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ذ

ممممممم

اغطالضًامعنمرؤؼةموزارةماظرتبقةموضقؿفاماٌؾـقةمسؾىمتعزؼزمضدراتماألررماظرتبوؼةماظعاعؾةميفماٌقدانماظرتبوي،مورصعممممم

ذ.بشؽلمخاص علؿوىمأدائفمموعفاراتفمماٌعرصقةمبشؽلمساممواٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقني

دظقلذاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم/عدؼرؼةماإلذرافماظرتبوي/أنزتموزارةماظرتبقة

موذظكمعنماظؾالشاتمواظؼراراتماظـازؿةمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسياالرالعمسؾىمأػممذبغقةذظإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسي

م:مخاللماظؿعرفمسؾى

 أػمماظؼراراتمواظؾالشاتماظوزارؼةماظصادرةمظؿـظقمماظعؿؾقةماإلرذادؼةميفماٌقدانماظرتبويمعـذم

 .2022موحؿىم2000سامم
 اظصادرةمظؾؿقدانماظرتبويمظؿـظقمماظعؿؾقةماإلرذادؼةاألدظةذاإلرذادؼةذ. 
 اظـشراتذاإلرذادؼةذاظصادرةذظؾؿقدانذاظرتبوي. 
 ذمبـعذادتخدامذاظضربذيفذادلدارسمممممممأػمماظؼراراتمواظؾالشاتماظوزارؼةماظصادرة. 
 ذ.مممممعفامماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيموصقماظـظامماظداخؾيمٌدارسمعرحؾيتماظؿعؾقمماألداديمواظـاغوي

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 ذذذذذمتفقد
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م
اٌـاػجمممعدؼرؼةممتمإحداث1988م/م2م/27متارؼخم443م/1269مرضممباظؼرارمبـاًءمسؾىماظـظامماظداخؾيمظوزارةماظرتبقةماظصادرممم

،معلؿؼؾةمعـفؿامعدؼرؼةم،متمتعدؼلماهلقؽلماإلداريمٌدؼرؼةماٌـاػجمواظؾقوثمظقصؾحمطل443م/م11536وصؼًامظؾؼرارمرضممو،واظؾقوث

عدؼرؼةممهدثميفموزارةماظرتبقةاٌؿضؿنمم2002/م10م/3متارؼخم(3/م4م)543/م25652مرضممأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاريو

وبطاضاتممهلامماظرتبقةموهددمعفاممػذهماٌدؼرؼةمواهلقؽلماظؿـظقؿيعنمعدؼرؼاتتلؿىمعدؼرؼةماظؾقوثمؼرتؾطمبفامدائرةممماثؾةميفمطلم

.ماٌؿاثؾةميفمعدؼرؼاتماظرتبقةمواهلقؽلماظؿـظقؿيمهلاموبطاضاتموصفماظعاعؾنيمصقفاموصفماظعاعؾنيمصقفاموطذظكمعفامماظدوائرم

 مضاعتموزارةماظرتبقةمم2016م/م5م/م22يفممم2016/م5/م22تارؼخمم(4/10)م543/م1876مممممووصؼًامظؾؾالغماظوزاريم
اظرتبقةمواهلقؽلممموحددتمعفامماظدوائرماٌؿاثؾةميفمعدؼرؼات،مماثؾةميفمأشؾبمعدؼرؼاتماظرتبقةممبإحداثمدائرةم"معدؼرؼةماظؾقوث -

م:مهلاموبطاضاتموصفماظعاعؾنيمصقفا،مومتمإردالمغلخمورضقةموغلكةماظؽرتوغقةمإديمعدؼرؼاتماظرتبقةمتضؿـتماظؿـظقؿي

ذعؾةم)واظيتمتؿوديمتـظقممورساؼةمذيقعماظشؤونماٌؿعؾؼةمباظشعبماظؿابعةمظؾدائرةم:عفامذدائرةذاظبحوثذيفذعدؼرؼاتذاظرتبقة .1

 .(معؽؿبماٌرادالت–ذعؾةماظدراداتمواظؾقوثماظرتبوؼة-ذعؾةماظرتبقةماًاصة-اإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي
اٌلؤوظةمسنممتـظقممورساؼةماظشؤونماٌؿعؾؼةمباظعؿؾقةماإلرذاديموصقماألدسمواٌؾادىءم:ذعفامذذعبةذاإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسي .2

 .اظرتبوؼةمواظؿعؾقؿقة
اٌلؤوظةمسنمتـظقممورساؼةمذؤونماظؿالعقذمواظطالبماٌؿػوضنيمومذويماالساضةموصقمذ:ذ(إساضة-ذتػوق)عفامذذعبةذاظرتبقةذاخلاصةذ .3

 .األدسمواٌؾادىءماظرتبوؼةمواظؿعؾقؿقة
اٌلؤوظةمسنماظؼقاممواٌشارطةميفمإجراءماظدراداتمواظؾقوثماظرتبوؼةموتؼدؼمم:ذعفامذذعبةذاظدراداتذواظبحوثذاظرتبوؼة .4

 .اٌؼرتحاتماٌـادؾة
رئقسمذعؾةماإلرذادماظـػليم-مرئقسمدائرةماظؾقوثموعفاعه):بطاضةذوصفذظؾعاعؾنيذيفذدائرةذاظبحوثذيفذاإلداراتذاظػرسقةذعن .5

اٌوجهماالخؿصاصيمظالرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم-أسضاءمذعؾةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيموعفاعفم–واالجؿؿاسيموعفاعه

رئقسم-معـلقماظدعجمظذويماإلساضةموعفاعه–أسضاءمذعؾةماظرتبقةماًاصةوعفاعفم–رئقسمذعؾةماظرتبقةماًاصةموعفاعه-وعفاعه

رئقسمعؽؿبماٌرادالتم–أسضاءمذعؾةماظدراداتمواظؾقوثماظرتبوؼةموعفاعفم-مذعؾةماظدراداتمواظؾقوثماظرتبوؼةموعفاعه

 .(أسضاءمعؽؿبماٌرادالتموعفاعفم-موعفاعه
م

م

م
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 المرسوم  الجميوري

ذتارؼخذ466/8/9/رضممادلردومذاظتشرؼعيذممصدرم1985ظعامم/م1/مممبـاًءمسؾىمأحؽامماظؼاغونماألداديمظؾعاعؾنيميفماظدوظةمرضمم

م3/2/1970تارؼخم/م293/مؼضافمإديماٌالكماظعدديمظوزارةماظرتبقةماظصادرمباٌردوممرضمم/1/ادلادةذذرضمماٌؿضؿنمميفممم5/9/2001

م:موزقػةمعوزسةمموصقماآلتي/م13445/وتعدؼالتهم

م

ذاٌؤػلماظعؾؿيذاظػؽةذاظوزقػة

ذ(ذإرذادذغػديذ–ذسؾمذغػسذذ–اظرتبقةذ)إجازةذجاععقةذذاألوديذعرذدذتربويذوغػدي

ذ(سؾمذاجتؿاعذذ)إجازةذجاععقةذذاألوديذعرذدذاجتؿاسي
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 ادلوضوع تارؼخ رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري ت

 .تشؽقلمصرؼقماظعؿلماظورينمظإلرذادماظـػليماظرتبوي  2000/م11/9م  (4/3)543/م5192 1

 م2000/م10م/10  م(3م/4م)543م/م2153 2
تؽؾقفماٌدردنيمريؾةماإلجازةميفماظرتبقةموسؾمماظـػسم

  .بوزقػةمعرذدمغػلي

 اظؿأطقدمحولمسدممادؿكدامماظضربميفماٌدارسم  2000/م11/م9  م(3م/4م)543/م2449 3

  .دبصقصمشرصةمظؾؿرذدماظـػليميفماٌدارس  2000/م12/م9  م(3م/4م)543م/2697 4

  2000م/11م/11  (3/م4م)543م/م2465 5
ترذقحمعوجفنيماخؿصاصقنيمظوزقػةماٌرذدماظـػليم

  واظرتبوي

 

 

 

 

 

 

 

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2000ظعامذ
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 تشؽقلمصرؼقماظعؿلماظورينم:ماٌؿضؿن2000/م11/9تارؼخ(4/3)543/م5192أصدرتموزارةماظرتبقةاظؾالغماظوزاريمرضمم

 .طاصةموعؿابعةمتـػقذػامعقداغقًاظإلرذادمظؿػعقلمسؿلماٌرذدماظـػليمواظرتبويميفماجملاالتم

م

 ماٌؿضؿن2000/م10م/10تارؼخم م(3م/4م)543م/م2153مأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاريمرضم 
ذ:،ذحقثذتضؿـتذادلفامذاآلتقةريؾةذاإلجازةذيفذاظرتبقةذوسؾمذاظـػسذبوزقػةذادلرذدذاظـػديذاظرتبويذذتؽؾقفذادلدردني

ضدراتهموعقوظهموأػداصه،موسؾىمماظيتمُتالئممممسؾىمردمماًططماظرتبوؼةماًاصةمبه،ماٌدردةمسؿؾقةمعلاسدةماٌؿعؾممداخلمحدودمؼلفمميفمأنم

.مذؽالتماظرتبوؼةموسالجفاممبامحيؼقمتواصؼهماظرتبوياملاخؿقارمغوعماظدرادةماظيتمتؿـادبموإعؽاغاتهمصقؿامبعد،موسؾىمتشكقصم

م

 ذيفذجمالذاظتعاونذععذاجلفازؼنذاإلداريذواظتدرؼدي: 

اظؿعاونماٌـؿرماظؼائممسؾىمااٍلحرتامماٌؿؾادلمععماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼليمميلمبعضماٌشؽالتماظػردؼةمواىؿاسقةماظيتمؼعاغيمعـفامم-م1

م.ماظطؾؾة

اٌشارطةميفمذباظسماألوظقاءمواالجؿؿاساتماألخرىماظيتمتؼامميفماٌدردةمظـشرماظوسيماإلرذاديمبنيماألػلموعـاضشةمبعضمعشاطلم-م2

م.اظؿالعقذ

ادؿـؿارمبعضمايصصماظيتمميؽنمأنمؼؿغقبمصقفامأحدماٌدردنيمظؿـػقذمخطةماإلرذادماظلـوؼةماٌوضوسةمعنمضؾلماٌرذدمعـذمبداؼةم-م3

ايػازم-مأضرارماظؿدخني"عـلمعلؾؼًامًااٌوضوعماٌطروحميفمايصةمععدجيبمأنمؼؽونماظعامماظدرادي،وذظكمظؾؼقاممبعؿؾقةماظؿوجقهماىؿاسي،و

م".ادرتذادماالدؿفالك-مسؾىماظؾقؽة

وذظكمح/اخل......زؼاراتم-احؿػاالت–رحالت–ذبالتمحائطم-مادؿـؿارماظـشاراتماظالصػقةمًدعةماظعؿؾقةماإلرذادؼةم،عـلممإذاسةم-م4

م.باظؿعاونمععماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼلي

ماظدراديمورباوظةماظؿأخردرادةمغؿائجماعؿقاغاتماظطؾؾةمظؾؿعرفمسؾىمعلؿوىمهصقؾفمماظدراديمواظعؿلمسؾىمتشكقصمأدؾابم-م5

م.سالجفام

م.م(تؼرؼر)عواصاةمعوجهمااٍلخؿصاصميفمعدؼرؼةماظرتبقةممبؾكصمسؿامأنزمعنماًطةموسنماظصعوباتمواٌشؽالتمواٌؼرتحاتم-م6

م.ايرصمسؾىمإضاعةمسالضاتمتعاونمواحرتاممعؿؾادلمععماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼلي-م7م

م.تعرؼفماٌدردنيمواإلدارؼنيمبؼدراتموخصائصماظطؾؾةماظذؼنمؼؿعاعلمععفممبفدفماالرتؼاءمبفامسبوماألصضلمعنمخاللمسؿؾفمماٌشرتكم-م8

م

م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 1 2000ظعامم

1/1 

2/1 

 ميام المرشد النفسي التربوي
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 ذ:يفذجمالذاظتعاونذععذاظتالعقذذواظطؾبةذ

سنمررؼقمودائلمذيعموضدراتفمموعقوهلمم/ماخل....اظـػلقةمواالجؿؿاسقةمواظعؼؾقةم/اظؿعرفمسؾىمخصائصمماظؿالعقذمواظطالبمم-م1

مم.اٌعؾوعات

م.علاسدةماظطالبمسؾىمصفممأغػلفمموععرصةمضدراتفمموإعؽاغاتفمموهؼققمذواتفممم-م2

تزوؼدماظطؾؾةممبعؾوعاتمتؿعؾقمبؾـقةماظـظامماظرتبويمبشؽلمساممواظـظامماٌدرديمبشؽلمخاصموبقانمأػؿقةماظؿواصقماظشكصيمظؾطاظبمم-م3

م.ععمػذاماظـظامموصوالمإديماظصقةماظـػلقةماٌؿؽاعؾةم

اظؿعرفمسؾىماٌشؽالتماظـػلقةمواظرتبوؼةمواظلؾوطقةميفماٌدردةمواظيتمضدمتؤديمإديمحدوثمدوءماظؿؽقفماٌدرديمواظعؿلمسؾىم-مم4

م.تشكقصفامبدضةمورباوظةمسالجفاموعؿابعؿفا

إجراءماٌؼابالتماإلرذادؼةماظػردؼةمواىؿاسقةمظؾطؾؾةمبغقةمعلاسدتفممسؾىمحلمعشؽالتفممويفمحالمواوزتماٌشؽؾةمحدودمإعؽاغاتم-م5

م.اٌرذد،مهالمإديمجفاتمأخرىمعؿكصصة

ماخلم...اظلرضة-ماظعدوان-ماظؿدخني"مإجراءماإلرذادماىؿاسيمظؾطؾؾةماظذؼنمؼعاغونمعنمعشؽالتمعؿشابفةم-م6

م.مماظصفمواٌدردةمعنمخاللماظدروسمواألغشطةىإجراءمسؿؾقةماظؿوجقهماىؿاسيمسؾىمعلؿوم-م7

م.اظؿـلققمععمأوظقاءماألعورميفمحلمعشؽالتمأبـائفممم-م8

إذامرشبماظطاظبممظؽلمحاظةمعنماياالتمماًاصةمعنمعؿػوضنيموععوضنيموإسدادمخطةمإرذادؼةاالحؿقاجاتاظؿعرفمإديماظطؾؾةمذويمم-م9

م.مبذظك

م.ماظعؿؾقةماإلرذادؼةمأػدافماظعؿلمسؾىمادؿـؿارمإعؽاغاتمماظؾقؽةماحملقطةممبامحيؼقم-10

م.اظطؾؾةممعشؽالتممبعضاالدؿػادةمعنمدورماألصدضاءمواألضرانميفمحل-م11م

م.وضعمبرغاعجمظؾؿوجقهماظرتبويمواٌفينم-م12م

م.موتؼوميفاوضعمخطةماإلرذادماظلـوؼةممم-م13

م.هدؼدمحاالتماظؿلربمعنماٌدردةمودرادةمأدؾابفامووضعمايؾولماٌـادؾةمهلامباظؿعاونمععماألدرمواجملؿؿعماحملؾيم-م14م

م.ممممممممممممممتوسقةماظطؾؾةمبأػؿقةماظؿعؾقمماٌفينمواظؿؼينموعدىمحاجةمدوقماظعؿلمهلذهماالخؿصاصاتم-م15

م/م.اظعؿلمطؿفؿوساتم/ماظعؿلمسؾىمتشفقعمروحماظػرؼقمبنيماظطؾؾةم-م16م

م.إجراءماظؾقوثمواظدراداتم-م17م

م.مميفمتطوؼرماظعؿؾقةماإلرذادؼةمتلفمتؼدؼمماٌؼرتحاتماظيتم-م18

مرصدماٌظاػرماظلؾؾقةمواألعراضماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمواظؾقؽةمواجملؿؿعم-م19

م.تـؿقةموتشفقعمعفاراتماظعؿلماىؿاسيماٌشرتكموخاصةمضؿنمصرؼقمم-م20

م.تـشقطموتـلققماظعالضةمبنيماألدرةمواظؾقؽةماحملؾقةمواٌدردةمٌصؾقةماظطالبمم-م21

م.اإلدفاممبؿؽوؼنماواػاتمإجيابقةمسبوماظعؿلماٌفينم-م22

م.رصعمعلؿوىماظوسيمبأػؿقةمايػازمسؾىماظؾقؽةمواٌؿؿؾؽاتماظعاعةموترذقدماالدؿفالكم-م23

م.تردقخمضقمماظؿعاونمواحملؾةمواالغلفاممواظؿلاعحموتـؿقةماظعالضاتماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمسؾىمأداسمتؾكماظؼقم-م24

م.اإلدفاممبؿوصريمجومدميؼراريميفماٌدردةمؼعززمطراعةماظؿؾؿقذموحؼوضهماإلغلاغقةم-م25
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م.إجراءماظدراداتمواظؾقوثمظؿطوؼرماظعؿلم-م26

م.اضرتاحمبراعجماٌلاسدةماٌادؼةم-م27

م.االدؿػادةمعنماًدعاتمواًرباتمواإلعؽاغاتماٌؿواصرةميفماظؾقؽةماحملؾقةم-م28

م.زؼادةماظوسيمبؼقؿةماظـظاممواالظؿزاممواحرتاممدقادةماظؼاغونم-م29

.متشفقعماٌواضفماظؿعؾقؿقةموتـلققماألغشطةماظيتمؼؼرتحفاماٌعؾؿونمواظيتمتفدفمإديمتعؾقمماظطاظبمطقفمحيرتممغػلهمواآلخرؼنم-م30

م.وؼعؿزمبـؼاصؿهمواغؿؿائهماظؼوعيم،مطقفمحيبمورـهموحيرصمسؾىمأنمؼؽونمعوارـًامصاساًلمعؼدرًامظؼقؿةماظعؿلماظطوسيم

م

 ماظؿأطقدمحولمسدمم:ماٌؿضؿن2000/م11/م9متارؼخمم(3م/4م)543/م2449أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاريمرضمم

 .ادؿكدامماظضربميفماٌدارس
 مدبصقصمشرصةم:ماٌؿضؿن 2000/م12/مم9تارؼخم م(3م/4م)543م/2697ممأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاريمرضمم

م.ظؾؿرذدميفماٌدارس

 مممممممترذقحمعوجفنيم: ال تض ن2000م/11م/11 تفريخ (3/م4م)543م/م2465اظؾالغماظوزاريمرضممأصدرتموزارةماظرتبقةم

 اخؿصاصقنيمظوزقػةماٌرذدماظـػليمواظرتبوي

 

 

 

 

 

 

 

3/1 

1/1  

5/1 

4/1 

1/1  
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 ادلوضوع تارؼخ رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري ت

  .توسقةماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼليميفماٌدارسمبأػؿقةمسؿلماٌرذد  2001/م2/24 (3/م4) 543/م490 1

  .اٌؿضؿنمتؽؾقفماٌدردنيمبوزقػةمعرذدمغػليم/م2/تعدؼلماٌادةمرضمم م2001/م5/م12  (3/م4م)543م/1155 2

  .ممبـعمادؿكدامماظضربميفماٌدارسموجبؿقعماٌراحلماظؿعؾقؿقة2537تأطقدمظؾؾالغم  2001م/10/10  م(3م/4م)543م/م2609 3

  2001/م9/م2  م(3م/4م)543م/2260 4
وتؽؾقػفمميفمعرطزمصقيم-معراضؾة-مأسؿالمإدارؼة)تلفقلمعفامماٌرذدؼنمسدممتؽؾقػفمم

  .(باعؿقاغاتماظعاعةمٌواجفةماٌشؽالتمأثـاءماالعؿقانماظعام

  .اظؿأطقدمحولمسدممادؿكدامماظضربميفماٌدارس م2001/م12/م9  م(3م/4م)543م/3045 5

  .إسادةمتشؽقلمصرؼقماإلرذادماظـػليماظرتبويماٌرطزي  2001/م12/8 (م4/3)43/م6547م 6

 

 

 

 

 

 

 

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2001لعام 
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 توسقةماىفازؼنم ال تض ن 24/2/2001 تفريخ (3/م4) 543/م490 رقم أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاري

 .اإلداريمواظؿدرؼليميفماٌدارسمبأػؿقةمسؿلماٌرذد
 م2/تعدؼلماٌادةمرضمم ال تض ن 12/5/2001 (3/م4م)543م/1155 رقم أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاري/

 .اٌؿضؿنمتؽؾقفماٌدردنيمبوزقػةمعرذدمغػليم
 عـعم) اٌؿضؿنماظؿأطقدمسؾى 10/10/2001 متارؼخم(3م/4م)543م/م2609 رقمأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاري

 (.ادؿكدامماظضربميفماٌدارسموجبؿقعماٌراحلماظؿعؾقؿقة
 سدمموتلفقلمعفامماٌرذدؼنمماٌؿضؿنم2/9/2001متارؼخمم(3م/4م)543م/2260أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاريمرضمم

م.(وتؽؾقػفمميفمعرطزمصقيمباعؿقاغاتماظعاعةمٌواجفةماٌشؽالتمأثـاءماالعؿقانماظعام-معراضؾة-مأسؿالمإدارؼة)بـــمتؽؾقػفمم

 اظؿأطقدمحولمسدممماٌؿضؿنم2001/م12/م9متارؼخمم(3م/4م)543م/3045مرضمممأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاري

 .ارسادؿكدامماظضربميفماٌد
 إسادةمتشؽقلمصرؼقماإلرذادمماٌؿضؿنم2001/م12/8متارؼخم(4/3)43/م6547مرضممأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغماظوزاري

 .اظـػليماظرتبويماٌرطزي
 

م

 

م

م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 2 2001لعام 

1/2 

2/2 

3/2 

4/2 

6/2 6/2 

5/2 
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مم

م

م

 ذذذذذذ
 

 

 

