ـّد اًرتتَة اًـمََة ملرزًا ذزاس ًَا ممتزّيًا ٌسمح هكجال خعة إلؿداذ مـمل نفؤ ًخعف مبـاًري حوذت ختععَة يف جمال معهل، مؽ   ث

 .كامئ ؿىل ٔبسس مهنجَة مٌؼمة إلؿداذ اًعاًة املـمل معًََا كدي اخلدمة ويف ٕازياهئا اؾخحاز اًخعحَق اًـمًل ٔبسَوة حرتوي

 انتشثُخ انؼًهُخ يكتتسعبنخ 

ة يف ادلِوزًة اًـرتَة اًسوزًة،   هتدف اًرتتَة اًـمََة ٕايل خترجي مـمل مذخّعط يف اًخدٌزس ملراحي اًخـَمي ألسايس واملرحةل اًثاهًو

 اجملال اًرتتوي يف مجَؽ مراحي اًرتتَة اًـمََة)ذحَر ثعي مبس خوى اخلرجي ٕايل مس خوى ثيافيس مؽ خرجيي يف ٕاظاز اجلوذت اًضامةل يف

 (.اًلكَاث املياػرت ٌَخخعط هفسَ

 :انتشثُخ انؼًهُخ يكتتيهبو 



فني واًخًس َق تني اًرتتَة اًـمََة مبِام مذـدذت يف جمال اإلرشاف ؿىل جرامج اًرتتَة اًـمََة وخععِا ومذاتـة املرش  مىذةلوم ً 

 :ًًلٍلوؿاث اًعَحة املـَمني، وميىن ٕاجياس ُذٍ املِام مبا 

 .ثوسًؽ اًعَحة املـَمني ؿىل ٍلوؿاث ظلريت وثوسًـِم ؿىل املرشفني .1

 . ٕاؿداذ اٌَواحئ واًحعاكاث اخلاظة ابإلرشاف ؿىل اًرتتَة اًـمََة وثوسًـِا ؿىل املرشفني  .0

 .جداث يف ثعحَق اًرتتَة اًـمََة وحي املضالكثؾلد ًلاءاث مؽ املرشفني ًححر املس خ  .3

 .املـَمني يف لك ٍلوؿة، ومـرفة مدى اًزتاهمم تدٌفِذ اًواحداث املس يدت ٕاٍهيم -اًعالةمذاتـة فـاًَاث   .4

 .املـَمني يف اًرتتَة اًـمََة -اًعالةمذاتـة ثلومي   .5

 .مذاتـة ثيفِذ جرانمج اًرتتَة اًـمََة جىفاءت  .6

 .اف املضازنة يف اًرتتَة اًـمََةاًخًس َق تني ألظر   .7

 .املسامهة يف اًـمي اًخـاوين تني مجَؽ ألظراف املضازنة يف اًرتتَة اًـمََة  .8

 .االثعال املس متر واًفـال مؽ مجَؽ ألظراف املضازنة يف اًرتتَة اًـمََة  .9

 .َميواًخـ ووسازت اًرتتَة اًلكَة واجلامـةاًسٌلخ إبذخال اًخـدًالث وفلًا ٌَمس خجداث يف   .12

 .مذاتـة ٔبذاء املرشفني وظالهبم ثضلك ذامئ ومس متر  .11

 .ٕاؿداذ مـاًري حمدذت وموضوؾَة ًخلومي جرانمج اًرتتَة اًـمََة واظالغ ألظراف املضازنة ؿَََ  .10

 .ٕاؿداذ ؿدذ من ازلزوش اٍمنورحِة واًوسائي اًخـَميَة ومَفاث الاجناس  .13

 .ظراف املضازنة يف اًرتتَة اًـمََة ًُسِي اًخواظي مـِمٕاؿداذ مَفاث خاظة ٌَمرشفني ؤبزكام ُواثف مجَؽ الٔ   .14

ٔلظراف املضازنة فهيا  .15 وحِا احلدًثة يف جسجَي اًحَاانث وثيؼمي واملـَوماث املخـَلة ابًرتتَة اًـمََة ًو  .اس خخدام اًخىًٌو

 .ورش هخاجئ اًرتتَة اًـمََة يف اًوكت املياسة  .16

 .ََةوضؽ ٕاؿالانث ًلك ما ُو خدًد يف اًرتتَة اًـم   .17

 .حتدًد مواؾَد الحامتؿاث ألظراف املضازنة يف اًرتتَة اًـمََة  .18

  :انتشثُخ انؼًهُخ انًششف انؼبو ػهًيهبو 

 :اًرتتَة اًـمََة مبِام يه املرشف اًـام ؿىلًلوم 

 .زمس خعة اًـمي ٌَضـحة ومذاتـة فًرق اًـمي  .1

ة يف اًرتتَة اًـمََةٕاؿداذ املواذ اًخـَميَة وألذواث اًالسمة واًواثئق اخلاظة ابًخ .0  .دًز

 .معَد اًلكَةثلومي جرانمج اًرتتَة اًـمََة يف لك ؿام ذزايس من خالل ثلٍرر خاض ٍرفؽ ٕاىل  .3

 .حتدًد اًربانمج اًزمين ٌَرتتَة اًـمََة يف اًـام ازلزايس وفق اًخلومي اجلامـي .4

 .الاظالغ ؿىل ٔبذواث اًخلومي ٌَعَحة املـَمني ومَفاث الاجناس .5

 .اًرتتَة اًـمََة مىذةؿاث اًخًس َق الحامت .6

 .ٕاىل معَد اًلكَة وزفؽ ألسٌلء يف ثلٍرر كسامالٔ  مًسلي حتدًد ٔبسٌلء املرشفني وثوسًـِم ؿىل اًخخععاث اخملخَفة ابملضازنة مؽ  .7

 .وحَِّا ابًضلك املياسة معَد اًلكَة، واًيت مل ثَق احلي املياسة ًـرضِا ؿىل اجملموؿاثثَلي املضالكث من مرشيف  .8

 .اخ خعط ًخعوٍر اًرتتَة اًـمََة فامي ًخـَق ابٔلذاء وألذواث ؤبصاكل اًخلومي واًخيفِذاكرت  .9

تخلٍرر خاض،  معَد اًلكَةوزفـِا ٕاىل  مًسلي ألكساممراحـة ٔبذاء جرانمج اًرتتَة اًـمََة يف اًـام ازلزايس ابحامتؿاث ذوزًة مؽ  .12

 .وحُيخفغ ثسجي خاض ًِا



 .هلاظ اًضـف واًلوت فَِ ، وحتدًد هناًة لك فعي ذزايس، ويف هناًة لك ؿام ذزايسثلومي جرانمج اًرتتَة اًـمََة يف .11

 يهبو يذَش انًذسعخ

 :مبِام يه مدٍر املدزسةًلوم 

 ًخبٔند من اهخؼام حضوز اًعالة ٕاىل املدزسة. .1

 ًوحض ٌَعالة هؼم اًـمي ذاخي املدزسة. .0

ة واًفٌَة( اًيت ًخـ .3  رط ًِا اًعالة.ًخدخي ؾيد اٌَزوم حلي املضالكث )اإلذاًز

ة اًعاحلة ًحياء خشعَة اًعاًة .4  املـمل.-هتَئة اًحُئة اًرتتًو

ني وجسَِي همٌلهتم ومذاتـة وثيفِذ ثوحهياهتم. .5  اًخـاون مؽ املرشفني اًرتتًو

ني وجسَِي همٌلهتم يف املدزسة. .6  اًخـاون مؽ املرشفني اًرتتًو

ة. ٕاؿداذ اجلدول املياسة ًَدس ىن ثوفري احلعط ٌَمخدزتني يف ًوم .7  اًخدًز

 االثعال ابملرشف ؿىل اًرتتَة اًـمََة ملخاتـة حاةل اًعاًة )ؾيد اٌَزوم(. .8

 املخدزة مرت واحدت ؿىل الاكي يف لك فعي ذزايس. -سايزت اًعاًة .9

 الاُامتم ابًعَحة املخدزتني يف الاحامتؿاث املدزس َة واظالؾِم ؿىل اًلواؿد امليؼمة ًِا. .12

ا.ثوفري مٌاد مدزيس ٌضجؽ ؿىل جناخ مع  .11  ََة اًخدًزة وحتفزُي

  

 

 يهبو انًششف انفٍُ

 :مبِام يه املرشف اًفينًلوم 

 اًخـاون مؽ املرشف اًرتتوي يف وضؽ خعة اًخدًزة ويف وضؽ املـاًري اًيت جس خخدم يف ثلومي اًعالة ذاخي اًفعول. .1
 مذاتـة اًعالة املخدزتني ذاخي اًفعول ازلزاس َة. .0

 ملرشف اًرتتوي واإلذازت املدزس َة.تياء ؿالكة اجياتَة تٌَُ وتني لك من ا .3

وحض الاجياتَاث واًسَحَاث وما ًخـني ؿَهيم بٓن ًفـَوٍ يف املراث اًلاذمة. .4  جيمتؽ مؽ املخدزتني يف هناًة لك ذزش ًو

 ًلدم من بٓن لٓخر ذزسا منورحِا حيرضٍ مجَؽ اًعالة. .5

 وكِؽ يف ذفاحر اًخحضري.اًخبٔند من حتضري اًعَحة املخدزتني زلزوسِم ابٔلسَوة اًـَمي اًسَمي واًخ .6

 حتفزي اًعالة املخدزتني وجضجَـِم ؿًل اس خخدام اًوسائي وألوضعة اًخـَميَة املخاحة يف معََة اًخدٌزس. .7

 قرش كمي اًـمي اًرتتوي ؤبخالكِاث همية اًخدٌزس زلى اًعالة املخدزتني. .8

 اًخدٌزس. جضجَؽ اًعالة املخدزتني ؿىل اس خدام ٔبساًَة واسرتاثَجَاث اًخـمل اًًضط يف .9

 جضجَؽ اًعالة املخدزتني ؿىل اًخـاون اًـَمي املمثر وتياء ؿالكاث اجياتَة تُهنم وتني املـَمني يف املدزسة وٕاذازت املدزسة. .12

