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انتًٍٍش تٍٍ األيً و انًتعهى فً َهاٌح االتتذائً 

 

" األّيً"يعُى كهًح  .1

ال ٌمزأ و ال ٌكتةصغٍك ػٍٝ ثٌزٞ  أيًدّؼٕج٘ج ثٌض١ك وٍّز 
1

فٙٛ ِٓ ال ٠غضغ١غ ثٌضٛثطً ِغ غ١شٖ إال شف٠ٛج ٚ . 

ْ ِج دجٌٕج دجٌزٞ ٠غضغ١غ ثٌمشثءر ٚ ٌه. ألٔٗ ال ٠ّضٍه ال وفج٠ز ثٌمشثءر ٚ ال وفج٠ز ثٌىضجدز ١ٌضٛثطً دّٙج ِغ غ١شٖ, ١ٌظ وضجدز

. ٚ ثٌىضجدز غ١ش أٔٗ ال ٠ىٍف ٔفغٗ ػٕجء ثٌمشثءر ؟ فّثٍٗ ِثً ثألِٟ ألْ ِظذس سط١ذٖ ثٌّؼشفٟ ثٌّىضغخ ٘ٛ ثٌغّغ فمظ

٠غضٛٞ فٟ ثٌدًٙ ثألِٟ دجٌّؼٕٝ ثٌّؼدّٟ ِٓ خٙز , فّٓ دْٚ ثوضغجح ٚ ص١ّٕز ثٌشط١ذ ثٌّؼشفٟ ِٓ دغْٛ ثٌىضخ دجٌمشثءر

ٚ ػ١ٍٗ . ثٌزٞ ٠ّضٍه ث٢ٌز ٚ ال ٠غضؼٍّٙج ٚ ال ٠ٕضفغ دٙج فّثٍٗ ِثً وجٌزٞ ال ٠ّضٍىٙج. رٞ ال ٠مشأ ِٓ خٙز ثج١ٔزٚ ثٌمجسا ثي

ِّٟ ٚ ال ع١ّج ث١ٌَٛ، ٘ٛ ١ٌظ فمظ ِٓ ال ٠مشأ ٚ ال ٠ىضخ ٚ ٌىٓ ثٌزٞ ٠غضغ١غ ثٌمشثءر ٚ ٌىٓ ال ٠مشأ . فذّؼٕج٘ج ثٌٛثعغ ثأل

 

" يتعّهى"يعُى كهًح  .2

تعهى و تأدب فً انًذارص صغٍك ػٍٝ ثٌزٞ يتعهىر دّؼٕج٘ج ثٌض١ك وٍُ
2

ٚ ػ١ٍٗ فجٌزٞ ١ّ٠ض دسك ثٌّضؼٍُ ػٓ ثألِٟ  

. يمذار انعهى انًكتظة تىاططح انمزاءج تانًذارص و تغٍزها طٍهح زٍاتهٚ ٌىٓ , ١ٌظ ِدشد ثٌمذسر ػٍٝ ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز

ِٛٞ  :"ٚ ٠مٛي عذسجٔٗ ٚ صؼجٌٝ  ًْ ٠َْغَض َ٘  ًْ ًَُل َٓ ٠َْؼ َٓثٌَِز٠ َٚثٌَِز٠  َْ ٌَْذجِح ُِٛ ٌُْٚٛث ثٌَْأ َّج ٠ََضَزَوُش ُأ َْ ِإَٔ ُّٛ ِٓ عٛسر  9ث٠٢ز "  ٌَج ٠َْؼٍَ

٘ٛ ِضؼٍُ ٚ ١ٌظ , فجألػّٝ ثٌزٞ ال ٠شٜ وٟ ٠مشأ ٚ ٌىٓ ٠ىضغخ ػٍّج ِٓ دغْٛ ثٌىضخ زضٝ دغّجع ِٓ ٠مشأ ٌٗ. ثٌضِش

ٚ ٌىٓ ثٌزٞ ١ّ٠ض د١ّٕٙج ٘ٛ , ٌضٟ ص١ّض د١ٓ ثألِٟ ٚ ثٌّضؼٍُٚ دزٌه ف١ٍغش ِدشد ثٌمذسر ػٍٝ ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز ٟ٘ ث. أ١ِّج

 يمذار و َىعٍحٚ ثٌزٞ ١ّ٠ض د١ٓ ِضؼٍُ ٚ ِضؼٍُ ٘ٛ ثٌفشق د١ّٕٙج فٟ . ثٌشط١ذ ثٌّؼشفٟ ثٌّىضغخ ػٓ عش٠ك لشثءر ثٌىضخ

