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ضع فهّ انشكش انحًذ هلل انز٘ ْذاَا نهعهى ٔسٓم نُا اَجاص ْزا انعًم انًرٕا  

انرٙ ال ذقذس ٔال ذحصٗ ٔانصالج ٔانسالو عهٗ سٛذ األَثٛاء  ٔانثُاء عهٗ انُعًح

 ٔانًشسهٍٛ .

انشسانح قذ أٔجة عهُٛا انعشفاٌ  انًزكشج ٔنٛس  إٌ عًهُا فٙ يٕضٕع  ْزِ  

ْزا انًقاو َرقذو تانشكش  ٙٔحفظ انجًٛم ٔانشكش نكم يٍ جعم كم عسش ٚسشا ،ٔف

ٙ كاٌ نٓا ررٕ" ٔانخانعشفاٌ إنٗ أسرارذُا انقذٚشج ٔانفاضهح األسرارج "حًال  ٔ   ٔانرقذٚش

ٕجٕد ان ضٛحانفضم ٔانذٔس األكثش نرعأَٓا ٔحشصٓا فٙ أٌ ذخشج ْزِ انشسانح إنٗ 

كًا َرقذو إنٗ جًٛع األساذزج األجالء يٍ قسى انعهٕو  ؛ٔتانصٕسج انرٙ عهٛٓا اٌٜ

االجرًاعٛح تجايعح عثذ انحًٛذ تٍ تادٚس تًسرغاَى، ٔانزٍٚ كاٌ نٓى انفضم فٙ ذعهًُٛا 

 ٔتهٕغُا ْزا انًسرٕٖ يٍ انعهى ،كًا َرقذو تانشكش ألعضاء نجُح ... فٙ انشسانح .

انشكش نكم انزٍٚ يذٔ نُا ٚذ انعٌٕ ٔانًساعذج ٔنى َرًكٍ يٍ ركشْى ٔأخٛشا أذقذو تجضٚم 

 جضاْى هللا كم خٛش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انحًذ هلل أٔدع تٍٛ أدو انعقم ٔأعطاِ تزنك انقذسج عهٗ جعم ٔسٛهح انكفاح ٔغاٚرّ انُجاح

 ثمرة عملينا هذا :نهدي 

حًهرُا ُْٔا عهٗ ٍْٔ إنٗ يٍ كاَد  إنٗ يٍ أششفد تُٕس ٔجٓٓا انصثٕس دسٔب حٛاذُا،ٔيٍ

 َصائحٓا كقطشج ياء..... إنٗ أيُا انحثٛثح .

إنٗ انقهة انشحٛى انز٘ سعاَا تعطفّ يُز انصغش فشيٍ تُا إنٗ انشاطئ انعهى ٔاإلًٚاٌ ٔأنثسُا 

 ثٕب انًعشفح ألصم إنٗ انًسرٕٖ انزٍٚ ٔصهد إنّٛ أتَٕا انعضٚض.

ا... إنٗ يٍ ذجًعد تٓى أصذق انًشاعش ٔأحهٗ إنٗ يٍ كإَا عَُٕا ٔصادَا فٙ يشٕاسَ

انحٛاج يعُاْا .... إنٗ أخٕاذُا ٔكم أفشاد عائهرُا إنٗ يٍ صاسٔا جضءا  ذانزكشٚاخ ٔتذَٔٓى ذفق

 يُا ٔصشَا جضءا يُٓى........ إنٗ يٍ جًعرُا تٓى األٚاو إنٗ جًٛع أصذقائُا .

 ٛذ شكشا عهٗ كم شٙء.إنٗ كم يٍ أعاَُا عهٗ إذًاو ْزا انعًم يٍ قشٚة أٔ يٍ تع
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  المقدمة العامة

نخ ػٍ ْٔٔٙ انًغؤ ،صش ثبنًجزًغ ٔرؤصش فّٛ أرؼزجش انًذسعخ يؤعغخ اجزًبػٛخ رز       

كًب  رؼزجش يؤعغخ رشثٕٚخ رؼهًٛٛخ رمغ فٙ  ، ادذاس انزغٛش ٔانزمذو نهًجزًغ فٙ جًٛغ جٕاَجّ

ثشص انًؤعغبد انزٙ نٓب ػاللخ يجبششح ثجًٛغ أرؼذ يٍ ٔ ،لبػذح انُظبو  انزؼهًٛٙ فٙ انًجزًغ 

ٔ ٔظٛفزٓب االعبعٛخ ْٙ انزؼهٛى  انز٘  ،زظبدٚخ ٔ انضمبفٛخ جٕاَت انزًُٛخ االجزًبػٛخ ٔ االل

انزذسٚظ انخبص    بٔجّ يُٓأٔلذ ػشفذ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثؼذح  ،الزشٌ ثٕجٕد االَغبٌ

انًؼهى  انخظٕطٙ  يؼشٔفب نذٖ كجبس سجبل انذٔنخ لجم ٔثؼذ فّٛ طجخ أ انز٘ انخظٕطٙ  ٔ

ػُذيب كبَذ انطجمبد االسعزمشاؽٛخ 91ٔلذ اَزششد ٔصاد انهجٕء انٛٓب فٙ انمشٌ  .االعالو 

      .جش يذسعٍٛ  خظٕطٍٛ ألثُبئٓب أرغز

ًب ي ،ػمجبد كضٛشحلذ شٓذد ػًهٛخ انزؼهٛى فٙ انًُظٕيخ انزشثٕٚخ انجضائشٚخ َجذ أٌ 

غٛش أٌ ْزِ  ، انزشثٛخ إنٗ رغٛٛش انًُبْج ٔأعبنٛت انزؼهى انًخزظٍٛ فٙ شؤٌٔجؼم 

اإلعزشارٛجٛخ انجذٚذح ثؼذ رطجٛمٓب فٙ انًٛذاٌ عجهذ ػؼفب فٙ ػًهٛبد انزذظٛم انذساعٙ 

إنٗ جبَت ػذو رٕافك انًُبْج يغ انجؼذ انفكش٘ ٔانًؼشفٙ نهًزؼهى  ، خثبنُغجخ نألؽٕاس انًخزهف

انجذش ػٍ ؽشق أخشٖ رًكٍ أثُبئٓى يٍ رجبٔص ػمجبد ػؼف انٗ أٔنٛبء انزاليٛز دفغ يًب ،

ٗ انظؼٕثبد انزٙ ٚزهمبْب ٔانزغهت ػه،االعزٛؼبة ٔػًهٛخ انفٓى ػهٛٓى غٓٛم ٔنز ،انزذظٛم

 .انذسٔط انخظٕطٛخٔانزٙ ْٙ  ، أثُبئٓى فٙ انذساعخ

إدذٖ لُٕاد انزؼهى انزٙ ٚزجّ إنٛٓب انًزًذسط الكزغبة انًؼشفخ ٔ رطٕٚش  ْٙ بنًذسعخف

ٔرطٕس انزغٛشاد انزٙ ػشفٓب انؼبنى ثأكًهّ َزٛجخ انؼٕنًخ نكٍ لذسارّ اإلدساكٛخ ٔانزؼهًٛٛخ. 

انزشثٕٚخ، فٓزِ ٔعبئم انزكُٕنٕجٛخ أصشد ػهٗ انًجزًغ انجضائش٘ فٙ جًٛغ انًغزٕٚبد العًٛب 

األخٛشح أججشد ػهٗ إجشاء إطالدبد نززًبشٗ يغ انمطبس انزطٕس. أيبو ْزِ انزذٕالد 

د انذسٔط . ٔثبنزبنٙ ظٓشدسٔعّٔفٓى  جخ انزهًٛز ٕٚاجّ طؼٕثبد فٙ اعزٛؼبةأط

فجؼذيب كبَذ انذسٔط انخظٕطٛخ جذ  .جم انزفٕق انًذسعٙأل انخظٕطٛخ كئعزشارجٛخ

فٙ جًٛغ ٔ  فٙ جًٛغ انًٕاد رُجضأطجذذ  ،بنٕسٚب ٔانًٕاد انؼهًٛخلغبو انجكاألسح، رخض دَب

  دزٗ انجبيؼٛخ. انًغزٕٚبد
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ٔشٕٛػٓب ٚشجغ . ظبْشح انذسٔط انخظٕطٛخ جؼهٓب رُبفظ دزٗ انًذسعخ انشعًٛخرفشٙ 

ٓب أؽشاف ٔػٕايم كه األعشحٔ انزهًٛز ٔفهغفخ انُظبو انزؼهًٛٙ؛ انًؼهى إنٗ ػذح أؽشاف. 

 .عبًْذ فٙ إَزشبسْب

ْزا يب جؼهُب َزطشق فٙ ْزِ انذساعخ إنٗ ظبْشح انذسٔط انخظٕطٛخ فٙ انًجزًغ 

ٔرنك ثبنكشف ػٍ األعجبة انًخزهفخ فٙ إَزشبس انذسٔط انخظٕطٛخ فٙ انًجزًغ  انجضائش٘،

 انجضائش٘، يشكضٍٚ فٙ رنك ػهٗ األعشح ٔيذٖ يغبًْزٓب فٙ ْزِ انظبْشح. 

اَزشبس انذسٔط فٙ يب يذٖ يغبًْخ األعشح انجضائشٚخ : ٔيٍ ُْب َزغبءل

 ؟أججشرٓب نهجٕء إنٛٓبٔيب ْٙ األعجبة انزٙ ؟ انخظٕطٛخ

 ُٚذذس يٍ ْزا اإلشكبل ػذح أعئهخ صبَٕٚخ:

 ؟ كٛف عبًْذ األعشح فٙ إَزشبس انذسٔط انخظٕطٛخ -

يب ْٙ انظؼٕثبد انزٙ رٕاجٓٓب األعشح ٔانزٙ رججشْب نهجٕء إنٗ انذسٔط  -

 ؟ انخظٕطٛخ

يب ْٙ انظؼٕثبد انزٙ ٕٚاجٓٓب انزاليٛز أصُبء دساعزٓى ٔانزٙ رشجؼٓى ػهٗ أخز  -

 ؟ ذسٔط انخظٕطٛخان

كٛف أصشد انذسٔط انخظٕطٛخ ػهٗ يغزٕٖ انذساعٙ نهزهًٛز ٔػهٗ إلزظبد  -

 األعشح؟

ْم رؼزجش انذسٔط انخظٕطٛخ دال أو يشكال ثبنُغجخ نألعشح ٔانًُظٕيخ  -

 انزشثٕٚخ؟

بكٓب فٙ انذٛبح أٌ انظشٔف انزٙ رؼٛشٓب األعشح ٔ آًَانذساعخ  يٍ خالل ْزِ افزشػُب

ٔرؼمذ انجشايج انزؼهًٛٛخ ٔانزٙ فبلذ يغزٕٖ األٔنٛبء أججشد ْزٍٚ األخٛشٍٚ إنٗ انٕٛيٛخ 

 يٍ أجم انزفٕق انًذسعٙ.ٔ رنك رذػٛى أثُبءْى ثبنذسٔط انخظٕطٛخ 

انًجًٕػخ انجضئٛخ انزٙ ٚمٕو انجبدش ثزطجٛك دساعخ ػهٛٓب  " رؼشف انؼُٛخ ػهٗ أَٓب

ْٔٙ ركٌٕ يًضهخ نخظبئض يجزًغ انذساعخ انكهٙ؛ إر رزٕصع فٛٓب خظبئض انًجزًغ ثُفظ 
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" انُغت انٕاسدح فٙ انًجزًغ
1
، ثئػزجبسْى فٙ أٔنٛبء األعشح ُبثذضٔثبنزبنٙ رًضهذ ػُٛخ  .

رغؼخ  ،أعشح صًبَٛخ ػششح  ًُب ثئعزجٕاةانًغؤٔنٍٛ ػهٗ أؽفبنٓى ٔانًذػًٍٛ نٓى.  دٛش ل

جًٛغ  ،عُخ  06ٔ  43. رزشأح أػًبسْى يبثٍٛ  يٍ األيٓبد رغؼخٔ ،يُٓى يٍ األثبء انزاليٛز

  )خظبئض انًجذٕصٍٛ أَظش انًهذك( ْزِ األعش رمطٍ ثجهذٚخ عٛذ٘ نخؼش ٔالٚخ يغزغبَى.

انجبدش نهٕطٕل إنٗ يؼشفخ  ٚؼشف انًُٓج ػهٗ أَّ "انطشٚك أٔ انًغهك ٚمٕو ثّ

انًشكهخ"
2

. أيب انًُٓج انؼهًٙ فٕٓ ػجبسح ػٍ "ؽشٚمخ ػهًٛخ انزٙ ُٚزٓجٓب أ٘ داسط أٔ ثبدش 

ٔفك خطٕاد انجذش يٍ أجم  ،يؼُٛخفٙ دساعزّ ٔرذهٛهّ نظبْشح يؼُٛخ أٔ يؼبنجزٓب نًشكهخ 

انٕطٕل إنٗ يؼشفخ انُزبئج دٕل يٕػٕع انذساعخ"
3
ٔيٍ أجم رذمٛك ْذف انذساعخ أال  .

ْٕٔ يؼشفخ يذٖ يغبًْخ األعشح فٙ إَزشبس انذسٔط انخظٕطٛخ، إعزخذيُب انًُٓج انكٛفٙ 

ٚٓذف انٗ جًغ انجٛبَبد غٛش االدظبئٛخ نفٓى أساء  ،انز٘ "ْٕ يُٓجٛخ نهجذش ثبنًشبسكخ 

 دساكٓى نهًشبكم ٔانمؼبٚب االجزًبػٛخ"أ ،انُبط ػٍ خجشارٓى انًؼبشخ
4

نجًغ اػزًذَب ػهّٛ   

انًؼطٛبد ٔالعزٛؼبة ثذلخ األعجبة انزٙ دفؼذ األٔنٛبء إنٗ إخزٛبس انذسٔط انخظٕطٛخ 

ٚغزخذو انؼهًبء ٔانجبدضٌٕ يجًٕػخ  نزجبٔص انظؼٕثبد انزٙ ٕٚاجٓٓب أثُبئٓى أصُبء انزًذسط.

ٌ ؽجٛؼخ انًٕػٕع أاال  ، عبنٛت الكزشبف ٔفٓى انٕلبئغ ٔ انُزبئجيٍ انزمُٛبد ٔاأل

فمذ ٚزطهت  ،انًُبعجخ نهذساعخ  حٔخظٕطٛزّ رفشع ػهٗ انجب دش جًغ انجٛبَبد ثبألدا

 .كأداح أعبعٛخ ٔلذ ٚزطهت  أخش يمبثهخ  يٕػٕع يب انًالدظخ 

"أداح : زًضهذ فٙ رمُٛخ انًمبثهخ فجئػزجبسْبفانزمُٛخ انًغزخذيخ فٙ ْزِ انذساعخ أيب ػٍ 

ٚب أٔ جًبػٛب لظذ انذظٕل ػهٗ يؼهٕيبد ثذش يجبششح رغزخذو فٙ يغبئهخ انًجذٕصٍٛ فشد

كٛفٛخ راد ػاللخ ثبعزكشبف انؼهم انؼًٛمخ نذٖ األفشاد"
5

عًذذ نُب يٍ خالل رظشٚذبد ، 

                                                           
1

 .318ص  ، 4 200، انظذٖ داس  ، انجضائش  ،االجزًبػٛخيُٓجٛخ انؼهٕو  دغبٌ ،, انجٛالَٙ ثهمبعى   عالؽُٛخ  

2
ثٕصٚذ طذشأ٘ ٔآخشٌٔ، انجضائش، داس , (س د)، 2، ؽ يُٓجٛخ انجذش انؼهًٙ فٙ انؼهٕو اإلَغبَٛخ يٕسٚظ أَجشط، 

 . 298، ص2004انمظجخ نهُشش، 

3
 . 502, ص َفظ انًشجغ انغبثك  

4
  www.iasj.net/iasj?FUNC= fulltestz,[ 15/05/2017]17.30h  

5
  انًشجغَفظ   

http://www.iasj.net/iasj?FUNC
http://www.iasj.net/iasj?FUNC
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انًجذٕصٍٛ ثبنكشف ػٍ األعجبة انًجبششح ٔغٛش انًجبششح فٙ انهجٕء إنٗ انذسٔط 

 .)دنٛم انًمبثهخ أَظش انًهذك( انخظٕطٛخ.

انزٙ أجشٚذ فٛٓب انًمبثالد يغ انًجذٕصٍٛ كبَذ فٙ ثٛذ انًجذٕس أٔ يكبٌ األيبكٍ 

دايذ يذح ْزِ انذساعخ ،دذٚمخ ( ،يغضشفٗ ،ػًهّ أ فٙ أيبكٍ ػًٕيٛخ)يذطخ انذبفالد

ٔاعزغشق صيٍ كم يمبثهخ يٍ عبػخ ،انًٛذاَٛخ صالصخ أشٓش يٍ شٓش فٛفش٘ انٗ شٓش أفشٚم 

ٔثؼغ يُٓب عجهذ ثبعزخذاو جٓبص  ،فٙ دفزش خبص ٔدَٔذ أغهجٛخ انًمبثالد ،انٗ عبػزٍٛ

لًُب ثزغٛٛش أعًبء انًجذٕصٍٛ انزٍٚ أجشٚذ يؼٓى ، انًغجهخ ٔرنك ثؼذ اعزئزاٌ انًجذٕصٍٛ

. l’anonymatانًذبفظخ ػهٗ يٍ أجم  ،انًمبثهخ 
 

ٔانز٘ لغًُبِ انٗ ظش٘ اعزُبدا إنٗ رنك ادزٕٖ يٕػٕع انذساعخ نجبَجٍٛ انجبَت انُ

    كبٌ انذذٚش فٙ انفظم األٔل ػهٗ انذسٔط انخظٕطٛخ يفٕٓيٓب ٔظٕٓسْب  ٔ ،فظهٍٛ 

  .ٔعهجٛبرٓبٔإٚجبثٛبرٓب 

أشكبنٓب، ٔخظبئظٓب، ،أيب انفظم انضبَٙ كبٌ يذزٕاِ ٚذٔس دٕل األعشح يفٕٓيٓب

 ٔظبئفٓب، ٔػاللزٓب ثظٕٓس انذسٔط انخظٕطٛخ .