 
  ادلوضوع  تارؼخ  رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري

 2002/م7/م11 (3/م4م)م543/م2205 1
دبصقصمدقارةمظؾؿوجفنيماإلرذادمأثـاءمضقاعفمم

 باىوالتماٌقداغقة

 2002/م7م/م14 (3/م4م)م543/م2242 2
دبصقصمشرصةمعلؿؼؾةمظؾؿوجفنيماالخؿصاصقنيم

 .ظإلرذادماظـػلي

 2002/م7/م28 (3/م4م)م543م/4815 3
تشؽقلمىـةمظؿقدؼدمصالحقةماظراشؾنيميفماظـؼلم

 .إديموزقػةمعرذدمغػليمتربويم

 2002/م8/م17 (3/م4م)543/م2559 4
تؽؾقفمريؾةماإلجازةميفمسؾمماالجؿؿاعمبوزقػةماٌرذدم

 .(عفامماٌرذدماالجؿؿاسيم)االجؿؿاسي

 2002/م8/م26 (3/م4م)م543/م2696 5
م(اظؿصققح-معراضؾة-مأسؿالمإدارؼة)المؼؽؾفماٌرذدمبـــم

ؼؽؾفممبرطزمصقيمؼداومميفمصصلماظصقفمحلبم

 .األصول

 2002/م12/م8 (3/م4م)543م/م3839 6
اظشروطماظواجبمتواصرػامظؾراشبمباظـؼلمواظؿؽؾقفميفم

 .اإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

م2002/م8/م24م(3/م4م)م543/مم2375رضم 7

متزوؼدمعؽؿبماٌوجهماالخؿصاصي

مظإلرذادماظـػليماظرتبويمجبفازمحادوبموذظكم

 حلبماإلعؽاغاتماٌؿاحةميفمعدؼرؼةماظرتبقة
م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2002لعام 
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 مظؾؿوجفنيماإلرذاددقارةدبصقصمذ:ذادلتضؿنذ2002/ذ7/ذ11ذتارؼخذ(3/ذ4ذ)ذ543/ذ2205أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضم

 ذ.مأثـاءمضقاعفممباىوالتماٌقداغقة
 ٌوجفنيملشرصةمدبصقصمذ:ادلتضؿنذمذ2002/ذ7/ذ14ذتارؼخذذ(3ذ/4ذ)543ذ/2242أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ 

ذ.االخؿصاصقنيمظإلرذادماظـػليماظرتبويمععمتوصريمعلؿؾزعاتفا

 متشؽقلمىـةمظؿقدؼدمصالحقةم:ذادلتضؿنذ2002/م7/م28ذتارؼخذ(3/م4م)م543م/4815أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ 
ذ.عرذدذغػديذتربوياظراشؾنيميفماظـؼلمإديموزقػةم

 تؽؾقفمريؾةماإلجازةميفمسؾممماٌؿضؿنم17/8/2002متارؼخم(3/م4م)543/م2559مرضمموزارةذاظرتبقةذاظبالغمأصدرت

 .(عفامماٌرذدماالجؿؿاسيم)االجؿؿاعمبوزقػةماٌرذدماالجؿؿاسي

م

م

مؼؼومماٌرذدماالجؿؿاسيممبلاسدةماظطاظبمسؾىمبـاءمذكصقةمدوؼةموإدراطهماظصققحمظؾواضعماالجؿؿاسيمواالرتؼاءمبهمسؾىم

م:ومذظكمعنمخاللماٌفامماظؿاظقة.أداسماظؿػاسلماالجيابيمبقـهموبنيماظؾقؽةماظطؾقعقةمواحملقطماالجؿؿاسيم

 .اظؿعرفمسؾىماظطالبمشريماٌؿواصؼنيمععماٌدردةمواألدرةمواجملؿؿعم -1

 .رصدماٌظاػرماظلؾؾقةمواألعراضماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمواظؾقؽةمواجملؿؿعم -2

 .وتـلققمرساؼؿفممم(معؿػوضنيم–ععاضنيمم)اظؿعرفمسؾىمذويماياجاتماًاصةم -3

هدؼدمودرادةماٌشؽالتماظلؾوطقةمواظرتبوؼةمواالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةموآثارػاماظـػلقةمسؾىماظؿالعقذموعلاسدتفممسؾىمعواجفؿفام -4

 .وحؾفاموإحاظةمبعضفامإديماٌكؿصنيمسـدماياجةم

 (عنمخاللمادؿؿارةمخاصةم)اظؿعرفمسؾىماألوضاعماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمواياظةماظؿعؾقؿقةمألدرماظؿالعقذم -5

 .اظؿعرفمسؾىمثؼاصةماظودطماالجؿؿاسيماظذيمؼرصدماٌدردةمباظطالبم -6

 .وضعمخطةمسؿلمدـوؼةموبراعجمتـػقذؼةموتؼوميفام -7

ماٌراجعةم–مهدؼدماألغشطةماظالزعةمظؾعالج–متشكقصماياظةم–درادةماٌشؽؾةمموهؾقؾفامم)وضعماًططماظعالجقةمظؾقاالتماٌكؿؾػةم -8

 .(واظؿؼوؼمم

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 3 2002للعام 

1/3 

2/3 

4/3 

 ميام المرشد االجتماعي

3/3 
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 .تـؿقةموتشفقعمعفاراتماظعؿلماىؿاسيماٌشرتكموخاصةمضؿنمصرؼقم -9

 .تـشقطموتـلققماظعالضةمبنيماألدرةمواظؾقؽةماحملؾقةمواٌدردةمٌصؾقةماظطالبم -10

 .(اخل....مغدواتم–مرحالتم–مععارض–حػالتم)اإلدفاممبصورةمصعاظةميفمتـظقمماظـشاراتماٌدردقةم -11

 .اإلدفاممبؿؽوؼنماواػاتماجيابقةمسبوماظعؿلماٌفينم -12

 .رصعمعلؿوىماظوسيمبأػؿقةمايػازمسؾىماظؾقؽةمواٌؿؿؾؽاتماظعاعةموترذقدماالدؿفالكم -13

 م.تردقخمضقمماظؿعاونمواحملؾةمواالغلفاممواظؿلاعحموتـؿقةماظعالضاتماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمسؾىمأداسمتؾكماظؼقم -14

 .ماإلدفاممبؿوصريمجومدميؼراريميفماٌدردةمؼعززمطراعةماظؿؾؿقذموحؼوضهماإلغلاغقة -15

 .إجراءماظدراداتمواظؾقوثمظؿطوؼرماظعؿلمم -16

 .اضرتاحمبراعجماٌلاسدةماٌادؼةم -17

 .االدؿػادةمعنماًدعاتمواًرباتمواإلعؽاغاتماٌؿواصرةميفماظؾقؽةماحملؾقةمم -18

 .زؼادةماظوسيمبؼقؿةماظـظاممواالظؿزاممواحرتاممدقادةماظؼاغونمم -19

.متشفقعماٌواضفماظؿعؾقؿقةموتـلققماألغشطةماظيتمؼؼرتحفاماٌعؾؿونمواظيتمتفدفمإديمتعؾقمماظطاظبمطقفمحيرتممغػلهمواآلخرؼنم -20

 .وؼعؿزمبـؼاصؿهمواغؿؿائهماظؼوعيم،مطقفمحيبمورـهموحيرصمسؾىمأنمؼؽونمعوارـًامصاساًلمعؼدرًامظؼقؿةماظعؿلماظؿطوسي

 
 مأسؿالمإدارؼة)المؼؽؾفماٌرذدمبـــمم2002/م8/م26متارؼخم(3/م4م)م543/م2696أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضمم-

 .ؼؽؾفممبرطزمصقيمؼداومميفمصصلماظصقفمحلبماألصولم(اظؿصققح-معراضؾة
 اظشروطماظواجبمتواصرػامظؾراشبممماٌؿضؿنم8/12/2002متارؼخم(3/م4م)543م/م3839أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم 

ممتـظقؿًامظؾعؿلميفماإلرذادماظـػليماظرتبويمواإلرذادماالجؿؿاسيمورشؾًةمعنموزارةمباظـؼلمواظؿؽؾقفميفماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

م:ماظرتبقةمميفمتؾؾقةمرؾؾاتماالغؿؼالمأوماظؿؽؾقفمغؾنيميفمعاؼؾيم

 

 

 
ذ:باظـدبةذظؾـؼلذ:ذ1

 .رؾبمخطيمعنمصاحبماظعالضةم -1
 .عواصؼةمعدؼرؼةماظرتبقةمسؾىماظطؾبمأصواًل -2
 .صورةمسنمذاتقةمراظبماظـؼلم -3

ذ:باظـدبةذظؾتؽؾقفذمبفامذادلرذدذاظـػديذاظرتبويذأوذاالجتؿاسيذ:2ذذذذذذذذذذذ

 .طؿابمعنمعدؼرؼةماظرتبقةمؼؾنيمأنماٌؼرتحمتؽؾقػهمصائضموالمحاجةمظهميفماظؿعؾقمم -1

5/3 

6/3 

 اظشروطذاظواجبذتواصرػاذظؾراشبذباظـؼلذواظتؽؾقف

5/3 
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 .(باظـلؾةمٌعؾؿيماظصفمعنماظػؽةماألوديمم)صورةمسنمضرارماظؿعقنيم -2
م.(باظـلؾةمٌعؾؿيماظصفمعنماظػؽةماألوديمم)صورةمسنمضرارماٌؾاذرمباظعؿلم -3

ذ:باظـدبةذظؾتؽؾقفذواظـؼلذذ:3ذذذذذذذذذذذ

 .صورةمعصدضةمسنماٌؤػالتماظعؾؿقةمباإلضاصةمإديمذفادةماًربة (1
 .دائرةماإلرذادم/معدؼرؼةماظؾقوثم/مترصعماظطؾؾاتمإديماإلدارةماٌرطزؼةم (2

ذخيضعذاظراشبونذباظـؼلذواظراشبونذباظتؽؾقفذباظعؿلذباإلرذادذاظـػديذاظرتبويذأوذاإلرذادذاالجتؿاسيذدلؼابؾةذذخصقةم-م4ذذذذذذذذذ

ممم28/7/2002تارؼخمم(4/3)4815/4/43اظؽؿابمرضمم):ذظتؼدؼرذاظصالحقةذظؾعؿلذيفذاإلرذادذوصقذاظؽتابنيذ

م:ماٌؿضؿنمم(مم1/8/2002تارؼخمم(4/3)4876/4/43وماظؽؿابمرضمم

ممرئقسمدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم–عدؼرماظؾقوثم:متشؽقلمىـةمظؿقدؼدمصالحقةماظعاعؾنيميفماظـؼلمإديموزقػةمعرذدمعؤظػةمعنماظلادةم

م.مخؾريمغػليم–

 متزوؼدمعؽؿبماٌوجهماالخؿصاصيمذ:ذادلتضؿن2002/ذ8/ذ24ذتارؼخذ(3/ذ4ذ)ذ543/ذذ2375أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضم

م.ظإلرذادماظـػليماظرتبويمجبفازمحادوبموذظكمحلبماإلعؽاغاتماٌؿاحةميفمعدؼرؼةماظرتبقةذذذذذذذذذ

 

 

 

 

 

  

 

7/3 
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م

م

م

م

م

م

م

ذالموضوعذتاريخذرقم البالغ أو القرار الوزاري ت

4 323 /543(4 /3) 1 /2 /2003 

العمل على تعٌٌن المرشدٌن االجتماعٌٌن قرب أماكن سكنهم وتخصٌص 

غرفة مجهزة بوسائل اإلرشاد، السماح للمرشد بزٌارة األسر ضمن الدوام 

 . وإعفائهم من المراقبةللضرورة وضمن الخطة الموضوعة

. تخصٌص غرفة مستقلة للموجهٌن االختصاصٌن لإلرشاد 2003/ 11/ 8 (3/ 4 )543 / 3357 5

رقم البالغ أو القرار  ت

ذالوزاري
ذالموضوعذتاريخ

 2004/م1/م13 (3/م4م)543م/م120 1
تعؿقممإتؾاعماألداظقبماظرتبوؼةميفماظؿعاعلمععماظؿالعقذمواظطالبموسدممادؿكدامم

 .اظعـفماىلديمأوماٌعـويمباسؿؾارػؿامعنماألداظقبمشيماظرتبوؼة

 2004/م2/م22 (3/م4م)543/م447م2
اجؿؿاعمغصفمذفريمظؾؿرذدؼنماظـػلقنيميفماحملاصظةمؼرأدهماٌوجهماالخؿصاصيم

 .ؼضمماٌرذدؼنماالجؿؿاسقنيمهلذاماالجؿؿاع

 (.منوذجمعوحداسؿؿادم)متؼرؼرماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػلي 2004/م1/م30 (3/م4م)543/م1739 3

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2004-2003لعام 
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م

م

م

م

م

 اظعؿلمسؾىمتعقنيماٌرذدؼنماالجؿؿاسقنيمضربمم 2003/م2/م1متارؼخ(3/م4)543/م323أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

ماظلؿاحمظؾؿرذدمبزؼارةماألدرمضؿنماظدواممظؾضرورةموضؿنماًطةماٌوضوسةوأعاطنمدؽـفممودبصقصمشرصةمذبفزةمبودائلماإلرذاد،م

 .وإسػائفممعنماٌراضؾة
م

 دبصقصمشرصةمعلؿؼؾةمظؾؿوجفنيمم2003/ 11/ 8 تارٌخ (3/ 4 )543 / 3357مأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضم

م.االخؿصاصنيمظإلرذادم

 

 تعؿقمذإتباعذاألداظقبذاظرتبوؼةذيفذاظتعاعلذععذم:ذذادلتضؿن2004/م1/م13متارؼخم(3/م4م)543م/م120مرضمأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغ

 .اظتالعقذذواظطالبذوسدمذادتخدامذاظعـفذاجلدديذأوذادلعـويذباستبارػؿاذعنذاألداظقبذشريذاظرتبوؼة
 
 اجؿؿاعمغصفمذفريمظؾؿرذدؼنماظـػلقنيميفمم:ماٌؿضؿن2004/م2/م22ممتارؼخم(3/م4م)543/م447مرضمماظبالغبقةمأصدرتذوزارةذاظرت

 .احملاصظةمؼرأدهماٌوجهماالخؿصاصيمؼضمماٌرذدؼنماالجؿؿاسقنيمهلذاماالجؿؿاع
م

 تؼرؼرماٌوجهماسؿؿادماظـؿوذجماٌوحدمعنم:ماٌؿضؿنم2004/م1/م30متارؼخم(3/م4م)543/م1739اظؾالغمرضممأصدرتذوزارةذاظرتبقةذ

 .ماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػلي
م

م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 4 2004-2003للعام 

1/4 

2/4 

3/4 

4/4 

5/4 
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

  ادلوضوع  تارؼخ  رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري ت

 2005/م4/م13 (3/م4م)543م/1073 1
إصدارمبطاضيتمظرصدمحاالتماظعـفمضدماظطالبميفماٌدارسم

 .(بطاضةماٌوجه-مبطاضةماٌرذدم)

 .(منوذجمعوحد).اسؿؿادماًطةماظلـوؼةمظؾؿرذدؼنميفماٌدردة 2005/م6/م26 (3/م4م)543/م1799 2

 2005/م8/م11 (3/م4م)543/م2174 3
بطاضاتمظرصدمذباظسمم)تطوؼرمذباظسمأوظقاءماألعورمواالرتؼاءمبفا

 .بطاضةماٌرذد-مبطاضةماٌوجهمم(األوظقاء

 .تػعقلماظعالضةمبنيمإداراتماٌدارسمواٌرذدؼن 2005م/8/م30م(3/م4م)2337/543 4

 2005/م10/م26 (3/م4م)543/م2828 5
ماٌدارسمظؾعؿلمسؾىمتزوؼدماٌرذدؼنماظؿعؿقممسؾىمطاصةمإدارات

 .(مأضالم–مدصاترم–دفالتم)اظؼررادقةماظالزعةم

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2005لعام 
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م

م

م

 إصدارمبطاضيتمظرصدمحاالتمم:ذذذذادلتضؿن2005/م4/م13ذتارؼخمم(3/م4م)543م/1073مرضممأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغ

مم26/11/2017(م4/13)6986/543واظؾالغماظوزاريمرضمم(بطاضةماٌوجه-مبطاضةماٌرذد)اظعـفمضدماظطالبميفماٌدارس

-مبطاضةمزبصصةمظؾؿوجهماالخؿصاصيمظإلرذاد-مبطاضاتمبطاضةمزبصصةمظؾؿرذد/م3/اٌؿضؿنماسؿؿادمبطاضاتمظرصدمحاالت

 (اغظرماٌؾقق)بطاضةمزبصصةمظرئقسمدائرةماظؾقوثمم

م

م

غظرًامألػؿقةماظؿعاعلمععماظؿالعقذمواظطالبمبأداظقبمإجيابقةموععاىةمأعورػممبروحمتوجقفقةمتؤديمإديماغضؾارفمماظطوسيمواعؿـاهلمماٌدرديم

روسًاموصقمعامتؼؿضقهماظطرائقمايدؼـةميفماإلرذادموعـعًامالدؿكدامماظعـفمبؽاصةمأذؽاظهمباسؿؾارهمعنماألداظقبمشريماظرتبوؼة،ماألعرماظذيم

دائرةماإلرذادماظـػليم-معدؼرؼةماظؾقوث-ؼلفمميفمهؼققمأػدافماظرتبقةميفمبـاءمجقاًلمدوؼًامعؿوازغًامصاساًلميفمذبؿؿعهم،ضاعتموزارةماظرتبقةم

ميفماٌدارسمعنمضؾلماٌرذدمأومعنمضؾلمعدؼرماٌدردةمظرصدذحاالتذاظعـفذضدذاظتالعقذذواظطالب(ادلرذدذوادلوجه)واالجؿؿاسيمبؿعؿقممبطاضيت

دائرةماظؾقوثموؼؿممإرداهلامبعدمذظكمإديم–يفمحالمسدمموجودمعرذدميفماٌدردةموتردلمإديماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادميفمعدؼرؼةماظرتبقة

م.دائرةماإلرذادمظدرادؿفامووضعماًططماإلرذادؼةماظعالجقةمواظوضائقة–عدؼرؼةماظؾقوث–وزارةماظرتبقة

م

م
م

 اسؿؿادماًطةماظلـوؼةمظؾؿرذدؼنميفم:عناٌؿضم2005/م6/م26تارؼخمم(3/م4م)543/م1799مأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم

تعؿقممم:مادلتضؿنمم7/10/2015تارؼخذذ(4/3)2833/543رضمأصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغم/م2015/مويفمسامم،(منوذجمعوحد).اٌدردة

 .مبغقةمتـظمماظعؿلماإلرذاديمظؾؿرذدؼن(االجؿؿاسقني/اظـػلقني)ظؾؿرذدؼنمممنوذجماًطةماإلرذادؼةماظلـوؼة
 ػيماظطرؼؼةماٌكططةمواحملددةمواٌـظؿةمضؿنمأدسمسؾؿقةمظؿؼدؼممخدعاتمتوجقفقةموإرذادؼةمظػؽةم:ماخلطةذاإلرذادؼةذيفذادلدردة

هؿاجمسؿؾقةماإلرذادمإديموضعمخطةمسؿلمباظؿعاونمععمم.م،موؼؿممهدؼدػامعنمخاللمسدةمأػداف(اظطالب-ماظؿالعقذ)ربددةمأومساعةمعنم

سؾىمأنمُتراسيمػذهماًطةماظؿـظقممواظوضوحموأالمتؽونمزباظػةمظألػدافماظرتبوؼةمم(ماالجؿؿاسي-اظـػلي)اىفازماإلداريمواظؿدرؼليمواٌرذدم

.مماٌوضوسقة

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ               

 5 2005للعام 

1/5 

2/5 

ذبطاضاتذرصدذحاالتذاظعـف

 

ذاخلطةذاظدـوؼةذظؾؿرذدذ
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:ذذُؼراسىذاألعورسـدذوضعذاخلطةذ  
.هدؼدماٌشؽالتماإلرذادؼةمظؾؿدردةمبعدمعـاضشؿفامععمعدؼرماٌدردة-م1  

.ترتقبماٌشؽالتماإلرذادؼةمحلبمأػؿقؿفاميفمدؾمماألوظقات-م2  

.هدؼدماألػدافماظعاعةمواًاصةمظؾكطةماإلرذادؼةميفماٌدردة-م3  

.،مبراعجمتـػقذػا(تطؾقؼفا)هدؼدماظطرقمواألداظقبمواظودائلماٌلاسدةمظؿقؼققمأػدافماًطة-م4  

.هدؼدماىفاتمواظعـاصرماٌشارطةميفمتـػقذماًطة-م5  

.هدؼدماألوضاتماٌـادؾةمظؿـػقذماًطةماإلرذادؼةمحبقثمالمتؿضاربمععماًطةماظدردقةم-م6  

.هدؼدماٌدةماظزعـّقةماظيتمؼؿطؾؾفامتـػقذماًطةمذفرؼًا-م7  

.أنمتؽونماًطةمعرغةمضابؾةمظؾؿعدؼل-م8  

.تركمػاعشميفماًطةمظؾؿعاعلمععماياالتماظطارئة-م9  

-ماظـػليم)عنمضؾلمأسضاءمدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيموعوجفيماإلرذادم:متؼوّؼمماًطةموهدؼدمودائؾفا-10

واظعؿلمسؾىمإجيادماظؾدائلم-معامملمؼـػذ-معامغػذ)ميفمعدؼرؼاتماظرتبقةمأثـاءمجوالتفممسؾىماٌدارسمعنمحقثمم(االجؿؿاسي

ذ.(وآظقاتمسؿلمجدؼدةمبفدفماظؿـػقذ

 ذ:أػدافذاخلطةذاإلرذادؼة

  .(اظؿالعقذ-ماظطالب)غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيمذيقعم .1
ذ.غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيمأسضاءماهلقؽةماإلدارّؼةمواظؿدرؼلّقةمواظؿعؾقؿّقة .2

ذ.غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيمأوظقاءماألعورمواظؾقؽةماحملؾقة .3

