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 من نحن 

عاالالجػػػعالللعكاالجعمعيلػػػلعمجلػػػلعيلملػػػلعالبعركاللػػػلعم بمػػػلع ععيالػػػ ع ال ػػػرعال  ػػػكثع المجلػػػلعالير لػػػلعلليلػػػـك
ملخصػػعتعرجػػعلؿعالمعججػػعلرعكالػػدبعكرا ع عكال ػػرعرصػػكؿعمػػفعالرجػػعلؿعاليلملػػلع عكمراجيػػلعكالدراجػػعتع عكع

ع البعبع عكال رعالعقعرلرعكالالدكاتعكالمػتعمراتعاليلملػلع عكال ػكاراتعكاللقػعااتعاليلملػلعرػتعمجػعالتعاليلػـك
كاألدلعفع عكيلـععاالالجعالللعكاالجعمعيللع جملععرركيهعع:عالععرلخع عكالعر للع عكيلـعاالجعمععع عكالفلجفلع 

عاالدارلػػػػلع عكالعالملػػػػلعال  ػػػػػرللع عكيلػػػػـعالجرلمػػػػلععكيلػػػػػـع عالجلعجػػػػػللع عكاليلػػػػـك الػػػػالفسع عكالقػػػػعالكفعكاليلػػػػـك
 اللغػػػػلعالير لػػػػلعكادا هػػػػعع الجغرارلػػػػعععاحثػػػػعر عاإليػػػػبلـعكالصػػػػ عرلعالمبع ػػػػعتعكالميلكمػػػػعت االالثر كلكجلػػػػع ع

 .أعضاء الهيئة االستشارية

 مجلة .أعضاء الهيئة االستشارية لل

__________________________________________________________ 

 جامعة االسراء األردنية  –األستاذ الدكتور أيمن سند القرالة       عميد كلية العلوم التربوية 

 دكتوراه في األدب االنجليزي 

 استراليا  –جامعة ماكويري  

_________________________________________________ 

 األستاذ الدكتور محمود جمال السلخي                             جامعة البتراء األردنية 

 دكتوراه في أساليب ومناهج تدريس التربية االسالمية 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 
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 األردنية  جامعة الزيتونة –ميد شؤون الطلبة عور خلدون خليل الحباشنة         األستاذ الدكت

 دكتوراه في التاريخ االسالمي 

 الجامعة األردنية.

_________________________________________________ 

الدكتوره تغريد أبو حمدان                                               جامعة البتراء 

 األردنية 

 فل دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للط

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

_________________________________________________ 

 أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية  دكتور عارف محمد السرهيد  ال

 دكتوراه في أصول التربية 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا .

_________________________________________________ 

 الدكتور محمد علي فالح الجبور                 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتوراه في القانون التجاري 

 مصر .  -جامعة عين شمس  

_________________________________________________ 

 حاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية الغيالين                          م الدكتور عوده 

 دكتوراه في اللغة العربية ) األدب العباسي( 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية  .

_________________________________________________ 

 الحماد                                 الجامعة االسالمية / منيسوتا عودة  الدكتور محمد 
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 اه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات دكتور

 جامعة العلوم االسالمية العالمية. 

_________________________________________________ 

 خولة يوسف الحمدان                                     وزارة التربية والتعليم 

 الدبلوم العالي في الدراسات التربوية 

 امعة األردنية .الج –االدارة المدرسية  

_________________________________________________ 

 وزارة التربية والتعليم                                        خالدة محمد الجبور  

 دبلوم اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

                                     الكادر العربي لتطوير وتحدبث التعليم 

  _________________________________________________

 الدكتور عارف محمد السرهيد الجهني       -رئيس التحرير 

 (   editor@arabjhs.comايميل التحرير)    -  0223366770خلوي 

_________________________________________________ 

 أ مدعم مدعمفلحع ع–جبرعلرعالع رلرع

 690963093269 :  الخلكمعرقـ
 690963093269 : ععععالكاعجب

 ahmed@arabjhs.com :  ال رلدعااللبعركالت
 

ع

mailto:editor@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com


 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -4- 

 األهداف :

