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REPORT        
 مركز اِستشارات اِسريٌ لرعايٌ الطفولٌ والمراهقٌ

  وحدة التوجيى المونً وريادة األعمال
 التابعان لقطاع خدمٌ المجتمع وتنميٌ البيٌُ

 

 تقرٌر



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              ٌقذو تقرٌر عن           

 انربنامج اإلرشادي املتكامم
انتعهٍمٍة  باملراحمنرعاٌة أبنائنا انطالب  

،داخم حمافظة املنىفٍة املختهفة  

 جامعةىالمنوفوة
المنـــــــــــــــــــزلىكلــــــــــــــوةىاالقتصــــــــــــــــادى  

 قطـــــــــــاعىخدمةىالمجتمــــــــــــــعىوتنمــــــــــــــوةىالبوئة
 مركزىاالدتذاراتىاألدروةىلرراوةىالطفولةىوالمراهقة



  –إجنبص فىق إجنبص وسَبدح فىق سَبدح جلبيؼخ املنىفُخ 

َنظى يشكض االعزشبساد االعشَخ نشػبَخ انطفىنخ واملشاهمخ انزبثغ نمطبع خذيخ اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ ثكهُخ 

ألثنبئنب انطالة ثبملشاحم انزؼهًُُخ املخزهفخ يف  االلزصبد املنضيل خبيؼخ املنىفُخ  ، انربَبيح اإلسشبدٌ املزكبيم

يجبدسح رزضًٍ عهغهخ يٍ اننذواد انزثمُفُخ ووسػ انؼًم اإلسشبدَخ وهى  ( 1212دَغًرب  12اىل 21انفرتح يٍ )

(انثبَىَخ ( حتذ ػنىاٌ )ثبنؼهى واألخالق وانؼًم رشرمً األيى–اإلػذادَخ  – االثزذائُخنطالة املذاسط ثبملشاحم )  

 حتذ سػبَخ

يغزشبس سئُظ              انجبحىسٌنشمحٍ انغُذ أ.د/ ػجذ ا  سئُظ خبيؼخ املنىفُخ    ،ويؼبىل أ.د/ ػبدل يجبسن    

 ، و املنضيلػًُذ كهُخ االلزصبد أ.د/ ششَف صربٌ          ، وإششاف  اجلبيؼخ نمطبع خذيخ اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ 

أ.د/ خُهبٌ ػهً انغُذ عىَذ  خذيخ اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ ، وكُم انكهُخ نشؤوٌ أ.د/ عهبو ػضَض خضش  

يذَشح يشكض االعزشبساد األعشَخ نشػبَخ انطفىنخ واملشاهمخ                     



 

 

 ممدمة التمرٌر:

ً من الجامعة على ضرورة التمسن بالمٌم والمبادئ  التً تهدف الى بناء جٌل  حرصا

 لوةالتماسن والترابط األسري وأثره على  أهمٌةمتمٌز ووطن رالً ، و انطاللا من 

لرعاٌة  نشاء مركز االستشارات األسرٌةالمنوفٌة إووحدة المجتمع تبنت جامعة 

اٌمانا منها بدورها فً خدمة المجتمع،   –الطفولة والمراهمة بكلٌة االلتصاد المنزلً 

ً ألسرة لوٌة ومجتمع ناجح) تحت شعار ً متخصص اً مركز(  وٌعد   معا لمعالجة  ا

ً سواء كانت زوجٌة أو  ً وهاتفٌا وحضورٌا المشكالت األسرٌة واالجتماعٌة إلكترونٌا

نفسٌة أو تربوٌة ، بسرٌة تامة ، من خالل نخبة من المرشدٌن والمرشدات المؤهلٌن 

األسرة بٌن لرعاٌة مركز االستشارات األسرٌة أول مركز متخصص  جٌداً، وتأهٌالً 

تم تأسٌس هذا المركز نتٌجة لتزاٌد  ، حٌثر العربٌةجمهورٌة مصالجامعات فً 

التً المرتبطة باألبناء سواء طالب أو شباب ،و المشكالت األسرٌة والظواهر السلبٌة

تهدد أمن األسرة وتماسكها، فتتضح الحاجة إلى تصحٌح بعض المفاهٌم المرتبطة 

وٌشرف على المركز ، باألسرة والزواج والطالق واإلنجاب وأسس التربٌة السلٌمة

فً مجال الخدمة االجتماعٌة وعلم النفس واالدارة، وٌمدم  المتخصصٌنعدد من 

                 بكل مؤسساته.الجامعة ، وللمجتمع  منسوبًلكافة خدماته 
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انطاللا من رٌادة وتمٌز جامعة المنوفٌة فمد استطاعت الجامعة 