ذ.مم12/12/2006تارؼخمم(4/3)3012/543رضممعلءماظلفالتماٌـادؾةماٌعؿؿةميفماظؽؿابماظوزاريم .4

ذ.ايّدمعنماٌشؽالتماظلؾوطّقةمداخلماٌدردةمواظعؿلمسؾىمععاىؿفا .5

تعّرفمحاجاتماظطؾؾةماٌؾقةموتؼدؼمماالدؿشارةماظرتبوّؼةمواظـػلّقةمواالجؿؿاسّقةماٌـادؾةمووضعماًططماظرتبوّؼةماظػردّؼةمواىؿاسّقةم .6

ذ.(ظؾؿالعقذمواظطؾؾة)

ذ.واظعؿلمسؾىموضعمبراعجمخاصةمظؿدسقممتػوضفمم(اظؿالعقذمواظطالبماٌعاضني)اٌؿػوضنيمدرادقًاموم(اظؿالعقذ-ماظطالبمم)هدؼد .7

ذ.اظؼقاممباإلرذادمواظؿوجقهماٌفينمسبوماظعؿلماٌفينمظدىماظطالبميفمضوءمحاجةماجملؿؿعمظؾؿـؿقة .8

ذ.علاسدةماظطؾؾةماٌلؿفدؼنمسؾىماظؿؽقفمععماظؾقؽةماٌدردقة .9

ذ.(االجؿؿاسّقة-اظـػلّقة-اظرتبوّؼة-اظصقّقة)اظعؿلمسؾىمهؼققمعؾادئماظؿوسّقةماظوضائّقةماظلؾقؿةميفماىواغب .10

 .اخل....اظعـفم-ماظؿلرب-ماظعدوان-مايّدمعنماظظواػرماظلؾؾّقةمطاظؿدخني .11
ذ
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.ذوعدؼرذادلدردةذ(االجتؿاسي-ذاظـػدي)تـػقذذاخلطةذاظدـوّؼةذاإلرذادّؼةذؼؼعذسؾىذساتقذادلرذدذ

 ذ:حتؼقؼفااظيتذميؽنذعنذخالهلاذ،وذظيتذميؽنذأنذتوضعذيفذاخلطةذاظدـوؼةذواألداظقبذواظطرقذاألػدافذا

ذاألداظقبذواظطرقذاظيتذميؽنذعنذخالهلاذحتؼققذاألػدافذاألػــــــــــــــدافذت

غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيمأسضاءماهلقؽةماإلدارؼةمذ-1

.مواظؿدرؼلقة

.مسؼدماجؿؿاساتمصردؼةموذياسقةمععمأسضاءماهلقؽةماإلدارؼةمواظؿدرؼلقة-م

.مإذراكمعدؼرماٌدردةمواٌعؾؿنيميفمعـاضشةماًطة-م

.محصصماظؿوجقهماىؿعيميفماظصػوف-مم.غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيماظطؾؾةذ-ذ2

إسدادمغشراتمإرذادؼةمعنمضؾلماٌرذدموذرحمعضؿونماظـشراتماإلرذادؼةماٌعؿؿةمعنم-م

.متوزقفماإلذاسةماٌدردقةموذبالتمايائط-مدائرةماإلرذاد-مضؾلمعدؼرؼةماظؾقوث

غشرمآظقةماظعؿلماإلرذاديمبنيمأوظقاءماألعورمواظؾقؽةمذ-3

م.احملؾقة

.ماٌشارطةماظػعاظةميفماجؿؿاساتممذباظسمأوظقاءماألعور-م

.مإذراكماألوظقاءميفماظـدواتمواحملاضراتماٌعدةمضؿنماظـشاراتماإلرذادؼةميفماٌدردة-م

تعّرفمحاجاتماظطؾؾةماٌؾقةمواظؿعاعلمععفامحلبمذ-ذ4

.مأوظوؼؿفا

االدؿػادةمعنماظؾطاضةماإلرذادؼةمعنمخاللمحصصماظؿوجقهماىؿعيموماظؾؼاءاتم-م

.ماظػردؼةمواىؿاسقةمظؾطؾؾة

.مورباوظةمسالجفام(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)درادةمحاظةم-م.ماإلدفامميفمحلماٌشؽالتماظػردؼةذ-5

اظذؼنمؼعاغونمعنمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)علاسدةمذ-6

.معشؽالتمتؽقػّقهمعؿابعؿفم

.مسؾىمهدؼدمأػدافمواضعّقةمعنمخاللماٌؼابؾةماظػردؼة(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)علاسدة-م

.مباٌعؾوعاتماٌطؾوبةم(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)تزوؼدم-م

.مباألغشطةماٌدردّقةم(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)عشارطةم-م

.ممسؼدمغدواتمحولمخصائصماظـؿومومأداظقبماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة-م

.م(اظطالب-ماظؿالعقذ)سؼدماظـدواتمواحملاضراتمحولمأداظقبماظؿعاعلمععم-م.معنماٌشاطلم(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)وضاؼةمذ-7

وذوؼفممبؼواغنيموأغظؿةماٌدردةمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)تعرؼفم-م

.معنمخاللمحصصماظؿوجقهماىؿعيمواٌؼابالتماظػردؼةم(االغضؾاطماٌدرديم)

م(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)اظؿعّرفمسؾىماٌشؽالتماظصقّقةمذ-8

.موتـلققمبراعجماظرساؼةماٌـادؾةمهلم

.ماإلرذادؼةمودفالتهماٌدردّقةم(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)االرالعمسؾىمبطاضةم-م

.مسؾىمبعضماياالتماظصقّقةميفماٌدردة(اٌدردني-ماٌعؾؿني)ارالعم-م

.مسؼدماظـدواتمواحملاضراتماظؿـؼقػقةممبشارطةماألػلموإجراءماٌؼابالتماظػردؼة-م

-مظؾؿالعقذ)تعّرفماياالتماالضؿصادؼةماٌؿدغقةمذ-9

واٌلاػؿةميفمسالجفامم(ظؾطالب

وسنمررؼقماظؽادرماإلداريمم(اظطاظب-مظؾؿؾؿقذم)ماالرالعمسؾىماظؾطاضةماإلرذادؼة-م

.مواظؿدرؼلي

تعّرفمحاالتماظؿأخرمواظغقابمواٌلاػؿةميفمذ-ذ10

.مسالجفا

.م(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)االرالعمسؾىمدفلمايضورمواظغقاب-م

.مووضعمايؾولماٌـادؾةمهلام(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)درادةمأدؾابماظؿأخرمواظغقاب-م

اظذؼنمؼعاغونمعنم(اظطالب-ماظؿالعقذ)تعّرفمذ-11

.معشؽالتمهصقؾّقةمواٌلاػؿةميفمسالجفا

اٌؿػوضنيميفمعلاسدةمأضراغفممم(اظطالبم-ماظؿالعقذ)االدؿػادةمعنم-م

ووضعمحؾولماٌـادؾةمظؾؿكػقفمم(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)درادةمأدؾابمتدغيماظؿقصقلم-م

.معنمأدؾابفامومععاىؿفا

أثـاءمم(اظدرادةماظصقققة-ماٌفاراتماٌدردقةم)سرضمأصالممورباضراتمحولم-م

.محصصماظؿوجقهماىؿعيميفماظصػوف

ذتـػقذذاخلطةذاظدـوؼةذظؾؿرذدذ
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 ذ:واألداظقبذواظطرقذاظيتذميؽنذعنذخالهلاذحتؼققذاألػداف،األػدافذاظيتذميؽنذأنذتوضعذيفذاخلطةذاظدـوؼة

ذاألداظقبذواظطرقذاظيتذميؽنذعنذخالهلاذحتؼققذاألػدافذاألػــــــــــــــدافذت

اٌؿػوضنيمووضعمبراعجمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)تعّرفمذ-ذ12

خاصةمبفممظؿدسقممتػوضفمم

م(اظؿػوق)توزقفماإلذاسةماٌدردقةموذبالتمايائطموظوحاتماظشرف-

.مهّدثماٌؿػوضنيمأثـاءمحصصماإلرذادماىؿاسيمسنمأدؾابمتػوضفمموطقػقةمدرادؿفم-م

سؾىماخؿقارماٌوادمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)علاسدةمذ-13

اظدرادقةميفمضوءمضدراتفمموعقوهلممواظؼقاممبعؿؾقةم

.ماظؿوجقهماٌفين

اٌوادماظيتم(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)سؼدمظؼاءاتمصردّؼةموذياسّقةمؼوّضحمعنمخالهلا-

.مدقدردوغفامعلؿؼؾاًلمواٌؿطؾؾاتماظعؼؾقةمواىلؿقةمهلا

.مبؼدراتفمموعقوهلمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)تعّرؼفم-م

سؾىمعفارةمادباذماظؼرارمم(اظطاظب-ماظؿؾؿقذ)تدرؼب-م

.مهؾقلماٌفنماٌكؿؾػة-م

اظزؼاراتماٌقداغقةمظؾؿؤدلاتماٌفـقةمواظرتبوؼةموادؿضاصةمأربابماٌفنمإديماٌدردةم-م

.مسنمعفـفم(ظؾطالب-مظؾؿالعقذ)إلسطاءمصؽرةم

.ماخل....عشارطةماألػلميفماألغشطةماٌدردقة،مرباضرات،مغدوات،احؿػاالت-م.متورقدماظعالضةمبنيماٌدردةمواظؾقتمواظؾقؽةماحملؾقةذ-14

اىددمباظـظامماٌدرديمم(اظطالب-ماظؿالعقذ)تعرؼفمذ-15

.ماىدؼدمٌرحؾؿفم

اخلم....حصصمصراغ،مغدوات،مإذاسةمعدردقة،مرباضرات-م

 
 
 

 
م

م

م

م

م

م

م

 

 فً المدرسة ( االجتماعً –النفسً ) نموذج البرنامج الزمنً لخطة المرشد 

 
 طرق وأساليب أىداف الخطة بنود الخطة الشير

 التنفيذ

 مستمزمات

 الخطة

 الجوانب التي

 لم تنفذ

 أسباب عدم

 التنفيذ

 مالحظات

        

        

        

 

ذاظربغاعجذاظزعينذظؾخطة
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م

م

 تطوؼرمذباظسمأوظقاءماألعورم:ماٌؿضؿن2005/م8/م11تارؼخ(3/م4م)543/م2174أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم

 م.بطاضةماٌرذد-مبطاضةماٌوجهمم(بطاضاتمظرصدمذباظسماألوظقاء)مواالرتؼاءمبفا
بغقةمتطوؼرمذباظسمأوظقاءماألعورمواالرتؼاءمبفاموهؼققماظػائدةمعنمتعاونماألوظقاءمواٌدردنيمواإلدارؼنيميفمدؾقلم

م:مدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيمبــــــــ–اظـفوضمباظعؿؾقةماظرتبوؼة،مضاعتموزارةماظرتبقةمعدؼرؼةماظؾقوثم

اظؿأطقدمسؾىمذيقعمعدؼريماٌدارسماالػؿؿامماىديممبفاظسماألوظقاءموسؼدػاميفماظوضتماحملددموحضورمذيقعم (1

م.أسضاءماهلقؽةماإلدارؼةمواظؿدرؼلقة

م.توزؼعمبطاضاتمذؽرمسؾىمأوظقاءماألعورماٌؾؿزعنيمحبضورمذباظسماألوظقاء (2

 (مبطاضةماٌرذد–بطاضةماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادم)اسؿؿادمبطاضيتمظرصدمذباظسماألوظقاءم (3
ممسؿؿتمسؾىماٌدارسمظرصدموتػعقلمذباظسماألوظقاءممتألمعنمضؾلماٌرذدمأومعنمضؾلمعدؼرماٌدردةميفمحالمسدمموجودمعرذدميفم:بطاضةذادلرذدذذذذذذ

ماظػصلماظدراديم–يفماظػصلماظدراديماألولم)مدائرةماظؾقوثميفمعدؼرؼةماظرتبقةمعرتنيمدـوؼًام–اٌدردةموتردلمإديماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذاد

مدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم–وتؼوممدائرةماظؾقوثممبدؼرؼةماظرتبقةمبإرداهلامععمبطاضةماٌوجهمإديموزارةماظرتبقةمعدؼرؼةماظؾقوثم(اظـاغي

م.ظدرادؿفا

م

 (ذ4/3)1973/543رضمذتأطقدًاذظؾبالغذاظوزاريذ15/8/2006تارؼخذذ(4/13)2174/543ذذرضمأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغم

 :ميفمدؾقلماظـفوضمباظعؿؾقةماظرتبوؼةمعنمحقثمأوظقاءماألعورماالرتؼاءذمبجاظسذاٌؿضؿنم.ذم15/8/2006تارؼخذ
إسطاءمأػؿقةمخاصةمظعؼدمذباظسماألوظقاءموتوجقهمعدؼريماٌدارسمسؾىمسؼدػاميفمأوضاتمعـادؾةموإرداهلمماظدسواتمألوظقاءم (1

 .ممعنمسؼدػامعرصؼةمبصورةمسنمجدولماألسؿالمعاألعورمضؾلمأدؾو
م:متـشقطمدورماٌرذدميفمذباظسمأوظقاءماألعورمعنمخاللماظؿـلققمععماألوظقاءموعدؼريماٌدارسمعنمخالل (2

 .وضعمجدولمأسؿالماجملؾسم (3
 .سرضمأػممعشؽالتماظطؾؾةمودؾلمحلمػذهماٌشؽالتمعنمخاللماظؿعاونمبنيمادارةماٌدردةمواٌرذدموماألوظقاءم (4
ظؾػصلم)ويفمغفاؼةماظشفرماظلادسم(ظؾػصلماظدراديماألولم)إردالمبطاضةمرصدمذباظسمأوظقاءماألعورميفمغفاؼةماظشفرماألولم (5

 .واظؿؼقدمباظـؿاذجماٌردؾةمعنماظوزارة(اظدراديماظـاغيم

م

 

3/5 

4/5 

ذبطاضاتذرصدذجماظسذأوظقاءذاألعور
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 ذذاظسمأوظقاءمعجتػعقلمماٌؿضؿنمم6/3/2007متارؼخم(3/ذ4ذ)543/ذ526مرضممذأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغ2007ويفذسامذ

 .وتـشقطذدورذادلرذدذيفذػذهذادلدارسذ،األعور

 مذادلتضؿنذاستؿادذ30/12/2018تارؼخذ(4/13)7688/543ذأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذاظوزاريذرضمذ2018ويفذسامذ

 :اظتعدؼالتذسؾىذبطاضاتذرصدذجماظسذأوظقاءذاألعورذذواستؿادذاظبطاضاتذاآلتقة

o ظرصدمذباظسمأوظقاءماألعورم(اجؿؿاسي/اظـػليم)بطاضةماٌرذدم. 

o ظرصدمذباظسمأوظقاءماألعورم(االجؿؿاسي/ماظـػلي)بطاضةماٌوجهماالخؿصاصيمظالرذادم. 

o م(اغظرماٌؾقق).مرئقسمذعؾةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيمظرصدمذباظسمأوظقاءماألعور-مبطاضةمدائرةماظؾقوث

م

 اظعالضةمبنيمإداراتممتػعقل:ماٌؿضؿن2005ذ/8/ذ30تارؼخم(3/م4م)2337/543مرضمأصدرتموزارةماظرتبقةاظؾالغ

 .اٌرذدؼنواٌدارسم

 مماظؿعؿقممسؾىمطاصةمإدارات:ماٌؿضؿن2005/م10/م26متارؼخمم(3/م4م)543/م2828أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم

 .(مأضالم–مدصاترم–دفالتم)اٌدارسمظؾعؿلمسؾىمتزوؼدماٌرذدؼنماظؼررادقةماظالزعةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

5/5 

6/5 
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م

م

 ادلوضوع تارؼخ رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري ت

 2006/م4/م3 (3/م4م)543/م786م1
إبالغماٌرذدؼنمبرصعمأربعمتؼارؼرمدـوؼةمم

.سنمدريمسؿلماٌرذدميفماٌدردة  

 .(مواثـانميفماظػصلماظـاغي–اثـانميفماظػصلماألولم)

 2006/م8/م1 (3/م4م)543/م1811 2
توسقةماظطالبمبأػؿقةماآلثارمممممممممممممممممممممممممممممم

.وايػازمسؾقفاموسدمماظعؾثمبفامأوماظؽؿابةمسؾقفا  

سؼدماجؿؿاعمصصؾيمٌدؼريماٌدارسموظؾؿرذدؼنم 2006/م8/م6 (3/م4م)543/م1854 3

.ظؿػعقلماظعؿؾقةماإلرذادؼةمبإذرافماٌوجهماالخؿصاصي  

ماظؿأطقدمسؾىمإداراتماٌدارسمضرورة 2006/م8/م6 (3/م4م)543/م1852 4

.سدممتؽؾقفماٌرذدمبأسؿالمتعققمسؿؾهماإلرذادي  

 2006/م12/م6 (3/م4م)543/م2956 5
اظالئقةماظؿؼوميقةمألداءمممممممممممممممممممممممممممممممم

.اٌرذدماظـػليمواٌرذدماالجؿؿاسي    

توحقدماظلفالتماإلرذادؼةمممممممممممممممممممممممممممممممممم 2006/م12/م12(م3/م4م)543/م3012 6

.(مدفاًل18م)وتعؿقؿفامسؾىمطاصةماٌرذدؼن  

7 
 2007/م2/م12 (3/م4م)543/م346

مماظيتمدوغفاماٌوجهماالخؿصاصيمأثـاءمماظالئقةماظؿوجقفقة

.(اٌرذد)زؼارتهمظؾؿدردةم  

 2007/م3/م13 (3/م4م)543/م602 8
م.سؼدماجؿؿاعمدـويمظؾؿوجفنيماالخؿصاصنيمظإلرذادماظـػليماالجؿؿاسي

.ماظػصلماظدراديماألول/9/م25)  

9 
(3/م4م)543/م526  

م

2007/م3/م6  

م

.وتـشقطمدورماٌرذدميفمػذهماٌدارس.تػعقلمذباظسمأوظقاءماألعور   

م

م

 2007-2006لعام ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة
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م

م

 
 
 ذذدـوؼةذتؼارؼرإبالغذادلرذدؼنذبرصعذأربعذ:اٌؿضؿن2006/ذ4/ذ3متارؼخ(3/ذ4ذ)543/ذ786أصدرتموزارةماظرتبقةاظؾالغمرضم

اظبالغذذأصدرتذوزارةذاظرتبقةذ2016ذويفذسامذ.(ذواثـانذيفذاظػصلذاظثاغي–اثـانذيفذاظػصلذاألولذ)،سنذدريذسؿلذادلرذدذيفذادلدردة

إبالغماٌرذدؼنمبرصعمأربعةمتؼارؼرمدـوؼةمسنمدريمسؿلم:ذادلتضؿنم5/1/2016ذتارؼخذ(4/3ذ)543ذ/84رضماظوزاريذ

ماٌعؿمماسؿؿادممنوذجماظؿؼرؼرماظشفريو(اثـانميفماظػصلماظدراديماألولمواثـانميفماظػصلماظدراديماظـاغي)اٌرذدميفماٌدردة

 .(ماظـػليمواالجؿؿاسيماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذاد-مسنمررؼقمعدؼرماٌدردةمإديمعدؼرؼةماظرتبقةمظؾؿرذدميفماٌدردةم
بـودممواظذيمؼؿـاولمأػممماظؿؼرؼرماظشفريمظؾؿرذدؼنعدؼرؼاتماظرتبقةميفماحملاصظاتممنوذج-سؿؿتموزارةماظرتبقةمسؾىمدوائرماظؾقوثم-م

ماألطـرمذقوسًاماظيتمتواجهمسؿلماٌرذدمواٌشؽالتماظيتمماظصعوباتاظيتمغػذتمعنمضؾلماٌرذدمخاللماظشفرموؼؿضؿنمأػماًطةماإلرذادؼة

موعؼرتحاتماٌرذدمظؿطوؼرماظعؿؾقةماإلرذادؼةماظرتبوؼة،موؼؼومماٌرذدماإلنازاتماإلرذادؼةؼعاغيمعـفاماظؿالعقذمواظطؾؾةميفماٌدردةموأػمم

معدؼرؼةم–مإديماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادمسنمررؼقمدائرةماظؾقوثممبدؼرؼةماظرتبقةموبعدمذظكمؼؿممإرداظهمإديموزارةماظرتبقةماظؿؼرؼربرصعم

 ذ(اغظرذادلؾحق).مدائرةماإلرذادمظدرادؿه–اظؾقوثم

 

 واحلػازذذذبأػؿقةذاآلثارتوسقةذاظطالبذذ:ماٌؿضؿنذ2006/ذ8/ذ1متارؼخمذ(3/ذ4ذ)543/ذ1811أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضممم

 .سؾقفاذوسدمذاظعبثذبفاذأوذاظؽتابةذسؾقفا
 دؼريذادلدارسذذذملذصصؾيسؼدذاجتؿاع:مماٌؿضؿنذ2006/ذ8/ذ6متارؼخممذ(3/ذ4ذ)543/ذ1854أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم

 .ظتػعقلذاظعؿؾقةذاإلرذادؼةذبإذرافذادلوجهذاالختصاصيذذوظؾؿرذدؼن
 ذذذذذاظتأطقدذسؾىذإداراتذادلدارسذضرورة:مماٌؿضؿن2006/ذ8/ذ6متارؼخممذ(3/ذ4ذ)543/ذ1852أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم 

م.تعققذسؿؾهذاإلرذاديسدمذتؽؾقفذادلرذدذبأسؿالذ

 ادلرذدذاظـػديذذألداءاظالئحةذاظتؼوميقةذ:ماٌؿضؿنذ2006/ذ12/ذ6متارؼخذ(3/ذ4ذ)543/ذ2956أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم 
ذ(اغظرذادلؾحقم).وادلرذدذاالجتؿاسي