عاالالجعالللعكاالجعمعيللعلع قلؽعاألهداؼعالعع-ع ععلللع:عجي عالمجللعالير للعلليلـك

ال رعال  كثعالم عبرةعالعتعلقدمهععال ع ثكفعرتعالمجعالتعاليلمللعالمعيلقلع عحدابعكاليلكـعع-ع
ع كذلؾع يدعيرضهععيل عالم بملف ععاإلالجعاللل

ال رععقعرلرعالالدكاتعكالمتعمراتعاليلمللع علجعميعتعالير للع عكالميعهدعاليلمللع عكمرابزعع-
عال  كثع 

لمللع لفعال ع ثلف عكالعكاصؿعاليلمتعر عمخعلؼعمجعالتعاليلكـععكثلؽعكال رعالثقعرلعاليع-
عاالالجعالللعكاالجعمعيللع 

عالعيعكفعاليلمتع لفعالمجللعكال ع ثلفعكاليلمعاعاليربعرتعمجعالتععخّصصعالمجلل ع-

  ع جلععال ع ثلفعاليربعيل عإالجعزع  كثهـعالم عبرة ع-
 :سانية واالجتماعية المجلة العربية للعلوم اإلنشروط نشر األبحاث في 

عال ع ثع عالجلؽعال  ثع جبع ركطعالمجللعالمذبكرةعأدالع  ع– علقـك
عال ع ثع عرجعؿعال  ثعالمالجؽعيل ع بؿعملؼعمعلبركجكرتعككرد عإل ع– ال رلدععلقـك

عeditor@arabjhs.comاإللبعركالتع:ع
علغلعجللمل لجبعأفعلبكفعال  ثعمبعك عنع ع–

 لجبعأفععبكفعالمعدةعالمرجللعللال رعأصلللعكلـععرجؿعللال رعرتعأمعجهلعأخرل ع-

عال ع ثع عألصكؿعاليلمللعالمعيعرؼعيللهععرتعايدادعكبعع لعال  كثع ع-  عللعـز

لجبعاث عتعمصعدرعالميلكمعتعكعكثلؽعاالقع عسعكا عراـعاألمعاللعاليلمللعرتعاال عالتعع-
ع كالمراجععكالمصعدر

ـّععقكلـعال  ثعمفعم ّبملفع– ع لع

mailto:editor@arabjhs.com
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علعـعا بلغعال ع ثع الععلجعالع بلـعخبلؿعأج كع ع علق كؿعلل  ثعأكعالررضعأكعاجرااعالعيدلبلت ع–
عال ع ثع علعيدلبلتعالمطلك لعثـعلعـعمعع يلعالعيدلبلتعمفعقلؿعلجعفعالع بلـع علعـعارجعؿعع– لقـك

عع بلـع ال  ثعمعععقرلرع ق كؿعال  ثع  بؿعالهعلتعمفعلجعفعال

علعـعارجعؿعخطعبعرجمتعمفعالمجللع ق كؿعال  ثعللال ر -

عالال رعكالع بلـع كلرجؿعذلؾعي رعال رلدع- عال ع ثع درععرجـك لقـك
ع0350620953يل عالرقـع عأكعالكاعجبععeditor@arabjhs.comااللبعركالت

عمعـعيملللعالال رعرتع عؿعإبمعؿعبعرلعاإلجراااتعالجع قلعلعـعإ بلغعال ع ثع علملؿعرجمتع إ -
الجعزعيملللعالال رعالفيلتعرتعيددعالمجلل  عكا 

ع:اإلنسانية واالجتماعية  كيفية إعداد البحث لمنشر حسب شروط المجمة العربية لمعموم

عمععللت:لرايتعال ع ثع

 البحث:

