
 وزارة الرتبية

 
 إعذاد 

 يذٌش انشؤوٌ انرعهًٍٍح
ونٍذ انسعٍذ   





 األفشاد جهىد تني انرُسٍك كٍفٍح -
 حيفض عًم جى إجياد خالل يٍ املخرهفني

ذ األداء عهى
ّ
 األفشاد تني انرعاوٌ و اجلٍ

.أفضم َرائج إىل انىصىل تهذف



انمشاس هى إصذاس حكى يعٍـٍ عهى يىلف حمذد  -
.أو اخرٍاس تذٌـم أو تذٌهٍـٍ

 .لشاساخ ذكرٍكٍح -1
 .لشاساخ شخصٍح -2
 .لشاساخ اسرتاذٍجٍه -3
.لشاساخ خاصح -4





تشخٌص الموضوع اقتصادي أو اجتماعٌة أو ) تعرٌف الموضوع  -1

(.سٌاسٌة أو مذهبٌة 

(.من المتسبب فً الموضوع ) استخدام الطرق التحلٌلٌة  -2

(.هل الحل آنً أم مستقبلً ) تطوٌر التفكٌر االبتكاري  -3

.جمع المعلومات -4

.استخدام النماذج -5

.استخدام استراتٌجٌات الفشل و األمان -6

.صنع القرار -7

.تحدٌد األفراد الذٌن سٌشركون فً القرار -8

.التنبؤ بالمستقبل -9

.الحصول على موافقة األغلبٌة على قرارك النهائً -10



هى إداسج املادج انرً صُعد يُها احلٍاج فهى إرا  -
.احلٍاج راذها

نرُفٍز املهاو اهلايح ثى ٌرثمى نُا ولد نإلتذاع و انرخغٍظ  -1
 .نهًسرمثم

 .نرحذٌذ األونىٌاخ و إجناص األهى -2
 .نالسرفادج يٍ انىلد انضائع -3
.نهرغهة عهى االجهاد و االحثاط انزي ٌمهم يٍ كفاءج انعًم -4





.اعمل بذكاء و لٌس بصعوبة -1

.تعامل مع األعمال الصعبة فً الفترة الصباحٌة -2

.حاول أن تعمل األشٌاء الصحٌحة و لٌس بشكلها الصحٌح -3

.حدد األنشطة و المهام التً تنوي القٌام بها -4

ــن األولوٌات و اجعلها من عاداتك الرئٌسٌة -5 ٌّ .ب

.انجز عمل واحد فً وقت واحد -6

.استفد من مبدأ التفوٌض -7

.ضع جدوالً ٌومٌاً لالتصاالت الهامه و المقابالت و االجتماعات -8

.ال تحاول نقل هموم أعمال المكتب الى المنزل  -9

.حدد أهدافك و اجعلها واقعٌة التنفٌذ -10



االجرًاع هى جتًع عذد يٍ االفشاد نرحهٍم أسثاب يىضىع يا و  -
.االذفاق عهى حهها

 .انرخغٍظ -1
 .صُع انمشاس -2
 .ذىصٍم يعهىياخ -3
 .حم املشكالخ -4
.انرحفٍض و املكافأج -5
 .انرذسٌة -6



.االبتعاد عن االجتماعات المفاجأة والتً ال ٌعرف لها سبب -1

.ضرورة توافر مكان مالئم باالجتماع و تهٌئته مادٌاً بطرٌقه جمٌلة -2

.ضمان التشكٌل الجٌد ألعضاء االجتماع -3

التركٌز على موضوعات محددة فً المناقشات و عدم تشجٌع و  -4

.المناقشات الجانبٌة

.االشادة بالمناسبات العامة و الخاصة -5

.عرض محضر االجتماع السابق لالطالع و المصادقة علٌه -6

.اعطاء كل موضوع حقه من العناٌة و االهتمام و الدراسة -7

.تنظٌم المشاركة و احترام آراء اآلخرٌن -8



انرعايم يع املىالف و انعًم عهى يُالشرها و حهها تغشٌمح  -
.يُهجٍح صحٍحح و والعٍح

 (.يعهى ضشب عانة ) يشحهح انُشأج  -1
انغانة جاء تأصذلائه ثاًَ ٌىو و ) يشحهح انُضىج  -2

 (.ضشب املعهى 
ويل أيش عهى تاملشكهح يٍ لثم انغانة ) يشحهح األصيح  -3

 (.و لاو تاإلجشاءاخ 



.تحدٌد المشكلة -1

(.تحدٌد األسباب المحتملة ) تحلٌل المشكلة  -2

(.جمع المعلومات ) البحث فً األسباب الجذرٌة  -3

.تطوٌر الحلول البدٌلة -4

.اختٌار الحل األفضل -5

.وضع خطة العمل -6

.التنفٌذ و قٌاس النتائج -7