ا. .11 ة وحتفزُي  ثوفري مٌاد مدزيس مضجؽ ؿىل جناخ معََة اًخدًز



 يهبو انًششف انتشثىٌ

 :مبِام يه املرشف اًرتتويًلوم 

ة. مذاتـة حضوز اًعالة املخد .1  زتني واملرشف اًفين واهخؼام معََة اًخدًز

 ٌضرتك مؽ املرشف اًفين ومدٍر املدزسة يف وضؽ خعة اًخدًزة ٌَعَحة وحتدًد املِازاث واًىفاايث اًيت ًًدلي ٕاثلاهنا. .0

 ًخبٔند من سري معََة اًخدًزة وفق اخلعة املوضوؿة. .3

ة.تياء ؿالكاث ٕاوساهَة ظَحة مؽ ٕاذازت املدزسة واملرشف اًفين وا .4  ًعَحة واملخدزتني وثفـَي ذوزُا يف معََة اًخدًز

ة ابًفعي. .5  اًخوكِؽ يف ذفرت اًعالة واًخبٔند من ذخوهلم احلعط وممازسة اًخدًز

 حي املضالكث اًيت ثواخَ جرانمج اًخدًزة ابًخـاون مؽ مدٍر املدزسة واملرشف اًفين. .6

يب خاظة من خاهة اًعاًة ٔبو املرشف اًفين ٔبو ٕاذازت ٕاتالػ املرشف اًـام ؿىل اًرتتَة اًـمََة فوزا تبٔي كعوز يف اًرب .7 انمج اًخدًز

 املدزسة.

يب. .8  ًخـاون مؽ املرشف اًفين يف ثوفري ٔبًة ماذت ؿَمَة ميىن ٔبن ثرثي اًربانمج اًخدًز

ة ؿَمَة ميىن ٔبن جساؿد ؿىل جناخ معََة اًخدز  .9  ًة.ًـلد تـغ اًيدواث )ٕارا ثعَة ألمر( يف املدازش ًخلدمي وهجة هؼر حرتًو

 ًخاتؽ معََة ثلومي اًعالة املخدزتني وفلا ٌَامنرح والاس امتزاث املـدت شلكل. .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انشاثغ

 يشاحم تطجُق انتشثُخ انؼًهُخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يشاحم تطجُق انتشثُخ انؼًهُخ

 :زالزة مراحي يهٕاىل  اًرتتَة اًـمََةيلسم ث 

 :انًشحهخ انتًهُذَخ

ـّرف ظَحخَ، ورشخ مخّسط ٌَرتتَة اًـمََة مدت ُذٍ املرحةل ٔبس حوؿان. وجُت   رى ُذٍ املرحةل يف لكَة اًرتتَة ٕار ًلوم فهيا املرشف تخ

ـّرف اًعَحة/ املـَمني ابملراحي ألساس َة ٌَرتتَة اًـمََة ؤبذواث اًخلومي فهيا، وظرائق املالحؼة واملراكدة يف اًعف، ومَف  وبًَٓاهتا. مث ً

ا من املوضوؿاث امل   .خـَلة ابًرتتَة اًـمََة ٕاضافة ٕاىل مالحؼة ذزوش مسجةل ما ٔبمىنالاجناس، وكرُي

 : انًشحهخ األونً

% من اًفرتت اًخدًزخِة يف اًفعي ازلزايس ألول وثدؾى مرحةل املضاُدت، ًلوم فهيا املرشف 42جضلك مؽ املرحةل اٍمتَِدًة  

لوم اًع  َحة/ املـَمون مبضاُدت ازلزوش ومالحؼة املواكف اًخـَميَة ابس خـراط ٍلوؿة من ازلزوش احللِلة ملـَمني يف قرفة اًعف، ًو

فهيا ما ال  ومراكدة معي املـمل، مث ًلوم املرشف مبياكضة ازلزوش وحتَََِا مؽ ظَحخَ. ومدت اًفرتت اًخدًزخِة زالزة ٔبساتَؽ ٌضاُد اًعَحة املـَمون

 .ذزوش 9ًلي ؾن 

 :جيري ثلومي اًعاًة املـمل يف ُذٍ املرحةل وفق اليٓت

 .املـمل مؽ سمالئَ-ثفاؿي اًعاًة .1

املـمل يف اًخـََق ؿىل معاذز املالحؼة ألساس َة ٌَمواكف اًعفِة ويه: )حتضري ازلزش، اٍمتىن من املاذت -مضازنة اًعاًة .0

 (.فِةاًـَمَة، ٕاحراءاث ثيفِذ ازلزش، اإلذازت اًعفِة، اًخلومي، ثلٌَاث اًخـَمي، خشعَة املـمل، ألوضعة اًعفِة وألس ئةل اًع 



 .املـمل يف مرحةل املضاُدت من ألس حوغ ألول وحىت ألس حوغ اًثاًر -اًخلّدم اشلي ًحدًَ اًعاًة .3

 .املـمل ومواػحخَ -ذزخة حضوز اًعاًة .4

 :( ذزخة ؿىل اًيلاظ اًساتلة ؿىل اًيحو اليٓت42وثُوسغ ازلزخة ويه )

 اجملموغ ازلزخة اًحيد

1 5 

 ذزخة 42
0 15 

3 12 

4 12 

 

 

 : شحهخ انخبَُخانً

ة ٌَعَحة/ املـَمني 62وجضلك  خِة يف اًفعي ازلزايس ألول وثدؾى مرحةل اإلًلاء ًلوم فهيا املرشف ترتك احلًر % من اًفرتت اًخدًز

دت ًَلوموا إبؿداذ وختعَط ازلزوش وٕاًلاهئا ٔبمامَ ؤبمام سمالئَ يف قرفة اًعف، مث ًلوم املرشف مبياكضة ازلزوش وحتَََِا مؽ ظَحخَ. وم

خِة س حـة ٔبساتَؽ ًلوم فهيا لك ظاًة إبًلاء ما ال ًلي ؾن ٔبزتـة ذزوش  .اًفرتت اًخدًز

 :جيري ثلومي اًعاًة املـمل يف ُذٍ املرحةل وفق اليٓت

 .ثفاؿي اًعاًة املـمل مؽ سمالئَ .1

 .حوذت ختعَط ازلزوش وٕاؿداذ ثلٌَاث اًخـَمي املرافلة ٌسلزش .0

 .س ئةل اًعفِةحوذت ثيفِذ ازلزش وألوضعة اًعفِة والٔ  .3

 .املـمل -اإلذازت اًعفِة وخشعَة اًعاًة .4

 .اس خخدام اًعاًة ٔلصاكل اًخلومي اخملخَفة .5

 .املـمل يف مرحةل املضاُدت من ألس حوغ ألول وحىت ألس حوغ اًساتؽ -اًخلّدم اشلي ًحدًَ اًعاًة .6

 .املـمل ومواػحخَ -ذزخة حضوز اًعاًة .7

 :اًساتلة ؿىل اًيحو اليٓت( ذزخة ؿىل اًيلاظ 62وثُوسغ ازلزخة ويه )

 اجملموغ ازلزخة اًحيد

1 5 
 ذزخة 62

0 12 



3 12 

4 12 

5 12 

6 5 

7 12 

 : انًشحهخ انخبنخخ

املـَمني  -وثدؾى مرحةل الاهفراذ ًلوم فهيا املرشف تخوسًؽ اًعَحة % من اًفرتت اًخدًزخِة يف اًفعي ازلزايس اًثاين،122جضلك 

املـمل ما ال ًلي ؾن زالج  -موا ابًخدٌزس فهيا ًـدذ من احلعط ازلزاس َة. ًلوم فهيا املرشف جزايزت اًعاًةؿىل ظفوف ذزاس َة ًَلو 

مـمل، جس خلرق اًزايزت مدت احلعة ازلزاس َة اكمةل، ًلوم تـدُا املرشف مبياكضة ازلزوش وحتَََِا مؽ ظَحخَ. ومدت اًفرتت  -سايزاث ًلك ظاًة

خِة ازيا ؾرش ٔبس حوؿًا، ً ة  36لوم فهيا لك ظاًة إبًلاء ما ال ًلي ؾن اًخدًز ني ترتك احلًر لوم املرشف خالل ألس حوؿني ألًو ذزسًا. ًو

املـَمني إبًلاء ذزوش ٍرى ٔبهنا هممة، هكلرزاث ذزاس َة ٔبو ٔبن اًعَحة ذحاخة ٌَخدزة ؿَهيا ٔبنرث، ومل ٍىن ركل مذاحًا يف اًفعي  -ٌَعَحة

 .ازلزايس ألول

 :ـمل يف ُذٍ املرحةل وفق اليٓتامل -جيري ثلومي اًعاًة

 .حوذت ختعَط ازلزوش، وٕاؿداذ ثلٌَاث اًخـَمي املرافلة ٌسلزش .1

 .حوذت ثيفِذ ازلزش وألوضعة اًعفِة وألس ئةل اًعفِة .0

 .املـمل -اإلذازت اًعفِة وخشعَة اًعاًة .3

 .املـمل ٔلصاكل اًخلومي اخملخَفة -اس خخدام اًعاًة .4

 . من املرحةل اٍمتَِدًة وحىت اًزايزت اًعفِة ٌَمرشفاملـمل -اًخلّدم اشلي ًحدًَ اًعاًة .5

 .املـمل ومواػحخَ -ذزخة حضوز اًعاًة .6

ضَة -ٕاًلاء اًعاًة .7  .( املـمل تـغ ازلزوش الاس خدزاهَة ) اًخـًو

 .مَف اجناس اًعاًة املـمل .8

 :( ذزخة ؿىل اًيلاظ اًساتلة ؿىل اًيحو اليٓت122وثُوسغ ازلزخة ويه )

 اجملموغ ازلزخة اًحيد

1 12 

 ذزخة 122

0 12 

3 12 

4 12 

5 12 



6 12 

7 02 

8 02 

 وؿىل اًعاًة مراؿات ما ًًل:

 .ػِرا واًيعف ؾرشت اًثاهَة اًساؿة ٕاىل اًعحاخ ظاتوز من( ٔبس حوؾَا ٔبايم مخسة ٔبي)  ألس حوغ ٔبايم ظوال املـمل اًعاًة حيرض .1