عيالكافعال  ثع:ع علغعلفعالير للعكاالالجللزللع ع–

الكصؼعالكظلفتع عالمتججلعالعتعليمؿع عليعلفعالير للعكاالالجللزللع ععع ثع)ال ع ثلف(عاجـعال ع–
عع هعع عال رلدعااللبعركالتع 

عالملّخصع عللغلعالير للعثـعالبلمعتعالمفعع للع–

عالملّخصع عللغلعاالالجللزللعثـعالبلمعتعالمفعع للع–

عاألالجػػػعالللعكاالجعمعيلػػػللليلم عػػػكلعال  ػػػثع جػػػبع ػػػركطعالمجلػػػلعالير لػػػل ترتيبببب المحتبببو : ع: ـك
مصػطل عتعالدراجػلعععأهملػلعالدراجػلع عأهػداؼعالدراجػلع أجلللعالدراجلع ع عدراجلم بللعال عالمقدمل

كمالعق ػػػلعع العػػػعلجعالدراجػػػلأداةعالدراجػػلع ععمػػػالهجعالدراجػػػلع ععاإلطػػعرعالالظػػػرمعكالدراجػػػعتعالجػػع قلع ع
عالمصعدرعكالمراجعع  الالععلجع عالعكصلعتع

mailto:editor@arabjhs.com
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( ع  لثعلبػكفعالػكععك جػـعالخػطعكرػؽع ػركطعA4لعـععالجلؽعالكرقلعيل ع)قلعسعع:تنسيق البحث 
 ع جػـعالخػطعSimplified Arabicهػكععاالبحباث بالمةبة العربيبةالػكععالخػطعرػتعع–م ػددة عكهػت:

يػػػعدمعل ػػػعقتعالالصػػػكصعكعػػػرقلـعع94غػػػعمؽعلليالػػػعكلفعالفريلػػػل عع94غػػػعمؽعلليالػػػكافعالػػػرللس عع92
ع ع91 9افعالععقؿعيفععالصف عتعكعالمجعرلع لفعاالجطرعلجب

ع94 ع جػػـعالخػػطعTimes New Romanهػػكععاالبحبباث بالمةببة اإلنجميزيببة الػػكععالخػػطعرػػتع–
يػػػػػعدمعل ػػػػػعقتعالالصػػػػػكصعكعػػػػػرقلـعع91غػػػػػعمؽعلليالػػػػػعكلفعالفريلػػػػػل عع91غػػػػػعمؽعلليالػػػػػكافعالػػػػػرللس ع

ع ع91 9الصف عتعكعالمجعرلع لفعاالجطرعلجبعافعالععقؿعيفع

كعذلػػؾعلبػػتعالعلػػعـعصػػف ل(ع10عتعال  ػػثعيلػػ ع)أالعلزلػػدعيػػددعصػػف :والممخببص  حجببم البحببث
عالع بػػػلـ  بلمػػػلع ػػػعللغعلفعالير لػػػلعع610ع–ع600كلجػػػبعأررػػػعؽعملخػػػصعمبػػػكفعمػػػفععزلػػػعدةعرجػػػـك

ع بلمعتع2كاالالجللزللع ع عإلضعرلعإل عبلمعتعمفعع للعالععقؿعيفع

العػعلتععكيلػ عالال ػكعAPA )):علعـعالعكثلؽعكرقععألجلكبعالجميللعاالمرلبللعالجلبكلكجللعالتوثيق 
( كاذاعبعفع6001الجرهلدع عع)داخؿعال  ثعاذاعبعفعالمرجععبعع ععلبعبعاجـعاليعلللعكالجاللع عمثعؿ