ف١ٍظ . إلػال١ِجسٚ دٙزث ثٌّؼٕٝ لذ صدذ عذ١ذج ِثال ٠ؼضشف دأ١ِضٗ فٟ ث. ثٌشط١ذ ثٌّؼشفٟ ثٌّىضغخ ػٓ عش٠ك لشثءر ثٌىضخ

ِؼٕٝ رٌه دجٌغذغ أٔٗ ال ٠مشأ ٚ ال ٠ىضخ ٚ ٌىٓ سط١ذٖ ثٌّؼشفٟ فٟ ثإلػال١ِجس ال ٠ضؼذٜ سط١ذ وً ِٓ عّغ ػٕٙج ٚ ٌُ 

.  ٠ذسعٙج

 

انغاٌح يٍ انًذرطح  .3

ث سط١ذث ِؼشفٟ تانمزاءج و تانكتاتحدٙزث ثٌّؼٕٝ ٚ دسك ثٌض١ٍّز ثٌّضؼٍُ فٟ ٔٙج٠ز ثالدضذثةٟ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ىْٛ لذ ثوضغخ 

ٚ . دً ػٓ دجلٟ ثٌضال١ِز  ِٓ دْٚ ِغضٛثٖ ثٌذسثعٟ, ١ٌظ فمظ ػٓ وً ثألعفجي ثٌز٠ٓ ٌُ ٠ضّذسعٛث ،ٚ سط١ذث ل١ّ١ّج ١ّ٠ضٖ

ً٘ ٔش٠ذ فمظ ص١ٍّزث ٠مشأ ٚ ٠ىضخ ٚ ٠سغخ فٕمضظش ػٍٝ . ٔش٠ذٖ ِٓ ثٌّذسعزثٌزٞ دجٌضذظ ِج ٚ ٔسذد ٌٙزث ٠ٕذغٟ أْ ٔؼشف 

١ِج دٛثعغز وفج٠ز ّٞرث ٠ىْٛ فٟ ٔٙج٠ز ثالدضذثةٟ لذ ثوضغخ ٚ ّٔٝ سط١ذث ِؼشف١ج ٚ ِقصٍّٟٔش٠ذ أَ , ثخضذجسٖ فٟ صٍه ثٌىفج٠جس

ّٟ ،ثٌمشثءر ٚ وفج٠ز ثٌىضجدز َ؟   فٕخضذشٖ دجألزشٜ فٟ ِمذثس ِج ثوضغذٗ ِٓ ِؼجسف ٚ ل

 

 ٘ٛ ثٌزٞأوثش ِٓ رٌه فثٌغج٠ز ِٓ ثٌّذسعز ٚ صٍه إٌٝ دٛضٛذ ِضّْٛ ثالِضسجْ فٟ ٔٙج٠ز وً عٍه ٠ش١ش ػ١ٍٗ ف ٚ

 سّد ٠دضٙذ فٟوزٌه ِٓ خالي ِضج١ِٓ ثالِضسجٔجس ٌالٔضمجي ِٓ عٍه ٢خش ٚ ثٌض١ٍّز . ٠ٛخٗ ١٘تز ثٌضذس٠ظ فٟ أدثء ِٙجِٙج

:  ٘ٛ ِج ٠ٍٟ  ،فجٌّغٍٛح دسك ٚ دجألعجط ِٓ ثٌّذسعز انًٍثاق انىطًُ نهتزتٍح و انتعهٍىدسغخ ٚ . ثصغٍذٗ ٌٍِّٕٗذسعز ِج 

 

  ٓفٟ لٍخ ثال٘ضّجَ ٚثٌضفى١ش  ,ٚثٌغفً ػٍٝ ثألخض, ِٓ خؼً ثٌّضؼٍُ دٛخٗ ػج٠َٕغٍك إطالذ ٔظجَ ثٌضشد١ز ٚثٌضى٠ٛ

, ٚرٌه دضٛف١ش ثٌششٚط ٚفضر ثٌغذً أِجَ أعفجي ثٌّغشح ١ٌظمٍٛث ٍِىجصُٙ. ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ثٌضى١ٕ٠ٛز ٚثٌفؼً خالي 

