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                 مقدمة 

اأن  التحول الكبري الذي متر به املجتمعات ب�سفٍة عامة  ,وجمتمعنا العربي ب�سفة خا�سة قد األقى بظالله على 
زيادة امل�سوؤولية الجتماعية على القائمني على امور تربية النا�سئة  واأ�سبحت امل�سوؤوليات لدى اجلميع وا�سحة يف 
اإعداد اأجيال وابناء الوطن  ملواجهة هذا التحول على اأ�سا�س من القيم احلميدة املنبثقة عن قيم املجتمع وعاداته 

وتقاليده الأ�سيلة .

وحتقيق  لطالبها  �ساملة  رعاية  لتوفري  البناء  تربية  م�سوؤولية  املجتمع  اليها  عهد  تربوية  كموؤ�س�سة  واملدر�سة   
الندماج والتكامل مع الأ�سرة واأولياء الأمور. 

كما ان  املدر�سة هي جمتمع م�سغر ت�سم بني جنباتها العديد من الطالب املتغايرين يف امناط ال�سلوك والعادات 
ال�سلوك  الهائل يف مظاهر  التغري  , اىل جانب  والحتياجات  والرغبات  وامليول والجتاهات  والثقافات واخلربات 
واملمار�سات بني الطلبة والتي ا�سبحت امرا واقعا للتنوع الثقايف الذى تعي�سه جمتمعاتنا باعتبارها لي�ست مبعزل 
عما يعي�سه العامل قاطبة وامتالك هذه الفئة العمرية لكل مهارات ومقومـات التعامل والتفاعل ال�سريع مع تقنيات 
هذا الع�سر من تكنولوجيا والتي افرزت مظاهر �سلوكية جديدة وخمالفة لقيم هذه املجتمعات واأمناط حياتها اىل 

جانب تنامي حاجات الطلبة ورغباتهم .

للتعبري عن م�ساعره  املتعلم   ت�ساعد  التوجيه اجلمعي  كونه و�سيلة  اإىل الخذ مبو�سوع  ومن هنا دعت احلاجة 
الدرا�سي  اليوم  خالل  امل�سكالت  من  كثري  من  ووقايتهم  املتعلمني  مل�ساعدة   هامة  و�سيلة  انه  كما  واهتماماته 
واملواقف احلياتية  املختلفة, كما يتيح فر�سا للتعامل مع اكرب عدد ممكن من املتعلمني ويعمل على زيادة الثقة بني 
الخت�سا�سي الجتماعي واملتعلمني باعتباره اداة ا�سا�سية يف كل عمليات التوجيه والإر�ساد الجتماعي باملدار�س , 

فكان لزاما دعم امليدان الرتبوي بهذا الدليل لي�سبح موجها ورافدا  يحدد الهداف وي�سحح امل�سارات . 

ومن هنا اأ�سبح التوجيه اجلمعي بكافة �سوره واأ�سكالـه �سرورة ويجب ان ميار�سها الخت�سا�سى الجتماعى داخل 
املدر�سة مع طالبه او خارجها فى اطار علمى ومهنى مقنن .

ولقد احتوى الدليل على مفاهيم نظرية توفر القاعدة العلمية للممار�سة , من حيث التعريف بالتوجيه اجلمعى  
واأهدافه واأهميته  ومزاياه ثم برنامج  التوجيه اجلمعي  واملبادئ ال�سا�سية يف تطبيقه  

التوجيه الجمعي في المجال المدرسي

   مفهوم  التوجيه الجمعي : 

هو جمموعه اجلهود الرتبوية املبذولة من قبل فريق العمل الرتبوي باملدر�سة وي�سم �سل�سلة منظمه من 
املو�سوعات التي حتدث تاأثريا مبا�سرا يف �سخ�سية الطالب باأ�ساليب تربوية متعددة الأغرا�ض .

كما يق�سد به تلك الأوجه من اخلربات الرتبوية التي يح�سل من خاللها الطلبة على معلومات خا�سة 
ي�ستخدمونها يف حل م�سكالتهم و تهدف اإيل م�ساعدة الطلبة لتخطيط وتنفيذ خططهم املالئمة ، وحتقيق 
قدر اأكرب من التكيف يف حياتهم. كما انها تهدف اإىل حتقيق التن�سئة الجتماعية ال�سليمة للمتعلمني عن 
من  ليتمكنوا  واإمكاناتهم   قدراتهم  بتوظيف  ال�سليمة  والجتاهات  واملعارف  املهارات  اإك�سابهم  طريق  
مواجهة م�سكالتهم  والتعرف على الفر�ض املتاحة ليتعلموا اتخاذ القرارات وحتديد الختيارات  يف �سوء 

معرفتهم لأنف�سهم  حتى ي�سبحوا اكرث قدرة على التوافق مع املواقف احلياتية .