المرجػػعع  ثػػععرػػتعمجلػػلعيلملػػلعلرايػػ عمػػععجػػ ؽع عامػػععاذاعبػػعفعمكقيػػععيلػػ عاالالعرالػػتعرلبػػتع:عاجػػـع
المراجػػعع ععػػردعالمتلػػؼع عيالػػكافعالمقػػعؿع عالجػػاللع عالمكقػػعع عالجػػاللع عالعػػعرلخع   علالجػػ لعللمصػػعدرعكع

عالمصعدرعالير للع عثـعالمصعدرعاألجال للع 

عجػعخدـعهػكامشعالصػف عتعالجػفلللعلػذبرعأمعمبل ظػل عأكعلعكضػلحعأمعميلكمػلعكاردةععالهوامش:
أكعللعكثلؽعرتع يضعاأل  عثعكالعمعالععمفعذلؾع عكعكضعع لفعقكجلفعرتعأجفؿععرتعمعفعال  ث 

ععتعالهعللعال  ثع الصف لع عأكعليمؿعلهععمل ؽعللهكامشععكضععر
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ععالمراجع:

عرعبعأرقعـعالمراجععرتعقعلملعالمراجعع علعجلجػؿ عكذلػؾع يػدعمرايػعةععرعلػبعالمراجػععهجعللػعنعرػتعع–
عالقعلملع جبعاجـعالمتلؼعكرقعنعلآلعت:

عأ عإذاعبعفعالمرجعع  ثعنعرتعدكرلل:

لػلع عرقػـعالمجلػد عرقػـعاجػـعالدكرع“عيالػكافعال  ػث ”اجـعال ع ثع)ال ع ثلف(ع ػداانع عجػـعاليعللػل  عع—
عاليدد ع عجاللعالال ر 

عب إذاعبعفعالمرجععبعع عن:

عاجـعالمتلؼع)المتلفلف(ع داانع عجـعاليعللل عيالكافعالبععبع عاجـعالالع ر عجاللعالال ر ع—

عإذاعبعفعالمرجععرجعللعمعججعلرعأكعدبعكرا :عجػ 

برعرجػػعللعمعججػػعلرعأكعلػػذ“عيالػػكافعالدراجػػل ”لبعػػبعاجػػـعصػػع بعالرجػػعللع ػػداانع عجػػـعاليعللػػل عع—
عدبعكراةع عاجـعالجعميل عالجالل 

عد إذاعبعفعالمرجععال رةعأكعإ صعلللعصعدرةعيفعجهلعرجملل:

علبعبعاجـعالجهل عيالكافعالعقرلرع عالمدلالل ع عجاللعالال ر ع—

عهػ إذاعبعفعالمرجععمكقععالبعركالت:

ع االلبعركالتع عالرا طععكالععرلخععلبعبعاجـعالمتلؼ عيالكافعالمكضكعع عجاللعالال رع—

عكقعلععالمتعمر:عع-ك

اجػػـعال ع ػػثع)ال ػػع ثلف(ع ػػداانع عجػػـعاليعللػػل عيالػػكافعالدراجػػل عاجػػـعالمػػتعمر عرقػػـعالمجلػػد عجػػاللعع—
عالال ر 
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 تواصل معنا :

لمتواصل مع المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية ، يمكن االتصال مع سكرتير ع

 :التحرير عمى

 690963093269 :    الخموي رقم

 690963093269 :          الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :   البريد االلكتروني

عاالالجعالللعكاالجعمعيلل  editor@arabjhs.com : أكعال رلدعااللبعركالتعللمجللعالير للعلليلـك
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 فهرس المحتويات .

 العوامل المؤثرة في أنماط التحاق الطلبة بجامعة اليرموك ) رسالة ماجستير( .