 .٠ٚىْٛٔٛ ِضفضس١ٓ ِؤ١ٍ٘ٓ ٚلجدس٠ٓ ػٍٝ ثٌضؼٍُ ِذٜ ثٌس١جر

 ًٚفشطز ِٛثطٍز , ثٌضٟ صؤٍُ٘ٙ ٌالٔذِجج فٟ ثٌس١جر ثٌؼ١ٍّز و وانًعارف وانًهاراخيُر األفزاد فزصح اكتظاب انم

 ٚفـشطز إظٙجس ثٌٕذٛؽ وٍّج أٍ٘ضُٙ لذسثصُٙ ٚثخضٙجدثصُٙ ,وٍّج ثعضٛفٛث ثٌششٚط ٚثٌىفج٠جس ثٌّغٍٛدز, ثٌضؼٍُ

                                                 
1
 : ثٌذوضٛس ػذذ ثٌغٕٟ أدٛ ثٌؼضَِٓ ِؼدُ   

 

2
 :ػٓ ٔفظ ثٌّظذس   
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ِٓ ثٌغج٠جس ثٌىذشٜ  7ٚ ثٌفمشر   6ثٌفمشر 

 

فٟ لٍخ ثال٘ضّجَ ٚثٌضفى١ش  ,ٚثٌغفً ػٍٝ ثألخض, ِضؼٍُ دٛخٗ ػجَخؼً ثي "٠دخ , أػالٖ 6ٚ صؼم١ذج ػٍٝ ثٌفمشر 

, ٚف١ش ثٌششٚط ٚفضر ثٌغذً أِجَ أعفجي ثٌّغشح ١ٌظمٍٛث ٍِىجصُٙدش  نٍض فمط" ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ثٌضى١ٕ٠ٛز ٚثٌفؼً خالي 

ِٓ ٔظ١خ ٚثفش ِٓ  دضّى١ُٕٙ ثٔغاللج ِٓ ثالدضذثةٟ تم ".ػٍٝ ثٌضؼٍُ ِذٜ ثٌس١جر يتفتسٍٍ يؤههٍٍ ولادر٠ٌٍٚىْٛٔٛ 

زضٝ صىْٛ ثٌمجػذر ثٌضٟ ٠ٕغٍمٛث ِٕٙج ِٓ , ثٌؼٍَٛ ٚ ثٌّؼجسف فٟ خً ثٌّدجالس ثٌؼ١ٍّز ِٕٙج ٚ ثألدد١ز ٚ ثٌذ١ٕ٠ز ٚ ثٌم١ّ١ز

.  ثخً إغٕجةٙج دجٌّض٠ذ ٚ ػٍٝ ثٌذٚثَ

 

. ٜ ثٌخظٛصػً األطفال تاالتتذائًُ٘ , ف١دخ أْ ٠ىْٛ ثٌّمظٛد دىٍّز ثألفشثد, أػالٖ 7أِج ف١ّج ٠خض ثٌفمشر 

فمضجء . فٟ ثٌّشثزً ثٌّٛث١ٌز ٌدة أٌ تكىٌ يززهح االتتذائً َمطح اَطالق انتكىٌٍ انداد و نٍض يدز اإلعذاد نهتكىٌٍ

ف١ٗ ثعضخفجف وذ١ش دؼمً ثٌغفً ٚ ٘ذس ٌضِٓ , عش عٕٛثس فٟ ِدشد ثإلػذثد ٌٍضى٠ٛٓ ثٌدجد فٟ ِشزٍز ِج دؼذ ثالدضذثةٟ

ْ شأٔٙج أْ صش٘مٗ  ٚ صٕفشٖ ِٓ ثٌضسظ١ً ٚ ِٓ ثٌّذسعز أطال فضسٛي دْٚ صسم١ك ع٠ًٛ ِٓ ص٘شر ز١جصٗ فٟ ِٛثد صجفٙز َ

 .ثٌغج٠ض١ٓ ثٌّٕظٛص ػ١ٍّٙج فٟ ثٌفمشص١ٓ أػالٖ ِٓ ث١ٌّثجق ثٌٛعٕٟ ٌٍضشد١ز ٚ ثٌضى٠ٛٓ

 

فً زك تهًٍذ االتتذائً  يا ٌدة انىثىق ته .4

ل٠ٛز ٚ ػمً ٚ ِؤ٘الس ر١ٕ٘ز  ، فٍٗ، سغُ طغش عٕٗ ٚ لظش عٌٛٗ ٚ فضٛر خغٌّٗغفً دجالدضذثةٟٚخخ ثٌٛثٛق أْ ث