تحمٌك السبك فً شتى المٌادٌن خاصة فً لطاع خدمة المجتمع 

وتنمٌة البٌئة ، وألن الحضارة هى "تكاتف المجتمع " وتحت رعاٌة 

كرٌمة من معالى رئٌس الجامعة السٌد االستاذ الدكتور /عادل السٌد 

الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار مبارن و السٌد االستاذ 

رئٌس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وأ.د/ شرٌف صبرى 

عمٌد كلٌة االلتصاد المنزلى وأ.د/ سهام عزٌز وكٌل الكلٌة لخدمة 

المجتمع وتنمٌة البٌئة فمد توجه مركز اإلستشارات االسرٌة لرعاٌة 

لسٌد سوٌد  الى مدرسة الطفولة والمراهمة برئاسة أ.د/ جٌهان على ا

المنوفٌة فً إطار –شبٌن الكوم –الشهٌد عبد الرحٌم السرسً 

المشاركة الفعالة للمركز بصحبة فرٌك متمٌز من طالبات الفرلة 

الرابعة بالمسم التربوى  فً إطار تفعٌل خطة التربٌة النفسٌة الواردة 

                   من مستشارة التربٌة النفسٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم

ودعم االستاذة الفاضلة مدٌرة المدرسة أ/ )مهذبون .....معاً نرتمى (  

فاتن عبد الموى ، وتعاون كل من أ/ماٌسة عبد هللا ـ أ/ نجالء الشرٌف 

التغلب أ/حنان فرج تم تمدٌم ندوة لطالبات المدرسة تحت عنوان " –

س مع ولد تفاعلت الطالبات بحماعلى مشكالت مرحلة المراهمة" 

                     .موضوع الندوة، مع أرق االمنٌات بالتمٌز والرلى

  

  

  



  

  
 
 
 



 َبرة خمتصسة :- 

رٕٛػذ اٌّشىالد اٌغٍٛو١خ ث١ٓ 

اٌطالة، ٚأطجؾذ رشىً رؾذ٠ًب 

ٌغ١ّغ إٌّزغج١ٓ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ 

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚالشه أْ اال٘زّبَ 

ثذساعخ ِشىالد اٌطالة اٌغٍٛو١خ 

٠ؼذ أًِشا فٟ غب٠خ اٌؼشٚسح 

 .ٚا١ّ٘٤خ              

ئْ اال٘زّبَ ثذساعخ ِشىالد 

اٌطالة اٌغٍٛو١خ فٟ ع١ّغ 

اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٗ ِب ٠جشسٖ فُٙ 

لبدح اٌّغزمجً ٚأًِ ا٤ِخ، ٌٚزٌه 

فاْ رٛع١ٗ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌّؾبػشاد فٟ ٘زا االرغبٖ ٌٙٛ رؼج١ش 

 طبدق ػٓ اال٘زّبَ ثُٙ ٚسػب٠زُٙ ػٍٝ أعظ ػ١ٍّخ                

ئْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىزّال فٟ رأد٠خ اٌٛظبئف إٌّبؽخ ثّٙب 

ثذْٚ ػجؾ اٌغٍٛو١بد غ١ش اٌغ٠ٛخ، ٚاٌزٟ لذ رظذس ِٓ ثؼغ اٌطالة 

فٟ ع١ّغ اٌّشاؽً اٌذساع١خ، ٚثشىً أوضش ٚػًٛؽب ٚألٜٛ رأص١شاً  فٟ 

ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ ٚاٌزٟ رمبثً اٌّشؽٍز١ٓ اٌذساع١ز١ٓ “اٌّزٛعطخ 

ٚئرا وبٔذ ا٤عشح اٌؾؼٓ اٌذافئ ٤ثٕبئٙب، .”ٚاٌضب٠ٛٔخ                            

فاْ اٌّذسعخ اٌّغبػذ اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠غُٙ 

فٟ رى٠ٛٓ ػم١ٍخ ٚعٍٛو١بد ٘زٖ 

ا٤ع١بي، ٌزا وبْ اٌّغزّغ ٚا٤عشح 

اٌؼٕظش٠ٓ اٌفبػ١ٍٓ فٟ سعُ طٛسح 

 .ؽؼبس٠خ ٤ٞ شؼت فٟ ا٤سع

ٚرؼذ ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ ِٓ اٌّشاؽً ا٤وضش ,

ؽغبع١خ فٟ ؽ١بح اٌفشد، ؽ١ش رز١ّض 

ثبٌزغ١شاد إٌّبئ١خ ٚاٌزطٛس فٟ ٔؼظ 



ثؼغ أػؼبء اٌغغُ اٌزٟ رزأصش ثبٌّزطٍجبد إٌفغ١خ اٌذاخ١ٍخ، ٚاٌزى١ف 

 ثبٌضمبفخ أٚ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠شوض ػ١ٍٙب اٌّغزّغ

-:انتٕصياث   

اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ا٘زّبَ اٌّشا٘ك ٔؾٛ 

إٌشبؽ اٌش٠بػٟ ٚاٌىشفٟ 

 ٚاالعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌؼٍّٟ

رؼش٠فٗ ثأػشاس اٌغٍٛو١بد غ١ش  –

 .االخالل١خ اٌخبؽئخ

ئػالء غشائض اٌّشا٘ك ٚاٌزغبِٟ ثٙب  –

 .ٚرؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ أٔشطخ ئ٠غبث١خ ثٕبءح

لجٛي اٌّشا٘ك فٟ ِغزّؼبد اٌىجبس،  –

ٚئربؽخ اٌفشطخ أِبِٗ ٌالشزشان فٟ ٔشبؽُٙ، ٚرؾًّ اٌّغإ١ٌٚبد اٌزٟ 

 .رزٕبعت ِغ لذسارٗ ٚخجشارٗ

 .اٌزغز٠خ اٌىبٍِخ ٚاٌظؾ١خ ؽزٝ رغبػذ اٌغغُ، ٚرّذٖ ثّب ٠ٍضِٗ ٌٍّٕٛ –

اعزغالي ٔضػخ ؽت االعزطالع ٌذ٠ٗ فٟ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزٕم١ت  –