ذ

ذ

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 2007 -2006للعام 
6 

1/6 

2/6 

3/6 

4/6 

5/6 

ذاظتؼارؼرذاظدـوؼةذظؾؿرذد
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م

م

 ذاظدجالتذاإلرذادؼةتوحقدذذ:اٌؿضؿنذ2006/ذ12/ذ12تارؼخمذ(3/ذ4ذ)543/ذ3012أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضم

 ذ،إرذادؼًامذذذدجاًل(18ذ)وتعؿقؿفاذسؾىذطاصةذادلرذدؼن
 دفاًلمإرذادؼًامسؾىماٌرذدؼنميفمعدؼرؼاتماظرتبقةمباحملاصظاتمطاصةمظؿـظقممم(18)معدؼرؼةماظؾقوثم–أصدرتموزارةماظرتبقة

معدؼرؼةماإلذرافماظرتبويمباظؿعاونمععمدوائرماظؾقوثممبدؼرؼاتماظرتبقةمواٌوجفنيم–سؿلماٌرذدم،موتعؿلموزارةماظرتبقة

م.االخؿصاصنيمظإلرذادمبؿطوؼرماظلفالتماإلرذادؼةم

ذ:اظدجالتذاإلرذادؼةذ

منوذجمتلفقلماياالتماظػردؼةماظيتمؼلؿؼؾؾفام-مبطاضةماظطاظبماٌؿلرب-ماظرساؼةماظػردؼةمظطاظبمعؿلرب-مبطاضةماظطاظبماإلرذادؼة)

–دفلماظؿوجقهماٌـػذمخاللمحصصماظػراغ–ادؿؿارةماظؿقوؼلمٌؽؿبماٌرذد-مممنوذجمتلفقلمغشاراتماظؿوجقهماظرتبويمواٌفين–اٌرذد

دفلمزؼاراتمأوظقاءم–دفلمعؿابعةماالتصالماهلاتػي–دفلماظؿعرفمسؾىماٌلؿوىماظؿقصقؾيمظؾطالب-دفلمحاالتماإلرذادماىؿاسي

اظرساؼةماظػردؼةم–ماظرساؼةماظػردؼةمظطاظبمعؿأخرمدرادقًا–اظرساؼةماظػردؼةمٌؿابعةمحاظةمخاصةم-اظرساؼةماظػردؼةمظطاظبمعؿػوقمدرادقًا-ماألعور

م.(دفلمزؼارةماٌرذدمألدرةماظطاظب-مدفلمعؿابعةماظغقابماٌؿؽرر–دفلمعؿابعةماظؿأخرماظصؾاحي-ظطاظبمذومإساضة

ذذذسؼدذاجتؿاعذدـويذظؾؿوجفنيذاالختصاصني:ادلتضؿن2007/ذ3/ذ13ذتارؼخذذ(3/ذ4ذ)543/ذ602أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضمم

ذاظبالغذاظوزاريذرضمذ2015،ذوأصدرتذوزارةذاظرتبقةذيفذسامذذاظػصلذاظدراديذاألول/9/ذ25)،ظإلرذادذاظـػديذاالجتؿاسي

مذادلتضؿنذاظتأطقدذسؾىذسؼدذاالجتؿاساتذاظدورؼةذبنيذادلوجفنيذاالختصاصقنيذاظإلرذادذ7/10/2015تارؼخذذ(4/13)2832/543

دائرةذاإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسيذ/ذعدؼرؼةذاظبحوثذ-ذوادلرذدؼنذاظـػديذواالجتؿاسققنيذعرتنيذطلذصصلذدراديذوعواصاةذوزارةذاظرتبقة

 .بتارؼخذسؼدذاالجتؿاساتذوعؽاغفا

 ذاظيتذدوغفاذذاظالئحةذاظتوجقفقةذ:ماٌؿضؿن2007/ذ2/ذ12متارؼخم(3/ذ4ذ)543/ذ346أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضممم

ذذ(ادلرذد)زؼارتهذظؾؿدردةذذمادلوجهذاالختصاصيذأثـاء

 
 وتـشقطذ،تػعقلذجماظسذأوظقاءذاألعورادلتضؿنذم6/3/2007تارؼخمم(3/ذ4ذ)543/ذ526أصدرتموزارةماظرتبقةماظؾالغمرضمم 

.ذدورذادلرذدذيفذػذهذادلدارس

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

6/6 

ذدجالتذادلرذد

 

7/6 

8/6 

9/6 
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 ادلوضوع تارؼخ رضمذاظبالغذأوذاظؼرارذاظوزاري ت

 9/6/2010  (4/3م)2282/543 1
عدردًامأومعدردًامعلاسدًامم/م60/مهدؼدمغصابماٌوجهماالخؿصاصيمحلبمعادةماخؿصاصهم

  يفماٌـطؼةماظؿوجقفقة

 م2010/م12/م27  (13/م4م)543/م4396 2
تػعقلمدورماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيميفمرباصظةمدعشقموتأعنيمعلؿؾزعاتموسدممإذغاهلمم

  .،موادؿشارةماٌرذدباإلسؿالماإلدارؼة،مواظؿعاعلمععمذويماالحؿقاجاتماًاصة

3 
 م.(محصصماظػراغ–اٌراضؾةم-مأسؿالمإدارؼة)سدممتؽؾقفماٌرذدمبأسؿالمتعققمسؿؾهماإلرذاديم م2011/م10/10 م(13/م4م)543/م3460

  .ععاؼريمترذقحماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي م2011/م12/م14  (3/م4م)543/م4131 4

 م2012/م2/م9م(13/م4م)543/م426م5

مبعدمأخذمرأيماٌرذدمأوماٌوجهماالخؿصاصيميفمحالمسدممسدممصصلمأيمراظبمعنماٌدردةمإال

م.وجودمعرذدميفماٌدردة

م.مسؾىماٌدارسميفماحملاصظاتضواسدمتوزؼعماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقني م2012/م2/م9 (13/م4م)543/م425م6

ممألداءماٌرذدممضرورةمتؼقدمعوجفيماإلرذادمبإردالماظالئقةماظؿؼوميقةم7/2012/ (4/13م)1596/543م7

ذ

ذ

ذ

ذ
ذ

ذ

ذ

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة

 2012-2010ظؾعامذ
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ذ

ذ

ذ

 ماٌوجهماالخؿصاصيمهدؼدمغصابذ:ذادلتضؿنذ9/6/2010ذتارؼخذ(4/3ذ)2282/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

 عدردًامأومعدردًامعلاسدًاميفماٌـطؼةماظؿوجقفقةم/م60/محلبمعادةماخؿصاصهم
 

 م:ادلتضؿنذ2010/ذ27/12ذذتارؼخ(13/ذ4ذ)543/ذ4396ذرضمأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذ 
م.تأعنيمعلؿؾزعاتمشرصةماإلرذادمعنمضؾلمعدؼرؼةماظرتبقةم-

م.سدممتؽؾقفماٌرذدؼنموإذغاهلممباألسؿالماإلدارؼةماظيتمظقلتمعنمعفاعفمميفماٌدردةم-م

ادؿشارةماٌرذدمعنمضؾلمإدارةماٌدردةمواٌعؾؿنيميفمبعضماألعورماٌؿعؾؼةمباألرػالمذويماالحؿقاجاتماًاصةمواألرػالماظذؼنمؼعاغونمعنم-

م.بعضماٌشؽالتماظلؾوطقةمضؾلمأيمإجراءم

م

 سدممتؽؾقفماٌرذدمبأسؿالممم:ادلتضؿنذ2011/ذ10/10ذذتارؼخ(13/ذ4ذ)543/ذ3460ذأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضم

 .(محصصماظػراغ–اٌراضؾةم-مأسؿالمإدارؼة)تعققمسؿؾهماإلرذاديم
 

 حقثمؼؿممتعنيمإسادةمتوزؼعماٌرذدؼنم:ذادلتضؿن9/2/2011تارؼخذ(ذ4/13ذ)425/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

متغطقةمذيقعماٌدارسميفمبدءًامعنماٌدارسمذاتماظشعبماألطـرمويفمحالمسددماظشعبمعرذدًامواحدًاميفمطلمعدردةمبغضماظـظرمسنم

م.احملاصظةمؼعنيمعرذدمآخرميفماٌدارسمذاتماظعددماألطـرمعنماظطالبم

 ماالخؿصاصيمععاؼريمترذقحماٌوجهمم:ادلتضؿنذ2011/ذ12/ذ14تارؼخذذ(3/ذ4ذ)543/ذ4131أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضم

 .ظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي
 

 سدممصصلمأيمراظبمعنماٌدردةمإالمم:ادلتضؿنذذ2012/ذ2/ذ9ذتارؼخذ(13/ذ4ذ)426/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

 .بعدمأخذمرأيماٌرذدمأوماٌوجهماالخؿصاصيميفمحالمسدمموجودمعرذدميفماٌدردة
 

 بإردالمممضرورةمتؼقدمعوجفيماإلرذادم:ذذادلتضؿن7/2012/ذتارؼخذ(4/13ذ)1596/543رضمذأصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذ

 /م.دائرةماإلرذادم/مميفماظشفرماًاعسمعنمطلمساممىؿقعماٌرذدؼنمإديمعدؼرؼةماظؾقوثماظالئقةماظؿؼوميقة
م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ

 2012 -2010للعام 
7 

2/7 

3/7 

5/7 

4/7 

6/7 

7/7 

1/7 
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 اٌوضوع تارؼخ رضمماظؾالغمأوماظؼرارماظوزاري تم

 تؽؾقفماٌوجفنيماالخؿصاصقنيمظإلرذادمرصدمرؾؾةمصاضديماظرساؼةماألدرؼة،م م3/6/2015  (4/3)543/م1643 1

2 
م (4/3م)543م/84

 (4/3م)543م/84

ممم5/1/2016

 م5/1/2016

ممنوذجماظؿؼرؼرماظػصؾيمظؾؿرذد

 منوذجمظؿؼرؼرماظػصؾيمظؾؿوجه

 اظصؾاحيمم(واظطالبم/ماظؿالعقذم)اظؿعؾقؿاتماًاصةمبؿأخرم م4/10/2017  (4/13م)5819/543 3

م15/5/2017م(4/13)2665/543 4
تؽـقفماىوالتماٌقداغقة،موعواسقدماالجؿؿاساتمععماٌرذدؼن،موتزوؼدػمم

مإخل....باظؾالشاتماظوزارؼة

  عـعمادؿكدامماظضربميفماٌدارسممبكؿؾفمأذؽاظه م25/9/2018 (م4/13م)5211/543م5

متػعقلمدورماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيميفماٌدارسم،م13/3/2018مم(4/6م)1473/543م6

م17/3/2019(م4/13م)1513/543 7

وصقماهلقؽلماظؿـظقؿيمماظؿؼقدمباظدواممضؿنمعؽاتبمدائرةماظؾقوث

م(ؼةممبدؼرؼاتماظرتبم)ظإلداراتماظػرسقةممظدائرةماظؾقوث

 م28/10/2019 (م4/13م)5678/543م8

تؽؾقفمعدؼرماظرتبقةممبفؿةماغؿؼاءمرؤداءمذعبماإلرذادماظـػليماالجؿؿاسيم

بـاءمسؾىماضرتاحمدائرةماظؾقوثميفماحملاصظةمووصقماظؿعؾقؿاتماظـازؿةمظدوائرم

 اظؾقوثميفماإلداراتماظػرسقةم

 29/10/2019 (4/13م)5697/543م9

اٌوجهماالخؿصاصيم-ماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيمم)ماسؿؿادمادؿؿارتيمتؼققممأداء

عنمضؾلماظؼائؿنيمباىوالتماٌقداغقةمعنمعدؼرؼةممم(ظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم

 .اظؾقوثمأسضاءمدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

متشؽقلمىـةمربؾقةمإلجراءماظؿشؽقالتمودرادةمرؾؾاتماٌرذدؼنم27/1/2019م(4/13م)334/543 10

م14/11/2019م(4/13)6064/543 11
أدارؼةم)اظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظوزارؼةماٌؿضؿـةمإسػاءماٌرذدمعنمبعضماٌفام

م.(متغطقةمحصصماظػراغ–معراضؾةم–

 تػعقلمدورماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيميفماٌدردةم م10/4/2022 (م4/3م)144/543 12

  10/4/2022  (4/3م)943/543 13
ماٌؼرتحاتمواظؿوصقاتماظـاوةمسنمورذةماظعؿلمصقؿامؼؿعؾقممبفامماٌرذدم

  .اظـػليمواالجؿؿاسيم

 م10/4/2022 (م4/3م)942/543 14
اٌؼرتحاتمواظؿوصقاتماظـاوةمسنمورذةماظعؿلمصقؿامؼؿعؾقمباٌشرفم

  االخؿصاصيمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

 2022-2015لعام ذذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادذذظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿة
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ذ

ذ

ذ

ذ

 
 تؽؾقفماٌوجفنيماالخؿصاصقنيمذ:ذادلتضؿنذ3/6/2015ذتارؼخذ(4/3)543/ذ1643أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ 

،موذظكمإذارةمإديمطؿابموزارةماظشؤونماالجؿؿاسقةمواظعؿلماٌؿضؿنمعراساةمأوضاعمػؤالءمرؾؾةمصاضديماظرساؼةماألدرؼةالصدمبرمظإلرذادم

م.مصاضديماظرساؼةماألدرؼةماظطؾؾة

 رصعذأربعةذتؼارؼرذدـوؼةذسنذدريذسؿلذ :ذادلتضؿن5/1/2016ذتارؼخذ(4/3)543/ذ84أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

ذ.ذادلوجهذاالختصاصيذظالرذادذوتؼرؼر5/1/2016تارؼخذذ)4/3)85/543رضمواظبالغذواظوزاريذ.ادلرذدذيفذادلدردة

 اظؿعؾقؿاتماًاصةمبؿأخرم:ذادلتضؿنذ4/10/2017ذتارؼخذ(4/13ذ)5819/543ظبالغذرضماأصدرتذوزارةذاظرتبقة

 :واظؿؼقدمباآلتياظصؾاحيمم(واظطالبم/ماظؿالعقذم)
اٌؿأخرؼنمسنمبدءماظدوامماظرمسيموسدممترطفممم(اظطؾؾة/اظؿالعقذ)سدممإشالقمأبوابماٌدارسمواٌعاػدميفموجهم -1

 .خارجماٌدردة
بأػؿقةماالظؿزاممباظدوامماٌدرديموتـظقمماظوضتموادؿـؿارهمباظشؽلمم(اظطالب/اظؿالعقذ)اظعؿلمسؾىمتوسقة -2

 .األصضلمٌامظهمعنمأػؿقةميفماظؿقصقلماظدراديمظدؼفم
ظؿؼصيمأدؾابماظؿأخرمواظعؿلمسؾىمععاىؿفامبأدؾوبمم(اظطالب/اظؿالعقذ)اظؿعاونمععمأوظقاءمأعورمػؤوالءم -3

 .تربويمعالئم
يفمحالموجودهمبدرادةماألدؾابماظؽاعـةموراءمزاػرماظؿأخرمم(االجؿؿاسي/ماظـػليماظرتبويم)تؽؾّقفماٌرذد -4

واضرتاحمايؾولماظؾـاءةمٌعاىؿفا،مويفمحالمسدمموجودمعرذدميفمم(اظطالب/اظؿالعقذم)اظصؾاحيمسـدمبعضم

 .ؼؽؾفماٌدؼرمأحدماظؽوادرماإلدارؼةمظؾؼقاممبفذهماٌفؿةم(اٌعفد/اٌدردة)
يفماحملاصظاتمععاىةمم(اجؿؿاسي/اظـػليم)ؼؿابعمرئقسمدائرةماظؾقوثمواٌوجفقـاالخؿصاصقنيمظإلرذادم -5

م.اٌذطورهمأسالهم(4-2-1)اظلابؼة)عشؽؾةماظؿأخرماظصؾاحيميفمبعضماٌدارسمواظؿؼقدمباظؾـود

م

ذذاظـػديذواالجتؿاسيرذادظإلاظبالشاتذواظؼراراتذاظـازؿةذ               

 2022 -2015للعام 

8 

1/8 

2/8 

3/8 



 

 34 

 

 :ذادلتضؿنذ15/5/2017ذتارؼخذ(4/13ذ)2665/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ -
عنمضؾلماٌوجفنيماالخؿصاصقنيمم(االجؿؿاسقني/اظـػلقنيم)تؽـقفماىوالتماٌقداغقةمسؾىماٌرذدؼنم -

 .ظإلرذاد
باظؽؿبماظوزارؼةمواظؿعؾقؿاتماظصادرةم،موتزوؼدػممباظـشراتمم(االجؿؿاسقني/اظـػلقني)إبالغمذيقعماٌرذدؼنم -

 (إخل.....طؿبماظؽرتوغقة،مأصالممصقدؼو،معطوؼات،معراجع)اإلرذادؼةمواألضراصماظؾؾقزرؼةماظيتمهؿويمسؾىم
يفمعدؼرؼاتماظرتبقةمضؾلمم(االجؿؿاسي/اظـػلي)اظؿـلققمععمدائرةماظؾقوثمواٌوجهماالخؿصاصيمظالرذادم -

دائرةماإلرذادماظـػليم/مترذقحماٌرذدؼنمالتؾاعمدورةمتدرؼؾقةمأومورذةمسؿلمأومصعاظقةموإسالممعدؼرؼةماظؾقوث

 .واالجؿؿاسيمبذظك
مدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيممبواسقدماالجؿؿاساتماٌرادمسؼدػامظؾؼاءماٌرذدؼنم–عواصاةموزارةماظرتبقة -

ضؾلماغعؼادػامظؿؿممم(االجؿؿاسقني/اظـػلقني)وجدولمأسؿالماالجؿؿاعمواٌادةماظعؾؿقةماظيتمدقؿممسرضفامسؾىماٌرذدؼنم

 .درادؿفا
بأيمغشراتم،مأومعطوؼات،أومعؾصؼاتمإالمبعدمدرادؿفاموبقانم(االجؿؿاسقني/اظـػلقني)سدممتزوؼدماٌرذدؼنم -

 .مدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي–اظرأيمصقفامعنمضؾلموزارةماظرتبقةم
اظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظوزارؼةماظلابؼةمواٌؿضؿـةمتأعنيمشرصةمظؾؿرذدموعلؿؾزعاتفا،موتزوؼدهمجبفازم -

م.حادوبمٌنمظدؼهمخربةمبادؿكداعهمحلبماإلعؽاغاتماٌؿوصرة

 عـعمادؿكدامماظضربميفماٌدارسم:ادلتضؿنذذ25/9/2018ذتارؼخذ(4/13ذ)5211/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

 .مبكؿؾفمأذؽاظه
 متػعقلمدورماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيم:ادلتضؿنذذ13/3/2018ذتارؼخذ(4/6ذ)1473/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

يفماٌدارسم،موذظكماغظالضًامعنماظدورماظؽؾريماظذيمميؽنمأنمحيؼؼهماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيموإعؽاغقةمتأعنيمعؽؿبمخاصمظهم

 .مواظؿأطقدمسؾىموجودمدفالتميفماٌدردة،موإؼالءماظؾؼاءاتماظػردؼةمواإلرذادماىؿعيمععماظؿالعقذمواظطالبمأػؿقةمطؾريةم
 اظؿؼقدمباظدواممضؿنمعؽاتبمذ:ذادلتضؿنذ2019/ذذ3/ذ17ذتارؼخذ(4/13ذ)1513/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

 (ؼةممبدؼرؼاتماظرتبم)موصقماهلقؽلماظؿـظقؿيمظدائرةماظؾقوثمظإلداراتماظػرسقةمدائرةماظؾقوث
 تؽؾقفمعدؼرماظرتبقةممبفؿةماغؿؼاءمذ:ذادلتضؿنذ28/10/2019ذتارؼخذ(4/13ذ)5678/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

رؤداءمذعبماإلرذادماظـػليماالجؿؿاسيمبـاءمسؾىماضرتاحمدائرةماظؾقوثميفماحملاصظةمووصقماظؿعؾقؿاتماظـازؿةمظدوائرماظؾقوثميفماإلداراتم

 .اظػرسقةم
 ذادلتضؿنذ29/10/2019ذتارؼخذ(4/13ذ)5697/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ: 
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عنمضؾلماظؼائؿنيمم(اٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيم-ماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيمم)اسؿؿادمادؿؿارتيمتؼققممأداءم

م.مباىوالتماٌقداغقةمعنمعدؼرؼةماظؾقوثمأسضاءمدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

زبارؾةمعدؼرؼاتماظرتبقةم:ذادلتضؿنذ27/1/2019تارؼخذ(ذ4/13ذ)334/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذذذذذذذذ

يفمعدؼرؼةمم(االجؿؿاسقنيم/اظـػلقنيم)مودرادةمرؾؾاتماٌرذدؼنمإلجراءماظؿشؽقالتتشؽقلمىـةمربؾقةم:مباحملاصظاتمظؾعؿلمسؾىم

ماٌوجهماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػليم–مرئقسمذعؾةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي–رئقسمدائرةماظؾقوثم):اظرتبقةماٌؤظػةمعن

م.(رئقسمدائرةماظؿعؾقمماألداديم–رئقسمدائرةماظؿعؾقمماظـاغوي–واالجؿؿاسي

وتوزؼعفمذسؾىذادلدارسذحدبذاظشواشرذوادتـادًاذذ(االجتؿاسقنيذ/ذاظـػدقنيذ)تـػقذذإجراءذتشؽقالتذادلرذدؼنذ:ذعفؿةذاظؾجـةذ

ذ.ودرادةذرؾباتفمذواختاذذاإلجراءاتذادلـادبةذ(ضواسدذتوزؼعذادلرذدؼنذاظـػدقنيذواالجتؿاسقنيذذ)إديذاظبالشاتذاظوزارؼةذ

 اظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظوزارؼةم:ذادلتضؿن14/11/2019ذتارؼخذ(4/13)6064/543صدرتذوزارةذاظرتبقةاظبالغذرضمأ