َبد انًٛذاَٛخ ٔانزٙ جًؼذ ٔانز٘ لًُب فّٛ ثؼشع ٔرذهٛم انجٛبأيب انجبَت انًٛذاَٙ 

ػاللخ انذسٔط انخظٕطٛخ رًضم فٙ  نضبنشاانفظم ، فظهٍٛ ٚزكٌٕ يٍ ثٕاعطخ انًمبثهخ ٔ 

دبٔنُب يٍ خالنّ انكشف ػٍ ػاللخ انًغزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔانؼًم انخبسجٙ ألٔنٛبء  ، ثبألعشح

ٔكضبفخ ٔانزغٛشاد انزٙ ؽشأد ػهٗ انجشايج انذساعٛخ  ،انزاليٛز ثبنذسٔط انخظٕطٛخ 

 يمشسارٓب ٔطؼٕثزٓب ػهٗ األعشح ٔانزهًٛز فٙ َفظ انٕلذ .

انذسٔط انخظٕطٛخ ٔػاللزٓب : انز٘ كبٌ رذذ ػُٕاٌ شاثغانفظم أيب ثبنُغجخ نه

كبٌ انٓذف يُّ اثشاص انذٔس انز٘ رهؼجّ ْزِ انذسٔط فٙ رذغٍٛ .ثبنزفٕق انذساعٙ نهزاليٛز 

 ٔرذمٛك انزفٕق ٔانُجبح فٙ انذساعخ . ،ٔانشفغ يٍ يؼذالرٓى  ،انذساعٙ  نهزاليٛز   انًغزٕٖ 
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 تمهيد :

رّضً ئؽذٜ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ اٌزٟ ؽغذ ػٍٝ عطؼ  اٌخظٛط١خ أطجؾذ اٌذسٚط

،  الٔزجبٌٖٛاد األخ١شح ٚثشىً ِض١ش ثؾ١ش ٔغذ٘ب شبػذ ثىضشح فٟ اٌغٕ ، اٌّغزّغ اٌغضائشٞ

ٌٙزٖ اٌظب٘شح أعجبة ػذ٠ذح عبػذد ػٍٝ أزشبس٘ب ػٕذ اٌزال١ِز ثّخزٍف أؽٛاسُ٘ ٚ

ٔغذ  ،ٚاٌّؼٍُ ٚاٌز١ٍّز ٚاألعشح  ،ٚلذ شبسن ف١ٙب وً ِٓ إٌظبَ اٌزشثٛٞ  ،ِٚغز٠ٛبرُٙ 

أوضش  ٗبث١ئعزؼرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍز١ٍّز ٚ ظٙشد ِٓ أعً  اٌذسٚط اٌخظٛط١خ

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ دسعبد ٔغبػ ػب١ٌخ. ،ٚط ٌٍذس

ٚرٌه  ،ػٓ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٔٙذف ِٓ خالي ٘زا اٌفظً اٌٝ اػطبء فىشح 

ِغ روش اال٠غبث١بد  ،ٚششػ١زٙب فٟ إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ  ، أعجبة ظٙٛس٘ب ٚئثشاصثزؼش٠فٙب 

  ٚاٌغٍج١بد .
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                                                                        : الخصىصية لدروس ا تعريف

زي ٠ج اٌزٞ زذس٠غٟاٌغٙذ "رٌه اٌ ثأٔٙباٌذسٚط اٌخظٛط١خ ػشف ؽغٓ ِؾّذ ؽغبْ  -*

أٚ غ١شٖ ِٓ ّذسعخ عٛاء لبَ ثٗ ِذسط اٌفظً خبسط اٌٚرىشاس ٌظبٌؼ اٌز١ٍّز  ثبٔزظبَ

 " .اٌّذسع١ٓ

ٌظشٚف اٌطبٌت ثذافغ ِٓ ٔفغٗ أٚ ٔز١غخ  ٠زٍمبٖ وً عٙذ رؼ١ٍّٟ" ػشفٙب أ٠ؼب ثأٔٙبٚ -*

فشد٠خ أٚ فٟ طٛسح  ، اٌزذس٠تأٚ إٌّبلشخ أٚ  ثبإلٌمبءعٛاء خبسع١خ ٠ٚمَٛ ثٗ اٌّؼٍُ 

."ٚثأعش ٠ؾذدٖ اٌّؼٍُ ٔفغٗ  ظبَبٔزثعّبػ١خ خبسط ِجٕٝ اٌّذسعٟ ٠ٚىْٛ 
1

 

رٍه ثأٔٙب "اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٠ؼشف فٟ وزبة اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ أِب أد٠ت ٠ٛٔظ  -*

١ٍخ اٌزشخ١ض ٚرٌه ٠غت أْ رغطٝ ئال ثؼذ اٌم١بَ ثؼّ ، خثبٌؼبع١رمذ٠ّٙب اٌذسٚط اٌّّىٓ 

ٚٔٛاؽٟ اٌؼغض.ثّؼشفخ أعجبة اٌزمظ١ش 
2

 

عبػبد ٟ اٌذسٚط اٌزٟ ٠إد٠ٙب اٌّؼٍُ خبسط ٘فٟ ثؼغ اٌّظطٍؾبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  -*

ٚأِب فٟ ِىبْ آخش  ، ٚأِب فٟ إٌّضي اٌّزؼٍُ ،٠ؼٍُأِب فٟ اٌّذسعخ ؽ١ش دٚاِخ اٌشعّٟ 

ِب ٠ىْٛ ٘ذف ٘زٖ اٌذسٚط ٚغبٌجب  ،اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٠زفك ػ١ٍٗ اٌّؼٍُ ٚؽبٌت 

٠ظ١جٗ فٟ ثؼغ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ِٓ اٌمظٛس اٌزٞ ٚأزشبٌٗرذػ١ُ صمبفخ اٌّزؼٍُ ِٚؼشفزٗ 

ِٓ ٌُ ٠غزط١غ أْ ٠غزٛػجٗ فٟ اٌّذسعخ ٌىٟ ٠ظجؼ لبدسا ػٍٝ ِٚغبػذرٗ ػٍٝ ئدسان 

إٌبعؾ١ٓ. ثشوتاٌٍؾبق 
3

 

دسٚط ئػبف١خ خبسعخ ػٓ ٔطبق ِمشس سعّٟ " أٔٙبػٍٝ ـ ٠ؼشفٙب ِؾّذ طذ٠ك ؽغٓ *

ٔب ألٜٛ فٟ ِخزٍف اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ٚغ١ش ِخزظ١ٓ أؽ١ب أعزبرح ِخزظ١ٓش٘ب إؽِب ٠ػبدح 

                                                           
1

داس   ، االعىٕذس٠خ، غ  اٌّؼبطشحاٌزشث١خ ٚلؼب٠ب اٌّغزّ، ١ٓ ِٕؾّذ ؽغاٌؼغّٟ  ،ِغب٘ذ ِؾّذ ػطشح ْ ِؾّذ ؽغٓ،بؽغ 

 .52ص ،2007،اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش

2
 . 213ص  ثذْٚ عٕخ ،  ، اٌّىزجخ اال٠ِٛخ،دِشك  ،2ؽ ،اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ ،أد٠ت ٠ٛٔظ   

3
 292ص ،2005،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،ث١شٚد  ،1ؽ ، اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُِؼغُ ِظطٍؾبد  ،عشعظ ١ِشبي عشعظ  
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أٚ ثّغالد ئرا وبْ اٌؼذد ٚرٕظُ ٘زٖ اٌذسٚط ثبٌج١ٛد ئرا وبْ ػذد اٌطٍجخ ِؾذدا  ،ٚاألدث١خ

".وج١ش
1 

ِب ِإ١ٍ٘ٓ فٟ اٌّبدح أعزبرح ِٓ اٌزّبس٠ٓ ٚاٌزطج١مبد رمذَ ِٓ ؽشف ٟ٘ ِغّٛػخ " أٚ -*

ٚ رؾغ١ٓ ِغزٛاٖ ػِّٛب ِمبثً ِجٍغ اٌزٞ ٠ؼبٟٔ ِٓ اٌز١ٍّز أإٌمض ٠غشع ِؼبٌغخ ٚاعزذسان 

".ِزفك ػ١ٍٗ
2 

ئػبف١خ رمذَ ٌٍز١ٍّز ٌزؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ ِغخ شث" بٙػٍٝ أٔ رؼشف اٌذسٚط اٌخظٛط١خ-*

اٌّذسعخ أٚ فٟ ث١ذ اٌز١ٍّز أٚ األعزبر ثض٠بدح اٌّؼبسف ٚرغشٜ خبسط  ٚاالعزفبدحاٌذساعٟ 

".أعش٠ذ االرفبق ػ٠ٗ١ٍزٍك اٌذسط ِمبثٍٙب ثؾ١ش 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1997، 120، ِغٍخ اٌٍغٕخ اٌٛؽ١ٕخ اٌمطش٠خ ٌٍزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ ، اٌؼذد ظب٘شح اٌذسٚط اٌخظٛط١خِؾّذ طذ٠ك، حسن   1

 .26ص

، االسدْ ، داس اٌزشث١خ 22، عٍغٍخ سلُ  اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ِفِٙٛٙب ِّٚبسعزٙب ٚػالط ِشبوٍٙبِؾّذ ص٠بد، حمدان  2

 .11،ص 1972اٌؾذ٠ضخ ،  

3
 www .inre-dz.or.12 /03/2017 ،17 :00h  
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  :الدروس الخصىصية في المنظىمة التربىيةظهىر  -2

ِٓ ِبسط اٌذسٚط اٌخظٛط١خ فٟ اٌزشث١خ ثبٌّفَٙٛ اٌذل١ك ٘ٛ ٠ؼزمذ أْ أٚي 

ؽ١ش وبْ ِؼٍّب ألفالؽْٛ  ق.َ(347.399)اٌف١ٍغٛف ٚاٌّشثٟ اٌٍجٕبٟٔ اٌّشٙٛس عمشاؽ 

ٚ٘ىزا  ،ِؼٍّب خبطب العىٕذس اٌّمذٟٚٔ ألسعطٛ اٌزٞ أطجؼ ٘ٛ األخش خبطب ثذٚسٖ ِؼٍّب 

ِٓ أعً رؼ١ٍُ ٚرأد٠ت  ِؼ١ٍّٓ ٌْٚٛ ٚاٌّغ١شْٚ ٠خزبسْٚإاٌؾذ٠ش طبس اٌّغفٟ اٌؼظش 

ؽ١ش ٠غٙض غشفخ ٌزىْٛ  ، ثّٕضي اٌّذسطٚرزُ ٘زٖ اٌذسٚط غبٌجب ثّٕضي اٌطبٌت أٚ  ،أثٕبئُٙ

ال ٠زغبٚص ػذد٘ب ِمشا ٌٍذسٚط اٌخظٛط١خ ٠زمجً ف١ٙب اٌطبٌت ٚاؽذ أٚ عّبػخ طغ١شح 

 ا٘زّبَظٙش ،ِٚغ اٌزطٛساد اٌجشش٠خ ٚاٌشؼٛة  ُِؽ١بح األفٟ  ٚأل١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ،اٌخّغخ 

ٌُ ٠ٍغ اٌذسٚط ئال أٔٗ ،ٚأ٘ذافٗ  ٗٚأعب١ٌج ٗٚوبْ اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ ثطشل،اٌذٚي ثّغأٌخ اٌزشث١خ 

 ش ٚعٛد٘ب .عزّاٌخظٛط١خ ٚا

جؾش ػٓ اٌزفٛق اٌطجمٟ ٚاصد٠بد اٌفٛاسق االعزّبػ١خ ٚئشزذاد اٌِٚغ ظٙٛس اٌظشاع 

 فٟ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ .ِٕب ٚلذ غضد ٔظب ،أخزد رٍه اٌذسٚط  رظذسفٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ

ثؼذح ِشاؽً ِخزٍفخ  ،ثبٌغضائش ِٕز االعزمالي ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا اٌزؼ١ٍُ اٌّغبٟٔ  ٚلذ ِش

٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌزٟ رجذأ ِٓ ٔٙب٠خ اٌزغؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌّبػٟ ؽ١ش ،ٚأؾطبؽ  حسأشذ٘ب خطٛ

ٗ ِب جأشاالعزمالي وبْ اٌزؼ١ٍُ فٟ عٕٛاد ار  ،دخً اٌزؼ١ٍُ اٌّٛاصٞ ِٕبفظ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّغبٟٔ

ػٍٝ اٌطٍجخ ٚدسٚط  بد ثبإلٌمبء خطبث ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثؾ١ش وبْ،٠ىْٛ ثزؼ١ٍُ اٌضٚا٠ب ٚاٌّغبعذ 

فٟ ٔٙب٠خ اٌغز١ٕبد ثضٛسح ػٍٝ ٘زا اٌزؼ١ٍُ  خوّب لبِذ اٌذٌٚخ اٌغضائش٠ ٚاالعزّبع،ثبالٔزجبٖ 

لشاس الاٚ ،ى١ٍبدؽ١ٕٙب ئعزؼبٔذ ثّزؼب١ٔٚٓ ِٓ اٌّششق اٌؼشثٟ ٚفشٔغب ثأشبء اٌّذاسط ٚاٌ

 ٌٚٙزا  ،ثبٌغضائشثبٌؼظش اٌز٘جٟ ٌٍزؼ١ٍُ  ٘زٖ اٌّشؽٍخػزجبس ٠ّىٓ ا ثّغّٛػخ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ،

فٛػٝ  ،٠ؼ١ش ٚػغ ال ٠ؾغذ ػ١ٍٗفٟ اٌّغزّغ اٌغضائشٞ  عجبة عؼٍذ اٌزؼ١ٍُأظٙشد ػذح 

االعش  وبْ ػٍٝ ٕٚ٘ب ِب ،رؼت ٚاس٘بق األعبرزح  ،ال ِجبالح ِٓ ؽشف األعشح ،فٟ األلغبَ 

ػٓ ؽش٠ك اٌذسٚط ،اٌغب٘شح ػٍٝ رؼ١ٍُ أثٕبئٙب عٜٛ اٌٍغٛء اٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّٛاصٞ 

1.اٌخظٛط١خ اٌزٟ رمذَ ِٓ ؽشف أعبرزح رٚٞ خجشح ٚاعؼخ
 

 

                                                           
1
http ://www.diwanabarab.com ./spip.php.article ]13/02/2017[ .17:00h.  
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  أسباب ظهىر الدروس الخصىصية:. 3

اٌزٞ ٠ؾٛي  اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌجؼغ اٌّؼ١ٍِّٓٓ أعجبة ظٙٛس اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٘ٛ *

ٌزٍه اٌّٛاد اٌذساع١خ رذس٠غب ٠ؼّٓ فُٙ ع١ّغ اٌطالة دْٚ رّىُٕٙ ِٓ رذس٠ظ ثؼغ 

ػؼف فٟ ِغزٜٛ اٌطالة ٚف١ّب ثؾمٛلٗ ِٓ دسعبد ٚػغض ٠إدٞ ئٌٝ األِش اٌزٞ  اٌّٛاد،

ٚػذَ ٚعٛد ِٓ  ، وض١ش ُِٕٙ ِٓ االػزّبد ػٍٝ ٔفغٗ فٟ ؽً ِب ٠أخزٖ ِٓ ٚاعجبد ِٕض١ٌخ

ٝ ؽً اٌٛاعجبد ِٕض١ٌخ ال ع١ّب ئرا وبٔذ اٌّٛاد ػ١ٍٗ عٛاء فٟ ِٓ األث٠ٛٓ ػ٠ٍؼ١ٕٗ 

اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ ػذد اٌطالة فٟ ثؼغ  فٟ  زؼخُاٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ أٚ اٌضب٠ٛٔخ، ٚ اٌ

ػٍٝ ِزبثؼخ رؾظ١ً ع١ّغ ؽٍجخ اٌفظً ٚرظؾ١ؼ دفبرشُ٘ ِّب ٠غؼً اٌّؼٍُ غ١ش لبدس 

ٚاٌزأوذ ِٓ فُٙ اٌغ١ّغ ٌٍذسط ِّب ٠غؼٍُٙ ثؾبعخ ئٌٝ اٌذسٚط رم٠ٛخ ِٕض١ٌخ ػٓ  ،ثارمبْ 

اٌطالة ثّب أر٘بْ  اشزغبي،  وّب ٠ّىٓ اػزجبس ٌىً ؽبٌت أٚ ؽٍجخؽش٠ك ِذسط خبص 

بْٚ فٟ أداء ٙئػال١ِخ ٚوضشح اٌغٙش ٚاٌز٠جش فٟ اٌفؼبئ١بد ِٓ س٠بػخ ٚفْٕٛ ِٚٓ ِٛاد 

دساعٟ ٠ؾزبط ئٌٝ ِغبٔذح ػٓ ؽش٠ك اٌذسٚط  ٠ٕشأ ػٕٗ ػؼفِزبثؼخ ِّب  ٚ ،اٌٛاعت

ٚوً ٘زٖ االعجبة رذخً ػّٓ اٌّإششاد اٌزٟ عبػذد ػٍٝ رفشٟ ٘زٖ  اٌخظٛط١خ

.اٌظب٘شح 
1
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 شرعية الدروس الخصىصية :.4

ج١ٕٙب ٚر ،شع١ّخ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزذس٠ظ ٌا اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٟ٘ ئؽذٜ اٌطشق األعبع١خ 

 ٟ ؽٛػب رٌه .٘د سزبخاألعشح ٠ؼذ ؽمب ؽج١ؼ١ب ٌٙب ئرا ا لجً ِٓ

زؾٛي ؽك فأٗ ٠ ،ٚرؼ٠ٛؼُٙ ػّب فبرُٙ  ٕبء١بس ٘ٛ ّٔٛ األثذف االخز٘أِب ئرا وبْ 

ت ِّبسعزٙب األعشح ؽفبظب ػٍٝ اعزّشاس٠خ ِغزمجً ؾر إ١ٌٚخثٙزا ٚاعت ِٚغبس االخز١

ألٔٙب  ،ثزؼ١ٍُ أثٕبئٙب  خٔالؽظٙب ِٕشغ١ٍخ االعزّبػرؾزشَ ِىبٔزٙب ٚاألعشح اٌزٟ  ،األع١بي 

 خ .ش األدٚاس االعزّبػ١ػجٌٙب ب ؽج١ؼ١ دزذاِرشاُ٘ ا

بَ ثٛاعجبرٙب اٌزشث٠ٛخ ١ج١ب أٚ و١ٍب ػٓ اٌمئرا وبٔذ اٌزشث١خ اٌّذسع١خ ػِّٛب ػبعضح ٔغ