 .ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌٙٛا٠بد إٌبفؼخ

اال٘زّبَ ثمذساد اٌّشا٘ك اٌخبطخ  –

ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش فشص إٌّٛ ٌٙزٖ 

 .اٌمذساد

رشغ١ؼٗ ػٍٝ اٌؼًّ ثّؼغىشاد  –

اٌىشبفخ ٚاٌشؽالد، ٚاالشزشان فٟ 

ِششٚػبد اٌخذِخ اٌؼبِخ ٚاٌؼًّ 

 .اٌظ١فٟ

رٛع١ٗ اٌّشا٘م١ٓ ٚعٙخ ئ٠غبث١خ  –

رزفك ِغ فٍغفخ اٌّغزّغ ٚأ٘ذافٗ 

 .فٟ اٌزمذَ ٚاٌشخبء

رض٠ٚذ اٌّشا٘م١ٓ ثبٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّمٕؼخ اٌزٟ رضجذ ئ٠ّبُٔٙ ٚرشعخ  –

 .ػم١ذرُٙ، ٚرؾ١ُّٙ ِٓ إٌضػبد غ١ش اٌغ٠ٛخ



ئششان اٌّشا٘ك فٟ إٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخ إٌّظّخ اٌزٟ رزٕبٚي ػالط  –

ِشىالرٗ، ٚرؼ٠ٛذٖ ػٍٝ ؽشػ ِشىالرٗ، ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌىجبس فٟ صمخ 

 .ٚطشاؽخ
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 االسرمبء شأٔٙب ِٓ اٌزٝ اٌفبػ١ٍبد ٌىً إٌّٛف١خ جبِؼخ دػُ إطبس فٝ

 اٌض١ذ اٌجبِؼخ سئ١ش ِؼبٌٝ إششاف ٚرحذ...اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّجزّغ ثخذِخ

 خذِخ ٌمطبع اٌجبِؼخ سئ١ش ِٚضزشبس ِجبسن اٌض١ذ ػبدي/ اٌذوزٛس االصزبر

 اٌجبجٛسٜ اٌشحّٓ ػجذ اٌذوزٛس االصزبر ص١بدح اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّجزّغ

 اٌى١ٍخ ٚٚو١ٍخ صجشٜ شش٠ف د.أ إٌّزٌٟ االلزصبد و١ٍخ ػ١ّذ ٚإششاف

 اٌخ١ّش ا١ٌَٛ لذَ ػز٠ز صٙبَ د.أ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّجزّغ خذِٗ ٌشؤْٚ

 اٌطفٌٛخ ٌشػب٠خ األصش٠خ االصزشبساد ِشوز٢/١٢/٢٠٢١ اٌّٛافك

 رثم١ف١خ ٔذٚح  ص٠ٛذ ج١ٙبْ د.أ ثشئبصخ إٌّٛف١خ ثجبِؼخ ٚاٌّشا٘مخ

اٌىَٛ ثشج١ٓ اٌضشصٟ اٌشح١ُ ػجذ ثّذسصخ  

 ٚفبػ١ٍبد ِجبدساد ضّٓ( )األخالق اٌح١ّذح ػٕذ اٌّشا٘م١ٓ رحذ ػٕٛاْ  

األخالل١خ اٌّىزضجخ ِٓ األصشح ٚاٌّجزّغ ثأثؼبد٘ب  ح١ث رؼذ اٌم١ُ اٌّشوز،

)ل١ُ أخالل١خ ِىزضجخ ِٓ األصشح، ل١ُ أخالل١خ ِىزضجخ ِٓ ث١ئخ اٌّذسصخ، 

أحذ ل١ُ أخالل١خ ِىزضجخ ِٓ ٚصبئً االػالَ(   

بالصزمشاس إٌفضٟ ٚاالجزّبػٟ ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّشرجطخ ث

ٚوبٔذ لجٛي ا٢خش(،  –رمذ٠ش اٌزاد  -ثأثؼبدٖ )االصزمشاس إٌفضٟ اٌؼبطفٟ 

 إٌذٚح رحذ ػٕٛاْ "االخالق اٌح١ّذح ػٕذ اٌّشا٘م١ٓ " رضّٕذ اسشبداد

اٌم١ُ األخالل١خ فٟ ٔفٛس  ٌٍزؼبًِ ٚأ١ّ٘خرثم١ف١خ ػٓ األصٍٛة اٌض١ٍُ 

اٌّشا٘م١ٓ ثبػزجبس٘ب أصبس ٌزذػ١ُ اٌؼاللبد األصش٠خ اإل٠جبث١خ  أثٕبئٕب

ٚأصب١ٌت اٌزؼبًِ ث١ٓ أفشاد األصشح ٚاٌزٟ رؼزجش ٔٛاح ٌزذػ١ُ اٌؼاللبد 

اإل٠جبث١خ ث١ٓ ج١ّغ أفشاد اٌّجزّغ ِّب ٠حمك االصزمشاس إٌفضٟ 

 ٚاٌز١ّز اٌش٠بدح رحم١ك ٔحٛ صؼ١ب.... ،  ٚاالجزّبػٟ ٌألثٕبء اٌّشا٘م١ٓ

ّؼٕبٌّجز  



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -: َبرة خمتصسة
رؼذ اٌم١ُ  االخالل١خ ٟ٘ اٌمؼ١خ اٌىجشٜ اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌزشث١خ فٟ اٌّغزّؼبد 