 :مباألسؿالماالتقةإسػاءماٌرذدمعنماظؼقاماٌؿضؿـةم
 .دارؼةذادلـارةذبأعنيذاظدرذوادلوجهذاإلداريذيفذادلدردةاألسؿالذاإل -
تدتثؿرذػذهذاحلصصذظإلرذادذاجلؿاسيذ"ذإالذضؿنذاخلطةذاظدـوؼةذادلوضوسةذعنذضبلذادلرذدذحقثذسدمذتغطقةذاظػراغ -

عنذاظـظامذاظداخؾيذدلدارسذ/ذ60/ذيفذادلدردةذطؿاذغصتذسؾقهذادلادةذوأالذؼعاعلذادلرذدذطؿعؾمذاحتقاط"ذواظتوسقةذاالجتؿاسقةذواظـػدقة

 م23/8/2015تارؼخذ/ذ13/443اظتعؾقمذاألداديذرضمذ
 .ذظوجودذرئقسذذعبةذإرذادذاظـػديذواالجتؿاسيذيفذدوائرذاظبحوثعـدقذظإلرذادسدمذتؽؾقفذ -
اظتـدققذععذعدؼرؼةذاظبحوثذيفذحالذإصدارذأيذضراراتذأوذتعاعقمذوزارؼةذختصذاظعؿؾقةذاإلرذادؼةذأوذسؿلذادلرذدؼنذ -

 .وادلوجفنيذاالختصاصقنيذظإلرذادذوذظكذحرصًاذسؾىذحدنذدريذاظعؿلذاإلرذاديذيفذادلدارس
 

ذ

 ذادلتضؿن10/4/2022تارؼخذ(ذ4/3ذ)144/543صدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذأ: 
 :تػعقلذدورذادلرذدذاظـػديذواالجتؿاسيذيفذادلدردةذعنذخالل-ذذأواًل

م.تأعنيمشرصةمظإلرذادموتزوؼدػامباٌلؿؾزعاتماظضرورؼةموصقماإلعؽاغاتماٌؿاحة (1

ذتػعقلذدورذادلرذدذيفذادلدردة
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ماظؿؽؾقفمباٌراضؾةميفم–ععاونمعدؼرماٌدردة–اٌوجهماإلداريميفماٌدردة-أسؿالمأعنيماظلر):مإسػاءماٌرذدؼنمعنماظؼقاممبـ (2

ٌُـاخماظـػليماٌـادبمظؾطؾؾةمواظؿكػقفمعنماظؼؾقمم(االعؿقاغاتماالغؿؼاظقةمواظعاعة سؾىمأنمؼؽونمدورهميفماالعؿقاغاتمتفقؽةما

م.االعؿقاغي

سدممدخولماٌرذدميفمحصصماظػراغمإالمضؿنماًطةماظلـوؼةمحقثمتلؿـؿرمػذهمايصصمظإلرذادماىؿاسيمواظؿوسقةم (3

م.االجؿؿاسقةمواظـػلقة

متارؼخم443/م13/عنماظـظامماظداخؾيميفمعدارسماظؿعؾقمماألداديمرضم/60/المؼعاعلماٌرذدمععاعؾةماٌعؾمماالحؿقاطمحلبماٌادة (4

ممم23/8/2015

عنماظـظامماظداخؾيمٌدارسم/44/سدممتؽؾقفماٌرذدمبأيمسؿلمشريمعاموردميفمعفاعهماألدادقةموضؿنمخطؿهمطؿاموردميفماٌادة (5

 .م2/6/2015متارؼخم8/443اظؿعؾقمماظـاغويماٌعدلمباظؼرارمرضمم
م

 
 
 .حلبماٌـطؼةماظؿعؾقؿقةميلنمدريمسؿؾقةماإلذرافتوزؼعماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيمسؾىمعشريفماإلرذادم-مثاغقًا
مايؾؼةماألوديمسـدعامالمؼوجدمعرذدماجؿؿاسيميفمغػسماٌـطؼةماظؿعؾقؿقةمرؼـؿامؼؿواصرمعرذدماجؿؿاسيميفمتعقنيمعرذدمغػليميفمعدارس-مثاظثًا

 .حالموجودماظػائضمعنماٌرذدؼنماظـػلقني
 .مودرؼؿفامالمجيوزمإالمظؾؿرذدماظـػليمواالجؿؿاسيماالرالعمسؾقفامواظؿعاعلمععفاظؾقػازمسؾىمخصوصقةماظلفالتماإلرذادؼة-مرابعًا
مبشؽلمإجؾاريمأومصصؾهمعنماٌدردةمحبقثمالمؼؿعارضمذظكمععمخّطؿهمأخذمرأيماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيمضؾلمغؼلمأيمراظب-مخاعلًا

م.اإلرذادؼة

ذ

 
 اٌؼرتحاتمواظؿوصقاتماظـاوةمسنمم:ذادلتضؿنذ10/4/2022ذتارؼخذ(4/3ذ)943/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

 :ورذةماظعؿلمصقؿامؼؿعؾقممبفامماٌرذدماظـػليمواالجؿؿاسيموصقماآلتي
:ذعفامذادلرذدذاظـػديذواالجتؿاسيذيفذعدارسذاجلؿفورؼةذاظعربقةذاظدورؼة

 .توضقحماظعالضةماإلرذادؼةمبنيماٌرذدمواألررماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةموغشرماظوسيماإلرذادي -1
 .اظؿعاونماٌـؿرماظؼائممسؾىماالحرتامماٌؿؾادلمععماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼليميلماٌشؽالتماظيتمؼعاغيمعـفاماظطؾؾة -2
تـػقذماًطةماظلـوؼةموعؿابعؿفامحبقثمتؽونمعؿـادؾةمععمحاجاتماظطؾؾةمواألررماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةموأوظقاءماألعورم -3

 .بإذرافماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذاد
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ذتوزؼعذوتعقنيذادلرذدؼن

 

ذعفامذادلرذدذاظـػديذواالجتؿاسي

 



 

 37 

 

م.وضعماظرباعجماإلرذادؼةماظعالجقةمباظؿعاونمععماألررماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةمبإذرافماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذاد -4

 .ميفماٌدردةمظـشرماظوسيماإلرذادياٌؼاعةاٌشارطةميفمذباظسمأوظقاءماألعورمواالجؿؿاساتم -5
.متـشقطماظعالضةمبنيماألدرةمواظؾقؽةماحملؾقةمواٌدردةمٌصؾقةماظطالب -6

زؼاراتم–ماحؿػاالت–رحالت-ذبؾةمحائطم–إذاسة-عـازرات/ةمًدعةماظعؿؾقةماإلرذادؼةمعـليفاظالصماٌدردقةمومادؿـؿارماظـشارات -7

.ممطأداظقبموضائقةموسالجقةميفمتـؿقةمعقولماظطؾؾةموضدراتفم/إخلم..م

ووضعمبراعجمم(...تػوق،معوػؾة،ممتقز،متأخرمدراديم)ػمغؿائجماعؿقاغاتعنمخاللمدرادةمظطؾؾةملهصقلماظدراديمالتوىمسممَتعّرفم -8

 .خاصةمبؽقػقةماظؿعاعلمععفم
 .متعرؼفماألررماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةمبؼدراتموخصائصماظطؾؾةمظرساؼؿفاموتـؿقؿفامعنمخاللمسؿؾفمماٌشرتك -9

بؽلماظدوراتمواظػعاظقاتمواظؾؼاءاتمسؾىمودائلم/ماٌشرفمسؾقه/ؼؼومماٌرذدمبإسالمماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذادم -10

 .اإلسالمموودائلماظؿواصلماالجؿؿاسيموذظكمضؿنمأوضاتمدواعهماظرمسي
سؼدمغدواتمورباضراتمإرذادؼةمذاتمأػدافموضائقةمأوممنائقةمعنمخاللماظؿـلققمععماألررماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةم -11

 .وباظؿعاونمععماٌشرفماإلرذادي
مسؿامأنزمعنماًطةموسنماظصعوباتمواٌشؽالتماظدورؼةمباظؿؼارؼرمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيماالخؿصاصمذرفعواصاةمم -12

 .واٌؼرتحات
رصدمحاالتماظطؾؾةمصاضديماظرساؼةماألدرؼةميفماٌدردةمودرادةمحاالتفمماظػردؼةمواظؽشفمسنماظعواعلماٌلؾؾةم -13

ظالضطراباتماظلؾوطقةمواظـػلقةموذدتفاموعدىماغؿشارػامباظؿـلققمواظؿعاونمععماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذادمواهلقؽةم

اإلدارؼةميفماٌدارسماظيتمؼؿواجدمصقفامعـلمػذهماياالتموتوصريماألغشطةماٌالئؿةمظؿكػقفمذدةماالضطراباتماظـػلقةم

 ورصعماظؿؼارؼرماٌـادؾةمٌاممتمتـػقذه
وضدراتفمموعقوهلممسنمررؼقمودائلم/ماخل....ماظـػلقةمواالجؿؿاسقةمواظعؼؾقةم/مخصائصماظؿالعقذمواظطالبمَتعّرفم -14

.مذيعماٌعؾوعات

.معلاسدةماظطالبمسؾىمصفممأغػلفمموععرصةمضدراتفمموإعؽاغاتفمموهؼققمذواتفم -15

تزوؼدماظطؾؾةممبعؾوعاتمتؿعؾقمبؾقؽةماظـظامماظرتبويمبشؽلمساممواظـظامماٌدرديمبشؽلمخاصموبقانمأػؿقةماظؿواصقم -16

.ماظشكصيمظؾطاظبمععمػذاماظـظامموصواًلمإديماظصقةماظـػلقةماٌؿؽاعؾة

مإديواظيتمتؤديموآثارػاماظـػلقةيفماٌدردةواالجؿؿاسقةمواظرتبوؼةمواالضؿصادؼةمواظصققةماٌشؽالتماظـػلقةمواظلؾوطقةمَتعّرفم -17

وإحاظةماٌلؿعصيمعـفامإديماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذادمػامبدضةمورباوظةمسالجفاموعؿابعؿفاؼصحدوثمدوءمتؽقفمواظعؿلمسؾىمتشخ

.مأصواًل

 .داسدتفممسؾىمحلمعشؽالتفمملإجراءماٌؼابالتماإلرذادؼةماظػردؼةمظؾطؾؾةم -18
م.إحاظةماياالتماظيتمتؿعدىمإعؽاغاتمواخؿصاصماٌرذدمسنمررؼقمإدارةماٌدردةمإديماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذاد -19

"مإخل...مظلرضةمام–ماظعدوان–اظؿدخني"ماإلرذادماىؿاسيمظؾطؾؾةماظذؼنمؼعاغونمعنمعشؽالتمعؿشابفةماظؼقاممب -20

.مطأدؾوبموضائيموسالجيماىؿعيماظؼقاممباظؿوجقه -21

.ممأبـائفماظؿـلققمععمأوظقاءماألعورميفمحلمعشؽالت -22

.متؿـادبمععفممإرذادؼةمبراعجموإسدادموذويماإلساضةتػوضنيماملاظطؾؾةمَتعّرفم -23
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 .اإلرذادؼةاظعؿلمسؾىمادؿـؿارمإعؽاغاتماظؾقؽةماحملقطةممبامحيؼقمأػدافماظعؿؾقةم -24
.مرصعمعلؿوىماظوسيمبأػؿقةمايػازمسؾىماظؾقؽةمواٌؿؿؾؽاتماظعاعةموترذقدماالدؿفالك -25

.ماالدؿػادةمعنمدورماألصدضاءمواألضرانميفمحلمبعضمعشؽالتماظطؾؾة -26

مدوقماظعؿلمهلذهماالخؿصاصاتمحاجةتهموتوسقةماظطالبمبأػؿيمواظؿؼينموتؽوؼنماواػاتمإجيابقةمسبوماظعؿلماٌفينيفماإلدفامم -27

.مةمعفينإرذادؼةوضعمبراعجمو

.مواجملؿؿعماحملؾية،هدؼدمحاالتماظؿلربمعنماٌدردةمودرادةمأدؾابفامووضعمايؾولماٌـادؾةمهلامباظؿعاونمععماألدر -28

م.روحماظػرؼقباظعؿلموتردقخمضقمماظؿعاونمواحملؾةمواالغلفاممواظؿلاعحموتـؿقةماظعالضاتماالجؿؿاسقةميفماٌدردةم -29

.ممحوهلاإجراءماظؾقوثمواظدراداتماظرتبوؼة،ورصدماٌظاػرماظلؾؾقةمواألعراضماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمواظؾقؽةمواجملؿؿعاٌشارطةمب -30

.متؼدؼمماٌؼرتحاتماظيتمتلفمميفمتطوؼرماظعؿؾقةماإلرذادؼة -31

.ممؼعززمطراعةماظطاظبموحؼوضهماإلغلاغقةدميؼراريتوصريمجوموزؼادةماظوسيمبؼقؿةماظـظاممواالظؿزاممواحرتاممدقادةماظؼاغونم -32

تشفقعماٌواضفماظؿعؾقؿقةموتـلققماألغشطةماظيتمؼؼرتحفاماٌعؾؿونمواظيتمتفدفمإديمتعؾقمماظطاظبمطقفمحيبمورـهم -33

.مموحيرصمسؾىمأنمؼؽونمعوارـًامصاساًلمعؼدرًامظؼقؿةماظعؿلماظطوسيواغؿؿائه،وؼعؿزمبـؼاصؿهممحيرتممغػلهمواآلخرؼنو

ؼعؿلماٌرذدميفماالعؿقاغاتماالغؿؼاظقةمواظعاعةمضؿنماخؿصاصهمعرذدًامؼفقئماٌـاخماظـػليماٌـادبمظؾطالبموخيػفم -34

 .عنمضؾؼفمماالعؿقاغيموأالمؼؽونمدورهمعراضؾًا

م

م

م

 ذ:ذادلتضؿنذ10/4/2022تارؼخذ(ذ4/3ذ)942/543أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظبالغذرضمذ

م:وصقماآلتيبادلشرفذاالختصاصيذظإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسياٌؼرتحاتمواظؿوصقاتماظـاوةمسنمورذةماظعؿلمصقؿاؼؿعؾقم-أواًل

م.ؼعؿلماٌشرفماالخؿصاصيمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيممبوجبمتعؾقؿاتمطؿابقةمأصواًلمهتمإذرافمرئقلهماٌؾاذر .1

دائرةم/معدؼرؼةماإلذرافماظرتبويم/معؿابعةمتـػقذماظؿعاعقممواظؿعؾقؿاتمواظؼراراتماإلدارؼةماظصادرةمسنماإلدارةماٌرطزؼةم .2

م.اإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي

إسدادماظؿشؽقالتمواظؿـؼالتمظؾؿرذدؼنموصقمصؽوكمتعققـفمموتوزؼعفممسؾىماظشواشرمباظؿـلققمععمدوائرماظؿعؾقمماألداديم .3

 .واظـاغويموعشريفماجملؿعاتماظرتبوؼةمودائرةماظؾقوث
م

م

ذعفامذادلشرفذاالختصاصيذظالرذادذاظـػديذواالجتؿاسي
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م.اإلذرافمسؾىمأسؿالماٌرذدؼنمواظؿأذريمسؾىماظؽؿبماٌؿعؾؼةمبفم .4

م.اٌشارطةميفموضعماًططمواظرباعجماظؿـػقذؼةماًاصةمبشعؾةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي .5

م.إسدادماظؿؼارؼرموهدؼثمبقاغاتموععؾوعاتماٌرذدؼن .6

م.هدؼدماحؿقاجاتماٌدارسمعنماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيمظؿعققـفممصقفا .7

م.تدرؼبماٌرذدؼنموصقماالحؿقاجماظؿدرؼيبمظؽلمعـفم .8

م.تؼققممأداءماٌرذدؼنموتوسقةماىفازؼنماإلداريمواظؿدرؼليمبأػؿقةماظعؿؾقةماإلرذادؼةمودورماٌرذدمصقفا .9

 .اضرتاحمعامؼؾزممظؿطوؼرماظعؿؾقةماإلرذادؼة .10
م.اإلذرافمسؾىمحلنمدريماظعؿؾقةماإلرذادؼةميفماٌراحلماظؿعؾقؿقةمطاصة .11

درادةماًططماظلـوؼةماٌؼدعةمعنماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيموتؼدؼمماٌؼرتحاتماظيتمتلاسدميفمتطوؼرماظعؿؾقةم .12

 .اإلرذادؼة
تؼققممأداءماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيمواٌشارطةميفماىوالتماٌقداغقةموحضورمحصصماظؿوجقهماىؿعيم .13

 .ظؾؿرذدؼنمظؿػؼدمواضعماإلرذاد
 .درادةموإردالماظؿؼارؼرماظدورؼةمواظػصؾقةماظواردةمعقداغقًاموعامؼؽؾفمبهمعنماإلدارةماٌرطزؼةمورصعفامأصواًل .14
 .اضرتاحمبراعجمتـؿقةمعفـقةمعلؿؿرةمظؿطوؼرمضدراتموعفاراتماٌرذدؼنموصقماحؿقاجاتفمماظؿدرؼؾقة .15
 .اٌشارطةميفمإسدادماظرباعجمواظـدواتماظؿعؾقؿقةمواظؿـؼقػقةميفمودائلماإلسالممطاصة .16
 .اٌشارطةميفمإجراءماظدراداتمواألدظةمواظـشراتمواظربوذورات .17
 .اٌشارطةميفمىانمعلابؼةماغؿؼاءماٌرذدؼنموتعققـفم .18
 .اٌشارطةميفماظدوراتمومورذاتماظعؿلمواٌؤمتراتمواٌـازراتماإلرذادؼة .19
 .تـظقمماالجؿؿاساتمواظؾؼاءاتماظدورؼةمععماٌرذدؼنمصصؾقًاموحلبماظضرورة .20
 .عؿابعةموحضورمذباظسمأوظقاءماألعورمععماٌرذدؼنمظالرالعمسؾىماٌشؽالتمواٌؼرتحات .21
 .(إخل...مشرصة،مدفالتمإرذادؼة،مضررادقهم)عؿابعةماحؿقاجاتماٌرذدؼنمم .22
 .ميلماٌشؽالتمعقداغقًامباظؿـلققمععمرئقلهماٌؾاذروضائقةذوذمنائقةذوسالجقةاضرتاحموإسدادمخططم .23
يلماٌشؽالتماظيتمؼصعبمسؾىماٌرذدم/رئقسماظشعؾة-عشرفمإرذاد–ثالثةمعرذدؼنمعؿؿقزؼن:م/ماإلسدادمٌؤمترماياظةمعؤظفمعن .24

 .أصواًلم(عؤمترماياظة)حؾفاميفماٌدردةمواالدؿعاغةممبنمؼروغهمعـادؾًامورصعماظؿؼرؼرم
م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
م

م

/م16/ؼعؿؿدماهلقؽلماظؿـظقؿيمظوزارةماظرتبقةموؼؿؽونمعنم/م1/ماٌؿضؿنميفماٌادةمم11/7/2021تارؼخذ/ذذ9/443/أصدرتذوزارةذاظرتبقةذاظؼرارذرضمذ

م:عدؼرؼاتمصـقةمداسؿةموإدارؼةمعلاغدةمعـفا/م6/عدؼرؼاتمصـقةمدبصصقةمو/10/عدؼرؼة،معـفام

م:عدؼرؼةماإلذرافماظرتبوي،موتؿأظفمعنماظوحداتماظؿـظقؿقةماآلتقة

 دائرةذاإلذرافذاظرتبوي. 

 دائرةذاإلذرافذاالختصاصي. 

 دائرةذاإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسي. 