Factors affecting the enrollment of students at the Unveristy of 

Yarmouk patterns.  

       muna habs bani esaa.                                                           
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 الملخص 

يػػعـعللؽعالطل ػػلع جعميػػلعاللرمػػكؾعهػػدرتعهػػذ عالدراجػػلعهػػكعالب ػػؼعيػػفعاليكامػػؿعالمػػتثرةعيلػػ عالع ػػع

 بمععجيتعللب ؼعيفعالخصعلصعالدلمكغرارللعلطل لعجعميػلعاللرمػكؾعع6094/ع6091الدراجتع

ع يععللم عرظلعالعتعقدمكاعمالهعع عكدكارععالع عقهـع علجعميلع عاجػعخدمتعالدراجػلعالمػالهجعالكصػفتع

لرمكؾع يدةعيكامؿعجعاتعالػدكارععالع لللتع عأظهرتعالالععلجععأثرعيملللعالع عؽعالطل لع جعميلعال

الجغرارلػػلعكال خصػػللع علصػػدارةع عثػػـعالػػدكارععاالقعصػػعدللعكمػػفعثػػـعالػػدكارععاالجعمعيلػػلعرػػتعالمرع ػػلع

األخلرةع عبمععأظهرتعالالععلجعكجكدعاليدلدعمفعالفرصعالجعميلػلعالعػتعأعل ػتعاللع ػعؽعالطل ػلع هػعع

لرمػػكؾع عأكصػتعالدراجػػلع مػػععللػػتع:عإلػػبلاع علبالهػععلػػـععػػتثرعيلػػ عيمللػلعالع ػػعؽعالطل ػػلع جعميػػلعال

الطل لعالدارجلفعملزاتعكظلفللعأبثرعمفعغلرهـع عديػكةعأصػ عبعالقػرارعمػفعاقعصػعدللفعكعر ػكللفع

كغلرغـع عالظلـع رامجعالجعغبلؿعالطعقعتعال  ع للعكعكجلههعع عكزلعدةععقػدلـعالمػالحعكالقػركضعلػديـع

عرمكؾع  بؿعخعصع يملللعااللع عؽعالجعميتع  بؿعيعـعكرتعجعميلعالل

عالبلمعتعالمفعع للع:عالخصعلصعالدلمكغرارللع عجعميلعاللرمكؾع عالطل لع عاليكامؿ 

ع

ع
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Summaryع

Factors affecting the enrollment of students at the ع
Universisty of Yarmouk pattern (Master Thesis). 

muna habs bani esaa, Educational researcher, private sector 
,Jordan.  muna.baniessa@yahoo.com ع

The aim of this study is to reveal the factors affecting the enrollment of students at 
Yarmouk University for the academic year 6091/6094, as it sought to reveal the 
demographic characteristics of yarmouk university students according to the 
province from which they came from, and the motives of their enrollment at the 
university, the study used the descriptive analytical curriculum, the results showed 
the impact of the process of enrolling students at Yarmouk University by several 
factors came geographical and personal motives at the forefront, and then economic 
motives and then Social motivations in the last place, as the results showed the 
existence of many university opportunities that were available to enroll students, but 
did not affect the process of enrolling students at Yarmouk University, the study 
recommended the following: to give students the most functional advantages, to 
invite decision makers from economists, educators and germinto organize programs 
to exploit and direct youth energies, and to increase the provision of grants and 
loans to support the process of university enrollment in general and at Yarmouk 
University in particular 

 Key  word ; demographic characteristics, yarmouk university, students, factors.ع
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 .مقدمه

ع رالحعالمجعمععمفعخبلؿع عاالجعمعيتعبعره عكالعطكلرعكالررع  عجي علع قلؽعالعالمله

االهعمعـع علعيللـعكع جلععال  ثعاليلمتعالمكببعالعطكرعالميررتعيل عبعرهعالصيدع

عالقؿع عرجؿعاالجعثمعراتعالخعصه عاص  تعكجه عاالخلر  عكرتعاالكاله عكالدكلله الم لله

لبعيللهع عيع عر عخدمعتعع ععجهععبعرهع رالحعالمجعمععقطعععالعيللـع ج بعزلعد عالط

عالخدمعتع عيل  عالضغط عزلعد  عال  عاالردف عرت عالمعجعرع عالجبعالت عالالمك عادل كقد