 . ألسايس ختععَ من مهنج تخدٌزس املـمل اًعاًة ًلوم .0

سِم ٔبتـاذُا جاكمي اًخـَميَة اًـمََة مؽ املـمل اًعاًة ًخفاؿي .3  .ٔبس حوؾَا حعخني تواكؽ ألمر ًزم ٕان الاحذَاظَة احلعط اخذ يف ٌو

ة اخلربت اندساة ؿىل ًـمي .4  املدزس َة، واإلراؿة اًـَمَة، واًيواذي واًالظفِة، اًعفِة ألوضعة املراكدة، ابملياوتة املرثحعة، اإلذاًز

 . املدزسة ٔبسواز ذاخي اًـَمَة واملساتلاث

س متر ،املدزسة يف ثلدم اًيت اًرايذًة احلعط ذحضوز املـمل اًعاًة ًَزتم .5  من اخلربت شلوي املضاُدت حعط حضوز يف ٌو

 ابملدزسة ثدًزخَِ فرتت ظوال املدزسة مدزيس

    

 

 

 

 

 

 

 انخبيظانفصم 

 انًششف انتشثىٌ انزٌ َشَذ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  َبرحبحتً تكىٌ يششفب تشثىَب 

ة يف ؾرصان احلارض ثعوزًا ُامًا خدًا كَة املفاُمي  ة اًساتلة ثعوز ٔبساًَة اإلرشاف اًرتتوي : ثعوزث ألساًَة اًرتتًو  اًرتتًو

ة ثَلن ٌَخالمِذ، فدـد ٔبن اكهت املياجه اًيت زٔبسا ؿىل ؾلة ، ىراُا اًحـد ؾن حاخاثَ ومِوهل ومضالكثَ، ويه تـَدت لك ثدزش ذزوسًا هؼًر

ا ٔبساسًا واحدًا ال ميىن الاس خلياء ؾهناحتوًت ٕاىل مٌاجه ثـي ُذٍ احللائقوكد  اًَوم  . ، وثـخرُب

، جندُا اًَوم وكد حعمت ثكل اًحُت واملدزسة حاكذ حىون ملعوؿة، واملدزسة مس خلةل ؾن اجملمتؽوتـد ٔبن اكهت اًـالكة تني  

، وحتوًت ت املدزسة ظَهتا ابًحُت واجملمتؽ، فَلد وزلالمِذ ذاخي املدزسة وخازهجات اًخ، وتني حِاَية تني اًحُت واملدزسة واجملمتؽاحلواحز اٌَـ 

 . ٕاىل مرنز ًإلصـاغ اًثلايف والاحامتؾي

حةوتـد ٔبن اكهت اًـالكة تني اًخَمَذ وامل  ، حتوًت اًَوم ٕاىل املضازنة ازلميلراظَة واًخـاون دزسة ٌسوذُا حو من اخلوف واًُر

 .ذواًخَمَاًحياء تني املـمل 

ىذا فٕان ُذٍ   ٕان لك ُذا اًخعوز يف ٔبساًَة اًرتتَة واًخـَمي مل ثبِٔث ٕاال هدِجة حمتَة ًخلَلي اًفَسفة ازلميلراظَة يف اًرتتَة. ُو

ة احلدًثة  ٔبظحح، وٕاال اإلرشاف اًرتتوي وهؼمَ ؤبساًَحَ اًخعوزاث جتـَيا مَزمني تدددًي فىرثيا ؾن ؿائلًا حيول ذون ثعحَق ألساًَة اًرتتًو

 . مدازس يايف

ٕان اإلرشاف اًرتتوي ًًدلي ٔبن ٍىون خدمة ثـاوهَة ُدفِا ألول ذزاسة اًؼروف اًيت ثؤثر يف معََيت اًرتتَة واًخـَمي ، واًـمي  

از  ، وٕاػِ، خيَّ كاًخَ ثددؽ ُفواث املـملس َفًا مسَعًا ؿىل زكاة املـَمني ، الًا ملا ثليض تَ ألساًَة اًياحجةؿىل حتسني ُذٍ اًؼروف وفل

 . ، وٕاخٌلذ زوخ اًـمي واملثاجرت فَِاملـمل ، مما ًؤذي ٕاىل حتعمي هفس َةواًخيىر ًلك خاهة ٕاجيايب يف معهل، اجلواهة اًسَحَة زلًَ

، وؿىل املرشف اًرتتوي اًرتنزي ٔبواًل وكدي لك يشء ؿىل اجلواهة اإلجياتَة ًًدلي هل ٔبن ٍىون مرصدًا ٌَمـمل ٕان اإلرشاف اًرتتوي 

، ال ميس، ٔبو جيرخ املـمل  وٕاظراهئا ، كدي اًخـرط ٕاىل اجلواهة اًسَحَة ٕان وخدث، رشظ ٔبن ٍىون ركل تبٔسَوة حرتوييف معي املـمل

ثدط ؾزميخَ فذىون اًيدِجة  ني ؿىل حتسني ٔبذاء معَِم ، وهبذٍ اًعًرلة ًدفؽ املرشف اًرتتوي املـَمؿىل ؾىس ما ثوخاٍ املرشف اًرتتويًو



َىنوثعوٍٍر ، ؤبن اشلي ال ًـمي فلط ُو اشلي ال خيعبٔ ، واملِم ُيا ٔبن ٍىون ذوز املرشف اًرتتوي لك ٕاوسان مـرط ٌَخعبٔ مـَومًا ٔبن  ، ًو

 .اًخيخَِ ٕاىل ألخعاء تبٔسَوة همذة ،ومساؿدت املـمل ؿىل جتاوسُا ذون جضَج

 :انتشثىٌأهذاف اإلششاف 

 : ميىٌيا حتدًد ٔبُداف اإلرشاف اًرتتوي يف ألموز اًخاًَة

، ووسائي حي مضالكِم اخملخَفة ، وحاخاهتم، وظرق ٕاص حاؾِاِم خعائط منو ألظفال، ومـاوهخَ ؿىل ف مل وٕازصاذٍثوحَِ املـ .1

ة احلدًثة  . ابٔلساًَة اًرتتًو

، فذكل وحدٍ نفِي إبجياذ اًخـاون ؿىل حتلِق ٔبُداف املدزسة، يف حو من الاحرتام املخحاذل، هممهتٌل ٕاصـاز املـمل تبهٔنٌل سمِالن .0

  .ـاون اخلالق تني املـمل واملرشف اًرتتوي، ٌس خعَـان تواسعخَ مـاجلة لك ما جتاتَ املدزسة من مضالك تُرس وسِوةلحو من اًخ

ركل ٔبن املرشف مجؽ اخلرباث اجلَدت اًيت حيعي ؿَهيا من خالل معهل هكرشف حرتوي ، وثـمميِا ؿىل املدازش ًالس خفاذت مهنا ،  .3

، حيعي ؿىل ٍلوؿة من اخلرباث واًخجازة ىل ظرق ؤبساًَة حرتُهتم وثـَميِم، والاس امتغ إ اًرتتوي ذحنك معهل، واثعاهل ابملـَمني

زهتم يف ، ال ٔبن ثلذرص سايمن ؾلد احامتؿاث واسـة ٌَمـَمني والتد ٌَمرشف اًرتتوي .اًيت ميىن الاس خفاذت مهنا حني ثـمميِا

ؿىل مدى اجلِد اشلي ًحذهل ازلزش ال ميىن هل ٔبن ًلف خالًِا . ٕان تضؽ ذكائق ٍزوز هبا املـمل ٔبزياء اًعف ًحضؽ ذكائق ال كري

، وابًخايل ال ميىن ٔبن ٍىون اًخلٍرر اشلي ًلدمَ ؾن جياهبِا ُو وثالمِذٍ ؿىل حد سواء، وال اًوكوف ؿىل املضالك اًيت املـمل

 . املـمل ذكِلًا ومٌعفاً 

ق .4 ة زلى املـَمني، واالثعال ابحلَاتٕاجياذ فرض ٌَخدًزة ثُسري جناخ املـمل يف حتلِق زساًخَ، ؾن ظًر   ، واًلضاء ؿىل اًـزةل اًفىًر

ذا اًـمي ًخعَة من املرشف اًرتتويام املخحاذل تني املـمل واجملمتؽخَق حو من اًخفامه والاحرت  .5 اإلملام تؼروف املدزسة  ، ُو

 . يجاخ ًخوكف ؿىل ثـاوهنٌلؤبن اً  الكٌُل،، يك ٍمتىن من ٕاكٌاغ اًعرفني ٔبن معََة اًرتتَة واًخـَمي ختط واجملمتؽ

، ذحَر ثخالءم وؾلول اًخالمِذ ، وظرق زتعِا تحـضِاىل اًخالمِذثخِان ٔبحسن اًعرق وألساًَة ٌَمـمل يف ؾرط مواذ ازلزش ؿ .6

 . ، وثدٌاسة ومس خوايهتم ، وثثري فهيم الاهدفاغ اشلايت وجض حؽ مِوهلم وزقحاهتم

، ومن املؤسف ٔبن يف زفـَ واًسمو تَ ، وثددـَ ، واإلسِامًضخعَة، واًـَمَةَؽ اًيوايح، ااًخـرف ؿىل مس خوى اًخالمِذ يف مج  .7

ني ، ٔبما اًيوايح ركل ابًًس حة ٌَمـمل ٔبو اًخالمِذ ، سواء اكن ال هيمتون ٕاال ابملس خوى اًـَميجند اًىثري من املرشفني اًرتتًو

 .  ال جس خحق ٔبي اُامتم ، واًيت يه ٔبنرث ٔبمهَة من ثَلني اًخالمِذ ملواذ مـَية ، فذكل مسبةٔلألخرى

وتذكل ًخحرز  مـاجلهتا،وظرق  واًسَحَة،وثخِان حواىهبا اإلجياتَة  وهلدُا،ذفؽ املـمل ٕاىل ذزاسة املياجه واًىذة املدزس َة امللرزت  .8