 دائرةذاظرتبقةذاخلاصة 

هددماٌلؿوؼاتماإلدارؼةموخطوطماظؿؾعقةمواإلذرافمواظؿـلققمبنيماٌلؿوؼاتماإلدارؼةموصقمماهلقؽلماظؿـظقؿيماٌعؿؿدميفموزارةم/م1/اٌادة

م.اظرتبقة

 .هددماٌفامماألوظقةمظؾؿدؼرؼاتماٌذطورةميفماهلقؽلماظؿـظقؿيميفموزارةماظرتبقةمضؿنموثقؼةمعفام،موتراسىميفماظـظامماظداخؾيمظؾوزارة/م3/اٌادة

 

 م11/7/2021تارؼخذ/ذذ9/443/اظؼرارذرضمذ
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م

م

م

معفامماٌرذدماظـػليماظرتبويمواٌرذدماالجؿؿاسي

 ٌدارسمعرحؾيتماظؿعؾقمماألداديمواظـاغويمموصقماظـظامماظداخؾيم

مٌدارسمعرحؾةماظؿعؾقمماظـاغويموصقماظـظامماظداخؾيمممعفامماٌرذدماظـػليماظرتبويم

 م25/6/2016متارؼخم8/443اٌعدلمباظؼرارمرضم

مٌدارسمعرحؾةماظؿعؾقمماألداديموصقماظـظامماظداخؾيممعفامماالجؿؿاسيمواٌرذدماظـػليمم

 م23/8/2018متارؼخم13/443اٌعدلمباظؼرارمرضممم
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م

م

سؾىمعفامماٌرذدم/مم37/ميفماٌادةمم6/2016م/25متارؼخ8/443اٌعدلمباظؼرارمذيماظرضممماظـظامماظداخؾيممممغص

م:اظـػليماظرتبويماٌؿضؿـة

 .غشرماظوسيماإلرذاديمبنيمأسضاءماهلقؽةماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةمواظطؾؾةموأوظقاءماألعورمتربوؼًاموعفـقًا -
وضعموعؿابعةمتـػقذموتؼوؼممخطةماإلرذادماظلـوؼةمحبقثمتؽونمعؿـادؾةمععمحاجاتماظطؾؾةمواهلقؽةماظؿدرؼلقةميفماٌدردةمواظؿعاونميفم -

 .دؾقلمذظكمععماإلدارةمواٌدردنيموأوظقاءماألعور
إجراءماٌؼابالتماظػردؼةمععماظطؾؾةمبفدفمتؼدؼمماٌشورةميفماظؼضاؼاماظيتمتفؿفمموعلاسدتفمميفمعواجفةماظصعوباتمواٌشؽالتماظيتم -

 .تواجففممأثـاءماظػرصمويفمحصصماظػراغمباظؿـلققمععماإلدارة
اظؼقاممبعؿؾقةماإلرذادماىؿاسيمجملؿوسةمصغريةمعنماظطؾؾةمؼواجفونمعشؽؾةمعشرتطةموعلاسدتفممسؾىمصفممجواغبماٌشؽؾةمواضرتاحم -

 .ايؾولماٌـادؾةمهلا
عؿابعةماظعؿلمسؾىمزؼادةمداصعقةماظطؾؾةمظؾؿقصقلماظدراديمواالظؿزاممباظدوام،مواظعؿلمسؾىمعواجفةمأؼةمعشؽالتمتعققمذظكمباظؿعاونم -

 .ععماإلدارةمواٌدردنيموأوظقاءماألعور
 .عؿابعةمأوضاعماظطؾؾةمىفةمدؾوطفمماظعامموسالضاتفممععماٌدردنيموععمزعالئفمميفماٌدردة -
علاسدةماظطؾؾةماظذؼنمؼعاغونمحاالتمدوءمتؽقفمأومؼواجفونمبعضماألزعاتماٌؿصؾةمبعؿؾقةماظـؿوموإرذادػممإديماظلؾلماظلوؼةميفم -

 .عواجفةمعطاظبماظـؿوماٌؿعؾؼةمباٌراحلماظعؿرؼةماظيتمميرونمبفا
 .اظؿـلققمععماإلدارةمظؿػعقلمدورمذباظسمأوظقاءماألعور -
 .سؼدمغدواتمورباضراتمإرذادؼةمذاتمأػدافموضائقةمأوممنائقةمعنمخاللماظؿـلققمععماإلدارة -
 .توضقحمرؾقعةمسؿلماٌرذدمظؾطؾؾةمواٌدردنيموأوظقاءماألعورموتزوؼدػمممبعؾوعاتمتؾيبماحؿقاجاتفم -
اإلصادةمعنماظـشاراتماٌدردقةمطأداظقبموضائقةموسالجقةمظؾقاالتماظيتمؼؿعاعلمععفاماٌرذدموإبرازمأػؿقةمػذهماظـشاراتميفمتـؿقةم -

 .عقولماظطؾؾةموضدراتفم
 .تعرفماظطؾؾةماٌؿػوضنيمأومذويماإلساضةمواألعراضماٌزعـةمواظعؿلمسؾىمتـلققمبراعجمرساؼؿفم -
 .تـظقمماظلفالتماًاصةمباظعؿؾقةماإلرذادؼة -
 .اظؼقاممباألحباثمواظدراداتماظيتمدبدممسؿؾقةماإلرذادمععمعراساةماظؼواسدماألخالضقةمٌفـةماإلرذاد -
 .إحاظةماياالتماظيتمتؿعدىمإعؽاغاتمواخؿصاصماٌرذدمسنمررؼقمإدارةماٌدردةمإديماىفاتماٌكؿصةم -

مٌدارسمعرحؾةماظؿعؾقمماظـاغويموصقماظـظامماظداخؾيممعفامماٌرذدماظـػليماظرتبويم

 م25/6/2016متارؼخم8/443اٌعدلمباظؼرارمرضم
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-  

م

:ذذادلرذدذاالجتؿاسي/ذذ75/مذيفذادلادةذ23/8/2018ذتارؼخذ13/443رضمذذذادلعدلذباظؼرارذاظـظامذاظداخؾيذذغص

حيؿلذإجازةذجاععقةذيفذسؾمذاالجتؿاعذوؼػضلذريؾةذدبؾومذاظتأػقلذاظرتبويذأوذدبؾومذاظدراداتذاظعؾقاذيفذاإلرذادذاالجتؿاسيذوخيتصذ

ذ:باألعورذاآلتقة

ؼؼومماٌرذدماالجؿؿاسيممبلاسدةماظؿؾؿقذمسؾىمبـاءمذكصقؿهماظلوؼةموإدراطهماظصققحمظؾواضعماالجؿؿاسيمواالرتؼاءمبهمسؾىمأداسماظؿػاسلم

م:اإلجيابيمبقـهموبنيماظؾقؽةماظطؾقعقةمواحملقطماالجؿؿاسيموذظكمعنمخاللماٌفامماآلتقة

 .اظؿعرفمسؾىماظؿالعقذمشريماٌؿواصؼنيمععماٌدردةمواألدرةمواجملؿؿع -

 .رصدماٌظاػرماظلؾؾقةمواألعراضماالجؿؿاسقةميفماٌدردة -

 .عؿابعةمذويماإلساضةمواٌؿػوضنيموتـلققمبراعجمرساؼؿفم -

هدؼدمودرادةماٌشؽالتماظيتمؼعاغيمعـفاماظؿالعقذموآثارػاماظـػلقةمسؾقفمموعلاسدتفممسؾىمعواجفؿؿفاموحؾفاموإحاظةمبعضفامإديم -

 .اٌكؿصنيمسـدماياجة

 .درادةماظؾقؽةماحملقطةمباظؿالعقذموآثارػامسلمدؾوطفم -

 .وضعمخطةمسؿلمدـوؼةموبراعجمتـػقذؼةموتؼوميفا -

 .وضعماًططماظعالجقةمظؾقاالتماٌكؿؾػة -

 .تػعقلماظعالضةمبنيماألدرةمواظؾقؽةماحملؾقةمواٌدردةمٌصؾقةماظؿالعقذ -

 .اإلدفاممبصورةمصعاظةميفمتـظقمماظـشاراتماٌدردقة -

 .عؿابعةماظؿالعقذماٌؼصرؼنمدرادقًاموإسدادماظرباعجماظالزعةمٌعاىةمأوضاسفم -

 .تردقخمضقمماظؿعاونمواحملؾةمواالغلفاممواظؿلاعحموتـؿقةماظعالضاتماالجؿؿاسقةميفماٌدردةمسؾىمأداسمتؾكماظؼقم -

 .اإلدفاممبؿوصريمجومدميؼراريميفماٌدردةمؼعززمطراعةماظؿؾؿقذمحؼوضهماإلغلاغقة -

 .إجراءماظدراداتمواظؾقوثمظؿطوؼرماظعؿل -

 .اضرتاحمبراعجماٌلاسدةماٌادؼة -

 .زؼادةماظوسيمبؼقؿةماظـظاممواالظؿزاممواحرتاممدقادةماظؼاغون -

تشفقعماٌواضفماظؿعؾقؿقةموتـلققماألغشطةماظيتمؼؼرتحفاماٌعؾؿونمواظيتمتفدفمإديمتعؾقمماظؿؾؿقذمطقفمحيرتممغػلهمواآلخرؼن،موؼعؿزم -

 .بـؼاصؿهمواغؿؿائهم،موطقفمحيبمورـهموحيرصمسؾىمأنمؼؽونمعوارـًامعؼدرًامظؼقؿةماظعؿلماظؿطوسي

مٌدارسمعرحؾةماظؿعؾقمماألداديموصقماظـظامماظداخؾيممعفامماالجؿؿاسيمواٌرذدماظـػليمم

 م23/8/2018متارؼخم13/443اٌعدلمباظؼرارمرضممم
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حيؿلذادلرذدذاظـػديذ/ذذ76/مذيفذادلادةذ23/8/2018ذتارؼخذ13/443رضمذذذادلعدلذباظؼرارذاظـظامذاظداخؾيذذغصم

إجازةذجاععقةذيفذاظرتبقةذأوذسؾمذاظـػسذأوذاإلرذادذاظـػدي،ذوؼػضلذريؾةذدبؾومذاظتأػقلذاظرتبويذأوذدبؾومذاظدراداتذاظعؾقاذيفذ

ذ:اإلرذادذاظـػديذأوذاظرتبقةذأوذسؾمذاظـػس،ذوخيتصذباألعورذاآلتقة

دبطقطموتطوؼرممبرغاعجمظؾؿوجقهماظـػليميفماٌدردةمباظؿعاونمععماهلقؽؿنيماإلدارؼةمواظؿدرؼلقةمظؿقؼققماظـؿوماظلؾقمم -

 .ظؾؿالعقذ
اإلرذادماظـػليماظػرديمؼلاسدماظؿالعقذمسؾىمصفممذواتفمموعواجفةمعشؽالتفمموادباذماظؼرارماٌـادبميلمػذهماٌشؽالتم -

 ..علؿكدعًاماألداظقبماظعؾؿقةميفمدؾقلمذظك
اإلرذادماىؿعيمياالتماظؿالعقذماظذؼنمؼعاغونمعنمعشؽؾةمععقـةمعلؿكدعًامماألدؾوبماظعؾؿيمواظؿؼـقاتماٌـادؾةم -

 .ظؾؿعاىة
 .تؼدؼمماٌعؾوعاتمظؾؿالعقذماظيتمتشؾعمحاجاتفم -
 .إجراءماالخؿؾاراتماظـػلقةمسـدماياجة -
عؿابعةمأوضاعماظؿالعقذمعنمحقثمدؾوطفمماظعامموسالضاتفممععماٌدردنيموزعالئفمميفماٌدردةمعنمحقثمعلريتفمماظدرادقةم -

 .بوجهمسام
تورقدماظعالضةمععمإدارةماٌدردةموأسضاءماهلقؽةماظؿعؾقؿقةمظؾؿعاونميفماجملالماظرتبويمواظـػليمإلناحماظعؿؾقةماظرتبوؼةميفم -

 .اٌدردة
علاسدةماظؿالعقذماظذؼنمؼعاغونمعنمحاالتمصعوباتماظؿؽقفمدواءميفمإلرارماألدرةمأوماٌدردةمباظؿعاونمععمأوظقاءماألعورم -

 .واٌدؼرموطادرماٌدردة
علاسدةماظؿالعقذماظذؼنمؼواجفونمبعضماألزعاتماظيتمتؿصلمبعؿؾقةماظـؿو،موخاصةميفمعرحؾةماٌراػؼةموتوجقففممإديم -

 .اظلؾقلماظلوؼةميفمعواجفةمعطاظبممنوػمماظيتمتؿصلمباٌرحؾةماظعؿرؼةماظيتمميرونمصقفا
ذيعماظؾقاغاتمواٌعؾوعاتموتـلقؼفاموتػلريػامظؾوصولمإديموضعمخطةمإرذادؼةمعـادؾةمظؾقاالتماظيتمؼلؿؼؾؾفاماٌرذدم -

 .اظـػلي
تـظقممدفلمظؾقاالتماإلرذادؼةماظيتمؼلؿؼؾؾفاموتـظقممبطاضةمإرذادؼةمظؽلممحاظةمتؿضؿنماٌعؾوعاتماألدادقةماظيتم -

 .تؼؿضقفا
عراساةماظؼواسدماألخالضقةمٌفـةماإلرذادماظـػليمبدضةمتاعةمواظيتمتؿفؾىمباإلخالصمواٌوضوسقةمواظلرؼةماظؿاعةموهوؼلم -

 .اياالتمإديماٌكؿصمسـدعامؼدركماٌرذدمأغفامدبرجمسنمحدودمواجؾاته
ممممممممممممممم.ممممممممممممممممممممممممممممممممم(إنمأعؽنمذظك)زؼارةماٌرذدماظـػليمأوظقاءماظؿالعقذميفمعـازهلممظؾؿعرفمسؾىمعشؽالتفمم -

 
م



 

 45 

 

م

 

 

 

 

 

 

 

ذممممممممممماظعامذاحملؿوى

مم2003-2002ذمظؾؿرذدؼنماظـػلقنيماظرتبوؼنيماظعؿؾياظدظقلم

م.م2006-2005 .مدظقلماإلرذادماظـػليماظرتبويمظؾؿرحؾؿنيماظؿعؾقمماألداديمواظـاغوي

م2017-2016 اظقوغلقفم/دظقلماظدسمماظـػليماالجؿؿاسيميفمحاالتماظطوارئمباظؿعاونمععم

م2018-2017 طؿقبماٌعؾمميفماظدسمماظـػليماالجؿؿاسي،ماظؿعؾمميفماظظروفماظصعؾةمواألزعات

م2020-2019 ممظؾؿرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيمماظؿدرؼيبدظقلال

م2021-2020 مالئقةمضواسدمضؾطماظلؾوكماٌدرديموإجراءاته

م2022-2021 دظقلمتعدؼلموبـاءماظلؾوكمماإلغلاغي

م2022-2021ذاظدظقلماظؿدرؼيبماظرتبويمالمظؾعـفم

م2022-2021ذدظقلمحلماٌشؽالتماظرتبوؼةم

 

 
 

 

 

 

ىاألدلظىاإلرذادوظىاألدلظىاإلرذادوظ
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 .:م2003-2002/مظؾؿرذدؼنماظـػلقنيماظرتبوؼنيماظعؿؾياظدظقلم                               

م

م

 م2006-2005.مدظقلماإلرذادماظـػليماظرتبويمظؾؿرحؾؿنيماظؿعؾقمماألداديمواظـاغوي. 
م

م

م

م

م

م

 

ىاألدلظىاإلرذادوظىالتيىأنجزتها

 ىدائرةىاإلرذادىالنفديىواالجتماري–ىمدوروظىالبحوثى–وزارةىالتربوظى

 

دظقلمسؿؾيمؼؿضؿنمهدؼدًامإجرائقًامظؾؿفامممظؾؿرذدؼنماظـػلقنيماظرتبوؼنيماظعؿؾياظدظقلم

واًطواتماظيتمؼـؾغيمظؾؿرذدماظـػليمأنمؼؼوممبفامخاللمسؿؾهميفماٌدردةمظؿقؼققمضدرمطؾريمعنم

اظػعاظقةمٌفاعهماألدادقةماظيتمترعيمإديمتوصريماًدعاتماظـػلقةمواظرتبوؼةمظؾطؾؾةمبوجهمخاص،م

عفامماٌرذدماظـػليموذباالتفاموأخالضقاتم)وظؾعؿؾقةماظرتبوؼةمبوجهمسام،متضؿنمػذاماظدظقلم

سؿؾقةماإلرذادماظـػليمواظعالضةماإلرذادؼة،مأدواتماظؿؼوؼممواظؿشكقص،مناذجمتطؾقؼقةم-ماٌفـة

م.سؿؾقة

مؼفدفمدظقلمإديمدظقلماإلرذادماظـػليماظرتبويمظؾؿرحؾؿنيماظؿعؾقمماألداديمواظـاغوي

إجيادمعادةمعرجعقةمسؿؾقةموسؾؿقةميفمذبالماإلرذادماظـػليماظرتبويمتعنيماٌرذدؼنمسؾىماظؼقامم

مبفاعفمماإلرذادؼةمسؾىمأصضلموجهموتعزؼزمخرباتماٌرذدؼنموععارصفمميفمذبالماإلرذادماظـػليم

 .اظرتبويموتزوؼدماٌرذدؼنماظـػلقنيماظرتبوؼنيمباٌفاراتماظعؿؾقةماٌطؾوبة
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 م.مم2016/.ماظقوغلقف/دظقلماظدسمماظـػليماالجؿؿاسيميفمحاالتماظطوارئمباظؿعاونمععم 

 
 

 أسدادمصرؼق/ممطؿقبماٌعؾمميفماظدسمماظـػليماالجؿؿاسي،ماظؿعؾمميفماظظروفماظصعؾةمواألزعات 
م.م2017/معنموزارةماظرتبقةمباظؿـلققمععمعؽؿبماظقوغلؽوم

م

م

م

م

م

 

 

دظقلذاظدسمذاظـػديذاالجتؿاسيذيفذحاالتذضاعتموزارةماظرتبقةمبإسدادم

معنمضؾلمخرباءماخؿصاصقنيميفماظدسمماظـػليمم2016اظطوارىءذسامذ

االجؿؿاسيمباظؿعاونمواظؿـلققمبنيموزارةماظرتبقةموعـظؿةماظقوغلقف،موذظكم

دعقًامعنموزارةماظرتبقةموعـظؿةماظقوغلقفمظالدؿفابةماظلرؼعةمالحؿقاجاتم

أرػالمدورؼةموعؿابعةمرساؼؿفممورياؼؿفمم،محقثممتمإسدادماظدظقلمادؿـادًام

ظؾؿؿارداتماظعاٌقةمواظورـقةمووصؼًامظؾؿؾادىءماظؿوجقفقةمظؾفـةماٌشرتطةمظشؤونم

اظصقةماظـػلقةمواظدسمماظـػليماالجؿؿاسيميفمحاالتماظطوارىء،محقثمتضؿنم

أغشطةمسؿؾقةموتػاسؾقةمتفدفمإديماظؿكػقفمعنمآثارماٌواضفماظعصقؾةم

واظضاشطةمسؾىماألرػال،موتعزؼزمضدراتفمماظؿؽقػقةمعنمخاللماالدؿػادةمعنم

 .اٌواردماٌؿاحةماحملقطةمبفممبشؽلمعؾلطموواضح
 

التعليم في الظروف الصعبة " كتيب المعلم في الدعم النفسي واالجتماعي"

 ، "واألزمات

، وتم  من قبل وزارة التربٌة ومكتب الٌونسكو ببٌروته  وإعداده تألٌفتم 

  على معلمً ومدرسً مدارس الحلقة األولى هطباعة الكتٌب وتوزٌع

. والثانٌة من مرحلة التعلٌم األساسً فً المحافظات كافة

 ، بالتعاون مع مكتب الٌونسكو  هذا الكتٌبدورات تدرٌبٌة على وتم إقامة 

 بدمشق

الموجهين  رساء مفاهيم الدعم النفسي االجتماعي بين  المرشدين وإل

والموجهين التربويين  (االجتماعي/النفسي)االختصاصيين لإلرشاد 

 .والموجهين االختصاصيين والمعلمين
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ذ.م2020-م2019ذذظؾؿرذدؼنذاظـػدقنيذواالجتؿاسقنيذذاظتدرؼيبدظقلال

م

م

م

م

م

 .ذم2021-مذ2020ذالئحةذضواسدذضبطذاظدؾوكذادلدرديذوإجراءاتهم
م

م

م

م

م

م

 

 

ذالئحةذضواسدذضبطذاظدؾوكذادلدرديذوإجراءاته

تفقؽةماظؾقؽةماظرتبوّؼةمواظؿعؾقؿّقةمظؾؿؿعؾؿنيموظألررماإلدارّؼةممواظؿدرؼلّقة،موتوصريمتفدفمإديم

إجيادمعرجعّقةممضابطةم،مهددماظؼواسدمواٌعاؼريم،موبقؽةمعدردّقةمربػزةموآعـةمظؾؿؿعؾؿني

واإلجراءاتماظواجبمادباذػاممظؾؿعاعلمععماظلؾوطّقاتمشريماٌرشوبةمعنمخاللمايؼوقم

 .واظواجؾاتمموؼضؿنماالظؿزاممباظؼقمم،واألغظؿةمواظؼواغني

 

مظؾؿرذدؼنذاظـػدقنيذواالجتؿاسقنياظتدرؼيبذدظقلذؼفدفذال

م

مهعـاػج،وعربراته،تعرؼفماٌرذدؼنمبأػؿقةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي،وأػداصهإديم

ظؾؿعاعلمععماياالتمماظرتبوؼةمواظـػلقةماٌرذدؼنماألداظقبمإطلاب،و.وذباالته

رصعماظؽػاؼاتماٌعرصقةم،ومتظفرمبنيماظؿالعقذمواظطالبميفماٌدارساظيتم(عشؽالت)اظطارئة

ظؿعاعلمععماامذبالم،واالجؿؿاسقنيميفواظػـقةمظؾػؽاتماٌلؿفدصةمعنماٌرذدؼنماظـػلقني

محاالتماظلؾوطقاتمشريماٌرشوبةماظيتمضدمتظفرميفمغطاقمواظؿعاعلمععاٌلرتذدؼنم

تدرؼبماٌرذدؼنمسؾىمإجراءماٌؼابالتماإلرذادؼةموصـقاتفا،مواظؿدرؼبمسؾىمأدؾوبم،واٌدردة

تعرؼفماٌرذدؼنمبودائلمذيعماٌعؾوعاتمعنم،ودرادةماياظةموطؿابةماظؿؼارؼرماٌكؿؾػةمسـفا

.مسمغػلقةموصـقاتفاموعفاراتماظؿعاعلمععفاياخؿؾاراتموعؼاي

م
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 م2022-مذ2021دظقلذتعدؼلذوبـاءذاظدؾوكذذاإلغداغي. 