ولي�ض التوجيه اجلمعى عملية قائمة بذاتها لها حدود خا�سة بل هي عمليات ونظم ومبادئ ت�سري جنبا اإىل 
جنب مع العملية التعليمية ، وتعاونها وت�سد من اأزرها وتعمل معها على حتقيق الهدف املن�سود فالتوجيه 
مبعناه العام هو النهو�ض بالعملية التعليمية ومبعناه اخلا�ض هو رعاية الطالب بتقدمي خدمات منتظمة 

ت�ساعده على اأن يبلغ اأق�سى ما ميكن اأن يبلغه من النمو والتكامل يف �سخ�سيته.
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يحقق التوجيه اجلمعى العديد من االهداف الرتبوية واالجتماعية والنف�سية للمتعلم  ومنها :

•  اإك�ساب الطالب الجتاهات ال�سلوكيه ال�سليمة.	

• تعويد الطالب على احرتام النظم العامة داخل املجتمع املدر�سي وخارجه وتقدير قيمة 	
العمل والإنتاج وتنمية الإح�سا�س بامل�سوؤولية وروح النتماء لديه.

• وقاية الطالب من النحراف وحتديد الأ�سباب الكامنة وراء م�سكالته.	

• م�ساعدة الطالب على تفهم نف�سه فهماً �سليماً وم�ساعدته على ا�ستغالل اإمكانياته اإيل 	
اأق�سي حد ممكن .

• م�ساعدة الطالب على اأن يتخذ لنف�سه اأهدافاً واقعية تتفق وقدراته واأن ي�سع خطة �سليمة 	
لتحقيق هذه الأهداف لنف�سه اأو لبيئته.

• م�ساعدة الطالب على تفهم احلياة واملجتمع الذي يعي�س فيه , ومعاونته على اختيار نوع 	
التعليم الذي يتفق مع اإمكانياته من ناحية وخ�سو�سية املجتمع من ناحية اأخرى لي�سعد 

نف�سه وي�ساهم يف تنمية جمتمعه.

•   تعويد الطالب على النظره النقدية ال�سحيحة للم�سكالت التي ت�سادف م�سرية 	
حياته والتعامل معها .

• تزويد الطلبة باملعلومات والبيانات التي ت�سهل وت�سري عملية اتخاذ القرارات وال�سلوك	

•  يعمل التوجيه اجلمعي على مواكبة احلاجات املتغرية يف املجتمع ويوؤدي العمل اجلماعي 	
اإيل ك�سب ثقة الأفراد بع�سهم ببع�س, ويوؤدي اإىل �سعورهم بالنتماء وتقوية ال�سعور 

بالتما�سك وتنمية القدرات الفردية على العمل البناء والعمل التعاوين.
• حت�سني القدرات التي يحتاجها الفرد حلل م�سكالته عن طريق تهيئة الظروف ال�سرورية لهذا التح�سني 	

فالن�ساطات التي يت�سمنها برنامج التوجيه اجلمعي والتي يتم اإعدادها للمجموعة املنظمة من الطلبة التي 
ت�ستهدف م�ساعدتهم على اإكت�ساب اخلربات التي يحتاجون اإليها لتخطيط حياتهم ال�سخ�سية

• يوجه الطلبة اىل الهتمام باحلياة العامة وق�سايا املجتمع والح�سا�س بامل�سوؤولية 	
الجتماعية

• ي�ساعد الطلبة على اأن يتخذوا لأنف�سهم اأهدافاً حقيقية واقعية	
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أهداف التوجيه الجمعي :

على  تعمل  التي  الهامة  الو�سائل  بني  من  كونه  ياأتي   اجلمعي  التوجيه  مبو�سوع  االهتمام  ان 
حتقيق االتي :

لماذا التوجيه الجمعي ؟

 يتيح للطلبة فر�سا للنقا�س و  تبادل الآراء والأفكار والتو�سل 
اإيل مقرتحات عملية حول بع�س الق�سايا وامل�سكالت .