بئ١ب ٌّّبسعخ ِغإ١ٌٚبرُٙ رٍمؼ ِٓ ؽك األعشح أٗ ٠ظجف ، خظ١زُٙاٌزال١ِز ّٚٔٛ شرغبٖ رؼٍُ 

ٌزط٠ٛش ِذسوبرُٙ ٚطمً  ،سف اٌؼشٚس٠خ بٌزشث١خ أثٕبئُٙ ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌخجشاد ٚاٌّؼ

ثً ٠ؼزجش  ، ال ٠ؼذ خط١ئخ أٚ رغبٚصا ِٓ األعشحألِش اٚ٘زا  ،ٛو١خ اٌغ٠ٛخ ٍاٌغِٛاطفبرُٙ 

ّٔٛ اٌّجبششح اٌزٟ رؼٛد ػٍٝ اٌٛالغ عٍٛوب ٠غبُ٘ ِٓ خالٌٗ فٟ ثٕبء اٌّغزّغ ثبإلػبفخ ٌٍفٛائذ 

ثؼغ ٌألعشح ؽزٝ رزج١ٓ ٕٔب ٔإوذ ػٍٝ ثمبء ٘زا اٌؾك اٌفطشٞ ِفزٛؽب ٚئجٍُٙ ِٚغزمأثٕبئُٙ 

ٌّؼٍُ ً وبثذائظٙٛس ٚاٌغش ٚاٌشٚر١ٓ ٚػؼف اٌزؾظ١ً صُ  وبٌششة ٚاٌالِجبالح اٌّظب٘ش

ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚسغجخ اٌزال١ِز فٟ اٌّذسعخ ٚإٌّٙظ ٚاٌّإً٘ ٚاإلداسح اٌّذسع١خ إٌبعؾخ 

 ٚاٌخجشاد .ٌٍّؼبسف ٚرؾظ١ٍُٙ 

ٚئخشاعٙب ٌغذ فغٛاد ِشؽ١ٍخ  ،فٟ اٌّذسعخ اعزخذاِٙب  اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٠فزشع

أِب  ،فشد٠خ ِؾذدح ثخظٛط١خ اٌظؼٛثبد اٌػٍٝ  ِإلزخ فٟ رؼٍُ اٌزال١ِز ٚفٟ اٌزغٍت

أٚ اٌزؼ١ٍُ غ١ش إٌبعؼ ٌُٙ ؽش٠ك رشعت ثؼغ اٌزال١ِز ػٓ  خئػبف١ خوٛع١ٍخ ِبد٠اعزؼّبٌٙب 

ىً ٘زٖ اٌّّبسعبد اٌغٍج١خ ٚثغ١ش٘ب اٌىض١ش ثطش٠مخ اٌخظٛط١خ ثزؾٛي ثفٕٙبن اٌذسٚط 

.ٚط١ٌٛخ غ١ش طبدلخ ٠زٛعت اٌزخٍٟ ػٕٙب
1
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 إيجابيات الدروس الخصىصية :. 5

اٌذساع١خ ٚرض٠ذ ِٓ رإدٞ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ئٌٝ رم٠ٛخ اٌزال١ِز اٌؼؼفبء فٟ اٌّٛاد  .1

اٌزال١ِز اٌّٛاظجخ اٌّزاوشح ٚاال٘زّبَ ثبٌذسٚط فشع اٌزفٛق ٌٍطبٌت اٌّغذ وّب أٔٙب رؼٛد 

 ْ ٌُ ٠ىٓ لجً ثذد اٌؼبَ اٌذساعٟ.اٌؼبَ اٌذساعٟ ئِٕز ثذا٠خ اٌخظٛط١خ 

وبالٔمطبع ػٓ ئٔٙب رغبػذ فٟ ؽً ثؼغ اٌّشىالد اٌزٟ لذ ٠زؼشع ٌٙب اٌزال١ِز  .2

اٌّشع أٚ ئطبثخ اٌز١ٍّز فٟ ؽبدس شال ٚػؼف ِغزٜٛ أوبد١ّ٠ب اٌّذسع١خ ثغجت 

 ٚرشث٠ٛب .

ٚاٌّذاخً اٌؼب١ٌخ خبطخ أٌٚئه اٌز٠ٓ ال طبؽت اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ش ٌِٟٚ األئٔٙب رذسط  .3

 ٠ٍّىْٛ اٌٛلذ أٚ اٌمذسح اٌؼ١ٍّخ ٌّزبثؼخ أثٕبئُٙ .

أٔٙب رذس داخال ػب١ٌب ٌٍّؼٍُ خبطخ ٚئْ دخٍٗ ِؾذٚد ِمبسٔخ ثجؼغ اٌفئبد األخشٜ ِضً  .4

 .ِٚٛظفٟ اٌجٕٛنسعبي اٌمؼبء ٚاٌششؽخ ٚاٌمٛاد اٌّغٍؾخ 

رإدٞ ئٌٝ رؾغ١ٓ ٔز١غخ اٌّذاسط اٌزٟ رش١غ ف١ٙب ٘زٖ اٌظب٘شح،ٚئػالْ سط١ذ ِذ٠ش   .5

.اٌّإعغخ
1

 

اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ئ٠غبث١خ ئرا وبْ ػذد اٌزال١ِز فٟ اٌؾظخ ِؾذٚد ؽزٝ ٠غزط١غ رىْٛ  .6

 أٚ أش١بء غبِؼخ .اٌز١ٍّز ِٓ ؽشفُٙ ٚاالعز١ؼبة ٚاٌجؾش ئْ وبْ ٕ٘بن اعزفغبس 

ً ٚاعز١بص فٟ االِزؾبْ ٚثبٌزبٌٟ إٌغبػ ٚاٌزفٛق ىْٛ ئ٠غبث١خ فٟ اٌزؾظ٠١ّىٓ أْ ر .7

 اٌذساعٟ.

 اٌز١ٍّز فٟ اٌمغُ . ثؼذ ِب ٠زٍمبٖاٌضب١ٔخ رؼزجش اٌذسٚط اٌخظٛط١خ اٌطش٠مخ  .8

ٚع١ٍخ إلدسان اٌذسٚط ٚفّٙٙب ثشىً ع١ذ ئال أٔٙب لذ رىْٛ ِظذسح ٌٍٛلذ ٚاٌّبي ِٓ  .9

 اٌفُٙ ٚإٌغبػ ِٓ عٙخ أخشٜ...عٙخ ئال أٔٙب رغبػذ اٌز١ٍّز فٟ 

اِزؾبْ شٙبداد إٌٙبئ١خ اٌخظٛط١خ فؼبٌخ ٚئ٠غبث١خ ٌٍزال١ِز اٌّمج١ٍٓ ػٍٝ  رجمٝ اٌذسٚط .10

 ٓ اٌّغزٜٛ ٚاٌزؾظ١ً اٌغ١ذ .فٟ رؾغ١

 ئِىب١ٔخ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ ٌٍز١ٍّز . .11

                                                           
 .55ص  ،ِشعغ عجك روشٖ  ْ ِؾّذ ؽغٓ،بؽغ1
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ؽشاف اٌّٛعٙخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ أطجؾذ رؾًّ ٔظشح لجٛي ٌىً األ .12

 .خاٌزؼ١ّ١ٍ

 مْٛ فٟ فؼب١ٌزٙب ألثٕبئُٙ .أغٍج١خ األ١ٌٚبء أطجؾٛا ٠ض .13

ذ ِٕٙغ١خ خبطخ فٟ رؼمٟ ٘زٖ اٌذسٚط لذ ٠غذ ف١ٙب ثؼغ اٌزال١ِز غ١بة ػذَ رؾذ٠ .14

 ِٓ ؽشف اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رٍم١ٓ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ .أغغبَ ِب ٘ٛ ِجشِظ 

رغّؼ ٘زٖ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ اٌٛلٛف ػٍٝ ِخزٍف اإلشىب١ٌبد ٚاٌّغبٌه اٌّذسعخ  .15

 فٟ أٞ اعزؼبْ سعّٟ .ٚاٌّزٛلؼخ 

ثفؼً اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٠زّىٓ اٌز١ٍّز ِٓ ػجؾ ِٕٙغ١خ رؾ١ًٍ اِزؾبْ ٚاٌزذس٠ت  .16

 ػ١ٍٙب.

 .ٍُ أثٕبئُٙ أُٔٙ فٟ ِغبس اٌظؾ١ؼاٌشاؽخ اٌزٟ رؾفظٙب اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ٌٍزؼ .17

إٌظُ اٌزشث٠ٛخ اٌؾب١ٌخ رشعغ اٌفؼً اٌىج١ش ٌٍذسٚط اٌخظٛط١خ فٟ رؾم١ك اٌز١١ّض  .18

.ٚإٌغبػ فٟ اِزؾبٔبد
1
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 . سلبيات الدروس الخصىصية : 6

رؼزجش ِشىٍخ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ِٓ أخطش اٌّشىالد أٚ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ فٟ 

 ٚاإل٠غبث١خ ٌٙب وب٢رٟ :ٔظبِٕب اٌزؼ١ٍّٟ ٌٚٙزا ٔزؼشع ثؼغ اٌغٛأت اٌغٍج١خ 

رؼًّ ػٍٝ ر١ٍّز األعبط اٌزشثٛٞ اٌزٞ أل١ُ ػ١ٍٗ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ففٟ رذػُ ل١بِٙب ثطخ  .1

ٚرىشط اٌطبثغ اٌٍفظٟ اٌغبٌت ػٍٝ رؼ١ٍّٕب ٚاٌزؾذٞ اٌزٞ رفشػٗ ٘زٖ اٌّشىٍخ ا١ٌَٛ 

٠زّضً فٟ أػؼبفٙب ٌم١ّخ اٌّذسعخ اٌشع١ّخ اٌزٟ رٛشه ِؼٙب ٘زٖ اٌذسٚط ٚرظجؼ 

 اٌّذسعخ ٚعٛد٘ب شٟ ال ٠جشدٖ ئال اؽزفبظٙب ثؾك ئطذاس اٌشخظخ أٚ اٌشٙبدح .

رؼًّ ػٍٝ ٘ذَ ِجذأ رىبفئ اٌفشص اٌزؼ١ّ١ٍخ ث١ٓ اٌزال١ِز ؽ١ش اٌمذسح اٌّبد٠خ ٚااللزظبد٠خ  .2

ألعشح ٟ٘ ِؼ١بس إٌغبػ ٚاٌزٛطً ئٌٝ ِغّٛع اٌىج١ش اٌزٞ ٠فزؼ أفبق ٌٍّغزمجً ٚظ١فٟ 

 . ِّزبص

ٝ أداء وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚاٌز١ٍّز فٟ اٌّذسعخ وّب ٔٛػب ٚػٍٝ اٌؼاللبد اٌزأص١ش اٌغٍجٟ ػٍ .3

 .اٌمبئّخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌز١ٍّز ٚث١ٓ اٌّؼٍُ ٚص١ٍ١ِٗ ٚث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاإلداسح اٌّذسع١خ

رؼزجش اٌذسٚط اٌخظٛط١خ داٌخ ػٍٝ ػذَ وفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رغذْ داخً  .4

.فظٛي اٌذساع١خ فٟ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ
1

 

ح اٌذسٚط اٌخظٛط١خ رمًٍ ِٓ لذسح إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ػٍٝ االؽزفبظ ثضمخ اٌطٍجخ ظب٘ش .5

 ثبٌّذسعخ ٌّإعغخ رؼ١ّ١ٍخ رٙذف ئٌٝ رأد٠خ سعبٌزٙب ػٍٝ أوًّ ٚعٗ .

 رغجت أػجبء الزظبد٠خ ػٍٝ أ١ٌٚبء . .6

رشىً ٘زٖ اٌظب٘شح خطٛسح وج١شح ِٓ ؽ١ضأٔٙب رإصش ػٍٝ عٍٛن اٌزال١ِز ئر رغذّ٘ؼٓ اٌغٛ  .7

ٚاٌّشبسوخ اٌغّبػ١خ فٟ دسٚط اٌّذسع١خ ٚثبٌزبٌٟ رإصش ػٍٝ لشرُٙ فٟ اٌزى١ف اٌظفٟ 

ٌالعزّبػٟ ٚاٌزفبػً ِغ اٌّؼٍُ أصٕبء اٌزذس٠ظ األِش اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ فمذاْ صمزُٙ فٟ 

اٌّذسعخ ٠ٕغُ ػٓ ٘زٖ اٌظب٘شح ػ١بع فٟ ِذخالد اٌزؼ١ٍُ ِٓ أِٛاي ٚعٙٛد ثشش٠خ 

ٚاخزالي اٌزٛاصْ.
 

                                                           
، االعىٕذس٠خ ،ِىزجخ اٌّؼبسف اٌؾذ٠ضخ ، شبسع ربط ئداسٞاٌزشث١خ اٌّمبسٔخ ٚٔظُ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ِٕظٛس أؽّذ ئثشا١ُ٘ أؽّذ ، 1

 .123، ص 2005اٌشؤعبء عبثب ثبشب ،
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اٌظب٘شح أٔٙب ِؼمذح رٕغُ ػٕٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ األعجبة اٌّزٕٛػخ رغ١ش اٌذساعبد ٌٙزٖ  .8

.ٚاٌّزذاخٍخ رزفبٚد ِٓ ث١ئخ ئٌٝ أخشٜ ِٚٓ ِذسعخ ئٌٝ أخشٜ
1 

رذٟٔ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذٜ اٌزال١ِز ٚاػز١بدُ٘ ػٍٝ اٌزطفً فٟ اٌشأٞ ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌغ١ش فٟ  .9

ارخبر لشاساد رخض سغجبرُٙ ِٚغزمجٍُٙ اٌشخظٟ.
 

ٗ ػبَ ٚرذس٠ظ خبطخ ٌٛظ١فخ ١ِٛ٠خ ِبد٠خ ،ٚٚع١ٍخ ٌزؾم١ك رؾ٠ًٛ اٌزشث١خ ثٛع .10

اٌّىبعت.
 

ح ث١ٓ أفشاد األعشح ث١ٓ األة ٚاألَ ِٓ عٙخ ٚاألٚالد ِٓ عٙخ أخشٜ.درؼ١ّك اٌّٛ .11
2 

ػذَ رؼ١ٍُ األثٕبء ِٕز اٌطفٌٛخ و١ف١خ االػزّبد ػٍٝ إٌفظ . .12
 

خ .ٟ اٌذسٚط اٌخظٛط١ٍماٌشؼٛس ثبٌخٛف ِٓ االِزؾبْ سغُ اٌزفٛق ف١غبػذ ر .13
 

.رفبخش ثؼغ األعش اٌغضائش٠خ ثاػطبء أثٕبئٙب اٌذسٚط اٌخظٛط١خ .14
3 

اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ػ١بع ٚلذ فٟ ؽبٌخ االػزّبد ػ١ٍٙب و١ٍب . .15
 

ئْ رٛظ١ف اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ثأ٘ذافٙب ِّٚبسعزٙب اٌؾب١ٌخ ٠ؾشَ األعشح ٚاألثٕبء وض١شا ِٓ 

اصك ثٕفغٗ ٚاٌّمذس ٌذٚسٖ ِٚغزمج١ٍٗ اٌّفب١ُ٘ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ اٌؾبعّخ ٌجٕبء اإلٔغبْ اٌٛ

 اٌشخظٟ األعشٞ .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .213، ص2000، االعىٕذس٠خ ، داس اٌّؼشفخ ٌٍٕشش، 1، ؽ ػٍُ االعزّبعػجذ هللا ، 1

 . 23ِؾّذ ص٠بد ، ِشعغ عجك روشٖ ، صحمدان  2

3
hhtp /bpoa /rerah /amontada .com/montada/a.t/topic/E23 .ntm 
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 الخالصة :

دٚافغ أٚ أٔٙب عبءد ِٓ غ١ش  ،رشف١ٙ١خ ٔغزٕزظ أْ اٌذسٚط اٌخظٛط١خ ١ٌغذ ظب٘شح 

ظشٚف ٚأٚػبع اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ إٌبشئخ فٟ ظً ثً ئٔٙب وغ١ش٘ب ِٓ  ،ٙب ١ؽم١م١خ ٌزفش

٘ٛ  ،ٓ فٟ صالس ػٕبطش األٚيى٠ّ أزشبس٘بؽ١ش ٔغذ ِغإ١ٌٚخ  ، عذ٠ذح رٕزبة إٌّطمخ

ٚاٌضبٟٔ ٘ٛ ،ز ٠غزط١غ رٛط١ً اٌّؼٍِٛخ ثظٛسح ٚاػؾخ ٚعٍٙخ ٌٍزال١ِاٌّذسط اٌزٞ ٌُ 

أِب اٌؼٕظش اٌضبٌش ،ثذسط خظٛطٟ ثّغبػذرٗ  ذا ٠ٚطبٌت ٌٟٚ األِشفُٙ ع١ز اٌزٞ ٌُ ٠اٌز١ٍّ

 االثٕخ ٠ٚزؾًّ ٔفمبد اٌذسٚط اٌخظٛط١خ .٘ٛ ٌٟٚ األِش اٌزٞ ٠غزغ١ت ٌشغجخ االثٓ أٚ 
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 تمهيذ 

فٟ ر١ّٕخ اٌمذساد ٌذٜ  ثبسص ٚ٘بَ ٌٙب دٚس ،خبصخْ ٌألعشح ثصفخ ػبِخ ٚاٌغضائش٠خ ا

 ،ٚ االششاف ػ١ٍٗ ِٓ عٙخ ٙٗ ١ِٓ خالي رٛع ،وً األطٛاس خبصخ االثزذائٟاٌز١ٍّز ػجش 

فذٚس اٌزٞ رٍؼجٗ األعشح ال ٠خزٍف ػٓ ثم١خ  ،ٚوزٌه رٛف١ش االِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ِٓ عٙخ اخشٜ

ٓ اٌم١ُ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٚرى٠ٛ ،ُ األفشاد اٌزشاس اٌؾضبسٞ ٚرذس٠ت ٚرؼ١ٍاٌّؤعغبد فٟ ٔمً 

ع١ش اٌؼ١ٍّخ رأص١ش ػٍٝ راد  ب٘اٌّؤعغبد ٚأخطشفبٌؼبئٍخ ِٓ أٚي  ،اٌصبٌؼ رؼذ اٌّٛاطٓ 

ٚػاللزٙب  ،ٚٚظبئفٙب  ،ٚٔٙذف ِٓ خالي ٘زا اٌفصً اٌٝ اثشاص ِفَٙٛ األعشح .اٌزشث٠ٛخ 

 ثبٌذسٚط اٌخصٛص١خ .
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  تعريف األسرة :.1

