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الطىارئ والتجارب  حاالت تعذهع الوجوىعات )الطالب(  للتذخل العام النهج

 الصادهة

 

رٍخ١ص اٌزفبص١ً  ،ِمزضتالخزصبصٟ أٚ اٌّؼٍُ ثزٍخ١ص ٠مَٛ ا .1

إصاٌخ اٌشٛائت ثٙذف  )اٌزٍخ١صثشىً صؾ١ؼ ٚٚاضؼ ػٓ اٌؾبدصخ. 

 .(دْٚ االسزفبضخ ثبٌششػ .ٚاإلشبػبد

 إػطبء اٌفشصخ ٌٍطالة ٌٍزؼج١ش ػٓ ا٤فىبس ٚاٌّشبػش اٌزٟ رجؼذ .2

طالة ثٛاسطخ طشػ رٛع١ٗ اٌٝ االخزصبصٟ إٌفسٟ ػٍ .اٌؾبدصخ

و١ف وبْ سد  فؼٍذ؟ِبرا  فىشد؟ِبرا  شؼشد؟و١ف ِبرا،  ِضً أسئٍخ،

 .فؼٍه؟ ..

ِٓ ٠صؼت ػ١ٍٗ ٚ أٔفسُٙ،ثبٌزؼج١ش ػٓ إػطبء اٌفشصخ ٌغ١ّغ اٌطالة  .3

 .بٌشسُأٚ ثٌىزبثخ ٌٍزؼج١ش ثب٠ؼطٝ ٌٗ اٌفشصخ  ٌغ٠ٛبً،اٌزؼج١ش 

دػُ ِٓ خالي  ،ٚاالٔزبط ؼًّفٟ اٌالسزغالي لذسارُٙ  رٛع١ٗ اٌطالة .4

اٌؾبدصخ صؼجخ ٌٚىٓ ٔسزط١غ ِٛاعٙخ  أِْضً ٚرٙذئزُٙ اٌطالة 

 .ٚأثؼبد٘ب وزٌهٚسٛف ٔزغٍت ػٍٝ اٌؾبدصخ  اٌصؼجخ،ا٤ؽذاس 

 أٔفسُٙ،اٌز٠ٓ ال ٠ؼجشٚا ػٓ أٚ  ِجبشش،اٌزٕجٗ ٌٍطالة اٌّصبث١ٓ ثشىً  .5

خ ِب اٌزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘، ِضً: ذٍِففؼً  سدوزٌه اٌز٠ٓ ٠جبدسْٚ اٌٝ 

 ِجبٌغخ.اٌضؾه ثصٛسح  ؽذس،

 ْٚزوش٠إػطبء ا١ّ٘٤خ ٌّب  ٚالزشاؽبرُٙ،االسزّبع إٌٝ آساء اٌطالة  .6

 ٚدفؼُٙ ثبالرغبٖ اإل٠غبثٟ. ،فؼٍٗ ْٚاٌٝ ِب ٠ش٠ذٚ

ػًّ ثشٔبِظ  .خٍٟ ػٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌطج١ؼ١خؼذَ اٌزٌ اٌطالة دفغ  .7

 .ٛلذمس١ُ اٌر٠ِٟٚٛ 
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 حسة الخطىات التالية: تصرفوساعذ أى يعلى ال

 

 

 

 أْ ٠ىْٛ ا٤رْ اٌصبغ١خ ِغ االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌغذ٠خ . (1

 ا٢خش.أْ ٠ؼطٟ اٌششػ١خ ٌّب ٠مٌٛٗ  (2

 "  reframing"ٚثص١بغخ عذ٠ذح  إػبدح ٚضغ فىشح ا٢خش ثصٛسح ٚاضؾخ. (3

 ٕجشح صٛرٗ ٚرشج١ٙبرٗ ٚسِٛصٖ.ثاالسرجبط ِغ ا٢خش  (4

 إلٔسب١ٔخ ِٕٚظِٛخ اإل٠ّبْ ٚاٌّؼزمذاد.اٌزطشق إٌٝ اٌّسٍّبد ا (5

ٚاٌّؾٛس  إٌفس١خ ٠ٕزمً ِٓ اٌّؾٛس اٌفىشٞ إٌٝ اٌزغشثخ أِْسبػذح ا٢خش  (6

 االٔفؼبٌٟ.