صغضسك ثمز ثٌّذسعز وٟ صىْٛ دشثِدٙج ٚ ِٕج٘دٙج صسٛٞ لذسث ِّٙج ٚ ٘جِج ِٓ ِض١ٕز ٚ صغٍخ دً ِضؼغشز ٌض١ّٕضٙج، ف

فال ٠ؼمً أْ ٠ّضٟ ثٌض١ٍّز عش عٕٛثس ِٓ ػّشٖ ٌّدشد ثوضغجح آ١ٌجس ثٌمشثءر ٚ . ٔٗ ِٕٙجصّّهيثٌّؼجسف ٚ ثٌؼٍَٛ ٚ ثٌم١ُ 

ٚ . فضظذر دزٌه ٘ذفج فٟ زذ رثصٙج دذال ِٓ أْ صىْٛ ِدشد ٚعجةً الوضغجح ٚ ص١ّٕز ثٌّؼشفز, ٌّٙجسثس ثٌسغجد١زثٌىضجدز ٚ ث

٠ىضغخ ثٌغفً ٚ ٠ّٕٟ ػٕذٖ وفج٠ز ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز  تاكتظاب انًعارف انعهىو و انمٍى طٍهح انظهك االتتذائًدجٌّّجسعز أٞ 

.  تٍذاغىخٍح انكفاٌاخٚ ثٌضٟ ٠غٍك ػ١ٍٙج ث١ٌَٛ  تثٍذاغىخٍح انتسذيعٍفج ٚ صٍه ٟ٘ ِج أع١ّضٗ . ٚ ٠ّٕٟ ِٙجسصٗ ثٌسغجد١ز

 

انمطار انذي ٌزاوذ يكاَه  .5

فّّٙز ثٌّذسعز ٟ٘ , فئرث وجٔش ِّٙز ثٌمغجس ٟ٘ ٔمً ثٌّغجفش٠ٓ ِٓ ِسغز ألخشٜ. ًٌكٍ تشثٍه انًذرطح تانمطار

ػ١ذث ػٓ ثٌدًٙ ٚ ١ٌظ ِدشد ػذَ ثٌمذسر ػٓ دّؼٕٝ ح, تعٍذا عٍ األيٍحٔمً ثٌضال١ِز عٕز دؼذ أخشٜ ِٓ ِسغز ألخشٜ 

فذؼذ لضجء عش عٕٛثس دجٌّذسعز ٌّدشد ثٌضّىٓ ِٓ ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز ٚ ثٌّٙجسثس . ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز ٚ ثٌؼذ ٚ ثٌسغجح

٠دذ ثٌض١ٍّز ٔفغٗ ال صثي دّسغز , ثٌسغجد١ز ِٓ أخً ِدشد ثإلػذثد ٌٍضسظ١ً ثٌدذٞ فٟ ثٌّشزٍز ثٌّٛث١ٌز دجإلػذثدٞ

 ثدٙز. ِمظٛدر ٠َٛ صغد١ٍٗ ألٚي ِشر دجٌّذسعزثٌضٟ وجٔش الق ِسغز ثأل١ِز دؼ١ذث ػٓ ِسغز ثٌؼٍُ ٚ ثٌّؼشٚفز ثالٔظ

فٟ عٓ ثٌثج١ٔز ػششر ِٓ ػّشٖ ٚ ِٓ خالي ٔمظ ثالِضسجْ ثٌّٛزذ ثٌضظٛس ثٌخجعب ٌٍغج٠ز ِٓ ثٌّذسعز، ٠دذ ثٌض١ٍّز ٔفغٗ 

أٔٗ وجْ ٠ضشدد ع١ٍز عش , ثٌفظً ثألٚي ِٓ ٘زث ثٌؼشعِٓ  3ثٌظفسز ثٌّشجس إ١ٌٙج فٟ  ١ًٌٕ شٙجدر ثٌذسٚط ثالدضذثة١ز

ثٌذشثِح ٚ صٛثص٠ٗ ٚ ثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ دجٌٕغذز ٌٍمغجس . تظثة ضعف انتٍار انكهزتائً, لطار ظم ٌزاوذ يكاَهعٕٛثس ػٍٝ 

ٌٓ ٠ضسشن أدذث ِٓ , فمغجس دؼشدجس ِٓ خّغز ٔدَٛ ٚ ِضٚد دّسشن لٛٞ ٚ ِٓ آخش عشثص. ج دجٌٕغذز ٌٍّذسعزثٌّٕجٖ