ا اًحاًَة،فىر املـمل من اًلِوذ  ـّال يف وضؽ املياجه وثعوٍُر   وجتـهل ٌضـر تبٔهَ مسامه ف

، اٍهنوط ابملدزسة من هجة ، واًيت تواسعهتا ميىنٔبن حيللِا املرشف اًرتتوي اًياحج ًًدلي ٕان ُذٍ يه ٔبمه ألُداف اًيت 

 . وٕاماكانث املـمل من هجة ٔبخرى

  :وارجبد انًششف انتشثىٌ

  :ًيك حيلق املرشف اًرتتوي اًلاًة اًيت هيدف ٕاٍهيا يف معهل ًًدلي هل اًرتنزي ؿىل ما ًًل 

 : ويف ُذا اجملال حيخاح ٕاىل : أوالً : يب َخص انًؼهى وانتهًُز



، واملس خوى اشلي وظي ٕاًََ اًخالمِذ ، ومدى ًخـرف ؿىل سري اًـمََة اًخـَميَة، يك ٍمتىن من اس َةاإلحاظة اًخامة ابملياجه املدز  .1

 . ٕاحاظة املـمل ابملاذت اًيت ًدزسِا

، تلَة ٕاًعاًِا تدوزٍ ٕاىل املـَمني ة واًخـَميَةيف ألساًَة اًرتتًواًخددؽ وازلزاسة اًيت متىٌَ من اًخـرف ؿىل بٓخر اًخعوزاث  .0

 .مهناًالس خفاذت 

  :، ويف تداًة اًس ية ازلزاس َة تعوزت خاظة ٔبمر رضوزي ًيك ٍىون املرشف اًرتتوي ؿىل ؿمل مبا ًًلاًزايزاث املخىرزت ٌَمدازش .3

a) مالك املدزسة، واًيواكط املوحوذت فَِ ، واًـمي ؿىل ثالفهيا 

b) ي زوؾَت فهيا اًرقحة والاخذعاض واخلربت زلى املـَمني ؿىل ا ثوسًؽ ازلزوش ؿىل املـَمنيوحهباًىِفِة اًيت  م مب ، ُو

  .كدز اإلماكن

c)  ة وألاثج، اإلًضاخ،حاخة املدزسة خملخَف وسائي  .واٌَواسم اًرضوًز

d)  ً ِااًخـرف ؿىل مضالك املدزسة، وذزاس هتا ابالصرتاك مؽ ٔبؾضاء اًَِئة اًخـَميَة، ووضؽ احلَول اًعائحة . 

ن اكفة  املس ئولمسم جسي خاض ابملـَمني  .4 س خعَؽ املرشف املـَوماث املخـَلة هبمؾهنم ، وثدٍو ، واملالحؼاث اًيت ختعِم . ٌو

 .هممخَاًرتتوي تواسعة ُذا اًسجي اًخـرف ؿىل املـَمني من مجَؽ اًيوايح، مما ٌسِي ؿَََ 

 .ؤبذكِازثَ ٌَعفوف من اًخوظي ٕاىل ٔبفضي اًيخاجئ ، ٍمتىن تواسعخَ حني سايمي خدول تبٔساًَة اخذحاز اًخالمِذثيؼ .5

ني خيخَفان لك الاخذ ، الف يف ٔبساًَة اخذحازمه ٌَخالمِذًلد وخدث خالل مدت خدميت يف اًخـَمي هوؿني من املرشفني اًرتتًو

 .واُامتهمم ابًواحة امليوظ هبم

س متؽ ٌسلوخدث مرشفًا حرتواًي ًدخي اًعف  د ؿىل ارلس ، ٌو ، ٔبو ًيعق ال واحداً ؤ، ومن ذون ٔبن ًوخَ سذكائقزش مدت ال حًز

 . ، مث ًلاذز اًعف ًَىذة ثلٍرٍر ؾن املـمل ، ومؽ ألسف فٕان ُذا اٍمنورح من املرشفني اكن ميثي اجلاهة الٔنرب مهنمواحدت جلكمة

ني كد جرجموا معَِم ملدمًا ،  َوا ؿىل ٔبذق اًيخاجئ ًـمي ع، وحوكاموا تواحهبم ؿىل خري ما ٍرام نٌل وخدث تـغ املرشفني اًرتتًو

ىل من ختريج ، واكن ركل ؿام ، وال ًست ٔبرهر ؿىل سخِي املثال يف اًس ية ألوذٍ، وؾن ٔبوضاؾِم ومضالكِم، ومس خوى ثالمِاملـمل

ني، ونيت حدًر ؾِد هبذٍ املِية ، ؾيد 1953 ة انئَة ثحـد ؾن مرنز املدما سازين ٔبحد املرشفني اًرتتًو من ٔبزتؽ  ًية ٔبنرث، ونيت يف كًر

ٔبي ساؿة ذخول  واًيعف،. وظي املرشف ٕاىل املدزسة يف متام اًساؿة اًثامٌة ٔبرهر صِر هُسان ، واكن اًوكت ؿىل ماساؿاث ابًس َازت

  .اًخالمِذ ٕاىل ظفوفِم ًخَلي ازلزش ألول ، واكهت املدزسة راث ظف واحد ًٔلول فلط ، حِر نيت كد مقت ابفذخاهحا حدًثاً 

 ؤبوضاؾِم، اًيائَة،ؤبخذ ٌسبٔل اًخالمِذ تـغ ألس ئةل املخـَلة ذحَاهتم يف ُذٍ امليعلة  اًعف، ذخي املرشف مـي ٕاىل 

اتة تـغ اًلكٌلث من ، وظَة مهنم نخحلِحخَ ٔبوزاكًا ووسؾِا ؿَهيم . مث ٔبخرح منومدى حهبم ًِا، وفائدهتا هلم املدزسة،واهعحاؿاهتم ؾن 

ِم مجؽ ، وتـد اىهتاء اًخالمِذ من معَ ـغ املسائي احلساتَة ظاًحًا حَِا، ؤبؾعامه تاقمث ظَة مهنم تـد ركل كَة ألوز،نخاة اًلراءت

، وثياول كعـة من اًوزق خريًا ظَة مهنم فذح نخاة اًلراءت، وبٔ لي ؿَهيم ٔبس ئةل يف احلساة اشلُين، مث ٔبخذ ًَألوزاق ووضـِا يف حلِحخَ

ا ُو تلَة اًخبٔند من فِم ، وظعِا مس خعَاًل ظلريًا ذحجم اًلكمة، وكط يف وس امللوى َة مهنم واحدًا تـد الٓخر كراءت اًلكٌلث اًيت خيخاُز

ُس الاس خؼِاز ؾن ػِر كَةاًخالمِذ ٌَلر  ، حِر كام املرشف تخعحَح خرحٌا مـا ٕاىل قرفة اإلذازت، و . ؤبخريًا اىهتيى ازلزشاءت، ًو

، ومدى اجلِد اشلي تُذل ، خفرح تيدِجة ذكِلة ؾن مس خوامهـرف تواسعهتا ؿىل مس خوى اًخالمِذ، وثعيَفِا حسة ازلزخاث، ًَخألوزاق

  .يف سخِي ٕاًعاهلم ٕاىل ُذا املس خوى



دف اشلي من ٔبخهل خاء ٕاىل ، ٕاال ٔبهَ ٔب م حتلِق اًًِا، ورصف وكذًا ٔبظول، وٕان اكن كد تذل هجدًا هحري ٕان ُذا املرشف اًرتتوي 

و ٌضـر جراحة املدزسة  .اًضمري، ُو

مـمل حني سايزثَ، من حِر ُيدامَ، ومؼٍِر اخلازيج، وخشعَخَ، وضحعَ ٌَعف، ؤبسَوة ُذا ٌَزمس ظوزت واحضة وذكِلة  .6

، ومدى اُامتمَ ابًفروق اًفرذًة مدى ثبٔثر اًخالمِذ تَ وثبٔثٍر هبم، و املياكضة، ؤبسَوتَ يف اًضحط، وماذثَ، وظًرلة ثدٌزسَ

 .ٌَخالمِذ

 . مدى اُامتم املـمل تخعحَحِا ، وثياس هبا مؽ مس خوامه ووكهتم اإلظالغ ؿىل ذفاحر اًخالمِذ وواحداهتم ، واًخـرف ؿىل .7

ومٌاكضة اجلواهة اإلجياتَة واًسَحَة رشظ ٔبن ٍىون هلد اجلواهة اًسَحَة هلدًا  مٌفرذت،الاحامتغ ابملـمل تـد اىهتاء ازلزش تعوزت  .8

دفـَ ٕاىل املـمل،ٔلن ُذا ألسَوة ٌضجؽ  واًخحنك،تـَدًا ؾن زوخ اًدسَط  تياءًا،  .وألخعاء مالكات اًيواكط ًو

 ؾلد احامتغ ٌََِئة اًخـَميَة تـد اىهتائَ من سايزت اكفة املـَمني ًـرط ومٌاكضة اجلواهة اًسَحَة واإلجياتَة اًيت وخدُا خالل سايزثَ .9

ا وخدٍ من ، ومجتازتَ اًيت حعي ؿَهيا خالل معهل، وثلدمي خالظة خربثَ و احلَول اًعائحة ٌَمضالك وألخعاءٌَمدزسة ، ووضؽ 

، تلَة ٕافاذت املـَمني هَف ٔبمىن اًخلَة ؿىل ثكل املضالك، و الك اًيت حعَت يف املدازش ألخرى، ومنارح املضٔبساًَة مفِدت

ااًل يف ُذا املدازش اخملخَفة ٔبمٌر ُام خداً  ٕان ثحاذل اخلرباث واًخجازة تني مـَمي . مهنا ـّ ، وؿىل املرشف اًرتتوي ٔبن ًَـة ذوزًا ف

   اجملال

  . ومدى اُامتم املـَمني تَ، واًـلداث اًيت جياهبوهنا يف ٕامتام ُذا اًًضاظ ،ًالظفيإلظالغ ؿىل اًًضاظ املدزيس اا .12