عّبػخ ِىٛٔخ ِٓ "فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌذالٌخ Familyِصطٍؼ األعشح ٠ش١ش اعزخذاَ  *

 .ٚاؽذ "عىٓ ٚأٚالدّ٘ب غ١ش اٌّزضٚع١ٓ اٌز٠ٓ ٠م١ّْٛ ِؼُٙ فٟ اٌضٚط ٚاٌضٚعخ 

 اسرجطٛا ثؼضٙبِىٛٔخ ِٓ أفشاد عّبػخ اعزّبػ١خ أٔٙب "ػٍٝ األعشح  ؽذد ثشرشأذ *

ٚ٘ٛ غبٌجب ٠شزشوْٛ فٟ ػبداد ػبِخ ٠ٚزفبػٍْٛ  ثجؼض ثشثبط اٌضٚاط أٚ اٌذَ أٚ اٌزجٕٟ،

.ثؼضُٙ ِغ ثؼض ٚفمب ألدٚاس االعزّبػ١خ اٌّؾذدح ِٓ لجً اٌّغزّغ"
1

 

٠ٚزضّٓ االػزشاف  ٔظبَ اعزّبػٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌضٚاط،ثأٔٙب  " ٕضفػشفٙب ١ٌٚبَ عز١ *

ٚاالٌزضاِبد  ٚاألطفبي،ٚاٌّؼ١شخ اٌّشزشوخ ٌٍضٚط ٚاٌضٚعخ  ثؾمٛق ٚٚاعجبد األعشح،

 ث١ٓ اٌضٚط ٚاٌضٚعخ" االلزصبد٠خ اٌّزجبدٌخ

اٌخ١ٍخ األٌٚٝ فٟ عغُ اٌّغزّغ ٚإٌمطخ األٌٚٝ  غذ وٛٔذ األعشح ثأٔٙب:ع٠ؼشف أٚ *

.اٌزطٛس ٚاٌٛعظ اٌطج١ؼٟ ٚاالعزّبػٟ اٌزٞ ٠زشػشع ف١ٗ اٌفشدٕٙب ِاٌزٟ ٠جذأ 
2

 

اٌزٟ رىْٛ ٚأٌٚٝ ِؤعغبرٗ  ، زّغٌٍّغ رؼشف األعشح ثأٔٙب اٌٛؽذح األٌٚٝ فٟ االصطالػ:*

ٕشأح اٌفشد اعزّبػ١ب ٠ٚىزغت ِٕٙب اٌىض١ش ر٠ٚزُ داخٍٙب  ، اٌؼاللبد ف١ٙب فٟ اٌغبٌت ِجبششح

رزىْٛ   زّبػ١خإعطخ ٘برٗ فٟ اٌؾ١بح ٟٚ٘ ساثارغب١ٌِٚٛٗ ٚػٛاطفٗ ٚ ِٓ ِؼبسفٗ ِٚٙبسرٗ

 ٛاٚثؼض األلبسة ػٍٝ أْ ٠ىٛٔ دفبؽذٚد ٚاألٚرشًّ اٌغ ،ِٓ اٌضٚط ٚاٌضٚعخ ٚأطفبٌٙب 

 ٚاؽذح  فٟ ِؼ١شخ  ِشزشو١ٓ

ثً عّبػخ اعزّبػ١خ ٚٔظبَ سئ١غٟ ٟٚ٘ ١ٌغذ أعبط ٚعٛد اٌّظ فؾغت ٟ٘ "األعشح * 

اٌغٍٛن ٚاإلطبس اٌزٞ ٠ٍزمٟ ف١ٗ اإلٔغبْ أٚي األٌٚٝ ٌضجظ ٚاٌذػبِخ ٟ٘ ِصذس األخالق 

."دسٚط اٌؾ١بح االعزّبػ١خ
3

 

                                                           
 ،2009اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش،   ،االعىٕذس٠خ ،ظٛا٘ش ِٚشىالد األعشح ٚاٌطفٌٛخ اٌّؼبصشح ،ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ 1

 .21ص 

 . 24ص  ، 2012 ، ة.ط ، ِؤعغخ شجبة اٌغبِؼخ ،االعىٕذس٠خ  ، األعشح اٌّغزّغ ،ؽغ١ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ  رشوان 2

3
 .   22ص  ،٘ـ  1490، 1980َ ، ِىزجخ اٌشعبٌخػّبْ  ،2ط ، ٔظبَ األعشح فٟ اإلعالَ  ِؾّذ ،  عقلة  
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  شكال األسرة :أ .1

ب ٍٙصفٟ اٌّغزّؼبد اإلٔغب١ٔخ إر رزجب٠ٓ فٟ رى٠ٕٛٙب ٚفٟ اأشىبال ػذ٠ذح رزخز األعشح 

 ٚفٟ ِىبْ اإللبِخ ٟٚ٘ وب٢رٟ: ٚٔغجٙب،

ٚاألثٕبء ٚاؽذح اٌضٚاع١خ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ صٚط ٚاؽذ ٚصٚعخ  ٟ األعشح٘األسرة اننىوية: ـ  أ

 غ١ش اٌّزضٚع١ٓ أٚ طفً ٚاؽذ ػٍٝ األلً .

فٟٙ أعشح ٠شرجظ ف١ٙب األفشاد ثؼضُٙ ثجؼض ِٓ خالي أصً لشاثٟ  تذة:مب ـ األسرة انم

 ٚاؽذ ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ّٔبرط ِٓ األعشح إٌٛاح .

ثأٔٙب ػاللخ ِؼ١ٕخ ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ األفشاد رشثطُٙ  ب س٠ظ"٘ٚلذ ػشفٙب سٚعش ٚ

ِٓ األعشح إٌٛاح ثؾ١ش رّزذ ٌضالصخ ٟٚ٘ أٚعغ اٌّٛدح ٚاٌزشاؽُ ِٓ خالي اٌضٚاط ٚاإلٔغبة 

.أع١بي ثذءا ِٓ األعذاد ٚؽزٝ األؽفبد
1

 

 خصائص األسرة : .2

طُٙ رزىْٛ ِٓ أشخبص ٌُٙ ساثطخ ربس٠خ١خ ٚرشث ، دائّخاألعشح عّبػخ اعزّبػ١خ  (1

 ثؼضُٙ صٍخ اٌضٚاط ٚاٌذَ ٚاٌزجٕٟ أٚ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاألثٕبء .

 .أفشاد األعشح ػبدح ٠م١ّْٛ فٟ عىٓ ٚاؽذ ٠غّؼُٙ  (2

ِٕٙب ٌٍطفً اٌزٞ ٠زؼٍُ األعشح ٟ٘ اٌّؤعغخ األٌٚٝ اٌزٟ رمَٛ ثٛظ١فخ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  (3

 اٌخبصخ ثؾ١برٗ ِضً ِٙبساد اٌخبصخ ثبألوً ٚاٌٍجظ ٚإٌَٛ .وض١شا اٌؼ١ٍّبد 

الزصبدٞ خبص ِٓ ؽ١ش االعزٙالن ٚإٔزبط األفشاد ٌزأ١ِٓ اٌٛعبئً ٌألعشح ٔظبَ  (4

 ٌٍّغزمجً اٌمش٠ت ألفشاد األعشح .اٌّؼ١ش١خ 

ٟٚ٘ اٌؾغش  ،األعشح ٟ٘ اٌّؤعغخ ٚاٌخ١ٍخ االعزّبػ١خ األٌٚٝ فٟ ثٕبء اٌّغزّغ  (5

 .ِٓ اعزمشاس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌزٞ ٠زخز ػ١ٍٗ اٌى١بْ االعزّبػٟ األعبعٟ 

                                                           
 . 34ص ،ِشعغ عجك روشٖ  ،ؽغ١ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ رشوان 1
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زأد٠خ األدٚاس ثاٌز٠ٓ ٠م١ّْٛ ،االعزّبػٟ اٌّزجبدي ث١ٓ أفشاد األعشح األعشح ٚؽذح ٌٍزفبػً  (6

ثصذٜ إشجبع اٌؾبعبد االعزّبػ١خ ٚإٌفغ١خ  ،ٚاٌٛاعجبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ ػٕبصش األعشح 

 ٚااللزصبد٠خ ألفشاد٘ب .

ٚاٌؼبداد  ثّؼب١٠شٚاٌم١ُ رزأصش ٚؤصشاألعشح ثٛصفٙب ٔظبِب ٌٍزفبػً االعزّبػٟ ص (7

االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ داخً اٌّغزّغ ٚثبٌزبٌٟ ٠شزشن أػضبء اٌؼبئٍخ فٟ صمبفخ ٚاؽذح.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.ief.org.ir/Arabi/Altahira...omaghoomat.htm27/03/2017 17:00 h  

http://www.ief.org.ir/Arabi/Altahira...omaghoomat.htm27/03/2017%2017:00
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 وظائف األسرة :.3

 انىظيفة االجتماعية :  (1

 اإلٔغبة ٚسػب٠خ األطفبي.  .أ 

اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ثؾ١ش رجذأ داخً األعشح فبٌطفً ِٕز ٚالدرٗ ٘ٛ فٟ رم١ٍذ ٚرغ١ش  .ب 

 غٍٛن .اٌأٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ 

ؼًّ ِٓ خالٌٙب إٌظبَ االلزصبدٞ ٟ اٌٛؽذح اٌزٟ ٠٘رؾم١ك أغبصاد اٌّغزّغ فبألعشح  .ج 

 ٕٟ ٌٍّغزّغ .ذ٠ٚاٌ ٚاٌغ١بعٟ

 انىظيفة اننفسية: (2

 ٚعىٓ .....اٌخ .إشجبع اٌؾبعبد اٌفشد ِٓ أوً ٍِٚجظ  ( أ

فبٌطفً ِطبٌت ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٛاٌذ٠ٓ فٟ إشجبع اٌؾبعبد اٌغغ١ّخ ٚإٌفغ١خ رؾذ٠ذ األدٚاس  ( ة

. ٚاٌؼبطف١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ
1

 

 ٚ٘زا ِٓ خالي .انىظيفة انتربىية : (3

 رؼ١ٍُ اٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠ش .أ ـ 

 ة ـ إوغبة أّٔبط أعٍٛو١خ .

 ط ـ صمً ٚٔمً اٌزشاس اٌضمفٟ .

 : انذينية واألخالقية انىظيفية (4

ؽزٝ رصجؼ عضاء ِٓ رى٠ٕٛٗ ٚأفىبسٖ  اٌذ١ٕ٠خ ىبسرمَٛ األعشح ثزى٠ٛٓ األف انىظيفة انذينية: ( أ

 .اٌشخص١خ اٌزٟ ٠ذافغ ػٕٙب ٠ٚغبس ػ١ٍٙب

ش٠خ اٌزٟ رخضغ طٚاالعزؼذاداد اٌف اٌغشائضٚرٌه ِٓ خالي ضجظ  انىظيفة األخالقية: ( ة

 ٌّجذأ ٠غ١ش٘ب ٠ٚزؾىُ ف١ٙب .

                                                           
،  اٌؾذ٠شاٌّىزت اٌغبِؼٟ ، االعىٕذس٠خ،   2، ط اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٚسػب٠خ اٌطفٌٛخ ٚاٌشجبة خ ،ِؾّذ عالِ غباري 1

 .19ص  ، 1989َ
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ظ ال ٔفبق ف١ّب ٠ٕفغ ٚرذػ١ُ األَ ٚاألة ٌزٛف١ش ِشاػبح اٌزخط١ االقتصادية :انىظيفة  (5

.ِزطٍجبد األثٕبء ٚرأ١ِٓ ِغزمجٍُٙ
1

 

 عالقة األسرة بانذروس انخصىصية :.4

 فٟ غ١شاٌظب٘شح ٚ٘زا االػزمبد لذ ٠ؼزمذ اٌجؼض أْ األعشح ١ٌظ ٌٙب دٚس فٟ أزشبس 

عٛاء رٛافك  ، ِغبػذا فٟ رفشٟ ٘زٖ اٌظب٘شحألْ أ١ٌٚبء اٌزال١ِز أصجؾٛا ػبِال  ،ِٛضؼٗ 

اٌشغُ ِٓ اٌّؼبٔبح اٌّب١ٌخ .ٚأُ٘ أعجبة اٌزٟ رشغغ أ١ٌٚبء ػٍٝ  ،رٌه ِغ ظشٚفٙب أَ ٌٍزٛافك 

 اٌزال١ِز ثأخز أثٕبئُٙ ٌٍذسٚط اٌخصٛص١خ .

 ألثٕبئٙب األعشح ػٍٝ اٌذسٚط اٌخصٛص١خ فٟ رؾم١ك اٌزفٛق اػزّبد  -

 .ذح ذ٠فٟ ظً إٌّبفغخ اٌش اٌّشرفؼخ ّغب١ِغاٌٍؾصٛي ػٍٝ ٌ -

ػٍٝ ُ االػزّبد صِٚٓ أشغبي اٌٛاٌذ٠ٓ ثأػّبٌُٙ ٚلٍخ ِزبثؼزُٙ ألثٕبئُٙ فٟ اٌّذسعخ  -

 اٌذسٚط اٌخصٛص١خ فٟ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌّّٙخ .

 اٌظٙٛس فٟ فؼب١ٌخ اٌذٚس اٌزٞ رمذِٗ اٌّذسعخ .ضؼف صمخ األ١ٌٚبء   -

رجبٟ٘ ثؼض أ١ٌٚبء األِٛس ثئؽضبس أفضً اٌّؼ١ٍّٓ ٌزؼ١ٍُ أثٕبئُٙ فٟ إٌّضي . -
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 : انخالصة

إر ٔغذ أْ اٌىض١ش ِٓ ، ٔغزٕزظ أْ ٌألعشح دٚس وج١ش ٚفؼبي فٟ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ، ُٙبئٚلٍخ ِزبثؼزُٙ ألثٕ ،خبصخ فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ أ١ٌٚبء األِٛس ٔظشا الٔشغبٌُٙ ثأِٛس 

دفؼُٙ إٌٝ االعزؼبٔخ ثبٌذسٚط اٌخصٛص١خ سغُ رىب١ٌفٙب اٌجب٘ظخ  ،ٚضؼف ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ

ٚ٘زا ِٓ أعً اٌؾصٛي ػٍٝ ػالِبد ػب١ٌخ  ،ٚعٛء اٌّؼ١شخ االلزصبد٠خ ٌجؼض األعش

 ئُٙ .ٚضّبْ ِغزمجً ِٕٟٙ ٚػٍّٟ ألثٕب
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 المستىي الذراسي ألولياء التالميذ:عالقت الذروس الخصىصيت ب ـ1

اٌمب١ٕٛٓ ثجٍل٠خ ١ٍلٞ  ، اٌغيائو٠خ أصٕبء إٌيٚي اٌٝ ا١ٌّلاْ اٌزم١ٕب ِغ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح

اٌن٠ٓ رزواٚػ أػّبهُ٘ ِبث١ٓ ،رَؼخ ُِٕٙ أثبء ٚرَؼخ األفوٜ أِٙبد  ،ٌقٚو ٚال٠خ َِزغبُٔ 

مٚٞ َِز٠ٛبد رؼ١ّ١ٍخ ِقزٍفخ، ِٓ َِزٜٛ ثلْٚ رّلهً إٌٝ َِزٜٛ  ،ٍٕخ 06اٌٝ  43

 .اٌغبِؼٟ

٠أفن اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ فٟ  - صبٌضخ صبٔٛٞ ٠لهً اثٕٗ-أثٛ أؽّل اٌّجؾٛس ]ؽ١ش ٔغل 

ِٓ  ٚٔغل أهثؼخ أِٙبد  ،ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح مٚ َِزٜٛ عبِؼٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد[

فبَِخ اثزلائٟ  -أَ فو٠ل ] :أٍوح ٌل٠ُٙ َِزٜٛ عبِؼٟ نِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح  اٌزال١ِنأ١ٌٚبء 

هاثؼخ  -١ٌبً أَ إٚ،ِبكح اٌف١ي٠بء ٚ اٌو٠ب١ٙبد  -صبٌضخ ِزٍٜٛ  -أَ هٙب ٚ ،اٌٍغخ اٌفو١َٔخ 

 .[ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -اٌٚٝ صبٔٛٞ-أَ ١ٍواط اٌل٠ٓ ،ِبكح  اٌف١ي٠بء -ِزٍٜٛ

ٔغل أهثؼخ أثبء ِٓ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح  ٍّجؾٛص١ٓ اِب ثبٌَٕجخ ػٓ اٌَّزٜٛ اٌضبٔٛٞ ٌ

أثٛ  ،اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  -أٌٚٝ ِزٍٜٛ  -أثٛ ِب٠ب ٚ ،ِبكح اٌفٍَفخ  -صبٌضخ صبٔٛٞ أثٛ ١ّّبء  ]: ن

اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  -صبٌضخ صبٔٛٞ -أثٛ ٔبك٠خ ،ِبكح اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠ب١ٙبد  -اٌضب١ٔخ صبٔٛٞ  -ِؾّل 

األِٙبد ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح ٌل٠ُٙ ٚأهثؼخ ِٓ ،ٌل٠ُٙ َِزٜٛ صبٔٛٞ  [ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ

 ،ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌفو١َٔخ ٚاٌو٠ب١ٙبد  -فبَِخ اثزلائٟ -] أَ ٍب١ِخ : َزٜٛ صبٔٛٞ نِ

 -أَ اٍالَ ،ه٠ب١ٙبد   -هاثؼخ ِزٍٜٛ  -أَ ا٠ّبْ ،اٌو٠ب١ٙبد  -هاثؼخ ِزٍٜٛ  -أَ ١ٌٚل 

 ِبكح اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ [. -صب١ٔخ صبٔٛٞ 

أٌٚٝ صبٔٛٞ - أثٛ ٔٙبي] : ن ِٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ء ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح أثب ٚاٌّجؾٛص١ٓ

ٌل٠ُٙ َِزٜٛ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌفٍَفخ[  -صبٌضخ صبٔٛٞ  -أثٛ ىوو٠ب ،ِبكح اٌو٠ب١ٙبد 

 ِزٍٜٛ .