اٌّؼبطشح ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد وبفخ؛ ؽ١ش رؼٍٛ إٌذاءاد ث١ٓ ؽ١ٓ ٚآخش رٕبدٞ ثؼشٚسح 

اال٘زّبَ ثّٕظِٛخ اٌم١ُ ٚئػبدح رشى١ٍٙب ٌذٜ 

اإلٔغبْ اٌّؼبطش؛ ػبِخ ٌٚذٜ اٌّشا٘م١ٓ 

خبطخ  ٔظًشا ٌّب ٠الؽع ِٓ خطٛسح 

ع١بدح اٌم١ُ اٌّبد٠خ ٚاٌفشد٠خ ػٍٝ 

أّٔبؽ ؽ١برٗ ٚرفى١شٖ ٚعٍٛوٗ ثىً 

ِب رؾٍّٗ ٘زٖ اٌم١ُ ِٓ ػشٛائ١خ 

ٚعخؾ ػٍٝ اٌؾ١بح ٚاثزؼبد ػٓ 

ِؼب١٠ش اٌغٍٛن ا٤خاللٟ اٌم٠ُٛ 

ٚرؼٍك ثبٌؾ١بح اٌّبد٠خ ٚئّ٘بي 

 ِؼب١٠ش اٌؾك ٚاٌفؼ١ٍخ ٚاإلؽغبْ.

ؼبٌذ ط١ؾبد اٌّشث١ٓ ٚاٌخجشاء رٚلذ 

اٌزٟ رذػٛ ئٌٝ ػشٚسح اال٘زّبَ 

ثزؼ١ٍُ اٌم١ُ ٚرى٠ٕٛٙب ٌذٜ 

اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚرؼذ٠ً ا٤خالق 

 اٌغٍج١خ، 

-:انتٕصياث   

رٌه ٔغزٕظ أْ ٕ٘بن أ١ّ٘خ وجشٜ 

اوزغبة إٌشء ٌٍؼًّ ػٍٝ 

ٚاٌّشا٘م١ٓ ل١ُ اٌؼذي ٚاٌشػب 

 ٚاٌمٕبػخ ٚاٌؾت ٚاٌزىبفً االعزّبػٟ، ٚغ١ش رٌه ِٓ ل١ُ د١ٕ٠خ؛ 

٤ٔٙب اٌىف١ٍخ ثؾّب٠خ اٌّغزّغ ِٓ اٌغٍٛو١بد اٌخبؽئخ ٚاٌفغبد، ٚ٘زا ٠فزؼ اٌجبة 

فٟ ِٕب٘غٙب، ٚرٌه ٌزشث١خ االخالل١خ ٚاعًؼب أِبَ إٌّب٘ظ فٟ ئدخبي ٚدِظ اٌم١ُ 

، اٌّخزٍفخّٕب٘ظ اٌٍٝ اٌغٍٛو١بد ٚا٤خالل١بد ِٓ خالي إٌشء ػ  

اٌزطج١ك اٌفؼٍٝ ٌزذس٠ظ اٌم١ُ فٟ ِخزٍف اٌظفٛف  ٠ٚشٙذ اٌٛالغ اٌؾبٌٟ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ِّب ٠إوذ ػٍٝ اٌشؤ٠خ اٌذل١مخ ٌّٕظِٛخ ٚصساح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ .



جبس بٌغبٔت اٌٛعذأٟ اٌزٞ رمغ اٌم١ُ ِٕٗ فٟ اٌظ١ُّ، ٚاػزؽ١ش ٠زُ اال٘زّبَ ث

٠ّىٓ رؾم١مٗ ِٓ خالي رؼ١ٍُ اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّزؼذدح، سئ١غ١ب رؼ١ٍُ اٌم١ُ ٔبرًغب 

ِإعغبد أخشٜ وب٤عشح ٚٚعبئً اإلػالَ، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ٚأِىب١ٔخ ِشبسوزٗ ِغ 

ٌٍّؼٍِٛبد ػٕذ اٌطالة، ٚ اال٘زّبَ ثزى٠ٛٓ اٌذل١ك  اٌفُٙ 

 .اٌشخظ١خ اٌّزىبٍِخ

  

 فاعهياث يٕو االثُني ادلٕافق : 21/ديسًرب/0202و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االبتدائً السادس الصف طالب المستمبل براعم مع ومتمٌز رائع ٌوم