و ُدف ٔبسايس من ٔبُداف املدزسة ،ٕان اًًضاظ اًالظفي هل ٔبمهَة كعوى  ، ابًيؼر ًخبٔزرٍي اًحاًف ؿىل اًخالمِذ يف هوايح منومهُو

 . امتؾَة، والاحاخملخَفة، اًـلََة، واجلسمَة

َ من نخة، وهوؾَهتااإلظالغ ؿىل مىذحة املدزسة .11 ى اُامتم املـَمني واًخالمِذ ، ومدومدى فائدهتا ٌَخالمِذ واملـَمني، ، وما حتخًو

 . ، وثلذٍهتا مبا ٌس خجد من اًىذة املفِدتهبا، وحرنة الاس خـازت مهنا، واًخبٔهَد ؿىل الاُامتم هبا

واًوكوف ؿىل ألس حاة  ًخحلق،وما مل  كرازاث،ومدى ثعحَق ما وزذ فهيا من  ًخـَميَة،ااإلظالغ ؿىل حمارض احامتؿاث اًَِئة  .10

 .وثذًَي اًعـوابث ٕان وخدث ثيفِذُا،اًيت حاًت ذون 

  حبًَُب : يب َخص يذَش انًذسعخ

 : ويف ُذا اجملال حيخاح املرشف اًرتتوي ٕاىل ما ًبئت

ة ، واإلظالغ ؿىلٍر املدزسة ، وفاؿََخَ ، وكدزاثَاًخـرف ؿىل خشعَة مد .1 ة واًرتتًو  جسالث ، ومدى الاُامتم تواحداثَ اإلذاًز

 . ، وثدكِق حساابهتا ؤبوخَ اًرصف فهيااملدزسة وحفعِا وثدكِلِا

، واًـمي ؿىل ثـٍزز ُذٍ اًـالكاث ومدى احرتاهمم هل هلم،ومدى احرتامَ  ابملـَمني،اًخـرف ؾن نثة ؿىل ؿالكة مدٍر املدزسة  .0

 . وثوظَدُا

َاء ٔبموز  اًخـرف .3 فِذا واحة ٔبسايس ملدٍر املدزسة ًًدلي  اًـالكة،ومدى اُامتمَ هبذٍ  اًخالمِذ،ؿىل ؿالكة مدٍر املدزسة تبًٔو

 .ملدزس خَاًلِام تَ ٕارا ما ٔبٍراذ اًيجاخ 

 ، وما ذون فهيا من مالحؼاث ؾن سريم مدٍر املدزسة جزايزاث اًعفوف، واإلظالغ ؿىل جسي اًزايزاثاًخـرف ؿىل مدى اُامت .4

ة واًخـَميَةاًـمََة ا ل ؿىل ، ٔلهَ ٌس خعَؽ احلعو َمرشف اًرتتوي خالل كِامَ مبِامَ، وظحَـي ٕان ًِذا ألمر فائدت نربى ٌ ًرتتًو

ة واًخـَميَةمـَوماث ذكِلة ؾن املـَمني   .، وؾن اًـمََة اًرتتًو



اًرتتوي يف اإلرشاف ؿىل املـَمني واًخالمِذ مـًا  ٕان مدٍر املدزسة ذحنك وحوذٍ ازلامئ يف املدزسة ثخاخ هل اًفرظة ٔبنرث من املرشف 

و ٌسِي تدوزٍ هممة املرشف اًرتتوي ٕاىل حد تـَد  . ، ُو

  كُف َُهض ثزهبص اإلششاف انتشثىٌ ؟

، ؤبن سايزت املدزسة ملرت ٕان ألمهَة اًحاًلة ًإلرشاف اًرتتوي ثخعَة من املرشف ٔبن خيعط اًوكت املياسة ٌَلِام هبذٍ املِمة 

ة ني خالل اًس ية ازلزاس َة، وخاظة يف مدازش اًلرى وألزايفٔبو مرث ،واحدت ، ًلوم خالًِا املرشف ابإلرشاف ؿىل سري اًـمََة اًرتتًو

، ثلِمي ٔبؾٌلل املـَمني، واإلذازت، وابًخايل ال ٌس خعَؽ املرشف اًرتتوي خـَميَة خالل ساؿاث مـَية حمدوذت، التُّد ؤبن حىون اًـمََة صلكَةواً 

ٌَخـرف ؿىل ، واملسامهة يف حَِا . نٌل ال جس يح هل اًفرظة لِلي ٌَخالمِذ، ؤبحوال املدزسة، واملضالك اًيت جتاهبِاؿىل املس خوى احل واًخـرف 

َاء ٔبموز اًخالمِذ، وسٌلغ بٓزاهئم يف ٔبوضاغ املدزسة   .، وابًخايل ثلدو معََة اإلرشاف صلكَة حمضةٔبًو

 

 : ٔبن ًضـوا هعة ٔبؾَهنم املسائي اًخاًَة املس ئوًني، حتمت ؿىل ى ؿىل اًوخَ الهٔكيؤذٕان معََة اإلرشاف ، ٕارا ٔبًزد ًِا ٔبن ثُ 

ثوس َؽ مالك اإلرشاف اًرتتوي ، مبا ًدٌاسة واملِام اًيت جية ٔبن ًؤذهيا . ويف اؾخلاذي ٔبن املرشف اًرتتوي ًًدلي ٔبن ال ٍىون  .1

 .اً اتمؾن ٔبنرث من مخسني مـٌَلً ًيك ٌس خعَؽ اًخفرػ هلم ثفركًا  مس ئوال

ني من تني اشلٍن مازسوا اًخـَمي واإلذازت مدت ال ثلي ؾن ؾرش س يواث ، تـد ٔبن جيخاسوا ذوزاث خاظة  .0 اخذَاز املرشفني اًرتتًو

مـدت ًِذا اًلرط تخفوق ، ؿىل ٔبن ثُدزْش ٔبضاتريمه ، وجيري اًخـرف ؿىل ٔبوضاؾِم ذاخي املدزسة وخازهجا ، وؿىل مس خوامه 

 . َمياًثلايف ، والاحامتؾي ، واًـ

ة من  .3 ني ًلرط اإلظالغ ؿىل ٔبحدج ألساًَة اًرتتًو ة ٌَمرشفني اًرتتًو خحاذل اخلرباث واًخجازة اًيت  هجة،ٕاؿداذ ذوزاث س يًو ًو

 .معَِمحعَوا ؿَهيا خالل 

ني خملخَف اًحسلان  .4 ة املخحـة يف ثكل  ألخرى،ثيؼمي سايزاث ٌَمرشفني اًرتتًو  ن،اًحسلاتلَة اإلظالغ ؿىل ألساًَة اًرتتًو

 .اًرتتوًةوالاس خفاذت مهنا يف ثعوٍر ٔبساًَخٌا 

 ششوط ويؼبَُش اختُبس انًششف انتشثىٌ

 يقذيخ

 

اإلرشاف اًرتتوي من جماالث اًرتتَة اًيت ثخعوز هؼرايثَ وثعحَلاثَ ومنارخَ وهمازاثَ تعوزت مدسازؿة، هدِجة ظحَـَة ًخعوز ٔبذحازَ  

ة املرثحعة ت ة واإلذاًز فرط ُذا اًخلري حتدايث ؿىل ؤبذحاج اجملاالث اًرتتًو ة واًخعحَق. ًو َ. فِياك ثلري هوؾي يف اإلرشاف اًرتتوي ؿىل اًيؼًر

ني ملواهحة ُذا اًخلري املس متر، مما جيـي من اًرضوزي املحاذزت ملراحـة ألذواز واملٌلزساث  املس ئوًني ؾن اإلرشاف اًرتتوي واملرشفني اًرتتًو

ـىلاإلرشافِة ومجَؽ وسائي حتلِق ٔبُداف ا ة. ًو من ألذواث املِمة يف مساؿدت املرشفني  إلرشاف اًرتتوي، سـَا ًالزثلاء ابًـمََة اًرتتًو

ني ٌَلِام تبٔؾٌلهلم ومساؿدت  ة وزمس اجلواهة  املس ئوًنياًرتتًو ؾن اإلرشاف اًرتتوي ٌَخخعَط هل ثوفر مـاًري جسِم يف حتدًد ألظر اًيؼًر

ذ ة ز اا ما ٌساؿد يف الازثلاء تلدزاث املرشفني ونفاءهتم املِيَة من خالل حتدًد وثوظَف املـاًخعحَلِة ًـَمَة اإلرشاف اًرتتوي. ُو ف اًرتتًو

 .مي املرشف اًرتتويًني وثوضَح اًخوكـاث ألذائَة ًـاًالسمة ًـمي املرشفني اًرتتو 

 انًؼُبس األول: َقىد انًششف انتشثىٌ تطىَش انؼًهُخ انتشثىَخ



ة، ال ًلذرص فهيا ذوز املرشف اًرتتوي ؿىل جس َري ٔبموز اًـمي، تي ًخـداٍ ًَعي ٕاىل  اإلرشاف اًرتتوي  :انًجشساد كِاذت حرتًو

ق معي ًؤمن هبا  ة؛ وحول ُذٍ اًيؼرت ًخين فًر اسدرشاف املس خلدي من خالل اًخعوز املس خلدًل ملا ٍرقة ٔبن حىون ؿَََ اًـمََة اًرتتًو

َزتم تخحلِلِا، ومن ُذٍ اًيؼرت املس خلدََة ٌض خ لَ ٌَوظول ًِا، حافزا هلم، ساؾَا ٌَخـامي مؽ ٔبي رصاغ ًًضبٔ ًو ق ٔبُدافا واكـَة خيعط مؽ فًر

ق ًخوحهيَ وهجة تياءت إلحداج اًخلَري املعَوة. ففي املفِوم احلدًر ًإلرشاف اًرتتوي ًلَة اًعاتؽ ادلاؾي اًخـاوين ؿىل اً ـمي ذاخي اًفًر

بٔخذ ظاتؽ اًـمي املؤسيس، حِر معال  اإلرشايف، فِعحح اًرفؽ من مس خوى املدزسة حٌلؾَا ال ًـمتد ؿىل هجد فرذ واحد ٔبو ٔبوضعة فرذًة، ًو