العيللملهعكغلرهععمفعالخدمعتعكاجعالزاؼعالبثلرعمفعالمكاردعممععجيؿعال عجهعمعجهع

عكالم عالمعجعرع عالجبعالت عالالمك ع لف عالعكازف عمف عالكع عالجعد عالط ليلهعال عضركر  كارد

عكال  رلهعالمعع لع ع

عالع علهع عال الله عكالخدمعت عكالص ه عبعلعيللـ عالمخعلفه عالغذالله عاال علعجعت كلرع ط

عدرسع عالخدمعت عجغرارله عرعالالع عكلذا عكبثعرعهـ ععكزيهع عكامعبف عالجبعف عايداد كغلرهع

عالعتععتثرعي ععكزععالجبعفعكاليكامؿ ع عالكار عالجغرارتعللخدمعتعكعر طهع للهععالعكزلع

عالقراراتعاالالجبعاالبثرعمبلامهعاالمعبفععكقلتع علمبفعصعاليتعالقرارعمفعهذ  ممع

عمفع ع رل ه عاب ر علخدمه عالمع يه عالميعللر عمف عمجمكيه عظؿ عرت عالجدلد  خدمعت

عالقراراتع علمبفعصعاليتعالقرارعمفعاعخعذ عمفعمع عالعتععتثرعيللهع الجبعفعكاليكامؿ

ع ععكقلع عامبعف عرت عمبللمه عمفعاالالجبعكاالبثر عمجمكيه عرتعظؿ الخدمعتعالجدلد 
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الميعللرعالمع يهعرتعخدمهعاب رع رل هعمفعالجبعفعكمفععقععيل عيععؽعالجغرارلعع

جزاعمفعالمجتكللهعدراجهعكع للؿعاالمعرععكزلععالخدمعتعرتعظؿعالمعغلراتعالجغرارلهع

عالعتععطراعيل عالمبعفعمفعمععلعـععل لهع عجعتعالجبعفعكع قلؽعاليداله

الدراجهعال عالب ؼعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهعكعجي عهذ ع

عكرااع عالبعماله عميعمبلتعاالرع عطعكالعيرؼعيل عالدكارع عاجعخداـ اللرمكؾعمفعخبلؿ

عمثبلع عجعرع عبلمه عجغرارله عيكامؿ عميعمبلتعاالرع عط عععضمف عاالالج عبعبمع يملله

لمالعطؽعكع لفعالمرابزعال لكلهعكالعتعقدععتثرعيل عالعفعيؿع لفعالجبعفعرتعمخعلؼعا

ع عقر ت عرت عكرد عكبمع عاليلملهع9416للمدلاله عالدراجعت عيل  عااليعمعد علمبف هجرم

ع لفع عالمبعالت عالعفعيؿ عاالمعط عع دلد عالمبعالللرت عالع للبلت عيف عالالععجه الجغرارله

مخعلؼعالمالعطؽعكلذاعرعفعهذ عالدراجهععجي عال عاث عتعرلمععاذاعبعفعللمجعرهعععثلرع

ع عجد  عالطل هعرت عايداد عكااليداد عاالردالله عالم عرظعت عمخعلؼ عمف عالجعميه طل عت

عااللع عؽع عيل عيملله عععثلرا عمخعلؼعالم عرظعتعاالردالله عاليعمه ع علثعالكله الالعج لف

لتثرعرتع جـعالطلبعكعبرارعالخدمعتعرتعع6006كيالصرعالمجعرهعبمععلعراعالكبع

لفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعالقؿعال ضعلععاكعلبل خعصعامععايدادعالطل هعال عصل