ٌل٠ٙب [ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ -فبَِخ اثزلائٟ  -أَ ؽ١ّلح]ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح  ٚاٌّجؾٛصخ

 .اثزلائَِٟزٜٛ 
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ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -ٔٛٞ صبٌضخ صب -أثٛ اثزٙبي ] ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح أٍوح ِٓأثبء ّجؾٛص١ٓ اٌأِب 

 ثلْٚ رّلهً. [اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ  -هاثؼخ ِزٍٜٛ  - أثٛ ِٖطفٝ،ٚاٌف١ي٠بء 

أِب ػٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ثبٌَٕجخ ٌٍيٚط أٚ اٌيٚعخ اٌّجؾٛص١ٓ اٌن٠ٓ أعو٠ٕب ِؼُٙ اٌّمبثٍخ ؽلك 

 َِزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ وب٢رٟ :

ِجؾٛس  حّب١ٔخ ػْوأثبء ِٓ ث١ٓ صأهثؼخ ٔغل  ،مٚ َِز٠ٛبد عبِؼ١خ  ثبٌَٕجخ ٌٍّجؾٛص١ٓ

-أثٛ ١ٌٚل  ،ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌفو١َٔخ ٚاٌو٠ب١ٙبد  -اٌقبَِخ اثزلائٟ  -أثٛ ٍب١ِخ ]: ن

-أثٛ إ١ٌبً  ،ِبكح اٌؼٍَٛ ٛج١ؼ١خ  -صب١ٔخ صبٔٛٞ أثٛ إٍالَ ، ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -هاثؼخ ِزٍٜٛ 

ٚاصٕبْ ِٓ أِٙبد اٌزال١ِن ِٓ ث١ٓ  ،ٌل٠ُٙ َِزٜٛ عبِؼٟ [ِبكح اٌف١ي٠بء -هاثؼخ ِزٍٜٛ 

 ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -صبٌضخ صبٔٛٞ  -] أَ أؽّل : ٌل٠ُٙ َِزٜٛ عبِؼٟ ن صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛصب

 ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌفٍَفخ [. -صبٌضخ صبٔٛٞ  -ٚاَ ىوو٠ب 

فبَِخ  –أثٛ فو٠ل  ] : ٚأهثؼخ أثبء ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْو ِجؾٛس مٚ َِزٜٛ صبٔٛٞ ن

- أثٛ إ٠ّبْ ،ِبكح اٌف١ي٠بء ٚاٌو٠ب١ٙبد -صبٌضخ ِزٍٜٛ  -أثٛ هٙب  ،اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  - اثزلائٟ 

أِب ]أَ ، [ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ -فبَِخ اثزلائٟ  -أثٛ ؽ١ّلح ،ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -هاثؼخ ِزٍٜٛ 

 اٌٍغخ اٌفو١َٔخ [ ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛس ٌل٠ٙب َِزٜٛ صبٔٛٞ . -أٌٚٝ ِزٍٜٛ  -ِب٠ب 

صبٌضخ  -ِؾّلأَ ]ٚ ،ٌل٠ٗ َِزٜٛ ِزٍٜٛ  [ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -أٌٚٝ صبٔٛٞ  -أثٛ ١ٍواط اٌل٠ٓ ]ٚ

 ْوح ِجؾٛس .[ ٌل٠ٙب ونٌه َِزٜٛ ِزٍٜٛ ِٓ صّب١ٔخ ػ ٚاٌؼٍَٛ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -صبٔٛٞ 

 ٌل٠ٙب َِزٜٛ اثزلائٟ . [ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -أٌٚٝ صبٔٛٞ  -أَ ٔٙبي] ٚاٌّجؾٛصخ

ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -صبٌضخ صبٔٛٞ  -أَ اثزٙبي ]ن  أهثؼخ أِٙبد ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛسٚ

صبٌضخ صبٔٛٞ  -أَ ١ّّبء  ،اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ  -هاثؼخ ِزٍٜٛ  -أَ ِٖطفٝ  ،ٚاٌف١ي٠بء

 ثلْٚ رّلهً . [اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ  -صبٌضخ صبٔٛٞ  أَ ٔبك٠خ ،ِبكح اٌفٍَفخ   -

، أْ ع١ّغ األ١ٌٚبء ٚثّقزٍف اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ أل١ٌٚبء اٌزال١ِنِٓ فالي ِب ٔالؽظٗ  

اٌَّزٜٛ ال ٠ؼزجو ٚرجب٠ٓ َِز٠ٛبرُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠َزؼ١ْٕٛ ثبٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ، ٚ ثبٌزبٌٟ 
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فغ١ّغ األ١ٌٚبء ِّٙب وبْ  .ٌٍلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ إٌٍٝغٛء اٌزؼ١ٍّٟ ٌأل١ٌٚبء ػبِال أٍب١ٍب ٌ

 .َِزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ ّغؼٛا ٚثبٌزبٌٟ ٍبّ٘ٛا فٟ إٔزْبه اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ

   مهنت أولياء التالميذ :عالقت الذروس الخصىصيت بـ 2

ِٓ األثبء ٠ّبهٍْٛ ُِٕٙٙ  صالصخؽٛي ُِٕٙٙ، ٕبكفٕب  اٌّجؾٛص١ٓ إٍزغٛاة ِٓ فالي 

أِب ،ٚأثٛ ِؾّل ػَىوٞ ِزمبػل [،ٚ أثٛ ِب٠ب ػَىوٞ  ،] أثٛ أؽّل ِؼٍُ: ن ،فٟ اٌمطبع اٌؼبَ

أثٛ ٔبك٠خ ،ٛ ١ّّبء ٔغبه أث]اٌؾوح ِضً  ُِٕٙٙ خ أثبء ِٓ صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛس ٠ّبهٍْٛزٍ

 ، أثٛ ِٖطفٝ ثٕبء [ ،أثٛ اثزٙبي ثٕبء  ،أثٛ ىوو٠ب ٍبئك ١ٍبهح أعوح  ،أثٛ ٔٙبي ربعو ،ؽلاك 

 ]ضًِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛس ِ َاٌؼبِالد فٟ اٌمطبع اٌؼباألِٙبد ٚٔغل أ٠ٚب أهثؼخ ِٓ 

ٚاصٕبْ  ،أَ ١ٍواط اٌل٠ٓ أٍزبمح [  ،أٍزبمح  أَ ا١ٌبً ،ٚأَ هٙب ِّوٙخ   ،أَ فو٠ل ِمزٖلح 

ِضً ]أَ ١ٌٚل  فبهط إٌّييِٓ األِٙبد ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛس ٠ّبهٍٓ ِٕٙٙٓ اٌؾوح 

 .[ؽاللخ ف١بٛخ ٚأَ اٍالَ 

إٌّيي ٚأْغبٌٙب ػًّ اٌّوأح فبهط ِٓ فالي إٌزبئظ اٌّزؾًٖ ػ١ٍٙب ٠زٚؼ أْ 

 رؼزجو ِٓ اٌؼٛاًِ  ٜ ٌىَت اٌّبيثأػّبي أفو

اٌق١ٕٖٛخ ٚمٌه ٌؼلَ ٚعٛك اٌٛلذ اٌىبفٟ اٌلهًٚ اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ ٌغٛء األثٕبء اٌٝ 

ىك ػٍٝ مٌه اٌزؼت ،ألٔٙب رزىفً ثأػّبي اٌج١ذ وبٌطجـ ٚاٌزٕظ١ف  ،فٟ إٌّيي ٌّزبثؼخ أثٕبئٙب

ت ٠ٍؼ ٌألٍوح لزٖبكٞٚػٍٝ ٘نا ٠زج١ٓ أْ اٌَّزٜٛ اال ،ٚااله٘بق ػٕل ػٛكرٙب ِٓ اٌؼًّ 

اٌؼب١ٍِٓ غبٌجب ِب  َؽ١ش ٔغل وال ِٓ األة ٚاأل ،كٚه فؼبي فٟ أزْبه اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ 

١َِٛه ٚال ٠مِْٛٛ ثزَغ١ً أثٕبئُٙ فٟ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ٚ٘نا ألْ َِزٛاُ٘ اٌّؼ١ْٟ 

٠زأصوٚا ثألَبٛ اٌزٟ رلفغ ٌٍّلهً اٌقبٓ ػٍٝ ػىٌ األٍو ماد َِزٜٛ ِؼ١ْٟ ٙؼ١ف 

 ل فمٜ ثبٌؼًّ ٚاٌزٟ ٠ّبهً ف١ٙب ٛوف ٚاؽ

أْ ِٕٙخ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن رلفً ّٙٓ اٌّؤّواد األٍب١ٍخ اٌزٟ رلفغ  ٚفٟ األف١و َٔزٕزظ

 ثبألٍوح اٌٝ االٍزؼبٔخ ثبٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ألثٕبئٙب ِٓ أعً رغبٚى اٌٖؼٛثبد اٌلها١ٍخ .
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 : وكثافتهالذراسي  البزنامج صعىبتـ 3

فٟ  ثٕبئُٙألاٌنٞ ٠لهً أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ػٍٝ أْ اٌجؤبِظ اٌلهاٍٟ ٌمل أعّغ أغٍج١خ 

ٚ٘نا هاعغ إٌٝ  ، اٌزٟ عؼٍزُٙ ٠ٍغؤْٚ ٌٍلهًٚ اٌق١ٕٖٛخإٌَٛاد األف١وح ِٓ أٍجبة 

،األِو اٌنٞ عؼً اٌزال١ِن ٠ٖؼت ػ١ٍُٙ فُٙ  ٗوضبفخ ِموهارٕؼٛثخ اٌجؤبِظ اٌلهاٍٟ ٚ 

اٌٚٝ صبٔٛٞ  –ٚٔأفن ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِب ٕوؽذ ثٗ ]أَ ١ٍواط اٌل٠ٓ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ 

"اٌٖؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اثٕٟ ِورجطخ ثجؤبِظ اٌّىضف اٌنٞ ٠لهٍٗ " : ِبكح اٌو٠ب١ٙبد[ –

ٛاعٗ اثٕزٟ "ٔؼُ ر: ِبكح اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ [ -صبٌضخ صبٔٛٞ  -وّب ٕوػ أثٛ ٔبك٠خ 

فٟ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  majoureٕؼٛثخ فٟ فُٙ اٌجؤبِظ ٚاثٕزٟ رؾت اٌٍغبد ٚرو٠ل أْ رٖجؼ 

 ٚاٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ."

ٟ٘ ، الجبال ِٓ لجً اٌزال١ِن األوضو اٌّٛاك  أْ ٌٕب ٠زٚؼ فّٓ فالي إعبثبد اٌّجؾٛص١ٓ

ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ٟ٘ اٌّبكح  ٔغل أْ ناٌ، ٚ اٌٍغبد األعٕج١خ ،ٚاٌّٛاك األكث١خ  ،اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ

ٚر١ٍٙب اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  ،ر١ٍّناألوضو الجبي ػ١ٍٙب ؽ١ش ٔغل صّب١ٔخ رال١ِن ِٓ صّب١ٔخ ػْوح 

ٚر١ٍٙب ِبكح اٌٍغخ  ،ٚرأرٟ ِبكح اٌف١ي٠بء ثأهثؼخ ِٓ صّب١ٔخ ػْوح ،ثقَّخ ِٓ صّب١ٔخ ػْوح 

أرٟ ِبكح اٌفٍَفخ ٚاٌٍغخ اٌؾ١خ ٚفٟ األف١و ر ،اٌؼوث١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ثضالصخ ِٓ صّب١ٔخ ػْوح 

 . ثبصٕبْ ِٓ صّب١ٔخ ػْوح ر١ٍّن 

ٚاٌّٛاك ٚلل فَو اٌّجؾٛص١ٓ ٘نا اإللجبي ػٍٝ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ فٟ اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ 

ط إٌٝ رؾزبٌزؼمل٘ب. ؽ١ش  كهًٚ ٘نٖ اٌّٛاكاألعٕج١خ إٌٝ أٔٗ إٔجؼ ٠ٖؼت ػٍٝ أثٕبئُٙ فُٙ 

 . ثبٍزّواهرفى١و ِؼّك ٚإعواء اٌزّبه٠ٓ 

فالي  اٌجواِظ اٌلها١ٍخ ٚاٌزٟ رغجو ِؼٍُ أٚ أٍزبم اٌّبكح ػٍٝ إرّبِٙب ىك إٌٝ مٌه وضبفخ

ففٟ أغٍت األؽ١بْ  . إٌَخ اٌلها١ٍخ كْٚ األفن ثبالػزجبه ِلٜ اٍز١ؼبة اٌز١ٍّن ٌزٍه اٌلهًٚ

ِٕٗ  ؽ١ٓ ٠ؾبٚي اٌز١ٍّن اإلٍزفَبه، ٠غ١جٗ اٌّؼٍُ أٚ األٍزبم  ثؼلَ ٚعٛك اٌٛلذ ٚ ٠طٍت

اٌزلػ١ُ ثبٌلهًٚ ػٍٝ  عؼخ فٟ اٌج١ذ ٕٚ٘بن ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاألٍبرنح ِٓ ٠ْغغاٌّوا

 اٌق١ٕٖٛخ.
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ٔغل أْ اٌٖؼٛثبد اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌزال١ِن فٟ كهاٍزُٙ هاعؼخ إٌٝ اهرفبع وضبفخ فٖٛي 

اٌلهاٍٟ ٚرؼمل كهٍٚٗ ٚرمٍٔ ىِٓ اٌؾٖخ كافً اٌّلهٍخ ِٚٓ فالي إعبثبد اٌجؤبِظ 

أزْبه اٌلهًٚ  فٟ ؼ أْ اٌجؤبِظ اٌلهاٍٟ ٌٗ كٚهاٌزال١ِن ٠زٚاٌّجؾٛص١ٓ ِٓ أ١ٌٚبء 

فُٙ ثؼ٘ اٌّموهاد ٠ٖؼت  ؼٕجأ اٌق١ٕٖٛخ، ٚ٘نا ِب أولٖ أغٍج١خ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن إما

ِؼزجوح ِٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن غ١و  خاٌلها١ٍخ ِٓ لجً اٌزال١ِن ٚأ١ٌٚبئُٙ ثؾ١ش ٔغل أْ َٔج

 أثٕبئُٙ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ .ٙب ِزّى١ٕٓ ِٓ اٌّٛاك اٌزٟ ٠زٍمٝ ف١

ِؾّل ؽَبْ ... ٚآفوْٚ فٟ وزبة اٌزوث١خ  ؽَٓ ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٔأفن ِب أول ػ١ٍٗ

فٟ أٔٗ ٔظوا ٌٍّفَٙٛ ا١ٌٚك ٌٍّٕٙظ لح اٌَبئزٗ ٠ٚلٚب٠ب اٌّغزّغ اٌّؼبٕوح إم رّضٍذ ٔظو

اٌْل٠لح ٌٍغٛأت االّ٘بي ٔت إٌظو٠خ ٚاٌٍفظ١خ فٟ ِمبثً إٔجؼ ا٘زّبِٗ ِٕٖجب ػٍٝ اٌغٛا

ٚإٔجؼ اٌزوو١ي ػٍٝ ري٠ٚل اٌطالة ثبٌّؼٍِٛبد كْٚ إٌظو إٌٝ اٌطو٠مخ  ،اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ 

ٚلل هويٚا ػٍٝ َِزٜٛ اٌؾفع ٚاالٍزوعبع ِٓ غ١و اٌفُٙ أٚ  ،اٌّؼٍِٛبد لَ ثٙب ٘نٖ اٌزٟ رم

ٚلل إٔجؼ إٌّٙظ اٌلهاٍٟ ٠مَٛ ػٍٝ رغيئخ اٌّؼوفخ  ،ٚاالثزىبهاٌزطج١ك أٚ اٌّّبهٍخ اٌنو١خ 

إٌٝ ؽل وج١و ًٕٚ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌج١ئخ اٌزٟ إٌٝ ِٛاك كها١ٍخ ِٕفٍٖخ ِٚٛٙٛػبد ِفىىخ 

ِغ ث١ئزُٙ اٌّؾ١طخ ثُٙ  اٌزٟ ٠زفبػٍْٛ ثب٠غبث١خ٠ؼ١ِ ف١ٙب اٌزال١ِن ١ٌَذ ٚاٙؾخ ثلهعخ 

 ،ٌٍفوٚق اٌفوك٠خ ّ٘بٌٙب ال خ ٠ٚغلْٚ ف١ٙب ؽال ثّب ٠ؼزوُٙٙ ِٓ ِْىالد، ٘نا ثبإلٙبف

ٚؽبعبرُٙ، أٚ ؽْٛ٘ب ثّؼٍِٛبد ِؼظّٙب ٕؼجخ اٌفُٙ ،ٌٚؼً وً ِب ٌُٛٙ ١ٌّ إّجبػٙبٚػلَ 

اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ث١ٓ اٌزال١ِن.إٌّبؿ الٔزْبه  ءٍجك األِو اٌنٞ ٟ٘
1
  

 

 

 

 

                                                           
كاه  , ، اإلٍىٕله٠خٚب٠ب اٌّغزّغ اٌّؼبٕواٌزوث١خ ٚل، ؽ١َٕٓ ِؾّل  اٌؼغّٟ ، ٛحطػ ِؾّلِغب٘ل  ٓ ،َْ ِؾّل ؽبـ ؽ1َ

 . 57، ٓ  2007اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو ،
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 عجز األسزة علً مساعذة إبنها في إدراك الذروس.4

اٌزال١ِن ثأٔفَُٙ ٍِيِْٛ ثزَغ١ً أثٕبئُٙ فٟ اٌلهًٚ  إٔجؼ اٌىض١و ِٓ أ١ٌٚبء

بػزجبه٘ب اٌطو٠مخ إٌّبٍجخ ٌزغبٚى اٌٖؼٛثبد اٌزٟ ٠زٍمٛ٘ب فٟ كهاٍزُٙ ث ،اٌق١ٕٖٛخ 

ٚوض١وا ِب ٔغل ٘نٖ اٌٖؼٛثبد ِب رٕؼىٌ ػٍٝ ٔف١َخ  ، ؼبث١خ ػٕل١ُ٘ٚٙؼف للهح االٍز

  ألثٕبئٙب .١ٌِٚٛٙب ٚهغجبرٙب فٟ رؾم١ك إٌغبػ اٌلهاٍٟ  ،األٍوح 

ٔغل أْ ِٓ األٍجبة األفوٜ اٌقبهعخ ػٓ إهاكح اٌطبٌت فٟ اٌٍغٛء إٌٝ اٌلهًٚ 

ٌؼلَ للهح األث٠ٛٓ ػٍٝ ِزبثؼخ َِٚبػلح األثٕبء فٟ كهاٍزُٙ ٚ٘نا ٔظوا اٌق١ٕٖٛخ هاعؼخ 

ألٔٗ إٔجؼ ٠ٖؼت ػٍٝ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن فٟٙ اٌجؤبِظ اٌلهاٍٟ اٌنٞ ٠لهً أثٕبئُٙ أٚ إٌٝ 