 معالى رعاٌة وتحت (خالان بمٌت االبتدائٌه المنعم عبد سٌدى) بمدرسة

 عبد/ د.وأ المنوفٌة جامعة رئٌس مبارن عادل/الدكتور االستاذ السٌد

 المجتمع خدمة شؤون لمطاع الجامعة رئٌس مستشار الباجورى الرحمن

 المنزلً االلتصاد كلٌة عمٌد صبرى شرٌف/ د.ا وإشراف البٌئة وتنمٌة

 البٌئه وتنمٌه المجتمع خدمه لشؤون الكلٌة وكٌلة عزٌز سهام/  د.أ و

 الطفولة لرعاٌة األسرٌة االستشارات مركز مدٌرة سوٌد جٌهان/ د.وأ

 والتوعوٌة اإلرشادٌة برامجه لتنفٌذ المركز انطلك فمد....والمراهمة

بالمدرسة للطالب إرشادٌة ندوة تمدٌم... بالمدارس  

 االسباب...  واالجتماعى االلكترونً التنمر.... عنوان تحت

 الشافى عبد أٌة/ د.وأ ترٌوى بمسم   ناصر سلوى/ د.أ تمدٌم.....والعالج

 ولد....... وطالبة طالب   36 من أكثر بحضور وذلن المنزل إدارة بمسم

 فى اتضحت والتى الرائعة اإلٌجابٌة النتائج من عدٌد عن الندوة أثمرت

 كل...... الراجعة بالتغذٌة آراءهم عرض خالل من للندوة الطالب تمٌٌم

 المثمر التعاون هذا على المدرسة إلدارة واالحترام والتمدٌر الشكر

المستمبل لجٌل الفعال والبناء  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: َبرة خمتصسة
ّّش اٌّذسعٟ  ئٌٝ اٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ ٚغ١ش اٌّشغٛة ف١ٗ ِٓ لِجً ٠ش١ش  اٌزٕ

اٌّغزّغ ٠ٚىْٛ ث١ٓ ؽالة اٌّذسعخ، ٚاٌزٞ ٠ذّي ػٍٝ اخزالي فٟ ِٛاص٠ٓ 

ّّش؛ فبٌطبٌت اٌزٞ ٠غزخذَ اٌؼٕف ٚاٌمٛح اٌجذ١ٔخ  اٌمّٛح ٌذٜ اٌطبٌت اٌّزٕ

ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِب ٠ش٠ذٖ ٠ذّي ػٍٝ خًٍ ٚاػؼ فٟ اٌطبلخ ٌذ٠ٗ، ٠ٚزؼّٓ اٌزّٕش 

ح أِٛس؛ ِضً رخ٠ٛف ا٢خش٠ٓ، ٚاعزخذاَ اٌمٛح اٌجذ١ٔخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌم١بَ ثؼذّ 

 ا٤رِٜؼٍِٛبد شخظ١خ، أٚ ٌفشع اٌغ١طشح ػٍٝ ا٢خش٠ٓ، أٚ ِغشد ئٌؾبق 

ٚاإلعبءح ٌُٙ، وّب ٠زؼّٓ اٌزّٕش اٌم١بَ ثٕشش اٌشبئؼبد اٌىبرثخ ؽٛي 

 ا٢خش٠ٓ، ٚثشىً ػبَ فٟٙ رزؼّٓ اٌٙغَٛ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ عغذ٠بً أٚ ٌفظ١بً . 

 ٌٍطفً رغجت اٌزٟ اٌؼٛاًِ أوضش ِٓ ا٤ؽفبي ث١ٓ اٌّذسعٟ اٌزّٕش٠ٚؼذ 

 اصش رٌه ِٚغ ٔبػظ ٠ٚظجؼ ٠ىجش ؽزٝ ػٕذِب رالصِٗ ػ١ّمخ ٔفغ١خ ِشبوً

 ِٓ اٌزؼشع أؽفبٌٗ ػٍٝ ٠خشٝ راوشرٗ فٟ ػبٌمبً  أطجؼ اٌّذسعٟ اٌزّٕش



 اخش ز١ٍّزٌ ع١ئخ ٚأفؼبي عٍجٟ رظشف ٘ٛ اٌزّٕش ٚ ،  اٌّش٠شح اٌزغشثخ ٌٕفظ

 اٌؼؾ١خ ِٓ الٜٛ شخض أٚ ِغّٛػخ لجً ِٓ اٌزّٕش ِّبسط ٠ىْٛ اْ ٠ّٚىٓ

 ، اٌّؼ٠ٕٛبد ٔفغ١خ ،ٚرؾط١ُ أصبس  اٌؼؾ١خ ػٍٝ اٌزّٕش ٘زا ٠ٚزشن ، ثذ١ٔبً 

  ، ٌزٌه ا٤ػزاس ٠ٚإٌف اٌّذسعخ اٌٝ اٌز٘بة ٠ؾت ال اٌؼؾ١خ اٌطفً ٠ٚظجؼ

رّٕش ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌشل١ّخ،  ٚٔؼ١ف اٌٝ رٌه اٌزّٕش االٌىزشٚٔٝ ٚ٘ٛ ،

 اٌّشاعٍخ ِٕٚظبد  ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ؾذس ػٍٝ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ

ِٕٚظبد ا٤ٌؼبة ٚاٌٙٛارف اٌّؾٌّٛخ، ٚ٘ٛ عٍٛن ِزىشس ٠ٙذف ئٌٝ ئخبفخ أٚ 

،  اعزفضاص اٌّغزٙذف١ٓ ثٗ أٚ رش٠ٛٗ عّؼزُٙ  

 ٚثٕبء  اٌزّٕش ِغزٕمغ ِٓ اٌطفً وبفخ اٌّإعغبد الٔزشبي دٚس ٕٚ٘ب ٠أرٟ

أؽذ. ٠خشٝ ٔفغٗ ٚال ػٓ ٠ٚذافغ اٌشخظ١خ لٛٞ ؽفً .  