يتيح للطلبة جمالت لربط م�سكالتهم 
بحاجاتهم ال�سخ�سية فعن طريقه  تقدم 

امل�ساعدة للطالب حيث يتمكن من م�ساركة 
الآخرين يف ايجاد احللول  مل�سكالته

انه من اف�سل الو�سائل والطرق 
بالن�سبة للحالت التي تقاوم العالج 

الفردي وتتحفظ ول ت�سعى اأو 
تتعاون يف حل امل�سكلة. 

يتعلم الفرد من اجلماعة جوانب كثرية 
فهي تك�سبه مزيداً من الثقة بالذات 
وت�سفي عليه روح التعاون والتفاعل 

والن�سجام مع الآخرين. 
�سوره حيه واقعية لنقل 

امل�سكالت الجتماعية اإىل 
مواقف حياتية فتك�سب 

الطالب مرونة ال�سلوك 
الجتماعي  قبل تطبيقه 

عملياً.  املناق�سة اجلماعية ملو�سوع م�سرتك 
تقلل من اخلوف وت�سعر بالأمن 
فتتيح فر�س التنفي�س والتفريغ 

النفعايل. 

 ا�سرتاك الطالب  يف املناق�سة 
وال�ستماع يقلل من متركزه حول 

نف�سه وي�سعره بالأخذ والعطاء 
واختيار الأمناط  ال�سلوكية البديلة 

وتعميمها اإىل مواقف احلياة اليومية. 
 ازدواجية دور الطالب اثناء 

تنفيذ برنامج  التوجيه اجلمعي 
اإذ يقوم بتعديل �سلوكه بناء 

على نقده ومالحظاته �سلوك 
الآخرين وعلى نقد ومالحظات 
�سلوك الآخرين له, وعليه فاإنه 

يقوم بعملية تقومي ذاتي. 

 ال�سعور بالنتماء للجماعة واحرتام الراأي 
الآخر حتى ولو اختلف مع وجهة نظره خالل 

التفاعل والتعاون مع الأقران واأن اإر�ساد 
جمموعة الأقران يعد م�سخ�سا مل�سكالتهم 

ومعاجلاً لها ومطورا اإمكانياتهم ال�سخ�سية 
وتدريب ح�سا�سيتها عند التفاعل مع 

ال�سغوط الجتماعية.
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المبادئ األساسيـة فـي عملية  التوجيه الجمعـي:

اهمية االخذ باالعتبارات  اهدافها يراعى  التوجيه اجلمعى وجناحها وحتقيق  لتنفيذ عملية 
التالية :

يخطط  الربنامج م�ستندا على حاجات 
وم�سكالت الطلبة واهتماماتهم 

 ان يكون هناك برنامج زمنى خمطط ويتم�سى مع 
خطة املدر�سة  

الت�سابه بني الطلبة يف �سلوكيات او مواقف مت�سابهة  
كاأن يكونوا مت�سابهني بدرجة معينة يف مواقف مثل  

الهتمامات العامة او مواقف �سلوكية ) كالهروب من 
املدر�سة / كثريي الغياب / التاأخر عن طابور ال�سباح / 

ا�سحاب الداء املتدنى درا�سيا يف مادة درا�سية معينة(

منا�سبة مو�سوع برنامج التوجيه للمرحلة 
العمرية وخ�سائ�سها

اأن تكون املو�سوعات املطروحة ت�سكل اهتماما 
لدي الطلبة وت�سبع حاجات ورغبات لديهم

يجب اأن يتم�سى مع فل�سفة النظام التعليمي 
وتوجهات الوزارة واإدارة الإر�ساد الطالبي

يجب اأن تقوم اإجراءات التوجيه اجلمعي على 
اأ�سا�س من املعلومات واملعارف العلمية

المنفذون لبرنامج التوجيه الجمعي:

ميكن  كما  اجلمعي  التوجيه  لربامج  التنفيذ  بعمليات  االول  املعنى  هو  االجتماعى  االخت�سا�سى  ان 
تنفيذ الربنامج مبعرفة الفئات التالية  :

 مدير 
املدر�سة

الخت�سا�سي املعلمني

النف�سي

املر�سد الكادميى 
املهنى 

القيادات الرتبوية 
واملجتمعية 

ياء المور
انف�سهم الطالب اول موؤ�س�سات 

املجتمع املحلى

المستهدفون من برامج التوجيه الجمعي :

الطالب بكافة فئاتهم العمرية وفى خمتلف املراحل الدرا�سية

اأولياء امور الطلبة

 الهيئات الإدارية والتدري�سية
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اين ينفذ برنامج التوجيه الجمعي :