ٚ ثٌذ١ٕز ثٌضسض١ز دجٌٕغذز ٌٍّذسعز ثٌضٟ ٠مغ . ِىجٔٗ ِٓ دْٚ ثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ ثٌىجفٟ ٌضسش٠ىٗ ٚ ثٌغ١ش دٗ ِٓ ِسغز ألخشٜ

فّّٙج وجٔش ثٌذ١ٕز . ٚ ثٌّسشن ف١ٗ ٘ٛ فٟ ِمجدً ١٘تز ثٌضذس٠ظ .ثٌضشو١ض ػ١ٍٙج ٟ٘ فٟ ِمجدً ثٌؼشدجس دجٌٕغذز ٌٍمغجس

فال ٠دذ٠جْ ٔفؼج فٟ ٔمً ثٌضال١ِز ِٓ دشثث١ٓ ثٌدًٙ إٌٝ ٔٛس , ثٌضسض١ز ٌٍّذسعز خ١ذر ٚ ِّٙج وجٔش ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِمضذسر

. تثزايح و يُاهح هشٌهحثٌؼٍُ 

 

دور يضايٍٍ ايتساَاخ َهاٌح كم طهك فً تسذٌذ انغاٌح يُه  .6

ُٔٙ ِٓ ٠شوض ث١ٌَٛ ػٍٝ ثخضذجس ثٌضال١ِز فٟ ِمذثس صّّه٠مضظش ٚ فجالِضسجْ فٟ ٔٙج٠ز ثالدضذثةٟ ثٌزٞ  ٚ ػ١ٍٗ

ثٌّٙجسثس ثٌٍغ٠ٛز ٚ ثٌّٙجسثس ثٌسغجد١ز ٘ٛ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ أْ ثٌمغجس ثٌزٞ صشدد ػ١ٍٗ ثٌض١ٍّز ع١ٍز عش عٕٛثس وجْ ٠شثٚذ 

١ِز فٟ صالخً , دّؼٕٝ أٚضر. أػالٖثٌّشجس إ١ٌٗ ٌٍضشد١ز ٚ ثٌضؼ١ٍُ دج١ٌّثجق ثٌٛعٕٟ ِىجٔٗ دجٌّمجسٔز ٌٍّغٍٛح ِٓ ثٌّذسعز 

 ٚثوجِْج  زضٝ فٟ زجٌزػٍٝ ثٌمذس ثٌّغٍٛح ِٓ ثٌّؼشفز ٚ ثٌؼٍَٛ ٚ ثٌم١ُ  ْٚال ٠ضٛفش َألٔٗ ٠ظٍْٛ أ١١ِٓثٌغجدعز ثدضذثةٟ 

١ّ٠ض ص١ٍّز ثٌغجدعز ثدضذثةٟ  دسغخ ثٌّغٍٛح ِٓ ثٌّذسعز فجٌزٞ ٠دخ أْ. ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز ٚ ثٌّٙجسثس ثٌسغجد١ز ٠ْٚد١ذ

إال أْ ٘زث ثٌض١ٍّز ث١ٌَٛ ٠دذ . ػّٓ ِٓ دٚٔٗ فٟ ِغضٛثُ٘ ثٌذسثعٟ دٕفظ ثٌّذسعز ٘ٛ ثٌشط١ذ ثٌّؼشفٟ ٚ ثٌؼٍّٟ ٚ ثٌم١ّٟ

http://reformenseignement.hautetfort.com/media/02/02/940644449.2.pdf
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ال صثي ٠ضؼٍُ ثٌمشثءر ٚ , دّغضٜٛ ص١ٍّز ثٌغٕز ثألٌٚٝ أٚ ثٌغٕز ثٌثج١ٔز, ٔفغٗ دؼذ عش عٕٛثس ِٓ ثٌضشدد ػٍٝ ثٌّذسعز

١ٌظ فمظ فدٍُٙ . ِْٓ صال١ِز ثٌغٕز ثٌغجدعز ثدضذثةٟ أ١١ِٓ دجٌّؼ١ٕٟ %90٘زث ٘ٛ ثٌٛثلغ ثٌّش٠ش ثٌزٞ ٠دؼً ِٓ  ٚ. ثٌىضجدز

ٌٍّدٍظ ثألػٍٝ ٌٍضؼ١ٍُ 2008صمش٠ش ٍِخض ال ٠د١ذْٚ ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز دجػضشثف 
3