مل ًـد مفِوم املدزسة ثكل اجملموؿة من املـَمني اشلٍن ًـمَون ثضلك مٌفعي يف مـزل ؾن تـضِم، تي ظاز معَِم حٌلؾَا ثـاوهَا حيخاحون 

ة  .فَِ ٕاىل كِاذت حرتًو

 :انًؼشفُخانًتطهجبد 

 :املرشف اًرتتوي جية ٔبن ًـرف

 .ٔبساس َاث اًلِاذت وهؼرايهتا ؤبمناظِا .1

ة ؤبمناظِا .0  .هؼرايث اًلِاذت اًرتتًو

 .ٔبساس َاث اًخخعَط ووضؽ ألُداف .3

 .ٔبساس َاث ٕاذازت اًوكت وحتدًد ألوًوايث .4

 .بًَٓاث معََة اًخلَري، وظرق اًخـامي مؽ ػاُرت ملاومة اًخلَري .5

 .ٔبساس َاث ٕاذازت اًرصاغ .6

 .َة يف اًخـامي مؽ اًفًرق وتيائَٔبسس اًـالكاث اإلوساه  .7

 .بًَٓاث اختار اًلراز، وثلومي اخلَازاث .8

 .ٔبساس َاث معََة االثعال امليؼمي .9

 .ٔبساًَة حتََي معََة االثعال يف امليؼمة وحتدًد ؾوائلِا .12

 .ٕاثلان املِازاث ألساس َة ًالثعال اًفاؿي .11

 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تؼ

 ي اًرتتوئبمهَة اًلِاذت يف اًـم .1

ق .0  .مددٔب اًـمي جروخ اًفًر

 .اًضوزى ٔبساسا الختار اًلراز .3

 .ٔبمهَة اًخخعَط ًيجاخ اًـمي اًرتتوي .4

 .ٔبمهَة اسدامثز املوازذ اًخرشًة وحمنَهتا .5

ة .6  .ٔبمهَة االثعال يف ٕاجناخ معي املؤسسة اًرتتًو

 انًؼبَُش األدائُخ

 :ًـمي املرشف اًرتتوي ؿىل



 .، متثي ما ًعمح ٔبن ًعي ٕاًََزمس زؤًة مس خلدََة ٌَـمي اإلرشايف .1

 .وضؽ ألُداف وظَاقهتا ثضلك واحض .0

 .اًخخعَط ٌَـمي اإلرشايف، ؿىل املس خوى اإلذازي واملس خوى املَداين مؽ املـَمني .3

ق واًـمي جروخ ادلاؿة واسدامثز لك اًعاكاث .4  .تياء اًفًر

 .حفز املـَمني وٕااثزت ذافـَهتم ًخحلِق ٔبُدافِم املِيَة ؤبُداف املدزسة .5

 .ة ٕاجياتَةاًسَحَة هل، وثوحهيَ وهج الآثزٕاذازت الاخذالف، وثفاذي  .6

لة تياءت، ذحَر ٌسـى ًخحجمي ٔبثر ملاومة اًخلَري .7  .ٕاذازت معََة اًخلَري تعًر

غ تـغ ألوضعة اإلرشافِة تفـاًَة، تعًرلة ثوفر اًوكت وثوسغ املسؤوًَة، وجضـر املضازنني ابهامتهئم ٌَمجموؿة .8  .ثفًو

 .فاؿةل ومذيوؿة مؽ املضازنني هل يف اًـمي ثعالاتياء كٌواث  .9

 .انًؼُبس انخبٍَ: َغبػذ انًششف انتشثىٌ انًؼهًٍُ ػهً تطىَش أدائهى انصفٍ

ملـمل ؾيرص همم يف اًـَمَة اًخـَميَة. وثعوٍر ٔبذائَ ٔبمر ٔبساش يف ثعوٍر ثكل اًـمََة. تي ٕان ثعوٍر املـمل ُو مفذاخ ثعوٍر ا  :انًجشساد

َة جرمهتا، وهل ٔبثر هحري ومدارش ؿىل حتعَي اًعالة. اًخدٌزس ُو معََة ٌسـى من خالًِا املـمل ٕاىل حتلِق ٔبُداف املهنج اًـمََة اًخـَمي 

و معََة مـلدت حتخاح ٕاىل حتََي وثلومي وظوال ٕاىل ذزخة ٔبنرب من اًفـاًَة. ونثريا ما ٍىون يف كري  ثضلك خاض واًرتتَة ثضلك ؿام. ُو

ذا اًـمي ثضلك فـال ٕاال مبساؿدت املرشف اًرتتوي. فاملـمل حيخاح ذوما ٕاىل ثلذًة زاحـة موضوؾَة وذكِلة حول ما ًلوم ملدوز املـمل اًلِام هب

تَ من ٔبذاء ذاخي اًعف ثًذج من مالحؼة ذكِلة ومٌؼمة. وذوز املرشف اًرتتوي ُو اًسـي ملساؿدت املـمل ًخعوٍر ٔبذائَ اًعفي. ٕار ٕان ُذا 

. واملرشف مبا ٔبويت من خربت وثبَُٔي يف املاذت اًـَمَة ؤبساًَة ثدٌزسِا وما زلًَ من همازاث يف املالحؼة واًخحََي ُو ًة اًـمََة اإلرشافِة

 .وحي املضالكث من ٔبكدز ألفراذ ؿىل مساؿدت املـمل يف ُذا اجلاهة

 انًتطهجبد انًؼشفُخ

 :جية ٔبن ًـرف املرشف

 .ٔبسَوة اإلرشاف اًعفي )اإللكًَِيك( ومنارخَ .1

 .ٔبذواهتا اس خخدامة املالحؼة اًعفِة، وظرق ٔبساًَ .0

 .ٔبساًَة حتََي ألذاء اًعفي .3

 .ٔبساس َاث ثلومي ٔبذاء املـمل .4

 .معََاث ختعَط اًخدٌزس ؤبهواؾِا وؾيارصُا ومراحَِا .5

 .منارح واسرتاثَجَاث اًخدٌزس وكواؿد اخذَاز وثلومي ثكل اًامنرح .6

 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تؼ

 .اون واًدضاوز يف اًـمي مؽ املـملٔبمهَة اًخـ .1

 .ٔبمهَة تياء اًثلة تٌَُ وتني املـمل .0

و فن ًـمتد ؿىل ٕاتداغ املـمل واتخاكٍز .3  .ٔبن اًخدٌزس ؿمل هل ٔبظول ؿَمَة هفس َة واحامتؾَة، ُو



 .ٔبمهَة ثعوٍر ألذاء اًخدٌزيس تعرق ؿَمَة .4

 .ٔبن اًخحََي واًخلومي رضوزاين ًخعوٍر اًـمي اًخدٌزيس .5

 .ٌَخلذًة اًراحـة ًخعوٍر ٔبذائَ حاخة املـمل .6

 انًؼبَُش اإلرشائُخ

 .حتدًد ٔبُداف املالحؼة اًعفِة ابًخـاون مؽ املـمل .1

 .حتدًد ٔبذواث املالحؼة ومجؽ املـَوماث ابًخـاون مؽ املـمل .0

 .املالحؼة اًـَمَة ًٔلذاء اًعفي ٌَمـمل .3

 .ياء املالحؼةحتدًد مىوانث وؾيارص ازلزش ألساس َة من خالل املـَوماث اجملموؿة ٔبز  .4

 .حتََي معََة اًخدٌزس ابًدضازك مؽ املـمل .5

 .ثلومي مدى حتلق ٔبُداف ازلزش، وحتدًد اجلواهة املؤثرت يف اًخدٌزس مما ال ًخـَق ابملـمل .6

 .حتدًد حواهة اًضـف واًلوت يف ٔبذاء املـمل .7

 .ٕاؾعاء املـمل ثلذًة زاحـة ؾن ٔبذائَ .8

 .مساؿدت املـمل يف ثلومي ٔبذاء اًعالة .9

 .املـمل ؿىل الاس خخدام اًفاؿي ًخلٌَاث اًخـَمي ومعاذز اًخـمل مساؿدت .12

 .وضؽ خعة مس خلدََة ملالحؼة ٔبخرى ؾيد احلاخة .11

 .انًؼُبس انخبنج: َطىس انًششف انتشثىٌ انًؼهًٍُ يهُُب

ٔبهواغ ٔبخرى من ٔبوضعة و املـمل معََة مرهحة ال ثلذرص ؿىل ما ًخَلاٍ من ثلذًة زاحـة يف اًفعي، تي حيخاح مؽ ُذا ٕاىل من  :انًجشساد

ذٍ ا ٔلوضعة ثدٌوغ اٍمنو املِين اًيت، ابإلضافة ٕاىل حمنَة خشعَة املـمل من حواىهبا اخملخَفة، جسامه يف بٓخر ألمر يف حتسني ٔبذاء املـمل اًعفي. ُو

ة واًوخداهَة. فىثري من ألسس املـرفِة واًيفس َة والاحامتؾَة اًيت ثخى ون زلى املـمل يه يف احللِلة ألسس ًدضمي اجلواهة املـرفِة واملِاًز

مبا جيد  اًيت ًًذج مهنا ٔبذاء املـمل يف اًفعي. وهمية اًخدٌزس ؼ تعحـِا ؼ همية مذعوزت وانمِة، مبـىن ٔبن املـمل ال تد ٔبن ٌسـى يف ثعوٍر هفسَ

ذا حيمت ؿىل املرشف اًرتتوي ثيؼمي جرامج منو همين مذ  ةمن همازاث ٔبذائَة ٔبو مـازف ٔباكذميَة، ُو  .يوؿة حيلق هبا حاخاث املـَمني اًخمنًو

 انًتطهجبد انًؼشفُخ

 :جية ٔبن ًـرف املرشف اًرتتوي

 .ٔبساًَة ؤبمناظ اإلرشاف اًرتتوي احلدًثة .1

 .ظرق ختعَط وثعحَق جرامج اٍمنو املِين ٌَمـَمني .0

ة ٔبزياء اخلدمة وممزياث لك ٔبسَوة ومذعَحاث ثعحَلَ .3  .ٔبساًَة اًخدًز

خِة ٌَمـَمني ٔبساًَة حتدًد الاحذَاخاث .4  .اًخدًز

 .ظرق كِاش اثر جرامج اٍمنو املِين ؿىل ٔبذاء املـمل .5

 