 ِزص١ٍٓ.ِؾبٌٚخ اٌٛصً ث١ٓ ػٕصش٠ٓ غ١ش  (7

 .ؽذ٠ش داخٍٟ سٍجٟ إثطبيِؾبٌٚخ  (8

 ا٢خش. ٠ذخً فٟ صذاَ ِغ الأ (9

 بٌذػُ ٣ٌخشثدائّبً االٔزٙبء ( 11

 اْ ٠مٛٞ ٠ٚذػُ وً ِب ٠فؼٍٗ ا٢خش.  (11

          ِبرا فؼٍذ فٟ  صؼجخ؟سؤاي ا٢خش ِبرا ٠سبػذن ػٕذِب رّش ثؾبٌخ  (12

  ٚسبػذن؟اٌسبثك 

 . ٚلذ ِشسٔب   ٛثخ ٌٚىٕٕب أل٠ٛبء ٚسٕىًّ دْٚ شه٠مٛي ٔؼُ رٛعذ صؼ أْ(13

 ْ.ِٚٚٛعٛدْ ٚثّصبئت أخشٜ ٚ٘ب ٔؾٓ ِسزّش        
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 ؟لطثيعية التي تتثع حاالت الطىارئها هي الوشاعر ا

 

 .ٚا٤ِبْا٤ِٓ ٚثبٔؼذاَ ثبٌؼغض اٌشؼٛس  (1

لجً ٚثؼذ  ,, ِب ث١ٓثبٌؾ١بحٚاٌضجبد  بٔمطبع , أٚ وسش االسزّشاس٠خث اٌشؼٛس (2

 اٌؾبٌخ اٌطبسئخ .

 اٌشؼٛس ثخ١جخ ا٤ًِ ٚا١ٌأط. (3

 بٌز٘ٛي ٚاٌصذِخ.ثاٌشؼٛس  (4

 .شذ٠ذزٛرش ٚضغظ ٔفسٟ داخٍٟ ثاٌشؼٛس  (5

ٚػذَ صذق اٌّسٍّبد ِضً اإلٔسبْ ع١ذ   ,زش٠ٛش ٚاٌغّٛضبٌاٌشؼٛس ث (6

 ٚط١ت ٠ٚؾبفظ ػٍٝ ؽ١بح ا٢خش٠ٓ أٚ ال ٠ؼجش ثٙب.

 اٌشؼٛس ثغّٛض اٌّسزمجً ٚفمذ اٌزٛاصْ إٌفسٟ. (7

 ِؼٍَٛ اٌّصذس أٚ اٌؼبَ؟اٌشؼٛس ثبٌخٛف ٚاٌمٍك  (8

 .ٚػذائ١خاٌشؼٛس ثغضت  (9
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 صعىتات أهام الوعلن

 

 

 

 

 :تذوره

 

اٌذاػُ , اٌّزفُٙ ٚاٌّسبػذ ٣ٌخش , فٟ ؽ١ٓ أٗ ٘ٛ ٠ّش ثؾبٌخ اْ ٠مَٛ ثذٚس  (1

 اٌطٛاسئ , ٚ٘ٛ ثؾبعخ ٌّب روش .

ٚرصشفبرٗ اٌشخص١خ ِٓ عٙخ ٚث١ٓ  ِشبػشٖٚعٛد فغٛح ث١ٓ أفىبسٖ ٚ (2

 اٌّطٍٛثخ ِٕٗ سس١ّبً.

 ٠مَٛ ثأداء ٚاعجٗ اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌشغُ ِٓ اٌطبسئ اٌؼبَ. أْػٍٝ اٌّؼٍُ  (3

 أْ ٠ىْٛ إٌّٛرط. (4

٠جمٝ أِبَ ٠ٚىًّ ثضجبد ٚاؽزشاَ أْ ٌّب ال ٠ؾت أْ ٠سّغ, ٚأْ ٠صغٟ  (5

 وّٕٛرط.

 

 

 ِؾّٛد سؼ١ذد. 

 اخزصبصٟ ٔفسٟ 