داخل الف�سل الدرا�سي

قاعات املحا�سرات 

م�سرح املدر�سة 

حديقة املدر�سة 

خارج ا�سوار املدر�سة 

باإحدى املوؤ�س�سات

اأثناء تنفيذ برنامج ن�ساط اأو زيارة اأو رحلة اأو لقاء

 مرتكزات  خاصة  لتنفيذ برنامج التوجيه الجمعى
على االخت�سا�سي االجتماعي او القائم على تنفيذ برنامج التوجيه اجلمعي االلتزام بقدر االإمكان 

باالعتبارات  التالية:

 حتديد ومعرفة  خ�سائ�س مرحلة النمو املتعامل معها  واحتياجات 
ومطالب هذه املرحلة

 امتالك وتوظيف املهارات الفنية واملهنية والتقنية  يف الوقوف على 
امل�ستويات القت�سادية والجتماعية للفئة امل�ستهدفة

 التعرف وحتديد احتياجات الطالب واملجتمع املدر�سي واملجتمع املحلي 
من مو�سوعات التوجيه

 الخذ مبا جاء باملوجهات العامة خلطة الرعاية الجتماعية ال�سادرة 
عن ادارة الر�ساد الطالبي واهداف الوزارة وقيم املجتمع 

حتديد املو�سوعات ذات العالقة بكل ما �سبق واأ�ستخال�س العنا�سر الرئي�سية 
املتعلقة بكل مو�سوع م�سبقا بقدر الإمكان مع ت�سجيلها يف �سجل خا�س

اإعداد مو�سوع الربنامج وحتديد الو�سيلة املنا�سبة التي تتفق مع الطلبه 
وم�ستواهم 
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المحاور التي يمكن  ان يتناولها برنامج التوجيه  الجمعي :

هذا وميكن ان نقدم  مناذج  لربامج التوجيه اجلمعي والتي تعترب موجها لالخت�سا�سي االجتماعي عند 
التخطيط لعملية التوجيه اجلمعى , وميكن تناولها من خالل االآتي:

 قيم الهوية الوطنية والنتماء للمجتمع  

 برامج تعزيز ال�سلوك الإيجابي 

 الربامج اخلا�سة بالوقاية من ال�سلوك ال�سلبى  

 برامج حت�سني الدافعية للتعلم وامل�ستوى التح�سيلي للطالب 

 الربامج اخلا�سة بتح�سني البيئة املدر�سية واملحافظة عليها  

 العالقات الجتماعية والتفاعل الجتماعي 

 تنمية الذات 

 النجاح يف احلياة 

 مهارات حل امل�سكالت 

املحور االأول 

املحور الثاين 

املحور الثالث 

املحور الرابع 

املحور اخلام�س 

املحور ال�ساد�س 

املحور ال�سابع 

املحور الثامن 

املحور التا�سع 

اإىل غري ذلك من املحاور التي يراها الخت�سا�سي الإجتماعي �سرورية لطالبه

اعتبارات مهمـــة لتنفيذ برنامج التوجيه  الجمعـي  :

بالنسبة لإلختصاصي اإلجتماعي : 

وهناك اعتبارات هامة ت�ساعد على ا�ستمرار وحيوية تنفيذ برنامج التوجيه اجلمعي  والتي يجب  اأن 
يراعيها املنفذ للربنامج وهي : 

 اإعداده اجليد ملو�سوع الربنامج 

 االختيار املنا�سب لو�سيلة و طريقة العر�س 

 القدرة على ال�سرح والتب�سيط والتو�سيح وحماولة اأن ي�سبق تقدميها 
التدريب على حماورها  ب�سكل جيد

 القدرة على التوا�سل مع امل�ستهدفني 

 تنويع الن�ساطات والتوقيت اجليد لذلك 

 مهارات االإلقاء

 االهتمام واملالحظة لردود اأفعال الطالب وتقبلها

 التعزيز بحيث يكون متنوع ومنا�سب لل�سلوك املعزز

 اأهمية تنا�سب املو�سوع لتوجهات الوزارة وتوجهات ادارة االر�ساد 
الطالبي  واجلوانب الرتبوية كافة

تقييم اأثر الربنامج
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بالنسبة لـمـوضـوع برنامج التوجيه الجمعــي:

وسائل تنفيذ برنامج التوجيه الجمعي : مثل 

منا�سبة املو�سوع لالختالف النوعي للم�ستهدفني 
) ذكور اإناث( الفروق الفردية

منا�سبة املو�سوع لطبيعة املرحلة الدرا�سية وخ�سائ�س 
كل مرحلة ) حلقة اأويل اأو حلقة ثانية اأو ثانوية (

اأن يكون املو�سوع منا�سب لحتياج واهتمام الفئة امل�ستهدفة

اأن يكون املو�سوع املطروح وا�سح ومنا�سب لحتياج 
املدر�سة /املجتمع املحلي

مواكبة املو�سوع لل�سيا�سة العامة للوزارة وتوجهاتها

عـدم تعار�س املو�سوع مع القيم والجتاهات ال�سائدة 
يف املجتمع

1

3

5

1

2

4

6

ح�سة التوجيه اجلمعي 

املناق�سة واحلوار 
لعب الأدوار 

املحا�سرات
اأ�سلوب املناق�سات اجلماعية

الو�سائل الإي�ساحية 
الزيارات والرحالتال�سمعية و الب�سرية

الإذاعة املدر�سية 
املواقف

االعداد لتنفيذ برنامج التوجيه الجمعى . 

�سرورة مراعاة املعايري واالعتبارات التالية عند االعداد لتنفيذ الربنامج منها :

 حتديد الهدف العام للمو�سوع والهداف اخلا�سة

اختيار العنوان الوا�سح للمو�سوع الذي ين�سجم مع احتياج الفئة امل�ستهدفة.

توفري املادة العلمية والثقافية والرتبوية التي تغطي العنوان.

اختيار الفعاليات والأن�سطة املنا�سبة للمو�سوع .

التاأكد من �سالحية جميع الدوات امل�ساعدة فى تنفيذ الربنامج.

ا�ستخدم جمموعات العمل با�سراك الطالب فيها .

التهيئة اخلا�سة بتحقيق الهدف عن طريق : عــر�س فيلمي/ قراءة جزء من مقالة اأو 
ق�سه يف �سحيفة./ طرح اأ�سئلة اأو �سوؤال يثري م�سكلة / مراجعه ق�سرية ملا ورد يف ح�سة 

مثيلة �سابقة / التعليق على اأو مناق�سة حول كلمة مت اإلقاوؤها يف الإذاعة املدر�سية اأو وردت 
يف �سحيفة حائط / اإثارة ده�سة الطلبة ب�سوؤال مثل ) ماذا يحدث لو اأن ال�سم�س مل تظهر 

طوال العام ؟(./ عر�س متاهة اأو فزوره تتنا�سب مع خ�سائ�س املرحلة/ اإح�سار و�سيلة 
اإي�ساح لها عالقة مبو�سوع اأحل�سة بيان اأهمية مو�سوع الدر�س بحياة الطالب اأو اأهميته 

بالن�سبة للدولة......(

طرح املو�سوع واإتاحة الفر�سة للطلبة للم�ساركة يف املناق�سة

ا�ستمع للطلبة.

ا�ستخدم مهارات ال�ستجابة الأ�سا�سية

بلورة ما ورد فيها وربط ذلك باحل�سة التالية اأو الن�ساط امل�ساحب فيما بعد.
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نموذج لتنفيذ برنامج  توجيه  جمعي  :

الــمــوضـــوع :  التفوق الدرا�سي

األهــــداف : 

األساليب أو الوسائل المستخدمة : 

 ال�سبورة

 احلوار واملناق�سة

جهاز عر�س ال�سفافيات

 هديه اأو اأكرث للمتميزين يف النقا�س 
) كتيب عن التفوق مثاًل (

- تعميق مفهوم النجاح والتفوق 
الدرا�سي لدى الطالب 

- تدريب الطالب على امل�ساركة 
الفاعلة واحلوار ال�سحيح

- تو�سيح اأهمية التفوق واآثاره على 
املتعلم وجمتمعه

- تدريب الطالب على اإبداء راية 
وتاأييده بالدليل املنطقي

 

محتوى الموضوع :

- طرح الأ�سئلة التاليه على الطالب  :
-  من منكم يحب اأن يكون متفوقا يف دار�سته ؟ اأكتب عدد الراغبني على ال�سبورة

- ومن منكم يود لكنه ل ي�ستطيع ؟
- اأكتب عدد الراغبني على ال�سبورة 

- دون على ال�سبورة العبارة التاليه )) كـلـنـا يحب التفوق ولكـن ما ال�سبيـل لذلك ((
- اأعر�س النموذج التايل على جهاز ال�سفافيات
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ماذا يعني لك هذا الر�سم ؟ 
اإلم ي�سري ر�سم اجلائزة ) اجلوهره ( ؟