 



 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تؼ

 .ٔبن اًخدٌزس همية مذجدذت وذامئة اٍمنو .1

 .ٔبمهَة اٍمنو املِين واًخـمل املس متر ٌَمـمل .0

ة توظفَ سخِال ٌَمنو املِين .3  .ٔبمهَة اًخدًز

 انًؼبَُش األدائُخ

 :املرشف اًرتتوي ؿىلًـمي 

 .اس خعالغ حاخاث املـَمني اًخدًزخِة .1

 .ختعَط وٕاكامة جرامج اٍمنو املِين ٌَمـَمني .0

ؽ ٔبساًَة اٍمنو املِين ووضاظاثَ .3  .ثيًو

 .املسامهة يف ثوفري املعاذز املـرفِة ٌَمنو املِين .4

ة ؿىل ٔبذاء املـَمني .5  .مذاتـة وكِاش ٔبثر اًخدًز

شثىٌ انجُئخ انتشثىَخ انتٍ تذفغ نهًُى انًهٍُ انًؼُبس انشاثغ: َهُئ انًششف انت

 .وانًُى انزاتٍ نهًؼهى

ال ٍىفي ٔبن ثيؼم جرامج اٍمنو املِين وًَخحق هبا املـَمون ًضٌلن منو املدزسة وثعوز ٔبذاء املـَمني. تي جضري ازلزاساث ٕاىل ٔبهَ   :انًجشساد

ة يف املدزسة ثدمع اٍمنو وجضجؽ اًخعوٍر اشلايت. وذون وحوذ ُذٍ اًحُئة  ٕاجياذ تُئة التد ٔبن ًخـاون املرشف اًرتتوي مؽ مدٍر املدزسة ؿىل حرتًو

 ٌَ منو وجضجؽ ًعـة ٔبن حتلق جرامج اٍمنو املِين ٔبُدافِا. فاٍمنو املِين معََة ثخبٓسز فهيا ؾوامي ؿدت ال تد من وحوذُا وثبًٓفِا إلجياذ تُئة ثدفؽ 

 .ؿَََ
 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تبٔن

 مذـدذت اجلواهة school culture املـمل ال ًـُش يف فراػ تي وسط زلافة مدزس َة .1

 .ُياك ؾوائق ٌَمنو املِين ًُست زاحـة ٌَمـمل .0

 .اًحُئة املدزس َة ثؤثر ؿىل ٔبذاء املـَمني .3

 .من حق املـمل ٔبن هتَبٔ هل اًحُئة املياس حة ٌَمنو املِين .4

ة وثخلدي ألخعاءاٍمنو املِين حيخاح ٕاىل تُئة ثيدرش فهيا املوذت  .5  .وجضجؽ ؿىل اًخجًر

 زلى املـَمني من اًخبَُٔي اًـَمي واخلربت ما ميىهنم من ثعوٍر ٔبهفسِم ابًخـاون مؽ سمالهئم .6

 

 انًتطهجبد انًؼشفُخ



 :جية ٔبن ًـرف املرشف اًرتتوي

 .هؼرايث اًخـَمي واًخـمل .1

 .كواؿد ثـَمي اًراصدٍن .0

 .املِين هؼرايث ازلافـَة، ؤبساًَة ذفؽ املـَمني ٌَمنو .3

 .ٔبساًَة اٍمنو املِين اشلايت .4

 .ٔبساًَة ثدزة ألكران .5

 انًؼبَُش األدائُخ

ة .1  .حيفز املرشف املـَمني ؿىل ثعحَق املِازاث اًيت ثـَموُا ٔبزياء اًخدًز

ة يف اًخدٌزس واًححر ؾن لك خدًد .0  .حير املـَمني ًإلتداغ واًخجًر

دفؽ املـَمني ًال .3  .س خفاذت مهنا يف اًخعوٍرًخلدي ألخعاء اًياجتة ؾن الاحهتاذ ًو

 .ٌرشك املـَمني يف اختار اًلرازاث اًيت ثخـَق جمنومه املِين ٔبو ٔبذاهئم اًعفي .4

فّرِذ اإلرشاف اًرتتوي .5  .ًيوغ ٔبساًَة اٍمنو املِين ًو

 .حير املـَمني ؿىل اًـمي ادلاؾي والاس خفاذت من تـضِم .6

 .انًؼُبس انخبيظ: َقىِّو انًششف انتشثىٌ انًُهذ انذساعٍ

ة. وثلوميَ من اًـمََاث املِمة يف جناخ معََة اًخدٌزس، ملا ًلدم :ًجشسادان ُذا اًخلومي من ثلذًة  َاملهنج ؾيرص ٔبساش يف اًـَمَة اًرتتًو

ة زاحـة ملعوزي املهنج ومليفذي املهنج ٔبًضا. وٌَمرشف اًرتتوي توظفَ خدريا حرتواي ذوز يف ثعوٍر املهنج، ٍمتثي يف اًخلومي ازلكِق ًاكف

ثرت ارصٍ. ووحوذ املرشف مؽ املـَمني ٔبزياء اًخعحَق اًَويم ٌَمهنج ازلزايس ميىٌَ من اًخلومي ٔبزياء اًخعحَق اًفـًل ومالحؼة اًـوامي املؤ ؾي

يف اًخعحَق. وموكؽ املرشف اًرتتوي، توظفَ مرشفا ؿىل ؾيارص ثـَميَة مذـدذت ومًسلا تُهنا، ًـعََ اًلدزت ؿىل اًخلومي من مٌؼوز ٔبنرث 

 .ًَةمشو 

  انًتطهجبد انًؼشفُخ

 :جية ٔبن ًـرف املرشف اًرتتوي

 .ٔبساس َاث تياء وثعوٍر املهنج .1

 .ٔبساس َاث ثلومي املهنج واًربانمج ازلزايس .0

 .اًـوامي املؤثرت يف ثيفِذ املهنج .3

 

 

 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تؼ



 .ٔبمهَة ثلومي املهنج يف ثعوٍر اًـمي اًرتتوي .1

 .ة اًخلومئبمهَة ثيوغ ٔبساًَ .0

 .ٔبمهَة اًضموًَة يف ثلومي املهنج وؿدم الاكذعاز ؿىل ؾيرص واحد .3

 انًؼبَُش األدائُخ

 .حتََي ٔبحزاء املهنج وؾيارصٍ .1

 .زظد مدى حتلق ٔبُداف املهنج .0

 .ثددؽ هلاظ اًضـف يف املهنج .3

 .حتدًد ؾوائق ثيفِذ املهنج .4

 .ٕارشاك املـَمني يف ثلومي املهنج .5

 .ومي يف ثعوٍر املهنجاإلسِام يف ثوػَف هخاجئ اًخل .6

وَحج انًؼهًٍُ ػهً  ،انًؼُبس انغبدط: َزشٌ انًششف انتشثىٌ انجحىث انؼًهُخ

 .انًشبسكخ فُهب

 

اًححوج اًـمََة هوغ من اًححر اًـَمي حرنز ؿىل املضالكث اًـمََة اًيت حتدج ذاخي اًفعي ٔبو املدزسة، وٍراذ من معَِا  :انًجشساد

 .ث. ويه كاًحا ال ثخلِد ابًرشوظ اًعازمة اًيت ًفرتط ٔبن ثوخد يف اًححوج اًـَمَة الأكذميَةاًححر ؾن حَول معََة ًخكل املضالك

 واملرشف اًرتتوي خدري ثـَميي ًلوم جرظد اًواكؽ اًخـَميي وثددؽ املضالكث اًخـَميَة متَِدا ًعرهحا ٌَححر اًـَمي سـَا حلَِا. وكد ذًت

 .م املـَمني ٌَمضالكث واًخبٔمي يف ٔبساًَة ثدٌزسِم، وجساؿد ؿىل اًخعوٍرازلزاساث ؿىل ٔبن اًححوج اًـمََة ثـمق من فِ

 انًتطهجبد انًؼشفُخ

 :جية ٔبن ًـرف املرشف اًرتتوي

 .كواؿد اًححر اًـَمي .1

 .ٔبساس َاث اًلِاش واإلحعاء .0

 انًجبدئ انتشثىَخ

 :ًؤمن املرشف اًرتتوي تؼ

ة .1  .ٔبمهَة اًححر اًـَمي ًخعوٍر اًـمََة اًرتتًو

ة تبٔسَوة ؿَمئبمهَة حي امل  .0  .ضالكث اًرتتًو

 .كدزت املـَمني ؿىل ذحر املضالكث واًخبٔمي فهيا ٌَوظول ٕاىل حَول معََة .3

 انًؼبَُش األدائُخ

 .ًلوم املرشف اًرتتوي جرظد مضالكث املَدان اًرتتوي .1



 .ٌضجؽ املـَمني ؿىل زظد املضالكث اًيت ثواهجِم وذزاس هتا .0

ضؽ خعواث ٕاحر  .3  .ائَة إلخضاؾِا ٌَححر اًـَميًلوم تخحدًد املضالكث تدكة ًو

 .ًعحق اًححر مِداهَا .4

فرسُا وًلدم اًخوظَاث .5  .ًعوػ هخاجئ اًححر ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق الذلٍل

 بطاقاث المالحظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ربيؼخ انضقبصَق

 كهُخ انتشثُخ

 يكتت انتشثُخ

 -بطاقت مالحظت أداء الطالب (: 1ملحق رقم )

 ذرستالمعلم مه جاوب مذٌز الم

 المعلم -( بٍاواث الطالب1)

 الشعبت الفزقت االسم

................................................

.... 

................

.. 

.................................

... 