عمفع عالع د عاللرمكؾعبمع عالجعميتعرتعجعميه عالطلبعيل عالمقيد  سعلمثلكفعبمله

العيرؼعيل عدكارععااللع عؽععالطل لعالجعميهعاللرمكؾعكذلؾعبلهعمفعاجؿعمجعيد ع

صالعيهعالقرارعكمجعثمرمعالقطعععاليعـعكالخعصعرتعكضععجلعجعتعك رامجععجعغؿع
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عبعمفعخرلجتعجعميهعاللرمكؾعللمجعيد عرتعرجـعقراراتعالعكجعععكجهعطعقعتعال  

عمضتع عرت علجعيد عقد عممع عمبثؼ ع  بؿ عال علله عاالراضت عاجعغبلؿ عاك المجعق لت

العيللـعاليعلتعقدمععال كعالالمكعكاالزدهعرعكبذلؾعرعفعالدراجعتععجي علكضععصكر ع

عالعخصصعتعاالبث عالمهعملفع ميرره عاالمكر عالصبعيلالتعاكللعا عاق عالعلدلعاكلله ر

عالطل هعالثعالكلهعاليعمهعكر طهععبععخصصعتعال بعلكرلكسعرتعالجعميهع 

 مشكمه الدراسه وتساؤالتها  2-0

 الععكجدعصكر عكاض هعيفعاثرعيعـعالمجعرهعرتعالع عؽعالطل هعرتعجعميهع

عاللرمكؾع 

 ع علثعالكلهعع عالالعج لف عالطل ه عيدد عيعمؿ عاثر عيف عكاض ه عصكر  ععكجد ال

 لع عؽعالجعميتعرتعجعميهعاللرمكؾاليعمهعرتعاال

 الععكجدعصكر عكاض هعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالدكارععااللع عؽعالطل هعع

 رتعجعميهعاللرمكؾ ع

 كع كؿعالدراجهعاالجع هعيفعالعجعتالتعاالعلهع:ع

 (مععهتعط ليهعاليبلقهع لفعالمجعرهعكامبعاللهعالكصكؿعAccessibilityعرتع)

عالملع قل عالطل ه عايداد عم عرظعتعع دلد عمخعلؼ عمف عاللرمكؾ ع جعميه ف

عالمملبلع؟ع
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 عالمالعطؽع عديـ عرت عاليعمه عالثعالكله عرت عالالعج لف عالطل ه ع جـ عععثلر عهك مع

 الراردةعرتعالجعميهعكعزكلدهعع عيدادعللطل هععاليبسعيل عيمللهعااللع عؽع؟ع

 عيل ع ععتثر عمع ربه عجعميه عكجكد عكهتعررصه هبلعاثرتعالفرصعالميعرضه

تعجعميهعاللرمكؾعكبعع هـعاللهععمفعمخعلؼعمالعطؽعالمملبهعالع عؽعالطل هعر

اقربعمبعفعمفع لثععخعصرعالمجعرهعكالبلفهعكع قؽعامبعاللهعالكصكؿعمفع

عالجعميهع عررد عيل  عاللرمكؾ عجعميه عرت عااللع عؽ عامعـ عليعرضعالطرلؽ مع

ع علطل ه

 عالع عؽع عرتعدكارع عمجعكلعالدالله عيالد عا صعلله عرركؽعذاتعدالله هؿععكجد

 هع علجعميعتععيزلعلمعغلرعالبللهعالالكععاالجعمعيتعررععالثعالكلهعاليعمهعالطل

عرتع عالطعلب عق كؿ علعـ عاجعس عيل  عالعخصصعالذم عاليعمه عالثعالكله ميدؿ

عالجعميهعكالم عرظهع؟ع

  هؿعلععثرعااللع عؽعالطل هععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع؟ع 

 