ِٓ ز١ث , دً أ١ِْٛ دجٌّؼٕٝ ثألٚعغ, 

ٚ ػٓ ِغضٜٛ ضسج٠ج  سط١ذُ٘ ثٌّؼشفٟ ٚ ثٌؼٍّٟ ٚ ثٌم١ّٟ ال ٠خضٍف وث١شث زضٝ ػّٓ ٌُ ٠غضغغ ثٌضّذسط ِٓ ثألعفجي

دد ػٍٝ ثٌّذسعز ثٌؼ١ِّٛز ِدشد ِض١ؼز ٌٍٛلش دجٌٕغذز ٌدً ثألعفجي ِٓ دْٚ ل١ّز دزٌه ٠ىْٛ ثٌضش. ثٌٙذس ثٌّذسعٟ

. ِضجفز صزوش

   

انخالصح  .7

ال ٠ضثي أ١ِج ثٌض١ٍّز ثٌزٞ ٠غضغ١غ ِدشد . ثٌض١ٍّز ثٌزٞ ال ٠غضغ١غ ثٌضٛثطً ِغ غ١شٖ وضجدز ال ٌشال أيٍاف (1

ظٙش لٍخ لٛثػذ ثٌظشف ٚ  ٔمً ٔض ِج ٚ ٠سفظ ػٓصالٚر ٔض ِج ِٓ دْٚ فّٙٗ ٚ ثٌزٞ ٠غضغ١غ ِدشد 

ٚ ال , ثٌمشثءر ِٓ ز١ث فُٙ ٔض ِجال ِٓ أخً  نكُه ال ٌظتطٍع اطتعًانهاثٌضشثو١خ ٚ لٛثػذ ثإلِالء ٚ 

 . دّؼٕٝ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضؼذ١ش ػّج ٠ش٠ذ دٕض ع١ٍُ ِٓ إدذثػٗ, ثٌىضجدز

ٚ ٌىٕٗ , ٌمشثءر ٚ ثٌىضجدززضٝ ص١ٍّز ثٌغجدعز ثدضذثةٟ ثٌزٞ ٠غغ١غ ث ال ٌشال أيٍاٚ ثألُ٘ ِٓ وً رٌه ٘ٛ أٔٗ  (2

زضٝ ٠ىْٛ سط١ذٖ ثٌّؼشفٟ , ِج ٚخذ دذشثِح ٚ ِٕج٘ح ثٌّذسعز ثٌؼ١ِّٛز ِج ٠ىفٟ ِّج ٠مشأٖ ٚ ٠سظٍٗ دٙج

ٚ ػ١ٍٗ فال ٠ىفٟ سفغ شؼجس . ٚ سط١ذٖ ثٌم١ّٟ ١ّ٠ضٖ دشىً ِض١ّض ػٓ ثٌغفً ثٌزٞ ٌُ ٠غذك ٌٗ أْ صّذسط

فجٌضؼ١ٍُ ثٌزٞ ال ٠ىجد ثٌض١ٍّز . صؼ١ٍُ ثٌزٞ ٕٔٛٞ صؼ١ّّٗ صؼ١ُّ ثٌضؼ١ٍُ ِٓ دْٚ ثالٔضذجٖ إٌٝ ٔٛػ١ز ٚ خٛدر

 .ثٌّضّذسط ٠ض١ّض دٗ ِؼشف١ج ػٓ غ١ش ثٌّضّذسط ١ٌظ دضؼ١ٍُ ٠غضسك ثٌضؼ١ُّ

ِغضٛثٖ ِغ ٔجعذز سثٌض١ٍّز ثٌزٞ ال ٠غضغ١غ زً ثٌّغجةً ثٌسغجد١ز ثٌُوزٌه فٟ ثٌش٠جض١جس  ال ٌشال أيٍاٚ    (3

ٌض١ٍّز ثٌزٞ ٠سفظ ػٓ ظٙش لٍخ وً خذثٚي ثٌضشح ٚ وً ثٌمٛثػذ ال ٠ضثي أ١ِج فٟ ثٌش٠جض١جس ث. ثٌذسثعٟ

ٚ ٠ضمٓ ثٌضس٠ٛالس فٟ ثٌٕظجَ وج٢ٌز ثٌسجعذز ٠ضمٓ ثٌؼ١ٍّجس ثألسدغ زضٝ ثٌٕٙذع١ز ثٌّمشسر دجالدضذثةٟ ٚ 

