
ووارات الكيادة وتعشيش دور املدرصة 
وع كاّفة املتواصمني ون أولياء األوور 

ووؤّصضات اجملتىع املدنّي

شيخة العيضى . أ



عزض قّصة الّنىز  



ورقة عىن 
وضع الّتصّورات حوه 

الفائدة ون الّتدريب  



ووارات الكيادة وتعشيش دور املدرصة 
وع كاّفة املتواصمني ون أولياء األوور 

ووؤّصضات اجملتىع املدنّي



وا املكصود باملوارة؟  



غمال المػّكدة مع الكدرة غلى 
أ

الكٌام بال
رة  ٌّ داء للّظروف المجغ

أ
 ثكٌٌف ال



جي بها 
ّ

الوصول إلى درخة من الّدّلة وال
لّل ولت 

أ
غمال في ا

أ
ثشٌر اإلخراءات وال

لّل خهد ممكن وغواصرها 
أ

الّشرغة )وا
 والّدّلة والفهم 



داء غمل ما باصجخدام 
أ

الكدرة غلى ا
ز بما  ٌّ صالٌب ثّجشُم بالك فاءة والّجم

أ
ا

فضل مّما اصجخدم 
أ

غلى وا
أ

رّكق هجائج ا ًُ

داء من موارد وإمكاهات 
أ

 في ال



أهىّية املوارة  



داء
أ

 ثرشٌن مشجوى ال

 رفع مػّدلت اإلهجاج 

  ة والػاملٌن بها ٌّ هداف المؤّصشة الّجػلٌم
أ

 ثركٌق الّجوازن بٌن ا

 رفع مشجوى رضا الػاملٌن 

 ة ًّ ة لٌاد ًّ ة إدار ٌّ ة ثوظٌم ٌّ  ضمان وخود فاغل



(  2)ورقة عىن 
اخرت كمىات تناصب كّن حزف ون حزوف  

كمىيت الكائد والكيادة لتكون ووارة  
ينبغي أن تّتضي بوا ككائد يف املضتكبن  



ووارات الكيادة الّتزبوّية  



ممازضات ضلْنّٔ٘ ّقابلّٔات ّقدزات 

متدّصص٘ تتطّنً الّطسم 

ّاإلجساءات الاّلشم٘ يف الّتعامل مع 

ناّف٘ املْاقف اّليت ْٓاجََا 

الكائد بهفاءٗ ّفاعلّٔ٘ عالٔ٘ 



وظائف الكيادة  



 ُٔتْفري الّتْج

 بدء العنل

  الّتيطٔل

 خلل الّثك٘ بالّيفظ

 ّْ٘ٓبياء الّسّح املعي

 بياء بٔئ٘ العنل



ووارات الكيادة  



مَازات ذاتّٔ٘  

شدصّٔ٘  

مَازات  

فئّ٘  

مَازات إىطاىّٔ٘  

مَازات  

إدزانّٔ٘ 



...  املوارات 
تعزيفوا 
أوثمتوا 

اجلوانب املزتبطة بوا 



املوارات الّذاتية الّشخصّية 



املوارات الّذاتية الّشخصّية 



املَازات الّراتٔ٘ الّشدصّٔ٘ 

: الّتعسٓف

االضتعدادات اجلطنّٔ٘ ّالفطْٔلْجّٔ٘ متنّثل٘ 

ّْٗ البدىّٔ٘ ّالعصبّٔ٘ علٙ الّتحّنل  يف الك

ّالّيشاط ّاحلّْٔٓ٘ 



أمثل٘ املَازات الّراتٔ٘ الّشدصّٔ٘ 

الّصدم 

الّصرب 

الّثك٘ بالّيفظ 

اإلخالص 

الّتسنٔص 



اجلْاىب املستبط٘ بَا تكطه إىل 

:  ىْعني

اجلْاىب العكلّٔ٘ 

اجلْاىب اجلطدّٓ٘ 



اجلْاىب العكلّٔ٘ 

الّرناء 

زّح الّدعاب٘ ّاملسح 

املبادأٗ ّاالبتهاز 

ضبط الّيفظ 

ّٖ ّالعادات الّرٍئّ٘ ّاالّتجاٍات العلنّٔ٘  االضتعداد الفهس

ّْز ّاإلبداع  الكدزٗ علٙ الّتص

ضع٘ األفل عيد الكائد 



اجلْاىب اجلطدّٓ٘  

ّْٗ البئ٘  ق

احلّْٔٓ٘ ّالّيشاط  

الّطالق٘ الّلفعّٔ٘ 

اخللل الّطّٔب  الّصح٘ اليفطّٔ٘  

الكدّٗ احلطي٘  

العدال٘  

الكدزٗ علٙ الّتحّنل 



املوارات الفنّية



املَازات الفئّ٘  

: الّتعسٓف

ٍٕ املعسف٘ املتدّصص٘ يف فسّع العلْو 

ّنفاءٗ اضتدداو ٍرِ املعسف٘ يف ناّف٘ 

األمْز ّحيصل الكائد علٙ ٍرِ املَازات 

باخلربٗ ّالّتدزٓب  



أمثل٘ املَازات الفئّ٘  

احلصو   

الكدزٗ علٙ حتّنل املطؤّلّٔ٘  

الّثبات علٙ املبدأ 

الفَه الّشامل لألمْز  

اإلمياٌ باهلدف ّإمهاىّٔ٘ حتكٔكُ 



اجلْاىب املستبط٘ باملَازات الفئّ٘

الّتعبري عً حاجات اآلخسًٓ 

الكدزٗ علٙ الّتحلٔل ّالّتفطري 

الّتعّسف علٙ معاٍس الّسضا يف العنل 