-انتٕصياث :  

أ١ّ٘خ اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش، ثٙذف ٚلف اٌزّٕش ِٕٚؼٗ فٟ اٌّغزّغ. *

ِٕؼ اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛلذ اٌىبفٟ ٌٍزؾذس ِغ اٌطالة ف١ّب ٠زؼٍك اٌؼًّ ػٍٝ 

 ثبٌزّٕش، ٚو١ف١خ اٌؾّذ ِٓ ٘زٖ اٌزظشفبد اٌّضػغخ. 

ِغبػذح ا٤ؽفبي ػٍٝ فُٙ ِب ٟ٘ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ لذ رؼّذ رًّٕشا. ؽشػ *

ٚاٌّغزّغ  ِشىٍخ اٌزّٕش ٌٍؼٍٓ ٚفٟ وبفخ اٌزغّؼبد ٚػٍٝ ِغزٜٛ اٌّذسعخ

. 

عت رضم١ف ِٛظّفٟ اٌّذسعخ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌجبٌغ١ٓ ػٓ ؽج١ؼخ اٌزّٕش ٚآصبسٖ *

غٕت اٌغٍج١خ، ِٚٓ اٌؼشٚسٞ أ٠ًؼب رؼ١ٍُ ا٤ؽفبي فٟ عٓ ِجىشح ػٍٝ ر

 اٌم١بَ ثب٤ِٛس اٌزٟ رإرٞ ا٢خش٠ٓ.

٠غت ؽ١ش اعزشار١غ١خ ِغزّؼ١خ ٌّؼبٌغخ اٌزّٕش  ٚرطج١كثٕبء ِغزّغ داػُ *

اٌؼًّ ػٍٝ ثٕبء ِغزّغ داػُ ٠ؼزّذ ػٍٝ رط٠ٛش اعزشار١غ١خ خبطخ ٌّؼبٌغخ 

 اٌزّٕش، وّب ِٓ اٌُّٙ أْ ٠شًّ رٌه اٌغ١ّغ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

ٌّغإ١ٌٚٓ. عبئمٟ اٌجبطبد.. اٌّذسث١ٓ فٟ اٌطالة. ا٢ثبء. اٌّؼٍّْٛ. ا -

 اٌّذسعخ. ٠غت ثٕبء ِغزّغ داػُ ٠شًّ ع١ّغ فئبد اٌّغزّغ، 

ٚرٌه ثٙذف اٌزخٍض ِٓ ظب٘شح اٌزّٕش ِٚب ٠ٕغُ ػٕٙب ِٓ أػشاس خط١شح. *  

٠غت ػٍٝ اٌشخض اٌّزؼشّع ٌٍزّٕش أْ ؽ١ش رؼض٠ض اٌضمخ ٚاؽزشاَ اٌزاد *

٠ؼشف ل١ّخ ٔفغٗ ٠ٚشفغ ع١ّغ ا٤وبر٠ت اٌزٟ لبٌٙب اٌّزّٕش ػٕٗ ١ٌزُ 



ػٍٝ ع١ّغ  وّب ِٓ اٌُّٙ اٌزشو١ض*اعزجذاٌٙب ثبٌؾم١مخ اٌّزّضٍخ ث٠ٛٙزٗ، 

ب ثؼذ اٌزّٕش ًِ  اإل٠غبث١بد اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌشخض، ِٚؼشفخ و١ف١خ اٌّؼٟ لذ

اٌّشبسوخ فٟ ا٤ٔشطخ اٌزٟ ٠زفّٛق ف١ٙب اٌشخض ٠ٚجذع ِٓ خالٌٙب.  *

اػزّبد اٌؼالط إٌفغٟ. االٔخشاؽ فٟ ِغّٛػخ دػُ ٚػذَ اٌشؼٛس ثبٌٛؽذح. 