  .  فٟ زً ثٌّغجةً ثٌسغجد١ز نكُه ال ٌظتطٍع اطتعًانهاٚ , ثٌّضشٞ

طف ٘ٛ ِثً ثٌّضؼٍُ فٟ ٚسشز ثٌٕدجسر ثٌزٞ لذ ٠ضمٓ ٚ ثألِٟ فٟ ثٌٍغز ٚ فٟ ثٌش٠جض١جس دٙزث ثٌٛ  (4

ٚ ٌىٕٗ ٠ظً ِٓ دْٚ وفج٠ز فٟ ثٌٕدجسر ِج ... ثٌّٙجسثس ثٌسشف١ز ِضفشلز ِٓ ٔشش ثٌخشخ ٚ صٕؼ١ُ عغسٗ ثٌخ

ٚ أِٟ ِثٍٗ وزٌه . وغجٌٚز أٚ وشعٟ أٚ غ١شّ٘ج, دثَ غ١ش لجدس ػٍٝ طٕجػز أٞ ِٕضٛج دّٛثطفجس ِؼ١ٕز

ٚ ٌىٕٗ ٠ؼدض ػٓ , فٟ ثٌّغجٌه ثٌخج١ٌزح ثٌزٞ ٠ضمٓ ثٌّٙجسثس ٚسثء ثٌّمٛد ثٌّضذس, فٟ ع١جلز ثٌغ١جسر

.  صزّز زشوز ثٌغ١ش فٟثعضؼّجٌٙج دجٌشىً ثٌّٕجعخ 

   

ّ٘ج وفج٠ز ثٌمشثءر ِٓ ز١ث فُٙ ِضّْٛ , دؼذ ٔٙج٠ز ثالدضذثةٟ انًتعهىٚ  األيًخالطز ثٌمٛي ٘ٛ أْ ِج ٠فشق د١ٓ 

نٍض يدزد َمم ر ثٌىضجدز ِٓ ز١ث ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضؼذ١ش وضجدز دٕض ِٓ إدذثػٗ ٚ ٚ وفجٞ نٍض يدزد تالوتهثٌٕض ثٌّمشٚء ٚ 

نٍض يدزد ٚ وفج٠ز ثٌش٠جض١جس ِٓ ز١ث ثٌمذسر ػٍٝ زً أ٠ز ِغأٌز زغجد١ز ِضٕجعذز ِغ ثٌذسٚط ثٌّمشسر ٚ  َصىص انغٍز

٘ٛ ثوضغجح سط١ذ ِؼشفٟ , ٚ ِٓ خٙز ثج١ٔز ٚ ثألُ٘ ِٓ وً رٌه, ٘زث ِٓ خٙز .أَداس انتًارٌٍ اندشئٍح خارج أي طٍاق

. ُِٙ ٚ ٘جَ دٛثعغز وً صٍه ثٌىفج٠جس

 

والع انسال  .8

و تمٍٍى و يمذار اختثار وجْ ثالِضسجْ ثٌّٛزذ ثإلل١ٍّٟ ١ًٌٕ شٙجدر ثٌذسٚط ثالدضذثة١ز ٠مضظش وّج ٠دخ ػٍٝ  ٌٛ

ٞ ٠سظً ػ١ٍٙج ِج فٛق دمذس ثٌٕمظ ثٌش متعلم ٖدأْػ١ٍٗ ف١ّىٓ ثٌسىُ , رصٍذ انًعارف و انمٍى انًكتظثح عُذ انتهًٍذ

ٚ ػٍٝ وً أح ٚ أَ ث٢ْ ِشثخؼز ثٌذ١جْ . دجٌمذس ثٌزٞ صٕضي دٗ ٔمغٗ صسش رٌه ثٌّؼذي التلميذ أمي ٚ . 10/5ثٌّؼذي 

ألْ ثالِضسجْ ثٌّٛزذ ثإلل١ٍّٟ فٟ , ٚ ٠ضسفظ ٚ ال ٠غشع فٟ ثٌسىُ, ثٌفشدٞ ٌٕضجةح ثالِضسجْ ١ًٌٕ شٙجدر ثٌذسٚط ثالدضذثة١ز

دّؼٕٝ أٔٗ ٌٛ . ِثمً دجالخضذجسثس فٟ ثٌّٙجسثس دذال ِٓ ثاللضظجس ػٍٝ ثٌىفج٠جسفشٔغ١ز ٚ ثٌش٠جض١جس ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚ ثي

فّٓ د١ٓ ثٌضال١ِز ِٓ ال . ٌىجٔش ثٌٕمظ ألً ِّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فٟ رٌه ثٌذ١جْ, وجْ ف١ٙج وّج ٠دخ ثاللضظجس ػٍٝ ثٌىفج٠جس فمظ