فٟ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ اٌزٟ ٠زٍمٝ ف١ٙب األثٕبء اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ،أٚ ٌىْٛ ػلَ رّىُٕٙ 

ِضال،أٚ ٌزواعغ كٚه األٍوح فٟ رمل٠ُ ٚظبئف اٌزوث٠ٛخ  أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ثلْٚ رّلهً

 ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٌألثٕبء،ٚإٔجؾٛا ٠ؼزّلْٚ ػٍٝ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ٌزلاهن ٘نا إٌمٔ، ٠ّٚىٓ

مَٛ ثٛظبئفٙب ػٍٝ أوًّ رافغ اٌزٟ رغؼً ثؼ٘ األٍو ال ؽٖو فوٚط اٌّوأح ٌٍؼًّ ِٓ اٌلٚ

 .ٚعٗ

 «اٌو٠ب١ٙبد [ -اٌٚٝ صبٔٛٞ  - أَ ١ٍواط اٌل٠ٓ]ثٗ ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٔأفن ِب ٕوؽذ 

، ِغ أٟٔ أكهً  ٚهللا ِب ػٕلٞ ٚلذ ثبٖ ٔؼبٚٔٗ ِغ اٌقلِخ ٚاٌلاه ٚكهاهٞ ِٕملهُ ٔزجؼٗ 

 . » اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ال أفُٙ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد

 ىٌ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ األثٕبء،ٔغل أْ أْغبي اٌّوأح ثبٌؼًّ فبهط اٌج١ذ ٠ٕؼٌٚٙنا 

ؼْٛ ١ال ٠َزط ٠الىِْٛ كهاٍزٗأثٕبء ِٓ َٔبء اٌؼبِالد اٌزٟ ٌل٠ٙب ثؾ١ش ٔغل أْ اٌىض١و 

 ّٕي١ٌخ ألْ ١ٌٌ ٌل٠ُٙ اٌٛلذ اٌىبفٟ .ػٍٝ ؽً ٚاعجبرُٙ اٌِزبثؼزُٙ 

ٕجؼ إم ٠وْٚ أٔٗ أ ، اٌلها١ٍخٕٚ٘بن ِٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن أهعؼٛا اٍجت إٌٝ إٌّب٘ظ 

ٕ٘بن فوق ث١ٓ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ اٌزٟ رلهً ا٢ْ ٚإٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ اٌزٟ كهٍذ ِٓ لجً 

 ٚ٘نا هاعغ إٌٝ رغ١و اٌجواِظ اٌلها١ٍخ 
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 ٘نا ِبٚٙب ٚإٔجؼ ٠ٖؼت ػٍٝ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن فّٙ ِٓ ؽ١ش اٌّٛٙٛػبد ٚاٌّٚب١ِٓ،

 ٖؼ ١ٌٌَبػلُ٘ ثِواد ٠ٚٓ ٔ « ِبكح اٌو٠ب١ٙبد [ -اٌٚٝ صبٔٛٞ  -أثٛ ٔٙبي]ٕوػ ثٗ 

  » هن ٚثىوٞ رجلٌذ ثيافكائّب ألٔٛا اٌموا٠خ ربع كٚ

ٌلهاٍخ ٚ٘نا ٌٖؼٛثخ فُٙ افٟ اٌٖؼت َِبػلح أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ألثٕبئُٙ ِٓ إم إٔجؼ 

 اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ٚرؼمل٘ب .

ٔبكها ِب ٠ٍمٝ اٌلػُ ٚاٌّزبثؼخ ِٓ لجٍٟ  « اٌٍغخ اٌفو١َٔخ -أٌٚٝ ِزٍٜٛ ٕٚوػ أثٛ ِب٠ب

 . » ألٟٔ ال أفُٙ ِٕٙغُٙ اٌلهاٍٟ

رلفً  ٚاٌزٟ أْ وً ٘نٖ اٌؼٛاًِ ٍبػلد ػٍٝ أزْبه اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ،َٔزٕزظ 

ثؾ١ش إٔجؼ  أَ ٌُ ٠زٛافك،ٛاء رٛافك مٌه ِغ ظوٚفٙب ١ٙب ٍاألٍوح ػبِال َِبػلا فٟ رفْ

ِْٛٛ ثزَغ١ً أثٕبئُٙ فٟ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ هغُ اٌزىب١ٌف اٌّبك٠خ اٌٛاٌل٠ٓ ثأٔفَُٙ ٠م

اٌّىٍفخ اٌزٟ رلفغ ّٙو٠ب ٌٍّلهً اٌقبٓ اٌنٞ ٠مَٛ ثزله٠ٌ أثٓ ٚ٘نا ا٢ْ اٌظوٚف اٌزٟ 

كافً إٌّيي ٚػٍٝ ٟ كهاٍزُٙ ت أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ال رَّؼ ٌُٙ ثّزبثؼخ أثٕبئُٙ فأغ٠ٍؼ١ٓ ف١ٙب 

ى١و فٟ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ألثٕبئُٙ وؾً إال ثبٌزفِب وبْ ػٍٝ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن  ٘نا األٍبً

 ثل٠ً ػُٕٙ .
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 فكزة تلقي الذروس الخصىصيت :5.

اٌزٟ أعو٠ذ ِغ ِغّٛػخ ِٓ األٍو ٠زٚؼ أْ ٌغٛء أغٍج١خ اٌزال١ِن ِٓ فالي اٌّمبثالد 

أ١ٌٚبء ٠ىْٛ هاعغ إٌٝ هغجخ  َِز٠ٛبرُٙ اٌلها١ٍخ،إٌٝ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ثبفزالف 

اؽلٜ ػْو ِٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ِٓ ث١ٓ صّب١ٔخ اٌزال١ِن فٟ رَغ١ً أثٕبئُٙ ٚ٘نا ِب أعّغ ػ١ٍٗ 

اٌٍغخ  -فبَِخ اثزلائٟ  -أَ فو٠ل ٚ  ،ه٠ب١ٙبد  -صبٌضخ صبٔٛٞ  -أثٛ أؽّل ] : ػْو ِجؾٛس ن

ِزٍٜٛ ِبكح اٌف١ي٠بء  صبٌضخ -أَ هٙب ٚ ،هاثؼخ ِزٍٜٛ ه٠ب١ٙبد أَ ١ٌٚل ـ  ٚ ،اٌفو١َٔخ 

صبٌضخ  -أثٛ ١ّّبء  ٚ،اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٚاٌؾ١خ  - هاثؼخ ِزٍٜٛ  -أثٛ ِٖطفٝ  ٚ،ٚاٌو٠ب١ٙبد 

هاثؼخ ِزٍٜٛ  -أَ إ١ٌبً ٚ ،اٌٍغخ اٌؼوث١خ -ٟـفبَِخ اثزلائ -ؽ١ّلح أَ ٚ ،ِبكح اٌفٍَفخ  -صبٔٛٞ 

صبٌضخ  -أثٛ ىوو٠بٚ ،ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -أٌٚٝ صبٔٛٞ  -أَ ١ٍواط اٌل٠ٓ ٚ ،ِبكح اٌف١ي٠بء  -

 [.ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌفٍَفخ   -صبٔٛٞ 

ِبكح اٌف١ي٠بء  -صبٌضخ ِزٍٜٛ  - أَ هٙب]ٔأفن ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي رٖو٠ؼ اٌنٞ أكٌذ ثٗ 

 ٚاٌو٠ب١ٙبد [ 

  " ٚرزُ ٘نٖ اٌلهًٚ فٟ ث١ذ ٕل٠مٟفىورٟ أْ فٟ رَغ١ً اثٕٟ فٟ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ  "

رَغ١ٍٗ اٌفىوح فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد [" -أٌٚٝ صبٔٛٞ  - ١ٍواط اٌل٠ٓ أَ]وّب ٕوؽذ 

 . " ٟ أّٛئٓ ػٍٝ كهاٍزٗ ٠لهً فٟ ِىزجخ اٌجٍل٠خوبٔذ فىورٟ ٌى

ِٚٓ فالي ٘نٖ إٌزبئظ اٌّزؾًٖ ػ١ٍٙب ٠زٚؼ أْ اٌؼًّ اٌقبهعٟ أل١ٌٚبء اٌزال١ِن 

 اٌق١ٕٖٛخ.فبٕخ األِٙبد اٌؼبِالد رىْٛ هغجزُٙ فٟ اٍزؼبٔخ أثٕبئُٙ ثبٌلهًٚ 

فبَِخ اثزلائٟ  -أَ ٍب١ِخ ]صّب١ٔخ ػْوح ِجؾٛس ن ٍجؼخ ِٓ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن ِٓ ث١ٓ أِب 

ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -صبٌضخ صبٔٛٞ  -أثٛ اثزٙبي ٚ ،خ ٚ اٌفو١َٔخ ٚاٌو٠ب١ٙبد ١ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث -

اٌٍغخ  -اٌٚٝ ِزٍٜٛ  -أثٛ ِب٠ب ٚ ،ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -أٌٚٝ صبٔٛٞ  -أثٛ ٔٙبي ٚ ،ٚاٌف١ي٠بء 

ِبكح اٌؼٍَٛ  -صب١ٔخ صبٔٛٞ  -أَ إٍالَ ٚ ،اٌو٠ب١ٙبد  -هاثؼخ ِزٍٜٛ  -ا٠ّبْ أَ ٚ ،اٌفو١َٔخ 

بئُٙ أثٕفىوح وبٔذ  [ِبكح اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌو٠ب١ٙبد -صبٌضخ صبٔٛٞ -أثٛ ِؾّل ٚ ،اٌطج١ؼ١خ 

ِبكح اٌو٠ب١ٙبد  -صبٌضخ صبٔٛٞ  - أثٛ اثزٙبي]فٟ رٍمٟ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ ٚ٘نا ِب ٕوػ ثٗ 
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ٟ٘ اٌزٟ أهاكد أْ رَغً ِغ ى١ِالرٙب ػٕل أٍزبمُ٘ رلهً فٟ اٌفىوح فىوح اثٕزٟ  ٚاٌف١ي٠بء["

  " اٌّووي اٌضمبفٟ ٌٍجٍل٠خ اٌزٟ ٔؼ١ِ ف١ٙب

ٚرلهً فٟ ِىزجخ فىوح اٌجٕذ "  اٌٍغخ اٌفو١َٔخ [ -أٌٚٝ ِزٍٜٛ  - أثٛ ِب٠ب ]ٕٚوػ

  " اٌجٍل٠خ

اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ زُ ف١ٙب راٌّجؾٛص١ٓ رج١ٓ أْ فٚبءاد اٌزٟ ِٚٓ فالي رٖو٠ؾبد 

أفو فٟ  ٚثؼ٘ ،اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ فٟ ِىزجخ اٌجٍل٠خ  ِٝٓ ٠زٍمُٙ ٌٕلٜ أثٕبء ِزٕٛػخ ِ

اٌنٞ ٠لهٍُٙ اٌلهً ٚاٌجؼ٘ األفو ِٓ رال١ِن فٟ ِٕيي األٍزبم  ،اٌّووي اٌضمبفٟ

 اٌقٖٕٟٛ .

فٟ األف١و أْ األٍوح ٌٙب كٚه فٟ رؾف١ي األثٕبء ٌٍغٛء إٌٝ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ َٔزٕزظ 

فٟ فبػ١ٍخ األكٚاه اٌزٟ رؤك٠ٙب اٌّلاهً فٟ ٚ٘نا األِو هاعغ إٌٝ ٙؼف صمخ أ١ٌٚبء اٌزال١ِن 

ارىبي ػٍٝ اٌّلهٍخ ثٖٛهح ٚاٍؼخ ٚ٘نا ألْ أغٍج١خ األٍو ٠وْٚ أْ ا٢ٚٔخ األف١وح ٚػلَ 

ِٕطمخ ٛوك ٌطالثٙب أوضو ثً ٚإٔجؾذ  ،اٌزؼ١ّ١ٍخ ٟ أكاء ٚظبئفٙب اٌّلهٍخ إٔجؾذ رمٖو ف

ٚاًٌٍّ اٌنٞ  ِٕٙب ِٕطمخ عنة ٚ٘نا هاعغ إٌٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼبهِخ اٌزٟ رفوٗ ػٍٝ اٌزال١ِن،

اٌز١ٍّن كافً اٌٖف اٌلهاٍٟ ثلْٚ ٚعٛك أ٠خ ِؾفياد ٍٚٚبئً روف١ٙ١خ ٚرىٌٕٛٛع١خ ٠ٍمبٖ 

 ٚأثٕبئُٙ ٠جؾضْٛ ػٓ ثل٠ً ٌٍّلهٍخ فٟٚ٘نا ِب عؼً أ١ٌٚبء اٌزال١ِن  رَزمطجٗ   ؽل٠ضخ

 .اٌؾٖٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ثطو٠مخ ٍٍٙخ ٍٚو٠ؼخ ٟٚ٘ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ 
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 ـ مستوى التالميذ لبل تلمي الذرس الخصوصيت:1

أْ ِغرٜٛ اٌذساعٟ ٌألتٕاء واْ مؼ١ف ٌٕا ذنخ إأ١ٌٚاء اٌرال١ِز  ذقش٠ذاخ دغة

أَ ]ٔٛػا ِا لثً اٌٍجٛء إٌٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٚٔأخز ػٍٝ عث١ً اٌّثاي ِا فشدد تٗ 

وأد اتٕرٟ مؼ١فح "  ِادج اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚاٌفشٔغ١ح ٚاٌش٠ام١اخ [ -خاِغح اترذائٟ  - عا١ِح

  اٌفشٔغ١ح ٚاٌش٠ام١اخ ٚاٌٍغح اٌؼشت١ح". فٟ دساعرٙا دائّا ذج١ة ذذد اٌّؼذي فٟ

لثً ذٍمٟ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ِادج اٌش٠ام١اخ [ " -ثاٌثح ثأٛٞ  -ٚفشح أتٛ أدّذ 

 . " واْ ِغرٜٛ اتٕٟ مؼ١ف ٚواْ ٠ؼأٟ ِٓ تؼل إٌمائـ

اٌز٠ٓ ٠رٍمْٛ فؼٛتاخ فٟ اٌفُٙ ٚمؼف اٌمذسج ٌٚٙزا ٠ّىٓ اٌمٛي أْ أغٍث١ح اٌرال١ِز 

أغٍة اٌرال١ِز  ، االعر١ؼات١ح فٟ اٌذقـ اٌذساع١ح خافح فٟ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّح ٚاٌٍغاخ األجٕث١ح

اٌز٠ٓ ٠غرؼ١ْٕٛ تاٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٚ٘زا ِٓ أجً ذذغ١ٓ اٌّغرٜٛ اٌذساعٟ ٕٚ٘ا ٠رنخ 

 ٚط اٌخقٛف١ح .أْ مؼف اٌّغرٜٛ اٌذساعٟ ٌٍرال١ِز ٌٗ دٚس فٟ أرؾاس اٌذس

ـ ٌىٓ ٕ٘ان ٔغثح أخشٜ ِٓ أ١ٌٚاء اٌرال١ِز فشدٛا أْ اٌّغرٜٛ اٌرؼ١ٍّٟ ألتٕائُٙ واْ 

ج١ذ لثً ذٍمٟ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٌىٓ اٌخٛف ِٓ االِرذأاخ اٌزٞ ٠ٌٛذ ِؾاوً فٟ اٌفُٙ 

األِش اٌزٞ جؼً أتٕائُٙ ٠غرؼ١ْٕٛ  خافح ػٕذ اٌرال١ِز اٌّمث١ٍٓ ػٍٝ ؽٙاداخ إٌٙائ١ح ،

سٚط اٌخقٛف١ح،ِٚٓ خالي ٘زا ٠رنخ أْ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٌٙا أ١ّ٘ح وث١شج ػٕذ تاٌذ

اٌر١ٍّز فٟٙ ذشفغ ِٓ ثمح اٌرال١ِز ٚذثؼذ اٌخٛف ٚاٌرٛذش ػُٕٙ،ٚذجؼٍُٙ ٠رّرؼْٛ تاإلسادج 

 –ثاٌثح ثأٛٞ  – أتٛ ِذّذ]ٚاٌؼض٠ّح فٟ ١ًٔ إٌجاح ٚاٌرفٛق فٟ اٌذساعح، ٚ٘زا ِا فشح تٗ 

لثً ِا ٠ٍجأ أتٕائٟ إٌٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح وأٛا ٍَٛ اٌطث١ؼ١ح [ "ِادج اٌش٠ام١اخ ٚاٌؼ

 . " ج١ذ٠ٓ فٟ دساعرُٙ ٌىٓ اٌخٛف ِٓ االِرذأاخ جؼً ػٕذُ٘ ِؾاوً فٟ اٌفُٙ

ٌّٚذٜ أ١ّ٘ح اٌرٟ ذذرٍٙا االِرذأاخ فٟ أ٠إِا اٌذا١ٌح ٚاٌرٟ ذذذد ِق١ش اٌر١ٍّز فٟ 

ٛذش ٚاٌمٍك اٌز٠ٓ ٠قادثٙا اذجٗ أ١ٌٚاء إٌجاح ٚاٌقؼٛد إٌٝ اٌغٕٛاخ اٌّمثٍح ٚٔر١جح ٌٍر
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اٌرال١ِز إٌٝ اٌثذث ػٓ ٚع١ٍح ِٕاعثح ٌرذم١ك إٌجاح ٌٚىٟ ٠غاػذٚا أتٕائُٙ فٟ اجر١اص 

 االِرذأاخ تطش٠مح ذغًٙ ػ١ٍُٙ اٌفُٙ .

ِٚٓ خالي ٘زا ٠رث١ٓ أْ إلثاي اٌرال١ِز إٌٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ِٓ جٙح أُٔٙ ٠ؼأْٛ 

ٌرٟ ذقؼة ػ١ٍُٙ ِٚٓ جٙح ٌرٟ ٠نّٕٛا اٌّض٠ذ ِٓ اٌؾشح ِٓ ٔمـ فٟ فُٙ تؼل اٌّٛاد ا

 ٚاٌذقٛي ػٍٝ ِجّٛع أفنً فٟ دساعرُٙ .