رزٛاعذ ِغّٛػخ ِٓ اٌطشق اٌزٟ ِٓ شأٔٙب رؼض٠ض اٌضمخ ٌذٜ اٌشخض 

 اٌّزؼشع ٌٍزّٕش، 

ئٔٗ ٠شىً اٌّفزبػ ػٍٝ االرظبي ثب٤طذلبء ٚاٌؼبئٍخ اٌذاػّخ، ئر *اٌّؾبفظخ 

اٌشئ١ظ ٌؼالط اٌزّٕش ثطٍت اٌّغبػذح ٚاٌذػُ ِٓ ا٤لشثبء ٌٍزخٍض ِٓ آصبس 

اٌظذِخ إٌفغ١خ، ٠ٚزطٍت اٌشفبء ِٓ طذِخ اٌطفٌٛخ وبٌزّٕش ِغبػذح ٚدػُ 

 خبسعٟ 

٠غزط١غ اٌّؼٍُ اعزخذاَ رم١ٕبد اٌزذخً ٌّغبػذح وً ِٓ اٌؼؾب٠ب *

طخ داخً اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌّزّٕش٠ٓ، ٚرٌه ِٓ خالي ئٔشبء أٔشطخ خب

 ٌفُٙ أعجبة اٌّشىٍخ ِٚؾبٌٚخ اٌزخٍض ِٕٙب.

٠غت ػٍٝ اٌّذسع١ٓ اٌزؾذس ئٌٝ اٌّزّٕش٠ٓ ٚػؾب٠بُ٘ ثشىً ِٕفظً،  *

ِغ أ١ّ٘خ أْ ٠ىْٛ رٌه ثشىً عشّٞ، وّب ٠ّىٓ ئؽبٌخ وال اٌطف١ٍٓ ئٌٝ 

االعزشبسح، ثٙذف رمذ٠ُ اٌّغبػذح اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب، ٚثبٌزبٌٟ اٌزخٍض ِٓ 

ٍُٙ اٌخبطخ اٌزٟ لذ رىْٛ اٌغجت ا٤عبعٟ ٌٍزّٕش ٌذ٠ُٙ. ِشبو  

٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٍّذسعخ دٚس ُِٙ ٚفّؼبي فٟ رضم١ف اٌطالة ػٓ ؽج١ؼخ *

اٌزّٕش، ٚأ١ّ٘خ رغٕت اٌم١بَ ثب٤ِٛس اٌزٟ لذ رغجت اإلصػبط ٣ٌخش٠ٓ . 

    

 

 

مناذج لبعض اخلطابات التى مت توجوهها اىل بعض مدراس 

 حمافظة املنوفوة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

 مع أطٌب و أرق األمنٌات
تنول كافة البرامج والفاعلٌات التابعة لمركز االستشارات بأن  

خدمة المجتمع و االسرٌة لرعاٌة الطفولة والمراهمة والتابع لمطاع 
  تنمٌة البٌئة

 بكلٌة االلتصاد المنزلً 
 اعجاب الجمٌع و أننا لد حممنا الهدف األسمى 

و تنمٌة البٌئةآال وهو خدمة المجتمع   

 وتحٌا مصر بسواعد ابنائها



 جامعةىالمنوفوة
 كلــــــــــــــوةىاالقتصــــــــــــــــادىالمنزلي

 قطـــــــــــاعىخدمةىالمجتمــــــــــــــعىوتنمــــــــــــــوةىالبوئة
 وحدةىالتوجوهىالمكنيىوروادةىاألرمال

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

وحدة التىجيه المهني وريادة 

 الأعمال 

 كلية الاقتصاد المنزلي

قذو تقرٌر عنت  

طالب كهٍة االقتصاد نرعاٌة أبنائنا برامج انىحذة 
املنزىل واخلرجيني وانقطاع اإلداري فى جمال 

 انتىجٍه املهنً ورٌادة األعمال



ٔزيادة االعًال ادلُٓئحدة انتٕجيّ   

 عٍ أْى يا مت إجناشِ

وميكٍ نهشجبة اٌ ،  انشجبة هى انشكُضح االعبعُخ يف ثنبء اجملزًغ وهنضخ انىطٍ وهى انطبلخ املنزدخ اخلاللخ املجذػخ

وخه اخلصىص، جيت َشكهىا لىح إجيبثُخ نذفغ ػدهخ انزنًُخ ػنذ رضوَذهى ثبملؼشفخ وانفشص انيت حيزبخىٌ إنُهب. وػهً 

أٌ َكزغت انشجبة انزؼهُى واملهبساد انالصيخ نهًغبمهخ يف الزصبد ينزح؛ وهى حببخخ إىل انىصىل إىل عىق انؼًم انزٌ 

 .ميكٍ اٌ َغزىػت لذساهتى يف لىي انؼًم



املنضىل خبيؼخ انزبثؼخ نمطبع خذيخ اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ ثكهُخ االلزصبد  انزىخُه املهنً وسَبدح األػًبلرمذو وحذح 

و( نهطالة  1212دَغًرب/ 21اىل  22املنىفُخ دوسح رذسَجُخ  حتذ ػنىاٌ )رأهُم انشجبة نغىق انؼًم( يف انفرتح يٍ )

 اخلشجيني وطالة انجكبنىسَىط ثبنكهُخ

-رزضًٍ 0  

 يفهىو املنبفغخ يف عىق انؼًم

انزخشج وكُفُخ انزغهت ػهُهب حذَثٍرىاخه انشجبة  انيتأهى املؼىلبد   

مهُخ دوس انشجبة يف اجملزًغأ  

املهبساد وانزنًُخ انزارُخ اكزغبة  

رنفُز( -اثذاع -املششوػبد انصغريح )فكشح  

 كزبثخ انغريح انزارُخ

 " Interviewيمىيبد انندبذ يف املمبثهخ انشخصُخ"