م

 م2022-مم2021اظدظقلماظؿدرؼيبماظرتبويمالمظؾعـفم. 
م

م

 ممم(ضقدماظطؾاسة)وػومم.مذ2022-مذ2021دظقلذحلذادلشؽالتذاظرتبوؼةذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 

 

ذذدظقلذتعدؼلذوبـاءذاظدؾوكذذاإلغداغي

م،معػاػقمموعصطؾقاتمأدادقةميفمتعدؼلماظلؾوكتضؿنمربؿوىمػذاماظدظقلم

ماظعؼابمواإلجراءاتماٌؾـقةم،اظؿعزؼزمواالدرتاتقفقاتماٌؾـقةمسؾىماظؿعزؼز

 صـقاتمتعدؼلماظلؾوكماىؿعي،مصـقاتمبـاءماظلؾوكماٌرشوب،سؾىماظعؼاب

ذاظدظقلذاظتدرؼيبذاظرتبويذالذظؾعـف

اغطالضًامعنمحرصموزارةماظرتبقةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلورؼةمسؾىمتوصريم

بقؽةمتعؾقؿقةمآعـةمعنمخاللمتؼدؼممأداظقبمبدؼؾةمظؾعؼابمتؿفلدمطأدؾوبموعـفجم

مبامؼلفمميفمخؾقمجقلمخاٍلمعنماظعـفموآثارهممحقاتيموعفاريمدائممظدىماٌعؾؿنيم

وضعمغفجممشوظيمتربويمضائممسؾىمعراساةمحؼوقماظطػلموعصؾقةماظلؾؾقةمووتؾعاتهم

ماٌفاراتمواألغشطةمواالدرتاتقفقاتممتمإسدادمػذاماظدظقلماٌؿضؿن.ماظػضؾىاظطػلم

م.طاصةاظيتمتلاسدماٌعؾؿنيميفماظؿعاعلمععمعظاػرماظعـفممبراحلماظؿعؾقمم

 

ذدائرةذاإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسيذوعؤددةذأرضذ–عدؼرؼةذاإلذرافذاظرتبويممممتمإسدادمػذاماظدظقلممبلاسيمجادةموصادضةمعنموزارةماظرتبقةم

اظعؿلمسؾىمإجيادمبقؽةمخاظقةمعنماٌشؽالتماظيتمتؼفمسائؼًامأعامماظعؿؾّقةماظؿعؾقؿقةمواظرتبوؼةمومنوماٌفاراتماالجؿؿاسقةمظدىماظطاظبماظشامذبغقة

ؼفدفمػذاماظدظقلمسؾىماظؿعرفمسؾىمأػمماٌشؽالتماظلؾوطقةمواظـػلقةم.مورصعمعلؿوىماظصقةماظـػلّقةمسـده،مواظوصولمإديمإنازمأطادمييمممقز

واظرتبوؼةميفماٌدردةمسواعؾفاموأدؾابفاموأغواسفاموعظاػرػامواظـؿائجماٌرتتؾةمسؾقفامواظيتمتؤديمإديمحدوثمدوءمتؽقفمواظعؿلمسؾىمهدؼدػامبدضةم

وعؿابعؿفام،موؼفدفماظدظقلمإديموضعمادرتاتقفقةمتعززماظؿعاونمبنيماٌدردةمواألدرةمظؾقصولمسؾىمغؿائجمتلفمميفماظؿكػقفمعنماآلثارماظلؾؾقةم

 .ظؾؿشؽالت
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ذ

ذ

ذ

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ىالنذراتىاإلرذادوظ

ىوزارةىالتربوظىأهمىالنذراتىاإلرذادوظىالتيىأنجزتها

 دائرةىاإلرذادىالنفديىواالجتماري

ىأهمىالبالزاتىالوزاروظىالخاصظ

ىبمنعىادتخدامىالضربىسيىالمدارس
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ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذ

 ذمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

م

م

ىأهمىالنذراتىاإلرذادوظىالتيىأنجزتها

 ىدائرةىاإلرذادىالنفديىواالجتماري–ىمدوروظىالبحوثى–وزارةىالتربوظى

م:غشرة

م.(غؼصماٌـاسةماٌؽؿلؾةمم)االؼدزم

م:غشرة

م.دورماٌرذدميفماظؿعاعلمععمماظطؾؾةماٌراػؼنيميفماٌدارسم

م:غشرة

ممدورماٌرذدميفماظؿعاعلمععمماألرػالماٌصابنيمبأعراضمعزعـة

م:غشرة

ماظصدعةماظـػلقة

م:غشرة

 سدممادؿكدامماظعـفميفماٌدارس

م:غشرة

 اظوضاؼةمعنماغؿشارمزاػرةماظعـفميفماٌدارسم. 

 

م:غشرة

 دورماٌرذدميفماألزعاتمواظؽوارثم. 

 

م:غشرة

 دورماٌرذدميفماظؿعاعلمععماألرػالماظعدواغقني. 

 

م:غشرة

 األزعةماياظقةموأثرػامسؾىماألرػالم. 

م

م:غشرة

 اظؿلربماظدراديم. 

م

م:غشرة

مادؿؼؾالماظؿالعقذماٌلؿفدؼنمعنماظصفماألولمعنماظؿعؾقمماألدادي

م:غشرة

 دورماٌرذدميفمرساؼةمذويماالحؿقاجاتماًاصةموإناحمسؿؾقةماٌدعجميفماٌدارس. 

م
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م

م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

ذم

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

    

ىأهمىالبالزاتىالوزاروظىالخاصظ

ىىبمنعىادتخدامىالضربىسيىالمدارس

 

م:غشرة

 أثرماإلدعانمسؾىماظػردمواألدرةم

 .واجملؿؿعم

م

م:غشرة

مدورماٌرذدميفماظؿعاعلمععمضؾقماالعؿقان

م:غشرة

م.مدورماٌرذدميفماظؿعاعلمععمعشؽؾةماظؽذبمسـدماظطؾؾةم

م:غشرة

ماضطرابماٌلؾك

م:غشرة

م.اٌشورةمورأبماظػفوةم

م:غشرة

 اظوضاؼةمعنماٌكدراتم. 

م

م:غشرة

 ادرتاتقفقاتمظؾؿغؾبمسؾىماًوفمضؾلماالعؿقاغاتم. 

م

م:غشرة

 ماظوضاؼةمعنماٌكدراتم. 

م

م:غشرة

 اظوضاؼةمعنمطوروغام. 

م

م
ػاعةذاظؽرتوغقةذعراجعذتضؿـتم(DVD)مدائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيممبؿعؿقممسدةمطؿبماظؽرتوغقة–ضاعتموزارةماظرتبقةم

موررضهموآظقاتهموعػاػقؿهموسالجماٌشؽالتماظلؾوطقةمواظـػلقةمواظرتبوؼةمظؿؽنمسونموضرورؼةذحولذاظدسمذاظـػديذاالجتؿاسي

تزوؼدمعدؼرؼاتممممتموغشراتمإرذادؼةمحولمدورماٌرذدميفماظؿعاعلمععماٌراػؼنيمظرصعماظذخريةماٌعرصقةمواظـؼاصقة-ظؾؿرذدميفمسؿؾه

مواالجؿؿاسقني،وغشرتماالخؿصاصقنيمظإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسيمواٌرذدؼنماظـػلقني،واٌوجفنيماظرتبقةمرؤداءمدوائرماظؾقوث

مذم.سؾىمعوضعموزارةماظرتبقة
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مممم

ممممم

جتـبذادتخدامذاظضربذيفذذيقعذادلدارسذاظيتمتفقبمباٌعؾؿنيمواٌدردنيمإديمذاظبالشاتذاظوزارؼةذأصدرتموزارةماظرتبقةماظعدؼدمعنم

موضرورةمإتؾاعماألداظقبماظرتبوؼةماإلجيابقةميفماظؿعاعلمععماظؿالعقذمواظطالبموسدممادؿكدامماظعـفماىلديممبراحؾفاذادلختؾػة

:مغذطرمعـفا،وواٌعـويمباسؿؾارػامعنماألداظقبمشريماظرتبوؼةموادباذمأذدماظعؼوباتمحبقماٌكاظػنيمألحؽاممػذهماظؾالشات

م2/2/1986تارؼخمم(4/2)373/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممممممممممم

ميفمذيقعماٌدارسممبراحؾفاماٌكؿؾػةموـأنماظضربمعنمماظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظلابؼةمخبصوصمعـعمادؿكدامماظضرب:ماٌؿضؿنم

م.األداظقبمشريمتربوؼةم

 27/9/1988تارؼخمم(4/3)1877/543اظؽؿابماظوزاريمرضممممممممممممممم
م.ميفمذيقعماٌدارسممبراحؾفاماٌكؿؾػةمماظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظلابؼةمخبصوصمعـعمادؿكدامماظضرب:اٌؿضؿن

م

م28/12/1996تارؼخمم(4/1)2322/543اظؽؿابماظوزاريمرضممممممممممممممم

ميفمذيقعماٌدارسممبراحؾفاماٌكؿؾػةموـأنماظضربمعنمعـعذادتخدامذاظضربماظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظلابؼةمخبصوصم:اٌؿضؿن

م.األداظقبمشريمتربوؼةم

سؾىمذيقعماٌرذدؼنماظـػلقنيمواالجؿؿاسقنيميفمطاصةمعدؼرؼاتمغشراتذإرذادؼةذبإسدادوتعؿقمم/واالجؿؿاسيمدائرةماإلرذادماظـػلي/ضاعت-مب

 :باحملاصظاتمعـفااظرتبقةم
 اظوضاؼةمعنمادؿكداممزاػرةماظعـفمضدماألرػالميفماٌدارس. 
 سدممادؿكدامماظعـفميفماٌدارس. 
 دورماٌرذدميفماظؿعاعلمععماألرػالماظعدواغقني 

 2000/م11/م9متارؼخمم(3م/4م)543/م2449ماظوزاريمرضمممممممممممممممممممماظؽؿاب

.ماظؿأطقدمحولمسدممادؿكدامماظضربميفماٌدارس:ماٌؿضؿن

م

م

ىىىىىىىىىىىأهمىالبالزاتىالوزاروظىالخاصظىىبمنعىادتخدامىالضربىسيىالمدارس
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مم10/10/2001تارؼخممم(4/10)2609/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممممممممممم

حيظرمادؿكدامماظضربميفمذيقعماٌدارسممبراحؾفاماٌكؿؾػةمبفدفمععاىةمأعورماظؿالعقذمودقصارمإديمادباذمأذدماظعؼوباتم:ماٌؿضؿن

وسؾىمعدؼريماٌدارسمتؼعماٌلؤوظقةماألوديميفماإلبالغمسنماٌكاظػاتميفمػذاماظشأنمطؿامتؼعمسؾىمساتقم.حبقماٌكاظػنيمألحؽاممػذاماظؾالغم

.ماٌوجفنيماظرتبوؼنيمواالخؿصاصقنيمموسؾىماظلادةمعدؼريماظرتبقةمعؿابعةماظؿـػقذم

مم9/12/2001تارؼخم(4/3)3045/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممممممممممم

غظرًامألػؿقةماظؿعاعلمععماظؿالعقذمواظطالبمبأداظقبماجيابقةموععاىةمأعورػممبروحمتوجقفقةمتؤديماديماغضؾارفممواعؿـاهلممظؾـظاممم:اٌؿضؿن

.ماٌدرديمروسًام،موصقمعامتؼؿضقهماظطرائقمايدؼـةميفماإلرذادماظـػليماظرتبويم

موتأطقدًامظؾالشاتـاماظوزارؼةماظلابؼةمحيظرمادؿكدامماظضربميفمذيقعماٌدارسممبراحؾفاماٌكؿؾػةمطأدؾوبميفمععاىةمأعورماظؿالعقذم

 .ؼطؾبمإظقؽمماالظؿزامماظؿاممباظؿعؾقؿاتم،موؼعؿربمعدؼروماٌدارسمعلؤوظنيمعؾاذرًةمسنمحلنماظؿطؾققم.موعشؽالتفمم

طؿاذضاعتذوزارةذاظرتبقةذبإصدارذضراراتذتتضؿنذسؼوباتذعدؾؽقةذحبقذادلعؾؿنيذواإلدارؼنيذوادلدردنيذاظذؼنذؼدتخدعونذم

 :اٌؿضؿنمم13/1/2004تارؼخمم(4/1)120/543مرضممماظؽؿابماظوزاريمغذطرذعـفاذعاذوردذيف،واظضربذأوذأيذغوعذعنذأغواعذاظعـفذ

 مغؼلماظعاعلماٌكاظفمإديمعدردةمأخرىمهتمرائؾةمودؼدماظعؼوبةميفمحالمادؿؿرارماٌكاظػةم .1
 .ٌدةمدؿةمأذفرم%م5مصرضمسؼوبةمايلممعنماألجرممبـلؾةم .2
 .مصرضمسؼوبةمتأخريماظرتصقعم .3
 .مصرضمسؼوبةمحفبماظرتصقعم .4
 .ماإلحاظةماٌلؾؽقةمأصواًلممظؾـظرمبػرضمأحدىماظعؼوباتماظشدؼدةم .5
سؾىمذيقعماٌرذدؼنماظـػلقنيمذغشراتذإرذادؼةبإسدادموتعؿقمم/دائرةماإلرذادماظـػليمواالجؿؿاسي/ممضاعتمعدؼرؼةماظؾقوثم .6

:مواالجؿؿاسقنيميفمطاصةمعدؼرؼاتماظرتبقةمحولمعامؼؾي

 .ماظوضاؼةمعنمادؿكداممزاػرةماظعـفمضدماألرػالميفماٌدارس .7
مموردميفماظـظامماظداخؾيمظؾؿعؾقمماألداديموطذظكموردميفماظـظامماظداخؾيمظؾعؾقمماظـاغويمتػعقلمدرجةماظلؾوكمعنممضؾلماألررماٌوجودةم .8

 .يفماٌدردةموػيمعادةمعردؾة

ذذذذ2005/م4/م13ذذذتارؼخممم(3/م4م)543م/1073ممرضممممممممممممممممماظؽؿابماظوزاري

مم.(بطاضةماٌوجه-مبطاضةماٌرذدم)إصدارمبطاضيتمظرصدمحاالتماظعـفمضدماظطالبميفماٌدارسمم:ذادلتضؿنذ
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 26/8/2008تارؼخمم(4/13)647/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممممممممم
مىعلماٌدردةمبقؽةمآعـةمومعرحؾةمومصدؼؼةمظؾطػوظةمعنمخاللمعدوغةماظلؾوك،مواظعؿلمعدوغةذاظدؾوكإصدارمم:اٌؿضؿنم -

بفامضؿنمعدارسماظؿعؾقمماألداديموماظـاغويمومرؼاضماألرػالميفماظؼطاساتمطاصةممواٌؿضؿـةماالبؿعادمسنماظعؼوباتماٌؤذؼةم

.مممماجؿؿاسقًام–مجلدؼًام–ظؾطػلمغػلقًام

مم7/11/2012تارؼخمم(4/13)2661/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممم

غظرًامألػؿقةماظؿعاعلمععماظطالبمبأداظقبماجيابقةموععاىةمأعورػمموصقمأدسمسؾؿقةموتربوؼةمتلفمميفماغضؾارفمماظطوسيم:ماٌؿضؿن

واعؿـاهلممظؾـظامماٌدرديممبامتؼؿضقهماظطرائقمايدؼـةميفماظرتبقةمواإلرذادماظـػليماالجؿؿاسيم،موعـعًامالدؿكدامماظعـفماىلديم

وتأطقدًامظؾالشاتـاماظوزارؼةماظلابؼةمحولمعـعماظضربميفماٌدارسمعفؿامطاغتماظدواسيم.مواظؾػظيمباسؿؾارػؿامعنماألداظقبمشريماظرتبوؼةم

ؼطؾبمإظقؽمماالظؿزاممباظؾالشاتم.ممواألدؾابمٌامهلذهماظعؼوبةمعنمآثارمدؾؾقةمسؾىماظطالبموعامؼرتطهميفمغػودفممعنماغطؾاساتمدقؽةم

.ماظوزارؼةماظلابؼةمواظؿأطقدمسؾىمعضؿوغفام،موؼعؿربمعدؼروماٌدارسمعلؽوظنيمسنمحلنماظؿطؾقق

مم12/10/2017تارؼخمم(2/1)6037/543اظؽؿابماظوزاريمرضمممممممممممممممممممم

ماظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظلابؼةمخبصوصمعـعمادؿكدامماظضربمبؽاصةمأذؽاظهموضرورةمادؿكدامماألداظقبماظرتبوؼةماظؾدؼؾةم:اٌؿضؿن

اديماٌدردةموتشفقعفممسؾىماظدرادةم،موؼعؿربمعدؼروماٌدارسمعلؤوظنيمسنمحلنمتطؾققمضراراتمعـعمم(ظؾؿالعقذماظطؾؾةمم)اىاذبةم

.ماظضربميفماٌدارس

مم25/9/2018تارؼخمم(4/13)5211/543ماظوزاريمرضمماظؽؿابممممممممممممممممممم

ماظؿأطقدمسؾىماظؾالشاتماظلابؼةممحولمعـعمادؿكدامماظضربميفماٌدارسممبكؿؾفمأذؽاظهموضرورةمادؿكدامماألداظقبمم:اٌؿضؿنم

اديماٌدردةموتشفقعفممسؾىماظدرادةم،موؼعؿربمعدؼروماٌدارسمعلؤوظنيمسنمحلنمتطؾققمم(ظؾؿالعقذماظطؾؾةمم)اظرتبوؼةماظؾدؼؾةماىاذبةم

.مضراراتمعـعماظضربميفماٌدارسم

م.مم2022-مم2021اظدظقلماظؿدرؼيبماظرتبويمالمظؾعـفم أصدرتموزارةماظرتبقةمممممممممممممم

اغطالضًامعنمحرصموزارةماظرتبقةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلورؼةمسؾىمتوصريمبقؽةمتعؾقؿقةمآعـةمعنمخاللمتؼدؼممأداظقبمبدؼؾةمموذظكم

ظؾعؼابمتؿفلدمطأدؾوبموعـفجمحقاتيموعفاريمدائممظدىماٌعؾؿنيمممبامؼلفمميفمخؾقمجقلمخاٍلمعنماظعـفموآثارهموتؾعاتهماظلؾؾقةمووضعم

متمإسدادمػذاماظدظقلماٌؿضؿنماٌفاراتمواألغشطةم.مغفجممشوظيمتربويمضائممسؾىمعراساةمحؼوقماظطػلموعصؾقةماظطػلماظػضؾى

.مواالدرتاتقفقاتماظيتمتلاسدماٌعؾؿنيميفماظؿعاعلمععمعظاػرماظعـفممبراحلماظؿعؾقممطاصة



 

 56 

 

 
 

                           المحتوى ت

 (االجت فعي / النفسي  ) لم رمد الفصميلتقرير ان وذج  1

 (االجت فعي/النفسي) االختصفصي لإلرمفد لم وجه التقرير الفصمين وذج  2

 .ن وذج  بطفقة ال رمد  لرصد حفالت العنف ري ال دارس 3

 .ن وذج بطفقة ال وجه االختصفصي لإلرمفد لرصد حفالت العنف ري ال دارس 4

 ن وذج  بطفقة رئيس دائرة البحوث لرصد حفالت العنف ري ال دارس 5

 .ن وذج بطفقة ال وجه االختصفصي لإلرمفد لرصد  جفلس أوليفء األ ور 6

 ن وذج  بطفقة ال رمد النفسي واالجت فعي لرصد  جفلس أوليفء األ ور 7

 ن وذج  بطفقة رئيس دائرة البحوث لرصد  جفلس أوليفء األ ور 8

 ن وذج الالئحة التقي ية ألداء ال رمد النفسي واالجت فعي 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممحق
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انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انسٕسٌخ  

ٔصاسح انتشثٍخ          

         يذٌشٌخ انتشثٍخ 

          دائشح انجحٕث

 
 انتقشٌش انشٓشي

 (االجتًبػً / انُفسً  )نهًششذ 

 

   و  2         – 2نهؼبو انذساسً                      (               )انفصم انذساسً :                       انشٓش 

: ...........................................................    اسى انًششذ انثالثً : ......................... انًُطقخ انتؼهًٍٍخ  : ..................... يانًجًغ انتشثٕ: .....................       انًحبفظخ 

: .............................................. اسى انًذسسخ : ....................................  سقى انجٕال : ....................... ْبتف انًُضل : ......................... االختصبص اإلسشبدي 

: ..................................      ْبتف انًذسسخ : ...........................................................                ػُٕاٌ انًذسسخ : ...................................... انًشحهخ انتؼهًٍٍخ 

 : ................................................ انًششف ػهٍٓى  (انطهجخ/انتاليٍز)ػذد : ............... ػذد انُشؼت انصفٍخ انًششف ػهٍٓب 

 

 :ركش  ْى ثُٕد انخطخ اإلسشبدٌخ انتً َُفزد فً انًذسسخ-  ٔالًال 

 

 :انصؼٕثبد األكثش شٍٕػبًال انتً تٕاجّ ػًم انًششذ فً انًذسسخ - ثبٍَبًال 

 

 :فً انًذسسخ  (انطهجخ/انتاليٍز)انًشكالد األكثش شٍٕػبًال انتً ٌؼبًَ يُٓب - ثبنثبًال 

 يالحظبد ثُٕد انخطخ اإلسشبدٌخ د

1 

  

2   

3   

 انًقتشحبد انصؼٕثخ د

1 

  

2   

3   

انزٌٍ  ( انتاليٍز–انطالة )ػذد  َٕػٓب انًشكهخ د

 ٌؼبٌَٕ يٍ ْزِ انًشكهخ

انكهً  ( انتاليٍز–انطالة )ػذد 

 فً انًذسسخ

 انًقتشحبد انُسجخ انًئٌٕخ نهًشكهخ

1 

      

2       
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 :انذٔساد انتذسٌجٍخ ٔٔسش انؼًم ٔاألَشطخ ٔانفؼبنٍبد انتً شبسك فٍٓب انًششذ خالل انشٓش- ساثؼبُ 

 

 :يقتشحبد انًششذ نتطٌٕش انؼًهٍخ اإلسشبدٌخ انتشثٌٕخ - خبيسبًال 

 

       

  و                                                                                                         2:             /       /            تبسٌخ 

     

 :                                         اسى يذٌش انًذسسخ  :                                                                                                                          اسى انًششذ 

 :انتٕقٍغ ٔختى انًذسسخ :                                                                                                                       انتٕقٍغ       

 

 

 

 

 

 

 

: ٌُرفق مع التقرٌر اآلتً :  مالحظة

 .إن وجدت  (ورقٌاًا أو إلكترونٌاًا )األعمال أو االنجازات اإلرشادٌة الممٌزة  .1

 .لرصد حاالت العنف فً المدارس  (االجتماعً/النفسً)بطاقة المرشد  .2

  .(تُرفق مع التقرٌر قبل نهاٌة كل فصل دراسً)لرصد مجالس أولٌاء األمور  (االجتماعً/النفسً)بطاقة المرشد  .3

  . المشارك فٌهاصورة عن القرار أو الكتاب أو البالغ الوزاري  للدورة التدرٌبٌة أو ورشة العمل  .4

 

 

 

 يالحظبد سقى انجالؽ  ٔ انكتبة انًذح انتبسٌخ انجٓخ انًُفزح ػُٕاٌ انُشبط د

1       

2       

3       

 يالحظبد انًقتشح د

1 

  

2   

3   
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انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انسٕسٌخ  

ٔصاسح انتشثٍخ           

 انتشثٍخيذٌشٌخ          

           دائشح انجحٕث

 

 

 (االجتًبػً/انُفسً)تقشٌش انًٕجّ االختصبصً نإلسشبد 

   و  2 -         2نهؼبو انذساسً        (              )انفصم انذساسً 

: االختصاص اإلرشادي في التوجيه ........................  .: ...............اسم الموجه االختصاصي لإلرشاد .... ...........: .......المحافظة 

......... ....: .......عدد المدارس المشرف عليها ............. .............: .........رقم الجوال . ..........................: ...رقم الهاتف ...................... 