 مستوى التالميذ بعذ تلمي الذروس الخصوصيت 2.

أفثذد اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ذٍؼة دٚس أعاع١ا فٟ ذذغ١ٓ اٌّغرٜٛ اٌذساعٟ ٌٍرال١ِز 

ٚاٌرٟ  ،جاتاخ اٌرٟ أدٌٝ تٙا أغٍث١ح اٌّثذٛث١ٓ اإلٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه  ، فٟ اٌغٕٛاخ اٌذا١ٌح

تً  ،ػٍٝ أْ تفنً اٌذسٚط اٌخقٛف١ح أفثذد ِغر٠ٛاخ األتٕاء فٟ ذذغٓ ٍِذٛظ  ذوؤذ

 ٚأخزخ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ِىاْ اٌّذسعح ٚأفثذد ٟ٘ األعاط فٟ اٌؼ١ٍّح اٌرشت٠ٛح.

ساتؼح ِرٛعو  -أَ إ١ٌاط ]ِثً ذقش٠خ  ٚػٍٝ عث١ً اٌّثاي ٔأخز تؼل ذقش٠ذاخ ِثذٛث١ٓ،

 ِادج اٌف١ض٠اء [ -

 ". تؼذ ِا ذٍمٝ اتٕٟ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح أفثخ ِغرٛاٖ اٌذساعٟ فٟ ذذغٓ ٍِذٛظ" 

 اٌذسٚط اٌخقٛف١ح  أِا تؼذ ذٍم١ُِٙادج اٌش٠ام١اخ [ " -ثاٌثح ثأٛٞ  -أتٛ أدّذ ]ٚفشح 

  ". سجؼد اٌثمح ألتٕائٟ ِٚغرٛاُ٘ ذذغٓ

اذنخ أْ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح وث١شا  ،ّثذٛث١ٓٔغثح ِؼرثشج ِٓ اٌ ِٚٓ خالي إ٠جاتاخ

ِا ذغاػذ اٌرال١ِز اٌنؼفاء ٚاٌز٠ٓ ٠ٍمْٛ فؼٛتاخ فٟ فُٙ تؼل اٌّٛاد إٌٝ ذذغ١ٓ ِغرٛاُ٘ 

ٚذغاُ٘ ػٍٝ ذجاٚص وً اٌّؾاوً اٌذساع١ح وّا ذض٠ذ ِٓ فشؿ اٌرفٛق ٌٍر١ٍّز اٌّجذ  ،اٌذساعٟ

ٚ ذغّخ ٌٗ تاخرثاس اٌؾؼثح اٌّفنٍح فٟ اٌطٛس اٌثأٛٞ أٚ ،ٌٍذقٛي ػٍٝ ِجا١ِغ ػا١ٌح

اٌرخقـ اٌّفنً فٟ اٌطٛس اٌجاِؼٟ ػٍٝ ػىظ اٌّذسعح اٌرٟ أفثذد ال ذّاسط دٚس٘ا 

رمق١ش اٌزٞ ٠ثذ٠ٗ تؼل اٌاألعاعٟ فٟ اٌرؼ١ٍُ إر ٔجذ أٔٙا أخفند ل١ّرٙا ٚ٘زا ساجغ إٌٝ 

ُ تاٌظشٚف االلرقاد٠ح ٚلٍح اٌرضاُِٙ ِغ١ش٠ٓ ف١ٙا خافح األعرارج فٟ أداء ٚظائفُٙ ٚذأثش٘
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تأخالل١اخ ِٕٙح اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرٛأٟ فٟ ؽشح اٌذسٚط ِغ اٌىثافح اٌٍّذٛظح فٟ اٌقفٛف 

اٌّذسعح ِٚا ترشذة ػٕٙا ِٓ ذؾ٠ٛؼ ٚػغش فٟ ذٛف١ً ٌّؼٍِٛاخ ٘زا ِا ٠جؼً اٌقؼٛتاخ 

١ز تاٌذسٚط ذرفالُ ػٕذ اٌرال١ِز ٌٚىٓ ٘زٖ اٌقؼٛتاخ ذخرفٟ ذذس٠ج١ا ػٕذ اعرؼأح اٌرٍّ

اٌخقٛف١ح ٚ٘زا ِٓ خالي ذٛاجذ أعرار ٍِرضَ ٠ؤدٞ ٚظ١فرٗ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ، ٠ٚمَٛ تؾشح 

 اٌذسط تقٛسج تغ١طح غ١ش ِؼمذج ٌىٟ ذقً اٌّؼٍِٛح ٌٍج١ّغ، ٚذذس٠ة ػٍٝ دً اٌرّاس٠ٓ

ِغ ٚجٛد ػذد ل١ًٍ ِٓ ذال١ِز،ٚ٘زا ِا ٠جؼً اٌر١ٍّز ٠ذقً ػٍٝ ِؼٍِٛاخ تقٛسج عٍٙح 

فثفنٍٙا  رال١ِزا٠ٌّىٓ اٌمشٜ أْ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح إ٠جات١ح ٌؼذد وث١ش ِٓ ٚإعرؼاتٙا ٚػ١ٍٗ 

 ٠غرط١غ اٌر١ٍّز أْ ٠شفغ ِٓ ِغرٛاٖ اٌذساعٟ .

 الذروس الخصوصيت الطزيمت الوحيذة لتجاوس الزسوب المذرسي : 3.

٠ؼرثش اٌخٛف ِٓ اٌشعٛب اٌّذسعٟ ٌٍرال١ِز ِٓ لثً األعشج ٘ٛ اٌذافغ األوثش ٌالعرؼأح 

اٌخقٛف١ح ٘زا ساجغ إٌٝ اٌرىشاس اٌّغرّش ػٕذ تؼل اٌرال١ِز فٟ اٌّذاسط،ِٚٓ  تاٌذسط

خالي ِماتالخ اٌرٟ أجش٠د ِغ ٔغثح ِؼرثشج ِٓ أ١ٌٚاء اٌرال١ِز ٠رنخ أْ اٌذسٚط 

اٌخقٛف١ح ذر١خ اٌفشفح ٌٍرال١ِز اٌنؼفاء ػٍٝ ذجاٚص اٌشعٛب اٌّذسعٟ ٚػٍٝ عث١ً 

 ٔؼُ"  اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ٚاٌٍغح اٌذ١ح [ -ح ِرٛعو ساتؼ - أتٛ ِقطفٝ]اٌّثاي ٔأخز ِا فشح تٗ 

LECOUR  اتٕٟ تاٖ ِا ٠ؼاٚدػ اٌؼاَ عاػذٚا " . 

ٔؼُ وثاس ِٓ اٌرال١ِز ِا ِادج اٌش٠ام١اخ[ "  -اٌٚٝ ثأٛٞ  -أتٛ ٔٙاي ]ٚفشح 

 ".ػاٚدٚػ اٌؼاَ تغثة اٌذسٚط اٌخقٛف١ح

اٌخقٛف١ح ألتٕائُٙ ِٓ أجً ٌٚٙزا ٔجذ أْ ٔغثح ِٓ أ١ٌٚاء اٌرال١ِز اعرؼأٛا تاٌذسٚط 

ذجاٚص ذىشاس اٌّغرّش فٟ اٌغٕٛاخ اٌذساع١ح األِش اٌزٞ ٠ؤوذ أْ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح وث١شا 

ِا ذغاػذ اٌرال١ِز ػٍٝ إٌجاح فٟ اٌذساعح فٟٙ هش٠مح ج١ذج ذغاُ٘ فٟ ذغ١ًٙ اٌفُٙ ٌٍر١ٍّز 

أٞ اِرذاْ سعّٟ وّا ذغّخ ٌٍر١ٍّز اٌٛلٛف ػٍٝ ِخرٍف اإلؽىا١ٌاخ ٚاٌّغائً اٌّرٛلؼح فٟ 

 فٟٙ فؼاٌح فٟ ذذغ١ٓ اٌّغرٜٛ اٌذساعٟ ٌٍر١ٍّز ٚذذم١ك اٌرذق١ً اٌج١ذ .
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أْ أ١ٌٚاء فٟ ِقش " دغ١ٓ واًِ تٙاء اٌذ٠ٓ ٚص٠ش اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ٚورثش٠ش ٌٙزا ٔزوش لٛي

ٚأمّٕٙا ٌذقٛي  قطشاٌألُٔٙ ٠ؼرثشٚٔٙا أعًٙ  ، ْٚ إٌٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١حؤاألِٛس ٠ٍج

 . "ٛع أفنً اٌزٞ ٠ٕرج ٌُٙ دخٛي اٌجاِؼاخأتٕائُٙ ػٍٝ ِجّ

 ليت التحصيل المذرسي:متأثيز الذروس الخصوصيت علي ع4.

ٚالصاٌد ال ع١ّا تؼذ  ، ٌمذ ػشفد إٌّظِٛح اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ اٌجضائش ػذج فؼٛتاخ

س اهٌٛألٕغثح تاٌإر عجً مؼف فٟ ػ١ٍّاخ اٌرذق١ً اٌذساعٟ ٌٍرال١ِز  ، ذطث١مٙا فٟ ا١ٌّذاْ

ِّا جؼً أ١ٌٚاء اٌرال١ِز خافح اٌّرؼ١ٍّٓ ُِٕٙ إٌٝ اٌثذث ػٓ هشق أخشٜ ذّىٓ  ، اٌّخرٍفح

إٌٝ إدسان  ٚ ، أتٕائُٙ ِٓ ذجاٚص ػمثاخ مؼف اٌرذق١ً ٌٚرغ١ًٙ ػ١ٍّح اٌفُٙ ٚاالعر١ؼاب

ٚأِاَ ٘زا اٌرذذٞ ِا واْ إال ػٍٝ ٌٟٚ أِش  ، اٌّؼشفح ٚذذم١ك اٌرفٛق ٚإٌجاح فٟ اٌذساعح

١ً اتٕٗ فٟ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٌؼٍٙا ذؼٛك إٌمائـ ٚذشفغ ذذق١ً اٌر١ٍّز اٌرفى١ش فٟ ذغج

 اتٕٗ.

اذنخ أْ ٔغثح ِؼرثشج ِٓ  ،ِٚٓ خالي اٌّماتالخ اٌرٟ أجش٠د ِغ ػ١ٕح ِٓ اٌّثذٛث١ٓ 

األِش اٌزٞ دفؼُٙ إٌٝ االعرؼأح  ، أ١ٌٚاء اٌرال١ِز ٌذ٠ُٙ خٛف ِٓ ذذق١ً إٌّخفل ٌألتٕاء

ٚػٍٝ عث١ً اٌّثاي ٔأخز ِا  ، ٛجٛدج فٟ اٌّذسعحشاخ اٌّثغاٌ ٌغذ تاٌذسٚط اٌخقٛف١ح

ٔؼُ اتٕٟ واْ اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ٚاٌٍغح اٌذ١ح [ " -ساتؼح ِرٛعو  -أتٛ ِقطفٝ ]فشح تٗ 

 "ٚال ٠رذقً ػٍٝ ِؼذي ج١ذ اٌذّذ هلل. ٠les courرذقً ِٓ ذذد اٌّؼذي تقخ وٟ دسط

اٌخقٛف١ح ٔؼُ اٌذسٚط "  ِادج اٌف١ض٠اء [ -ساتؼح ِرٛعو  -أَ إ١ٌاط]ٚفشدد 

ذغاػذ ػٍٝ سفغ اٌّؼذالخ اٌرال١ِز تذ١ث أْ اتٕٟ واْ ٠رذقً ػٍٝ ٔرائج مؼ١فح ٌىٓ تؼذ ِا 

 ". ذٍمٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ساٖ ٠ج١ة ٔرائج ج١ذج

ٚفٟ األخ١ش ٔغرٕرج أْ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ذأثش تؾىً إ٠جاتٟ فٟ ػ١ٍّح اٌرذق١ً 

شج ٚاال٘رّاَ تاٌذسٚط ِٕز تذا٠ح اٌؼاَ اٌّزاوٚألٔٙا ذؼٛد اٌرال١ِز ػٍٝ اٌّٛاظثح  ،اٌّذسعٟ 
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وّا أٔٙا ذؤدٞ إٌٝ ذذغ١ٓ ٔر١جح اٌّذاسط اٌرٟ ذؾ١غ ف١ٙا ٘زا اٌظا٘شج، ِٚٓ ثُ  ،اٌذساعٟ 

 . اٌؼا١ٍِٓٚ سف١ذ ِذ٠ش اٌّذسعح  ءأػال

 اعتماد أولياء التالميذ علي الذروس الخصوصيت لتحميك التفوق الذراسي لألبناء:5.

ٔجذ أْ اٌىث١ش ِٓ األعش اٌجضائش٠ح ٠ؼرّذْٚ ػٍٝ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح ٌذّا٠ح األتٕاء 

ِٓ اٌشعٛب اٌّذسعٟ ١ٌظ ٘زا فذغة ٌىٓ أ٠نا ٠ؼرّذ ػٍٝ اٌذسٚط اٌذسٚط اٌخقٛف١ح 

ٌٍذقٛي ػٍٝ ِجا١ِغ ِٚؼذالخ ػا١ٌح ِٓ أجً ذذم١ك إٌجاح اٌذساعٟ فٟ ظً إٌّافغح 

 اٌؾذ٠ذج .

ٚٔأخز ػٍٝ عث١ً اٌّثاي ِا فشح تٗ  ، ٠جات١اخ اٌّثذٛث١ٓٚ٘زا ِا اذنخ ِٓ خالي إ

تفنً اٌذسٚط ٔؼُ اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ٚاٌٍغح اٌذ١ح [" -ساتؼح ِرٛعو  - أتٛ ِقطفٝ

 "ِؼذي ج١ذ ٚٔجخ فٟ دساعرٗ. ٟ ػٍٝتٕاٌخقٛف١ح ذذقً ا

ٔؼُ سأٟ ذاوٍح ػٍٝ ستٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح [ " -خاِغح اترذائٟ  - أَ د١ّذج]ٚفشدد 

 . " تاٖ ذٕجخ اتٕرٟ ٚذج١ة ِؼذي ج١ذ LECOURٚػٍٝ

ٔؼُ أْ اػرّذخ ػٍٝ اٌذسٚط ِادج اٌف١ض٠اء [ "  -ساتؼح ِرٛعو  -أَ إ١ٌاط ]ٚفشدد 

أٞ ِؾىً فٟ فُٙ تؼل  ٖٔٛجذ ػٕذدرٝ ٚأٟ وً ِا ِغرمثً ج١ذ  اٌخقٛف١ح تاٖ ٔنٍّٕٗ

 . " ِٛاد ٔذاٚي ٔغجٍٗ تاٖ ٠رجاٚص وً اٌقؼٛتاخ

دٚس وث١ش فٟ ذذم١ك اٌرفٛق ٌٍرال١ِز  اط اٌخقٛف١ح ٌٌٙٚٙزا ٔغرٕرج أْ اٌذسٚ

أفثخ ٔغثح ِٓ أ١ٌٚاء اٌرال١ِز ٠ؼرّذْٚ  ١ٗٚػٍ ،ا١ٌح ػٚاٌذقٛي ػٍٝ ِجا١ِغ ِٚؼذالخ 

ٚفٟ اٌٛظائف اٌرٟ ٠مَٛ تٙا  ،ٚذشاجؼد ثمرُٙ فٟ اٌّذسعح  ، ػ١ٍٙا ٌرذم١ك إٌجاح ألتٕائُٙ

اٌرال١ِز أْ ٕ٘ان اخرالف ت١ٓ أعرار أخش فٟ ففٟ ٔظشج أ١ٌٚاء  ،اٌّغ١ش٠ٓ ف١ٙا خافح األعرارج

األِش دفؼُٙ إٌٝ اخر١اس أعرار  ،هش٠مح إٌماء اٌذسٚط  ت١ٓ ٚأْ ٕ٘ان فشق ،اٌغٓ ٚاٌخثشج 

أٚ اٌزٞ ٠مذَ  ،اٌّفنً اٌّرّىٓ ِٓ اٌّادج اٌرٟ ذقؼة ػٍٝ أتٕائُٙ ٚ٘زا ٌغذ وً ثغشاخ اٌفُٙ

ٔزوش ٔظش٠ح ت١اج١ٗ فٟ اإل٠طاس اٌؼاَ ٌٗ اٌّؼٍِٛاخ تطش٠مح ِثغطح ِٚرغٍغٍح ٚورٛم١خ ٌٙزا 
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٠ّىٓ ذذس٠ة « ٌخطٛاخ ذغٍغً ذؼٍُ اٌرال١ِز،ٚلذ تٕٟ ٔظش٠رٗ ِٓ خالي ِمٌٛرٗ اٌّؾٙٛسج

  » اٌطفً أٞ ِفَٙٛ س٠امٟ تؾشه أْ ٠مذَ ٌٗ رٌه اٌّفَٙٛ تٍغح عٍٙح ِٕٚاعثح

ٚ٘زا ِا ٔجذٖ فٟ اٌذسٚط اٌخقٛف١ح د١ث ٠ٍمٓ اٌّذسط ذالِزذٗ اٌذسٚط تطش٠مح عٍٙح 

ٚ٘زٖ اٌطش٠مح ٟ٘ اٌرٟ عاػذخ اٌرال١ِز ػٍٝ اٌرفٛق  ،ِٕٚاعثح ٌىٟ ٠غًٙ ػ١ٍُٙ إعرٛػاتٙا 

ٚإتشاص دٚسٖ  ،فٟ دساعرُٙ تذ١ث ذر١خ ٌٍفشد فشفح اٌرؼٍُ ِٓ خالي اعرثّاس هالرٗ اٌؼم١ٍح 

 ف اٌرؼٍُ .اال٠جاتٟ فٟ ِٛال
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 الخاتمة

طٕال ْزِ انذساسح دأنُا انكشف ػٍ ػاللح االسشج ترفشٙ ظاْشج انذسٔط   

فٙ انذسٔط طثذد ذسجم أتُائٓا أسشج انجضائشٚح األٔ  ، انخظٕطٛح فٙ انًجرًغ انجضائش٘

  فٙ ذًُٛح سأسًانٓى انرؼهًٛٙتأًْٛح ْزِ انذسٔط فٙ انًساًْح  إلدساكٓأْزا انخظٕطٛح 

فٓٙ ذساػذْى  ،غهة انذاالخ أجاتٛح فٙ إٚسرشاذجٛح ذشتٕٚح إَٓا أٔأطثخ ُٚظش انٛٓا ػهٗ 

َٔجذ أٌ أٔنٛاء انراليٛز يسرؼذٌٔ   ، تُائٓىأػهٗ ذجأص انظؼٕتاخ ٔانؼشالٛم انرٙ ٚرهمَٕٓا 