ٚ ُِٕٙ ِٓ ال ٠ظً إٌٝ ثٌضؼذ١ش . ٠ؼٕٟ دّج ٠ىضخصذسٞ ِجرث  صىجد٠ظً إٌٝ ثٌّغجةً ثٌسغجد١ز صّجِج ٚ إرث ِج ٚطً إ١ٌٙج فال 

                                                 
3
 ٌٍّدٍظ ثألػٍٝ ٌٍضؼ١ٍُ 2008ٍِخض ثٌضمش٠ش ثٌغٕٛٞ ِٓ  7ثٌظفسز   
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أِج ثخضذجس . ٚ زضٝ إرث ِج ٚطٍٛث إ١ٌٗ فذجٌىجد صغضغ١غ فُٙ ِج وضذٖٛ ػٍٝ ٘ضثٌز زدّٗ. ثٌىضجدٟ ٚ ال ع١ّج دجٌفشٔغ١ز

 سط١ذُ٘ 

 

   انًطهىب .9

ػ١ٍُ دجٌّٛثطفجس ثٌضج١ٌز ٌىً عٍه ِٓ أعالن ثٌشثٌؼ١ِّٛز ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز  فٟ يتُفذ إلهًًٍ إ٠دجد

فً انتصزف فً انثزايح و انًُاهح و فً اختٍارانكتة  -ػٍٝ غشثس أطسجح ثٌّذثسط ثٌسشر-زز  (1

,  ػٍٝ غشثس ٔظ١شٖ ِٓ أطسجح ثٌّذثسط ثٌسشر, انًذرطٍح

 , فٟ ٔٙج٠ز ثٌغٕز ثٌذسثع١ز ػٓ ِشدٚد٠ضٙج -ػٍٝ غشثس أطسجح ثٌّذثسط ثٌسشر ِشر أخش– و يساطة يظؤول (2

 

: ٌٝ رٌه صىْٛ ِضج١ِٓ ثالِضسجٔجس فٟ ٔٙج٠ز وً عٍه خذ٠ز ِٓ ز١ث ػالٚر ع

صمضظش ػٍٝ ثالخضذجس فٟ ثٌىفج٠جس ِٓ دْٚ ثالخضذجس فٟ ثٌّٙجسثس فٟ ثٌمشثءر ٚ ثٌىضجدز ٚ ثٌسغجح  (3

 صخضذش ثٌضال١ِز فٟ سط١ذُ٘ ثٌّؼشفٟ ٚ ثٌؼٍّٟ ٚ ثٌثمجفٟ ٚ ثٌم١ّٟ (4

 

ثٌؼًّ ػٍٝ صٛخ١ٗ ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثالصدجٖ ثٌظس١ر  يٍ يصهستهو هذا انًتُفذ اإللهًًٍ فً يمذورطٍكىٌ زٍُها فمط 

ثٌسظ ثألٚفش فٟ , ٌٍضسظ١ً ٚ ثٌضّى١ٓ ِٓ ثٌّؼجسف ٚ ثٌؼٍَٛ ٚ ثٌم١ُٚ ز١ٕٙج ع١ىْٛ . ثٌخجص دجٌمغجعثٌّضذغ صّجِج وجٌضؼ١ٍُ 

ٜ ثٌغذجزز فٟ دسش ثٌؼٍُ ٚ ٚ صٕضمً دُٙ ثٌّذسعز ِٓ ِدشد ثٌٍؼخ ٚ ثٌٍٙٛ دشجعب ثأل١ِز إي. صؼ١ٍُ ٚ صى٠ٛٓ أدٕجةٕج ٚ دٕجصٕج

ٚ ٠سظٍْٛ ػٍٝ ٔمظ ِششفز ِٓ دْٚ أٞ , ٚ فٟ ٔٙج٠ز ثٌغٍه ثالدضذثةٟ ٠ُخضذشْٚ فٟ سط١ذُ٘ ثٌّؼشفٟ فمظ. ثٌّؼشفز

 . صذػ١ُ دٕمظ ثٌّشثلذز ثٌّغضّشر ثٌّضخّز ٚ ثٌّضٍٍز وّج ٘ٛ ثٌسجي ث١ٌَٛ ْ أخً ثٌضغغ١ز ػٍٝ ضؼف ثٌضال١ِز

 

 .....انزخىع إنى انصفسح انزئٍظٍح كتاتح تعهٍك
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