: عدد المرشدين االجتماعيين المشرف عليهم : ........... عدد المرشدين النفسيين المشرف عليهم : .................. لمرشدين المشرف عليهم الكلي لعدد ال

  .: ........................عدد الجوالت الميدانية المنفذة .........

 :ركش  سًبء ثالثخ يششذٌٍ يتًٍضٌٍ -  ٔالًال 

 

 :ركش  سًبء ثالثخ يششذٌٍ يقصشٌٍ - ثبٍَبًال 

 

 :انصؼٕثبد األكثش شٍٕػبًال انتً تٕاجّ انًششذٌٍ حست  ًٍْتٓب- ثبنثبًال 

 

 :فً انًذاسط  حست تكشاسْب (انطالة/انتاليٍز)انًشكالد األكثش شٍٕػبًال انتً ٌؼبًَ يُٓب - ساثؼبًال 

 انًقتشحبد َٕع انتًٍض اسى انًذسسخ انجٕال/ انٓبتف  اسى انًششذ د

1 
     

2      

 انًقتشحبد َٕع انتقصٍش اسى انًذسسخ انجٕال/ انٓبتف  اسى انًششذ د

1 
 

 
   

2      

 د
 انًقتشحبد َٕع انصؼٕثخ

1   

2   

 َٕػٓب انًشكهخ د
انزٌٍ  ( انتاليٍز–انطالة )ػذد 

 ٌؼبٌَٕ يٍ ْزِ انًشكهخ

 ( انتاليٍز–انطالة )ػذد 

 انكهً ثبنًذاسط
 انًقتشحبد انُسجخ انًئٌٕخ نهًشكهخ

1 
      

2       
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 : ْى انصؼٕثبد انتً تحتبج إنى ثٍبٌ انش ي فٍٓب- خبيسبًال 

 

 : ْى االَجبصاد اإلسشبدٌخ فً انًذاسط - سبدسبًال 

 

 :انذٔساد انتذسٌجٍخ  ٔ ٔسش انؼًم ٔاألَشطخ ٔانفؼبنٍبد انتً َُفزد ثًشبسكخ انًٕجٍٍٓ االختصبصٍٍٍ ٔ انًششذٌٍ خالل انفصم انذساسً - سبثؼبًال 

 

 :يقتشحبد نتطٌٕش انؼًهٍخ اإلسشبدٌخ انتشثٌٕخ - ثبيُبًال 

       

  و     2:             /       /         تبسٌخ 

 انسٍذ يذٌش انتشثٍخ:                                                                                                                         اسى انًٕجّ االختصبصً نإلسشبد 

 :               انتٕقٍغ 

 

 : اآلتية ع ال ررقفت / معبة اإلرمفد النفسي واالجت فعي/دائرة البحوث – ُيرسل التقرير كل مهرين  رة إلى   ديرية التربية :  مالحظة
 .إن وجدت  (ورقيفًا أو إلكترونيفًا )األع فل أو االنجفزات اإلرمفدية ال  يزة  .1

 .لرصد حفالت العنف ري ال دارس  (االجت فعي/النفسي)بطفقة ال وجه االختصفصي لإلرمفد  .2
 (ُتررق  ع التقرير قبل نهفية كل رصل)لرصد  جفلس أوليفء األ ور  (االجت فعي/النفسي)بطفقة ال وجه االختصفصي لإلرمفد  .3

 د
 انًقتشحبد َٕع انصؼٕثخ

1   

2   

 يالحظبد انًذح َٕع اإلَجبص د

1    

2    

سقى انجالؽ  ٔ انقشاس  انًذح انتبسٌخ انجٓخ انًُفزح ػُٕاٌ انُشبط د

 انٕصاسي 

 يالحظبد

1       

2       

3       

 يالحظبد انًقتشح د

1   

2   
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لرصد العنف ري المدارس ترسل شيريًا إلى مديرية ( االجتماعي/النفسي )ىذه البطاقة مخصصة لمممرشد  (1  )
يقوم مدير المدرسة بملء البطاقة  (اجتماعي/نفسي )الموجو االختصاصي لإلرشاد وري حال عدم وجود مرشد/  داررة البحوث–التربية 

رساليا إلى مديرية التربية   . داررة البحوث–وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ذمنوذجذبطاضةذادلرذدذظرصدذحاالتذاظعـفذيفذادلدارس

 

 الجميورية العربية السورية
      وزارة التربية

  ...................:مديرية التربية ري محارظة
 :............................................اسم المدرسة

 م2......  /......  / ........ التاريخ

 ري المدارس (الطالب/التالميذ)                          بطاقة المرشد لرصد حاالت العنف ضد 

 ت

)نوع العنف 
جسدي
/

نفسي
تاريخ حدوثو (
القارم بفعل العنف 

 

سبب حدوث 
العنف
 

)أثر العنف عمى 
التمميذ
/

الطالب
اإلجراءات المتخذة  (
من قبل المرشد
اإلجراءات المتخذة 

 

من قبل إدارة 
المدرسة
 

1        

2        

3        

4        

 اسم مدير المدرسة                                                                (االجتماعي/النفسي)اسم المرشد 
        التوقيع                                                                                         التوقيع
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 لرصد حاالت العنف و ترسل (االجؿؿاسي/اظـػلي)ظإلرذادمىذه البطاقة مخصصة لمموجو اإلختصاصي  (2 )

 .شعبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي/ داررة البحوث–إلى مديرية التربية / شيريًا من الموجو االختصاصي لإلرشاد  داررة البحوث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ذظرصدذحاالتذاظعـفذ(االجتؿاسي/اظـػدي)منوذجذبطاضةذادلوجهذاالختصاصيذظإلرذادذذ

 

 الجميورية العربية السورية
      وزارة التربية

  ...................:مديرية التربية ري محارظة
 شعبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي/داررة البحوث

 م2......  /......  / ........ التاريخ

 ري المدارس (الطالب/التالميذ)بطاقة الموجو لرصد حاالت العنف ضد                           

 

 ت

نوع العنف 
(

جسدي
/

نفسي
) 

عدد حفالت العنف
 

تفريخ حدوثه
القفئم بفعل العنف 

سبب حدوث العنف 
)أثر العنف عمى  

التم يذ
/

الطفلب
اسم ال درسة (
ال نطقة التعمي ية 

 

(
ال ج ع التربوي
) 

اإلجراءات ال تخذة  ن قبل 
صي

صف
ال وجه االخت

 
لمإلرمفد
 

1          

2          

3          

4          

 ................اسم رريس شعبة اإلرشاد .............            (االجتماعي/النفسي)اسم الموجو االختصاصي لإلرشاد 
        التوقيع                                                                      التوقيع
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ظرئقسمدائرةماظؾقوثميفمعدؼرؼةماظرتبقةمظرصدماظعـفميفماٌدارسمتردلمذفرؼًامعنمىذه البطاقة مخصصة  (3 )

 بيدف دراسة أسباب حاالت .(االجؿؿاسي/اظـػلي)دائرةماإلرذادم/عدؼرؼةماظؾقوث-مدائرةماظؾقوثمإديماإلدارةماٌرطزؼة-معدؼرؼةماظرتبقة

 . العنف ووضع الخطط اإلرشادية العالجية والوقارية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الجميورية العربية السورية

      وزارة التربية

  ...................:مديرية التربية ري محارظة
     داررة البحوث

 م2......  /......  / ........ التاريخ

 ري المدارس (الطالب/التالميذ)بطاقة داررة البحوث لرصد حاالت العنف ضد                           

 

 ت

نوع العنف 
(

جسدي
/

نفسي
) 

عدد حفالت العنف
 

تفريخ حدوثه
القفئم بفعل العنف 

سبب حدوث العنف 
)أثر العنف عمى  

التم يذ
/

الطفلب
اسم ال درسة (
ال نطقة التعمي ية 

 

(
ال ج ع التربوي
) 

اإلجراءات ال تخذة  ن قبل 
 ديرية التربية 
/

دائرة 
البحوث
/ 

1          

2          

3          

4          

 ................اسم مدير التربية.............                                                 اسم رريس داررة البحوث 
        التوقيع                                                                      التوقيع

 

ذيفذادلدارسذ(اظطالب/اظتالعقذذ)منوذجذبطاضةذدائرةذاظبحوثذظرصدذذحاالتذاظعـفذضد
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 ري المدارس ظرصدمذباظسمأوظقاءماألعور (االجتماعي/النفسي ) ىذه البطاقة مخصصة لممرشد /1/بطاقة رقم  

 .الموجو االختصاصي لإلرشاد / شعبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي/ داررة البحوث–ترسل إلى مديرية التربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ذمنوذجذبطاضةذادلرذدذظرصدذجماظسذأوظقاءذاألعور

 

 الجميورية العربية السورية

      وزارة التربية
 ...............   مديرية التربية ري محارظة

 لرصد مجالس أولياء األمور  (االجتماعي/النفسي)بطاقة المرشد 

 :.................الفصل الدراسي..........العام الدراسي...........رقم الياتف:.........اسم المدرسة...........            اسم المرشد

عددالشعب  ت
الصفية 
 بالمدرسة

عدد الطالب 
التالميذ ري /

 المدرسة

عدد الحاضرين  
ري مجالس أولياء 

 األمور

الصعوبات األكثر شيوعًا  
ري عقد مجمس أولياء 

 األمور

دور المرشد ري 
مجمس أولياء 

 األمور

مقترحات لتطوير مجالس 
 أولياء األمور

1       

2       

3       

4       

 اسم مدير المدرسة                                                                (االجتماعي/النفسي)اسم المرشد 
        التوقيع                                                                                         التوقيع
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ظرصدمذباظسمأوظقاءم (االجتماعي/النفسي ) ىذه البطاقة مخصصة لمموجو االختصاصي لالرشاد /2/بطاقة رقم        

 .االجتماعي / شعبة اإلرشاد النفسي /  داررة البحوث– ري المدارس ترسل إلى مديرية التربية األعور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الجميورية العربية السورية

      وزارة التربية
 :...........   مديرية التربية ري محارظة

 بطاقة الموجو االختصاصي لإلرشاد لرصد مجالس أولياء األمور

 ..........    رقم الياتف.........العام الدراسي.......الفصل الدراسي.........المجمع التربوي......        اسم الموجو

عدد المدارس  ت
 المشرف عمييا

عدد الطالب 
التالميذ ري /

 المدارس

عدد الحاضرين 
ري مجالس أولياء 

 األمور

الصعوبات األكثر 
شيوعًا ري عقد 

 مجمس أولياء األمور

دور الموجيين 
االختصاصيين لإلرشاد ري 

 مجمس أولياء األمور

مقترحات لتطوير 
 مجالس أولياء األمور

1       

2       

3       

4       

                                                                اسم الموجو االختصاصي لإلرشاد
                                                                           التوقيع

 

ذمنوذجذبطاضةذادلوجهذظرصدذجماظسذأوظقاءذاألعور

 



 

 66 

 

 (رريس شعبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي- داررة البحوث-  ىذه البطاقة مخصصة لمديرية التربية/3/بطاقة رقم     
االجتماعي ، وتررق مع / داررة اإلرشاد النفسي /  مديرية البحوث– ري المدارس ترسل إلى وزارة التربية ظرصدمذباظسمأوظقاءماألعور

 .التقرير الفصمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الجميورية العربية السورية

      وزارة التربية
 :...........   مديرية التربية ري محارظة

 بطاقة داررة البحوث  لرصد مجالس أولياء األمور

 .........     رقم الياتف....................العام الدراسي.................الفصل الدراسي...................     اسم رريس شعبة اإلرشاد

عدد  ت
المدارس ري 
 المحارظة

عدد الطالب 
التالميذ ري /

مديرية 
 التربية

عدد الحاضرين ري 
مجالس أولياء 

 األمور ري المدارس

ممخص عن دور الموجيين 
النفسي )االختصاصيين لإلرشاد 

والمرشدين النفسيين  (واالجتماعي
 واالجتماعيين

الصعوبات 
األكثر شيوعًا 
ري عقد مجمس 
 أولياء األمور

مقترحات لتطوير 
مجالس أولياء 

 األمور

1       

2       

3       

4       

  رريس شعبة اإلرشاد                                                                           رريس داررة البحوث

  التوقيع                                                                                          التوقيع

 

ذمنوذجذبطاضةذدائرةذاظبحوثذظرصدذجماظسذأوظقاءذاألعور
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الجميورية العربية السورية  

وزارة التربية              
مديرية البحوث             

 االجتماعي/داررة اإلرشاد النفسي    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

المعيار المجال 
رقم 

العبارة 
مؤشرات األداء 

 مستوى األداء

 ممتاز جيد جداً  جيد متوسط ضعيف

1 2 3 4 5 

 اإلداري
(45) 

 درجة

إدراك أىمية 
األنـظـمـة 
والقوانين 
ري العمل 
 اإلداري

      .يمتزم بأوقات الدوام المدرسي  -1
      .يمتزم باألنظمة والقوانين -2
      . يعد التقارير اإلرشادّية الدورية -3

4- 
ُيرسل التقارير اإلرشادّية لمموجو االختصاصي لإلرشاد ري الوقت 

 .المحدد ليا
   

 
 

5- 
يمتزم بحضور االجتماعات الدورّية لممرشدين مع الموجو 

 .االختصاصي لإلرشاد
   

 
 

      .يمتزم بالدورات التدريبّية المرشح لحضورىا -6
      .يتعاون مع الجياز اإلداري لتحقيق أىداف العممّية اإلرشادّية -7
      .يتعاون مع الجياز التدريسي لتحقيق أىداف العممّية اإلرشادّية -8
      .يبني عالقة إيجابية بين المدرسة والمجتمع المحمي -9

 الدرجة المستحقة لممجال اإلداري
 

 

 

 

 التقديــــــــر

 300- 253ممتاز 

 252- 205جيد جداً 

   204- 157جيد  

 156- 109متوسط 

 108  - 60ضعيف 

 (االجتمـاعـي/ النفســي)الالئحة التقييمّية  ألداء المرشــد 
 

      

 

 

رقم :................ اسم المرشد الثالثي:......................... اسم المدرسة:  ............. المحافظة 

 م  2    -     م 2العام الدراسي         :............................... االختصاص:................ الهاتف

 :..........................................................    عنوان المدرسة (           )الفصل الدراسي  
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المعيار لمجال ا
رقم 

العبارة 
مؤشرات األداء 

 مستوى األداء

 ممتاز جيد جداً  جيد متوسط ضعيف

1 2 3 4 5 

التخطيط 

(55) 

 درجة

 

ة ـــــــرؤيالــ
ة  ـــحـواضال

درة ــــق الـــو
عمى 

التخطيط 
ير ـــطوــلت

ل ــــمــعـــ ال

 اإلرشادي

      . يتعرف عمى أحوال المتعممين الصحّية -10

      .يتعرف عمى أحوال المتعممين النفسّية -11
      .يتعرف عمى أحوال المتعممين االجتماعّية -12
      .يتعرف عمى أحوال المتعممين التحصيمّية -13
      . يتمتع بقدرات تخطيطية ممتازة -14
     .  ري المدرسةة اإلرشاديالخطة أىداف َيحدد -15
      يضع الخطة اإلرشادّية المناسبة مع حاجات المتعممين -16
      . (إيجابياتيا وسمبياتيا)يراجع الخطة اإلرشادّية بـــ  -17
      .ُيحّضر حصص التوجيو الجمعي لممتعممين -18
      .يُّعد الخطط العالجّية لمبرامج اإلرشادية ورق األسس العممية -19
      .ٌيقدم مقترحات لتطوير العممّية اإلرشادّية -20

  الدرجة المستحقة لمجال التخطيط

الشــخصي 
 واألخــالقي

(75) 

 درجة

االلــتــــزام 
بأخالقيات 
المـــينـــة 
والــقـــــدوة 
لــغـــيــــره 
مــــــن 

المحيطين 
 بـو

      . يتمتع بمظير الرق  -21

      .يتصف بشخصية متزنة -22
      .يتمتع بالثبات االنفعالي -23
      .يتميز بصفة الصدق ري عالقاتو مع اآلخرين  -24
      .يتسم باإلخالص ري سبيل نجاح عممو -25
      .يتمتع بالصبر لحل مشكالت اآلخرين -26
      .يصغي لآلخرين باىتمام  -27
      .(الجاذبية و بشاشة الوجو)يتصف بـ  -28
      .يتصف بالمرونة ري التعامل  -29
      .يحارظ عمى سرية المعمومات الخاصة باآلخرين -30
      .يبني عالقات إيجابية مع إدارة المدرسة -31
      (المدرسين/المعممين)يبني عالقات إيجابية مع  -32
      .يبني عالقات إيجابية مع المتعممين -33
      .يبني عالقات اإليجابية مع أولياء األمور -34
      .ُيحارظ عمى العالقات اإليجابية مع المجتمع المحمي -35

  الدرجة المستحقة لممجال الشــخصي واألخــالقي
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المعيار لمجال ا
رقم 
العبارة 

مؤشرات األداء 

 مستوى األداء

 ممتاز جيد جداً  جيد متوسط ضعيف

1 2 3 4 5 

الميني 
 والتربوي

(125) 

 درجة

 

 

 

امتالك  
القدرة عــمى 
الــقيــــام 

بالــعــمـمـــيـًـــة 
 اإلرشــــــادًيــــــة 

 

 

      .ينظم السجالت اإلرشادية بالشكل المناسب -36

      .يراعي الدقة والوضوح ري تسجيل البيانات ضمن السجالت اإلرشادية -37
      . ينفذ الخطة اإلرشادية ورق األىداف المخطط ليا -38
      .يجري التعديالت لمخطة اإلرشادية ورق نتارج تقييميا بشكل دوري -39
      .يساعد المتعممين المستجدين عمى التكيف المدرسي -40
      .يساعد المتعممين عمى اكتشاف قدراتيم وميوليم واىتماماتيم -41

42- 
يساىم ري نشر ما حصل عميو من معمومات وميارات إرشادية بين 

 .زمالرو المرشدين
   

 
 

      .يعمل عمى تزويد المتعممين بميارات االستعداد لالمتحان -43

44- 
عمى اكتشاف المتعممين ذوي القدرات  (المدرسين/ المعممين)يساعد 
 .الخاصة

   
 

 

      .يتابع حاالت المتعممين المتفوقين من خالل السجالت الخاصة بيم -45
      .يتابع حاالت المتعممين ذوي اإلعاقة من خالل السجالت الخاصة بيم -46
      .يتابع حاالت اإلرشاد الفردي ويدونيا ري سجل اإلرشاد الخاص بيا -47

      .ُينفذ جمسات اإلرشاد الجماعي ويدونيا ري السجل الخاص بيا -48
      ينفذ حصص التوجيو الجمعي لممتعممين -49
      .عند الحاجة  (لممدرسين/ لممعممين )يقدم االستشارة  -50
      . يقدم االستشارة لإلداريين -51
      .ُيشرك أولياء األمور ري حل مشكالت المتعممين المختمفة -52
      .يستثمر األنشطة الالصفية ري تحقيق  أىداف العممية اإلرشادّية -53
      . يساىم ري إجراء الدراسات والبحوث التي يتطمبيا عمل المرشد -54
      . يوجو المتعممين نحو الدراسة المناسبة لقدراتيم -55
      .يساعد المتعممين عمى التخطيط لمينة المستقبل -56

57- 
ُينوع ري استخدام الطرارق واألساليب المستخدمة ري العممية 

 . اإلرشادية
   

 
 

      . يستخدم الفنيات التي تتطمبيا  العممية اإلرشادية -58
      .يتعامل بفعالية مع األزمات الطاررة ورق المقتضيات -59
      . يتقن الميارات األساسية لمحاسب اآللي -60

  الدرجة المستحقة لممجال الميني والتربوي
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            (                 )ير ـــــدــقـــتـــــال          (                                       )ًة ــــابـــــكت  (         )ًا ــة  رقمــة المستحقـــدرجــــال

 : (االجتماعــــي/النفســـي )مالحظـــات الموجـــو االختصــاصـــي لإلرشــــــاد  

 ........................................................................................................................................................... :اتـاإليجابي- 

 .........................................................................................................................................................   :اتـالسمبي  - 

 :.............................................................................................................................................................المقترحـات- 

 : التوقيع....: ....................................        اسم الموجو االختصاصي لإلرشاد            .م 2       /   /خ    ـــــــالتاري          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ذ25)غدخًةذؼؽػيذظتؼققمذذ(25)سؾىذحيتويذذ(ذاالجتؿاسي/اظـػدي)اظالئحةذاظتؼققؿّقةذألداءذادلرذدذطلذدصرتذعنذذ:ةعالحظ

:ذُتــوزعذطاآلتيورضاتذعؾوغةذأربعذعرذدًاذوطلذغدخةذعؽربـةذسؾىذ

 

النسخة ذات ) ُترسل  ع التقرير الفصمي/ دائرة اإلرمفد النفسي واالجت فعي/  ديرية البحوث  -نسخة لوزارة التربية- 1
. (المون األبيض

.  (االجت فعي/ النفسي) نسخة لم وجه االختصفصي لإلرمفد- 2
.             (االجت فعي/النفسي)معبة اإلرمفد / نسخة لدائرة البحوث - 3
  .يحتفظ بهف ري  كتبه (االجت فعي/النفسي)نسخة لم رمد- 4
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ذدائرةذاإلرذادذاظـػديذواالجتؿاسي-ذذعدؼرؼةذاإلذرافذاظرتبوي–وزارةذاظرتبقةذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