 .تُائٓاجم  ضًاٌ انُجاح ٔانرفٕق  ألأيٍ  ، دفغ ذكانٛف ْزِ انذسٔط يًٓا كاٌ ثًُٓاػهٗ 

نهذػى ػهٗ يسرٕٖ انًؤسساخ انرشتٕٚح اال لشاس تشَايج اشغى يٍ نجٕء انذكٕيح انٗ ػهٗ ان

     .خٛشج خزخ يُذٗ ذظاػذ٘ فٙ انسُٕاخ األأأٌ ْزِ انذسٔط 

انذسٔط انخظٕطٛح ذؼٕع َمائض انرذظٛم ٔانرفٕق داخم انًؤسسح تشغى يٍ أٌ 

انرٙ غانة يا ذكٌٕ  ، ػهٗ انرهًٛز ٔػهٗ األسشج ٔاَؼكاساخًم سهثٛاخ ذذ فئَٓا،  انرشتٕٚح

ٔأطثذد ذكانٛف انرؼهٛى ذذفغ  م انُفماخ انرٙ ذذفغ شٓشٚا نهًذسط انخاص ،ًيضطشج نرذ

يشج ثاَٛح فٙ شكم  ٔنٛاءيشذاٌ: ذذفؼٓا انذكٕيح يشج فٙ شكم يٛضاَٛح انرؼهٛى، ٔٚذفؼٓا األ

أٔنٛاء انراليٛز انرؼشف ٚجة ػهٗ زا ذاس نهًال ٔنْْٓٔزا يؼُاِ إ،َفماخ انذسٔط انخظٕطٛح 

، يثم انٕسائم انًساػذج انًخرهفح ٔانًرٕفشج فٙ  ػهٗ انثذائم انًرادح نهذسٔط انخظٕطٛح

انًكرثاخ يٍ كرة ششح يثسطح ٔأفالو يشئٛح ٔيسًٕػح ٔأششطح ٔتشايج كًثٕٛذش ...انخ 

ّ فٙ انساتك، ٔيانٓا ٔيا نٓا يٍ دٔس فٙ جؼم انرهًٛز ٚؼرًذ ػهٗ َفسّ فٙ ػًهٛح يا نى ذذسٚس

يٍ دٔس تسٛظ ٔذذهٛم يا ٚظؼة ػهٗ انرهًٛز فًّٓ ششط أٌ ال ذشفغ أسؼاسْا ٔذكٌٕ فٙ 

 يرُأل انجًٛغ ٔذكٌٕ ذكانٛفٓا ألم يٍ انذسٔط انخظٕطٛح .

 انًجرًغ اَرشاس انذسٔط انخظٕطٛح فٙيساًْح األسشج فٙ ذًثهد دساسرُا نًٕضٕع ٔ

فٙ إطاس اإلشكانٛح انرانٛح: دٔس األسشج انجضائشٚح فٙ اَرشاس انذسٔط انخظٕطٛح  ٘انجضائش

ٌ  األسشج ذؼذ يٍ أٔانًرًثهح فٙ فٙ انجضائش اسرخهظُا يجًٕػح يٍ انُرائج، ذرذذد فًٛا ٚهٙ: 

ٔٚؼرثش انًسرٕٖ انرؼهًٛٙ  ،انؼٕايم انًسؤٔنح فٙ اَرشاس ظاْشج انذسٔط انخظٕطٛح 

 َشغالاٌ أكًا  ،انخظٕطٛح  انذسٔطاألتُاء تنّ دٔس فٙ االسرؼاَح اليٛز ألٔنٛاء انر انثمافٙٔ
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انٗ دفؼٓى . تُائٓى أٔلهح يراتؼرٓى نذساسح  ،انؼًهٛح  ٓىانخاطح فٙ دٛاذى تأػًانٓ األسش 

       .السرؼاَح ترهك انذسٔط سغى ذكانٛفٓا تاْضح انثًٍ ا

جٓٓا اانرٙ ٕٚ فاٌ انظؼٕتحٔنٛسد األسشج ٔدذْا انًسؤٔنح ػهٗ ذفشٙ ْزِ انظاْشج 

ذذرى ػهٛٓى انزْاب انٗ خٛاس انذسٔط ْٙ انرٙ انًُاْج انًمذيح   اسرٛؼابانراليٛز فٙ 

ذجأص ْزِ  انراليٛز ٔأٔنٛائٓى ٔال ٚسرطغ ، غهة انًثذٕثٍٛأدنٗ تّ أْزا يا ٔانخظٕطٛح 

ٓى انذسٔط انخظٕطٛح ٔٚؼرثشَٔٓا انًشجغ انٕدٛذ نثهٕؽ انرفٕق رال تًذأنانظؼٕتاخ ا

خٛش أٌ انًٕاد انذساسٛح األكثش الثال فٛٓا َٔسرُرج فٙ األ،فٙ يشٕاسْى انرؼهًٛٙ ٔانُجاح 

ًْال انًٕاد األلم ايغ  ،كثش أػهٗ انذسٔط انخظٕطٛح ْٙ انًٕاد انرٙ ذذًم يؼايالخ 

ٔانؼهٕو انفٛضٚائٛح ٔانطثٛؼٛح ٔانهغاخ  انشٚاضٛاخ  : ٌ انًٕاد انؼهًٛح يثم أٔلذ َجذ  ،يؼايم 

ػهٗ غشاس يٕاد انذفع انرٙ  ،االجُثٛح أكثش الثال ػهٛٓا  تاػرثاسْا ذسرذػٙ ذشكٛض ٔفٓى أكثش

 ال ذسرذػٙ رنك يثم يادج انرشتٛح االساليٛح ٔانًذَٛح ٔيادذٙ انراسٚخ ٔانجغشافٛا...... انخ
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 دليل الوقابلت : الولحق األول

 ـ البياًاث الشخصيت للوبحىث:

 اسُ اٌّبسٛد، اٌسٓ، اٌّسخٜٛ اٌخع١ٍّٟ ،إٌّٙت .

 البياًاث الشخصيت لزود أو زوجت الوبحىث.

 اسُ صٚج أٚ صٚخت اٌّبسٛد، اٌسٓ اٌّسخٜٛ اٌخع١ٍّٟ، إٌّٙت .

 ـ وُ عذد األبٕاء اٌٍّخسم١ٓ باٌّذسست ؟

 اٌذسٚط اٌخصٛص١ت؟ ـ ً٘ ٠ٍخمٟ ابٓ)ة(

 ـ ِا ٟ٘ اٌصعٛباث اٌخٟ ٠ٛاخٙٙاابٓ)ة( فٟ اٌذساست ؟

 ـ ً٘ ٘زٖ اٌصعٛباث ِشحبطت بإٌّا٘ح اٌذساس١ت ؟

 ـ ً٘ حساعذ ابٓ)ة( فٟ دساسخٗ ؟

 ـ فىشة ِٓ وأج حٍمٟ ابٓ)ة( فٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت ؟

 ت .ـ ً٘ أطغاٌه باٌعًّ اٌخاسخٟ دفعه فٟ حسد١ً ابٓ)ة( فٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١

 ـ و١ف واْ ِسخٜٛ ابٓ)ة( لبً حٍمٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت ؟

 ـ و١ف أصبر ِسخٜٛ ابٓ)ة( بعذ حٍمٝ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت ؟

 ـ ً٘ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت اٌطش٠مت اٌٛز١ذة ٌخداٚص اٌشسٛب اٌّذسسٟ البٓ)ة(؟

 ـ ً٘ أثشث اٌذسٚط اٌخصٛص١ت عٍٝ حسص١ً ابٕه؟

 خفٛق اٌذساسٟ البٓ )ة( ؟ـ ً٘ اعخّذث عٍٝ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت ٌخسم١ك اٌ

 عاللت اٌذسٚط اٌخصٛص١ت باألسشة.الفصل األول:ـ 

 ـ عاللت اٌذسٚط اٌخصٛص١ت  باٌّسخٜٛ اٌذساسٟ أل١ٌٚاء اٌخال١ِز
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 ـ عاللت اٌذسٚط اٌخصٛص١ت بّٕٙت أ١ٌٚاء اٌخال١ِز

 ـ صعٛبت اٌبشٔاِح اٌذساسٟ ٚوثافخٗ .

 . ـ عدض األسشة عٍٝ ِساعذة أبٕائٙا فٟ ادسان اٌذسٚط

 ـ فىشة حٍمٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت

 اٌذسٚط اٌخصٛص١ت باٌخفٛق اٌذساسٟ ٌٍخال١ِز .الفصل الخاًي: عالقت ـ 

 ـ ِسخٜٛ اٌخ١ٍّز لبً حٍمٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت

 ـ ِسخٜٛ اٌخ١ٍّز بعذ حٍمٟ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت .

 ـ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت اٌطش٠مت اٌٛز١ذة ٌخداٚص اٌشسٛب اٌّذسسٟ .

 اٌخصٛص١ت عٍٝ ع١ٍّت اٌخسص١ً اٌذساسٟ .ـ حأث١ش اٌذسٚط 

 ـ اعخّاد أ١ٌٚاء اٌخال١ِز عٍٝ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت ٌخسم١ك اٌخفٛق اٌذساسٟ ألبٕائٙا .
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 هعلىهاث شخصيت حىل الوبحىحييالولحق الخاًي: 

 الوهٌت السي االسن
السٌت التي يذرس 

 فيها االبي )ة(

الوىاد التي يتلقى فيها 

 الذروس الخصىصيت 

 54 صوش٠ا أبٛ
سائك س١اسة 

 أخشة
 اٌثاٌثت ثأٛٞ

ِادة اٌٍغت اٌعشب١ت 

 ٚاٌفٍسفت

 ِادة اٌعٍَٛ اٌطب١ع١ت اٌثا١ٔت ثأٛٞ خ١اطت 51 أَ إسالَ

 ِادة اٌش٠اض١اث اٌثاٌثت ثأٛٞ ِعٍُ ِخماعذ 40 أبٛ أزّذ

 اٌٍغت اٌفشٔس١ت اٌسٕت اٌخاِست ابخذائٟ ِمخصذة 85 أَ فش٠ذ

 اٌثاٌثت ِخٛسط ِّشضت 55 أَ سضا
ِادة اٌعٍَٛ اٌف١ض٠ائ١ت 

 ٚاٌش٠اض١اث

 ِادة اٌعٍَٛ اٌف١ض٠ائ١ت اٌشابعت ِخٛسط أسخارة 85 أَ إ١ٌاط

 اٌٍغت اٌفشٔس١ت ٚاٌس١ت اٌشابعت ِخٛسط بٕــاء 54 أبٛ ِصطفٝ

أَ سشاج 

 اٌذ٠ٓ
 ِادة اٌش٠اض١اث األٌٚٝ ثأٛٞ أسخارة 84

 ابخذائٟاٌخاِست  ِاوثت فٟ اٌب١ج 54 أَ سا١ِت
ِادة اٌٍغت اٌعشب١ت 

 ٚاٌفشٔس١ت ٚاٌش٠اض١اث

 ِادة اٌش٠اض١اث اٌشابعت ِخٛسط خ١اطت 55 أَ ١ٌٚذ

 ِادة اٌفٍسفت اٌثاٌثت ثأٛٞ ٔداس 56 أبٛ ض١ّاء

 اٌٍغت اٌفشٔس١ت األٌٚٝ ِخٛسط عسىشٞ 58 اأبٛ ِا٠

 ِادة اٌش٠اض١اث اٌشابعت ِخٛسط ِاوثت فٟ اٌب١ج 85 أَ إ٠ّاْ

 40 أبٛ ِسّذ
عسىشٞ 

 ِخماعذ 
 اٌثاٌثت ثأٛٞ

ِادة اٌعٍَٛ اٌطب١ع١ت 

 ٚاٌش٠اض١اث

 اٌٍغت اٌفشٔس١ت ٚاٌس١ّت اٌثاٌثت ثأٛٞ زذاد 40 أبٛ ٔاد٠ت

 ِادة اٌش٠اض١اث االٌٚٝ ثأٛٞ حاخش 54 أبٛ ٔٙاي

 ِادة اٌٍغت اٌعشب١ت  اٌخاِست ابخذائٟ ِاوثت فٟ اٌب١ج 83 أَ ز١ّذة 

 اٌثاٌثت ثأٛٞ بٕاء 45 أبٛ ابخٙاي
ِادة اٌعٍَٛ اٌف١ض٠ائ١ت 

 ٚاٌش٠اض١اث
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 ًوىرد هقابلت : الولحق الخالج

 : أبى هحوذهقابلت 

أخش٠ج ,ِخٛسط ،ِٕٙخٗ سائك س١اسة أخشة  اِٖسخٛسٕت  42اٌس١ذ ِخخاس اٌباٌغ ِٓ اٌعّش

 .2017/ 30/03اٌّمابٍت ِعٗ عٍٝ اٌساعت ِساءا اٌخاس٠خ 

 ـ صٚخخٟ ِٛظفت فٟ اٌبٍذ٠ت .

 ٚبٕج صغ١شة فٟ سٚضت  ٟبخذائٚبٕج فٟ افٟ اٌّخٛسط ٠ذسط  ٌٛذذٞ ثالثت أٚالد اٌعٕـ 

 ٚاٌبٕج فٟ اٌفشٔس١ت matٚازذ فٟ lecourـ ٔعُ أٚالدٞ فٟ صٚج دا٠شٌُٙ

بٕخٟ حبغٟ أْ  sertoطٟ واف١ت ِـ اٌصعٛباث ٟ٘ اٌّعٍِٛاث ٌٟ ساٟ٘ حمذِٙا اٌّذسست 

٠عطُٛ٘ اٌّعٍِٛاث اٌم١ٍٍت ِٚع ض١ك ٚلج lecoleاٌفشٔس١ت ٚساٟ٘ زابت حخعٍّٙا بصر فٟ 

 ِا ٠فّٙص بٍخف  mat ٌٚٚذٞ فٟ  programmeالصَ ٠ىٍّٛا

بصر وا٠ٓ أسباب ٚزذ خشٜ ِٓ غ١ش   programmeحىْٛ ِشحبطت normalmoـ 

programme ٟٔٚالدٔا فٟ لشا٠خُٙ . ا أٔخبعٛ ِٕاش زٕا حا 

 .lecourِشحٟ وٟ دخٍٕاُ٘ فٟٟٚ أٔا عاٌفىشة حاـ 

 ٚٔاس١ٓ لشا٠ت ٚالدٔا.ـ أو١ذ زٕا د٠ّا ِٕطغ١ٍٓ 

 خُٙ .وأٛا ض٠ٛت فٟ لشاlecour٠لبً ِا ٠ذخٍٛا ـ 

 .وأٛاٌٟ paraporساُ٘ ِالذ حسسٕٛا lecourبصر دٚن بعذ ـ 

 .٠طٍعٛا ٚ ٚالدٔا باٖ ١ِعاٚدٚش اٌعاَأ ٛاعاٚٔ lecourـ ٚاٖ 

 .حشفع بضاف ِٓ ِعذالث أٚالدٔا lecourـ ٚاٖ 

 .١ٍِست ذالث٠ٚخسصٍٛا عٍٝ ِع ـ ٚاٖ أٔا اعخّذحٙا ع١ٍٙا باٖ ٠ٕدسٛ ٚالدٞ فٟ لشا٠خُٙ
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 :   أم ايواىهقابلت ـ 

سٕت ِسخٛا٘ا ثأٛٞ ،ِٕٙخٙا خ١اطت ،أخش٠ٕا اٌّمابٍت  86ِٓ اٌعّش تـ اٌس١ذة ٔٛس اٌٙذٜ اٌباٌغ

 .فٟ ب١خٙا  11/03/2017ِساءا اٌخاس٠خ 00715ِعٙا عٍٝ اٌساعت 

 ـ صٚخٟ ِٛظف فٟ اٌثا٠ٛٔت ِسخٛاٖ خاِعٟ .

 .ـ عٕذٞ ثالد دساسٞ صٚج ٠مشٚا فٟ االبخذائٟ ٚٚازذ ٠مشا فٟ س١اَ

 فٟ اٌش٠اض١اث . les courة دا٠ش ٟسا٘ابٕخٟ ـ ٚاٖ 

سٍٛ باٖ ٠ classeط٠ًٛ ٚاٌٛلج ِشا٘ص ٠مذُ٘ فٟ programme فِٟطىً  ٘اـ ٚاٖ ساٖ عٕذ

 .ض٠ٛت فٟ اٌفُٙ  ت ثم١ٍابٕخٟ حّاس٠ٓ ِٚع 

 .ط٠ًٛ ٚساٖ ٠خبذي بضافprogrammeلخٍهو١ّا  ٖـ ٚا

 . اٚٔمابٍٙ ٞلشا ا١ٔص لاس٠ا بصر ٔمٌِٛٙا dija أٔا  اِا ٔعاٚٔٙـ ٚهللا 

مشا فٟ اٌّىخبت حاع اٌبٍذ٠ت عٕذ أسخار حٚافمٕا ، اسدً ٚأٔا بابا٘ح ث بغا ٟ ٘ابٕخٟ ـ اٌفىشة حاع 

 أخش

خاطش زٕا ِا  ٍٝبصر ع les courفٟ ا٘ٛ ٌٟ خالٔا ٔسدٍٛ٘ اأٔا بابا٘ال ِاضٟ أطغاٌٟ ـ 

 .لشا٠خُٙ ٔفّٙٛش

 .les courذخً فٟحض٠ٛت لبً ِا  ت ضع١ف ج ابٕخٟ ـ وأ

 .ِعذي خ١ذ جخاب ت ١ٍِس ٟ ساles cour٘ ج ـ ٚوٟ دخٍ

 .عاٚدش اٌعاَ حباٖ ِا ابٕخٟ ساٟ٘ ِعاٚٔا ـ ٔعُ اٌذسٚط اٌخصٛص١ت 

 .اٌخصٛص١ت فٟ اٌخسص١ًـ ٔعُ بضاف ِا حؤثش اٌذسٚط 

 .افٟ لشا٠خٙابٕخٟ خفٛق حـ ٔعُ أٔا فٟ اٌسم١مت اعخّذث ع١ٍٙا باٖ 
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