تكدٓس نفاءٗ العاملني 

تْضٔح الْاجبات ّالْظائف  

حتلٔل البٔاىات ّاالضتفادٗ ميَا 

ّْ املَيّن الّتعّسف علٙ حاجات الّين



املوارات اإلنضانّية 



املَازات اإلىطاىّٔ٘ 

: الّتعسٓف

ٍٕ الكدزٗ علٙ الّتعامل مع األفساد 

ّاجلناعات لتيطٔل اجلَْد ّخلل زّح 

ّٕ ّتبّيٕ ٍرِ املَازٗ مً  العنل اجلناع

خالل الّتفاٍه املتبادل بني الكائد ّمسؤّضُٔ 



أمثل٘ املَازات اإلىطاىّٔ٘   

االّتصال  

إقام٘ عالقات مع اآلخسًٓ 

بياء فسٓل العنل  

تكدٓس اآلخسًٓ    

حّث اآلخسًٓ ّتشجٔعَه  



اجلْاىب املستبط٘ باملَازات اإلىطاىّٔ٘

الّتْاصل  

ّاالّتصال الفّعال    

بياء الفسٓل 

الْاحد 

إدازٗ 

االجتناعات 

حتفٔص العاملني  

الّتعامل مع 

اآلخسًٓ  



املوارات اإلدراكّية   



املَازات اإلدزانّٔ٘  

:  الّتعسٓف

قدزٗ الكائد علٙ فَه العنل اّلرٖ ٓكْو بُ ّقدزتُ علٙ 

تْشٓع العنل بشهل عادل ّّضع مكآٔظ ّمعّدالت للّتحّكل 

مً إجناش العنل علٙ أفطل ّجُ مً خالل تطْٓس 

الهفاءات البشسّٓ٘ ّتبطٔط األضالٔب ّاإلجساءات 



أمثل٘ املَازات اإلدزانّٔ٘  

الّتدطٔط 

حّل املشهالت  

اّتداذ الكساز 

إدازٗ الْقت   

إدازٗ الّتغٔري 

إدازٗ االجتناعات ّالّلجاٌ 



كيف ميكن االصتفادة ون ووارات 
الكيادة يف تعشيش الّتواصن بني أولياء 

األوور ووؤّصضات اجملتىع املدنّي؟



 غواصر الّجواصل 
ولٌاء 

أ
 ا

مور 
أ

 ال

مؤّصشات المحجمع 
المدهّي وثػوي 

ات ومراكز  ٌّ الحمػ
 الّشباب 



أهىّية الّتواصن ؟؟؟ 



 المشاركة 
أ

 ثركٌق مبدا

 ثركٌق مفهوم الّجػاون والػمل الّجطّوغّي 

 ثػزًز لٌمة الولء والهجماء للمدرصة 

 مود الّطلبة الّثكة بالّوفس  ذّل المشكالت 

 الّجخفٌف من ذّدة الّجشّرب الّطاّلبّي 

ثوفٌر الّدغم المػووّي والمادّي إلهحاح 
ة  ٌّ ة الّجػلٌم ٌّ  الػمل



ورقة عىن 
ربط األهىّية باملوارة اّليت جيب 
توافزها يف الكائد ليتىّكن ون 

اجتياسها 



طبيعة املشاركة اجملتىعّية 



طبيعة املشاركة اجملتىعّية  

:  وباشزة

اإلقباه عمى العىن الّتطّوعّي  

الّتزّشح يف انتخابات جممط أولياء األوور    

االشرتاك يف األنشطة  

:  غري وباشزة

وعزفة وا يتّي ون خاله الّتجاوب والّتواصن وع رصائن املدرصة: وواقع االنرتنت 



اجملاالت اّليت ميكن ون خالهلا 
: لمىدرصة يف الّتواصن



اضتدعاء األطّباء ّمّْظفٕ اخلدمات العاّم٘ إللكاء احملاضسات يف دلال البٔئ٘ ّالّصّح٘ العاّم٘ 

تيعٔه زحالت مٔداىّٔ٘ 

شٓازٗ املطتشفٔات ّالّترّبع بالّدّو ّاملطاٍن٘ يف زعآ٘ املطّيني

املشازن٘ يف بسامج محآ٘ البٔئ٘ ّالّتشجري 

 ّٕ اضتدداو مالعب املدزض٘ للّتدزٓب الّسٓاض

االضتفادٗ مً مطسح املدزض٘ للنحاضسات العاّم٘ ّاألىشط٘ الّثكافّٔ٘ ّالّتسفَّٔٔ٘ 

افتتاح خمترب احلاضب لتعلٔه الهنبْٔتس ّإىشاد ىاٍد خاّص لالىرتىت 

افتتاح املدزض٘ أبْابَا ملنازض٘ األىشط٘ خالل اإلجاشات ّبعد اىتَاء الّدزاض٘ 



وعّوقات الّتواصن 



معّوقات 
اجملتمع 

قّلة الوعي 
الّثقايّف عن 

أهمّوة 
املشاركة 

اجملتمعّوة 

فقدان 
الّثقة بني 
اجملتمع 
واملؤّسسة 
الّتعلومّوة 

عدم فهم 
معنى 

املشاركة 
اجملتمعّوة 

لدى 
البعض من 

أولواء 
األمور 

قصور 
وسائل 

اإلعالم يف 
نشر ثقافة 
املشاركة 

اجملتمعّوة 



تعّدد ّتعازض 

الكْاىني 

ّالّيشسات 

امليّعن٘ 

للعنل 