وعالم يدل ر�سم املدرج ؟ وما املق�سود ب�سهم الطريق ؟
ا�ستمع لإجابات الطالب و�سوب املفاهيم وقرب دللت الر�سم لأذهانهم 

الر�سم يدل على الو�سائل املعينة للح�سول على التفوق
واجلائزة : هي فرحة التفوق والأثار املرتتبة عليه

الطريق : يعني الو�سائل املعينة على اإدراك التفوق 
اأعزائي الطالب : هيا نتعاون معا لتحديد اأ�سهل واأي�سر الو�سائل التي ميكن اأن تعني كل 
واحد منا على حتقيق التفوق الذي ي�سبو اإليه و�ساأبداأ معكم لتحديد اأول لبنه األ وهي 

اليقني باأهمية العلم لكل �سلم ومن يعطينا الو�سيلة الثانية 
ا�ستمع لإجابات الطالب ودونها على الر�سم لتبقى ثابتة للعر�ض منها ) اجلد واملثابرة / 

ح�سن ال�ستماع ل�سرح املدر�ض / املراجعه امل�ستمرة للدرو�ض / ال�سوؤال عما ي�سعب ....الخ( 

بعد اكتمال ال�سكل بالو�سائل اأطرح ال�سوؤال التايل : 
هل ميكن لكل واحد منكم اأن يكون �سريحا مع نف�سه فيحدد ما يلي : 

هل باإمكانه اإتباع تلك الو�سائل لي�سل للتفوق يف درا�سته 
ا�ستمع لآراء الطالب مع الثناء على املجدين وامل�ساركني بفاعلية وجذب 

اأعزائي الطالب » م�سكلة اأخرى ل بد من تو�سيحها األ وهي ) ملاذا التفوق (

ا�ستمع لإجابات الطالب العامة , ثم خ�س�س املطلوب بالأ�سئلة التاليه :
ما اأهمية التفوق يف حياتنا ؟  

وما الأثار احلميدة التي يجنيها املتفوق ؟ 
وما الأثار املفيدة التي تعود على املجتمع من كرثة املتفوقني ؟ 

فــي خال�سـة هذا النقا�ض اأقدم الهدية ملن ي�ستحق من الطالب .

وجـه السؤال التالي للطالب :
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 ا�ستبانات وقيا�س اجتاهات الراي

 تقارير املالحظة واملتابعة

 نتائج املقابالت الفردية واجلماعية

 الإح�ساءات والر�سوم البيانية

وسائل قياس اثر البرنامج :

 الخــالصــــة : 

الأمور يف احلياة حتتاج من  كبقية  ولكن  ال�سعب  بالأمر  لي�ض  اأعزائي  الدرا�سي  التفوق  اإن 
الإن�سان لهمة عاليه وتفهم له كي ي�ستطيع املتعلم حتقيقه ، وكما اأنه ل ي�سرتط قي املتفوق اأن 
يح�سل على الدرجات النهائيه يف كل مادة واإمنا ل بد اأن يفهم علومه وي�ستطيع اأن يرتجمها 
لواقع عملي وي�سع لنف�سه هدفا ي�سعي له ، كما اأن التفوق قد يخت�ض مبادة معينة يتعمق فيها 
املتعلم فيتخ�س�ض فيها م�ستقبال وي�ستطيع بتفوقه يف هذه املادة اأن يخدم نف�سه وطموحاته 
وجمتمعه وعلمة ويفيد اأبناء اأمته واملتعلمني الذين ي�سعون مثله ونقول اأخريا ل بد اأن يح�سل 

على ما يريد اإذا ما ا�سر على ذلك و�سعى له.

19



20

نموذج  لتفريغ خــطـــة التوجيه الجمعي عند التنفيــــذ :

التوقيـــــت م
املرحلـــة الـمــو�سـوع) اليوم/ال�سهر/ ال�سنة(

الــدرا�سيـــة
امل�ستهدفون 

) الف�سل/ ال�سعبه(
و�سيلـة 
التنفيذ

ثـانـويـهحلقـه 2
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12 / 9/ ......

13 / 9 / ......

13 / 9 / ......





1 /  السادس

الثاني عشر/ 3

الثالث عشر / 1

بوربوينت

بوربوينت

المناقشه / نشره
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