 ( عىاصز التقىٌم2) 

انذسرخ  ػُبصش انتقىَى و

 انًغتحقخ

انذسرخ 

 انقصىي

 12  دزسة.اهخؼام حضوز اًعالة ٕاىل امل 1

 12  احملافؼة ؿىل اًيؼام ذاخي املدزسة وذاخي جحرت ازلزاسة. 0

 12  حضوز احلعط اإلضافِة. 3

 12  املضازنة يف ألوضعة املدزس َة. 4

 12  ٌس خخدم املىذحة واخملخرب. 5



 12  ال ٌس خخدم اًـيف واًرضة. 6

 12  احزان خشعَة املخدزة. 7

 12  زاسة.اهضحاظ املخدزة ذاخي جحرت ازل 8

 12  اًخـاون مؽ سمالئَ ومؽ املـَمني. 9

 12  املسامهة يف حي مضالكث اًخالمِذ. 12

 12  الاس خجاتة ٕاىل اًخوحهياث. 11

 12  احملافؼة ؿىل مؼٍِر اًـام. 10

 12  اًخـاون مؽ املدزسني يف ماذت ختععَ. 13

 12  اًخـاون مؽ املوخَ اًفين ومؽ املدزش ألول. 14

 12  حاغ اًلواؿد واًخـَاميث املـمول هبا يف املدزسة.ٕاث  15

 12  حيرض ؿىل املضازنة يف الاحامتؿاث املدزس َة. 16

 12  اس خخدم اًوسائي اًخـَميَة املخاحة يف املدزسة. 17

 12  مراؿات ازلكة يف ٕاؿداذ وثيفِذ ازلزوش. 18

 12  اذلاسة وازلافـَة يف مماسة اًخدٌزس. 19

 12  يَ بٔي سَوك ًيلط من كدٍز هكـمل.ال ًعدز ؾ  02
 511  انًؼهى انطبنت دسربد يزًىع 

 

 انًغتحقخ انذسرخ نهذسربد انكهٍ نًزًىع ا
 انقصىي انذسرخ

511 

   

 

 يذَش انًذسعخ يؼهىيبد

  االسم

  التىقٍع 

  التارٌخ

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ربيؼخ انضقبصَق

 كهُخ انتشثُخ

 يكتت انتشثُخ

 المعلم -اقت مالحظت أداء الطالب بط(: 2ملحق رقم )

 مه جاوب المشزف التزبىي

 المعلم -( بٍاواث الطالب1)

 الشعبت الفزقت االسم

.................................................... .................. .................................... 

 ( عىاصز التقىٌم2)

انذسرخ  ػُبصش انتقىَى و

 غتحقخانً

انذسرخ 

 انقصىي

 12  احلضوز ٕاىل املدزسة ابهخؼام وؿدم قَاة. 1

 12  اًخـاون مؽ ٕاذازت املدزسة ومؽ املـَمني ابملدزسة. 0

 12  اًخـاون مؽ سمالئَ من املخدزتني. 3

 12  املضازنة يف ألوضعة املدزس َة وحضوز الاحامتؿاث. 4

 12  الاًزتام تلمي وبٔخالكِاث همية اًخدٌزس. 5

 12  اًخـاون مؽ املرشف اًفين والاس خجاتة ًخوحهياثَ. 6

 12  احملافؼة ؿىل مؼٍِر اًـام. 7

 12  احملافؼة ؿىل ؿالكة حس ية مؽ اًخالمِذ. 8

 12  احملافؼة ؿىل اًيؼام ذاخي اًفعي وخازخَ. 9

 12  الاس خجاتة ًخوحهياث املرشف اًرتتوي 12
 100   انًؼهى انطبنت دسربد يزًىع 

 

 انًغتحقخ انذسرخ نهذسربد انكهٍ نًزًىع ا
 انقصىي انذسرخ

100 

   

 

 انتشثىٌ انًششف يؼهىيبد

  االسم

  التىقٍع 

  التارٌخ

 ربيؼخ انضقبصَق

 كهُخ انتشثُخ

 يكتت انتشثُخ



 المعلم -بطاقت مالحظت أداء الطالب (: 3ملحق رقم )

 مه جاوب المشزف الفىً

 المعلم -( بٍاواث الطالب1)

 الشعبت الفزقت ماالس

.................................................... .................. .................................... 

 

 ( عىاصز التقىٌم2)

 انتخطُط  أ

انذسرخ  ػُبصش انتقىَى و

 انًغتحقخ

انذسرخ 

 انقصىي

 12  (. همازايً - وخداهَا – مـرفِاً ) املخـمل ًضخعَة املخاكمي اٍمنو ًخحلِق ذزوسَ؛ ًعمم 1

 12    .املخـَمني زلى اًخفىري همازاث ًخمنَة ثـَميَة؛ مواكف ًعمم 0

 12   .اًخىٌوًوحِا مؽ ٌَخـامي املخـَمني همازاث ًخمنَة ثـَميَة؛ مواكف ًعمم 3

 12   .املخـَمني زلى احلَاثَة املِازاث حمنَة ٍراؾي 4

 12   .املس هتدفة اًخـمل هواجت مؽ ثدسق اًيت اًخلومي اثؤبذو  ٔبساًَة املـمل ًعمم 5

 12   .ٌَمخـَمني فـاةل مضازنة حيلق مبا اًرتتوًة؛ ألوضعة ًخوػَف خيعط 6

 12   .املخـَمني تني اًفرذًة اًفروق حراؾي وثـمل، ثـَمي اسرتاثَجَاث ًخوػَف خيعط 7
 70   انًؼهى انطبنت دسربد يزًىع 

 

 انتقىَى ة

انذسرخ  ُفُزانت و

 انًغتحقخ

انذسرخ 

 انقصىي

 12   .ظحَـهتا وفِم ًخخععَ، اًـَمَة املاذت تًِة من املـمل ٍمتىن 1

ة اجلواهة حمني وثـمل، ثـَمي ٔبساًَة ٌس خخدم 0  12    .املخـَمني زلى املِاًز

 12    .املخـَمني زلى املـرفِة اجلواهة حمني وثـمل، ثـَمي ٔبساًَة ٌس خخدم 3

 12    .املخـَمني زلى اًوخداهَة اجلواهة حمني وثـمل، ثـَمي ٔبساًَة ٌس خخدم 4

 12   .جىفاءت اًخـمل وكت املـمل ًدٍر 5

 12    .واًخـمل اًخـَمي، :معََيت يف املخاحة واًخجِزياث ألذواث تفاؿََة املـمل ًوػف 6

 12  . اًخـَميَة اًـمََة ؛ًخحسني(....املؤسساث، املخاحف،) احملََة اًحُئة يف املخاحة اإلماكانث ٌس خخدم 7

 12     .مذيوؿة وثـمل ثـَمي وظرائق اسرتاثَجَاث املـمل ٌس خخدم 8

 12     .واًخـمل اًخـَمي معََاث يف اًخىٌوًوحِا ًوػف 9

ة تبٔوضعة اًلِام ؿىل املخـَمني املـمل حيفز 12  12  (.ؿَمَة وسايزاث مساتلاث) مذـدذت حرتًو

ة ؤبوضعة مرشوؿاث يف اًـمي ٕاىل املخـَمني ًوخَ 11  12   .وفرذًة حٌلؾَة، حرتًو

 12    ٕاًىرتوهَة(. - معحوؿة) مذـدذت مـرفة معاذز اس خخدام ؿىل املخـَمني ٌضجؽ 10



 12    . اًعفِة ألس ئةل واس خخدام ٔبصاكل يف ًيوغ 13
 031   انًؼهى انطبنت دسربد يزًىع 

 

 انتقىَى د

انذسرخ  ػُبصش انتقىَى و

 انًغتحقخ

انذسرخ 

 انقصىي

 12   .مبس خوايثَ املـريف اجلاهة ًخلومي ٔبذواث ًعمم 1

 12    .ياملِاز  اجلاهة ًخلومي ٔبذواث ًعمم 0

 12    .اًوخداين اجلاهة ًخلومي ٔبذواث ًعمم 3

 12    اًخدٌزس َة ٔبذاءاثَ ثـدًي يف املخـَمني ثلومي هخاجئ من ٌس خفِد 4

 12    .اًخلومي هخاجئ ضوء يف املخـَمني ذاءاثبٔ  حتسني ؿىل املـمل ًـمي 5

 12    .اًضفِيي اًخلومي ٔبساًَة املـمل ٌس خخدم 6

 12  (.موضوؾي /ملايل)  اًخحٍرري اًخلومي ٔبساًَة ٌس خخدم 7

 12   .اًـمًل اًخلومي ٔبساًَة ٌس خخدم 8

س خخدم ًعمم 9  12   (رحًل)م تيايئ ثلومي ٔبوضعة ٌو

س خخدم عممً 12  12    مزًنَة ووػائف هنايئ  وميثل ٔبوضعة ٌو
 100   انًؼهى انطبنت دسربد يزًىع 

 

 انًغتحقخ انذسرخ نهذسربد انكهٍ نًزًىع ا
 انقصىي انذسرخ

100=3/300 

   

 

 انفٍُ انًششف يؼهىيبد

  االسم

  التخصص

  التىقٍع 

  التارٌخ

 

 مزاجع ومصادر الذلٍل 

 http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/OrientedEducational/EducationalProgram/Pages/Standards.aspx زايض فوسي حٌفي .1

 http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/OrientedEducational/EducationalProgram/Pages/Visit.aspx ؿًل اهلٌليل .0

ا، مشةل، فـاًَة ألساًَة اإلرشافِة يف ٔبتو اًفذاخ ؾحد اكمي .3 زساةل ماحس خري )كري مًضوزت(،  حتسني ٔبذاء مـَمي مدازش واكةل اًلوج تلزت من وهجة هؼرمه وس حي ثعوٍُر

     اإلسالمِة اجلامـة، قزت، لكَة اًرتتَة

ة واًخعحَق، ظ  .4  .0222، ذاز اًفىر ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ، ؾٌلن، ألزذن، 1َلد حسان سـد، اًرتتَة اًـمََة تني اًيؼًر

5. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D

8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A 

6. http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=4864 

7. http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=8250&language=en-US 

8. http://damasuniv.edu.sy/faculties/edu/praedu/2014-01-29-10-17-37/2014-01-29-10-10-52 



9. http://www.manhal.net/art/s/16254 

10. http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/OrientedEducational/EducationalProgram/Pages/supervisor.aspx 

 

 

 
 

  

 

 

 