 حتذ سػبَخ

يغزشبس سئُظ اجلبيؼخ نمطبع خذيخ  انغُذ أ.د/ ػجذ انشمحٍ انجبخىسيسئُظ اجلبيؼخ   و       يؼبىل أ.د/ ػبدل يجبسن 

أ.د/ عهبو ػضَض خضش وكُم انكهُخ    ػًُذ انكهُخ       أ.د/ ششَف صربٌ             اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ ، اششاف  

أػذاد ورنفُز نشؤوٌ خذيخ اجملزًغ ورنًُخ انجُئخ  



 يؼُبس انطالة واخلشجيىٌ ثىحذح اجلىدح أ.د/ خُهبٌ ػهً انغُذ عىَذ)أعزبر ثمغى االلزصبد املنضىل وانرتثُخ وينغك

(ويذَشح وحذح انزىخُه املهنً وسَبدح األػًبل  

 

 

 
 
 
 
 

 



-: َبرة خمتصسة   

تعتبر شريحٌ الشباب هً أكبر وأهم شريحٌ   

فً المجتمعَ حيث أنوم يشكلون أغلب األيدي 

العاملٌ التً تقوم بتوفير اِحتياجات األساسيٌ 

لى وهم من يسعون الٍ تقدم وتطور المجتمع 

فوم مستقبل أي مجتمعَ ولذلك تحاول 

المجتمعات اِهتمام بتأهيل الشباب لسوق 

العمل ويتم ذلك وفقا إلجراء عدد من الورش 

والدورات لتعمل علٍ تنميٌ مواهبوم 

ومواراتوم والتدريب المباشر علٍ سوق 

  العمل

 

 



 انفاعهيت انثاَيت
ٔانتغهب عهٗ ضغٕط انعًم انٕظيفيَدٔة انُجاح   

  
رحشص و١ٍخ االلزصبد إٌّزٌٟ جبِؼخ إٌّٛف١خ ػٍٝ رحم١ك اٌش٠بدح ٚاٌز١ّز اٌٛظ١فٝ ٌذٜ وبفخ ِٕضٛث١ٙب ِٓ 

٘زا  أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ش ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚوزٌه اإلداس١٠ٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ٌّٛاوجخ س٠بدح جبِؼخ إٌّٛف١خ فٝ

اٌشأْ؛ ٚرحذ سػب٠خ ِؼبٌٝ اٌض١ذ االصزبر اٌذوزٛس / ػبدي ِجبسن سئ١ش جبِؼخ إٌّٛف١خ ٚص١بدح االصزبر 

اٌذوزٛس/ ػجذ اٌشحّٓ اٌجبجٛسٜ ِضزشبس سئ١ش اٌجبِؼخ ٌشؤْٚ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚثئششاف وً 

خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ؛ فمذ  ِٓ أ.د / شش٠ف صجشٞ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚأ.د/ صٙبَ ػز٠ز ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ

 ٔظّذ ٚحذح اٌزٛج١ٗ إٌّٟٙ اٌزبثؼخ ٌمطبع خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ٌذٜ ِٛظف١ٓ لطبع اٌذساصبد اٌؼ١ٍب )إٌجبح اٌٛظ١فٝ ٚاٌزغٍت ػٍٝ ضغٛط اٌؼًّ ( ٔذٚح رحذ ػٕٛاْ 

.اػذاد ٚرٕف١ز أ.د / ج١ٙبْ ػٍٝ اٌض١ذ ص٠ٛذ  ٨/١٢/٢٠٢١ٚاٌؼاللبد اٌثمبف١خ ثبٌى١ٍخ ا١ٌَٛ األسثؼبء اٌّٛافك 

ِذ٠شح ٚحذح اٌزٛج١ٗ إٌّٟٙ ثبٌى١ٍخ ....ٚثفضً هللا رؼبٌٝ رحممذ األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍٕذٚح ٚوً اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش 

ٛس ِٓ ِٕضٛثٝ لطبع اٌذساصبد اٌؼ١ٍب ٚاٌؼاللبد اٌثمبف١خ .....ِغ أسق األ١ِٕبد ٌج١ّغ ِٓ ششفٛٔب ثبٌحض

 اٌمٍج١خ ثبٌزٛف١ك ٚاٌز١ّز دائّب ٌجبِؼزٕب اٌحج١جخ

 



  



  



 بتٕشيع انكهيت عًيد اندكتٕز االستاذ سيادة تكسو ٔقد
 االداٖ اجلٓاش أعضاء االفاضم انسادة عهٗ احلضٕز شٓاداث

 سيادة حبضٕز انثقافيت ٔانعالقاث انعهيا اندزاساث بقطاع
 سٕيد جيٓاٌ د.ٔأ.... عصيص سٓاو د.أ انفاضهت انٕكيهت
بانكهيت األعًال ٔزيادة ادلُٓي انتٕجيّ ٔحدة يديسة  

  





 
 

 

  

 تم بحمد هللا تعالى وتوفيقه

سيادة وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

عزٌز خضر أ.د/ سهاو  

 والقادم أجمل بإذن هللا 

 خُهبٌ عىَذ