 اهميه الدراسه ومبرراتها  2-3

اجهعمفعقدراتعال  ثعالجغرارتعيل عميعلجهعمخعلؼعالقضعلععالمعيلقهععع ععاهملهعالدرع

عع عكؿعالدراجهع عالخدمعتعاذا  علخدمعتعالضركرلهعكلبكفعخدمهعالعيللـعمفعاهـعهذ 

عاال صعللهع عال ـز عكع للؿ عاالرع عط عميعمبلت عكالرلعضلعت عاال صعا علغه اجعخداـ
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عاالجعمعيلهعرتعميعلجهعقضلهعااللع عؽعالطل هع  علجعميعتعبمعععهعـع عل عفعاهـعلليلـك

عالمجعرهع عععثلر عكمعذا عاللـك ع جعميه عالطل ه عالع عؽ عب عالمرع طه عالدكارع عاك اليكامؿ

عيل ع عرتعذلؾعك علععلتعالقدر  عاليعمه عالالعج لفعرتعالثعالكله كالبل عتعك داتعالطل ه

عمفعمعتعلجعيدع عللجعميهع عداتعالطبلبعابثرعمفعغلرهع عالمالعطؽعالعتععررد ع دلد

عالطل هع عرغ عت ععل ت عالمك د عالق كؿ عجلعجعت عاك عاللعت عع دلد عرت عالقرار صالعيه

عكع دلدع عجعميت عمقيد عيل  عال صكؿ عرت عاليعمه عالثعالكله ع هعد  عيل  ال عصللف

عالعخصصعتعالمطلك هعكالمرغك هعكر طهعع علكظعلؼعكجكؽعاليمؿع 

ع

 اهداف الدراسه 2-2

 عاللرمكؾعكعقللـعاثر  عالب ؼعيفعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل عالع عؽع جعميه

 عرتعااللع عؽعع عاليعمه ع علثعالكله عالالعج لف عالطل ه عمفعيدد عاثرهع الب ؼعيف

 الجعميتعع جعميهعاللرمكؾ

 عمخعلؼعع عرت عاللرمكؾ عجعميه عرت عالطل ه عالع عؽ عالدكارع عيل  العيرؼ

 الم عرظعتعاالردالله

 علليعـعع عاللرمكؾ عجعميه عرت عالمق كللف عالطل ه عالعخصصعت عيل  العيرؼ

 ع ععلم عرظهـع6094-6091دراجتعال
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 فرضيات الدراسه 2-5

الععتثرعالمجعرهع لفعالم عرظعتعاالرداللهعكجعميهعاللرمكؾعيل عالع عؽع -9

عالطل هع علجعميهعكامبعاللهعكصكلهـعاللهع ع

العلععثرعالعفعيؿعالمبعالتع لفعجعميهعاللرمكؾعرتعمخعلؼعالم عرظعتع -6

  عالثعالكلهعاليعمهعرلهعع االرداللهع عيدادعالطل هعال عصللفعيل ع هعد

 للسعهالعؾعررصعميعرضهعامعـعالع عؽعالطل هعع جعميهعاللرمكؾ عع -1

 للسعهالعؾعيبلقهع لفعالعبلفهعكايدادعالطل هعالملع قلفع علجعميه عع -4

عa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ععع -1

 (ععيزلعلمعغلراتعالدراجهع 

(ععa0 01<ا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعع (أع

 رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالبلللع 

(عععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ع (بع

 رتعدكارععااللع عؽعالطل لع علجعميهععيزلعلمعغلرعالالكععاالجعمعيتع 

(عععa0 01<الداللهع)ععالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلع (جع

عررعع عالعخصص علمعغلر ععيزل ع علجعميل عالطل ه عالع عؽ عدكارع رت

 الثعالكللعاليعمل 
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(عععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ع (دع

عررعع عالعخصص علمعغلر ععيزل ع علجعميل عالطل ه عالع عؽ عدكارع رت

 الثعالكللعاليعمل 

(ععععa0 01<هعيالدعمجعكلعالداللهع)عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللع (قع

رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالعخصصعالذمعيل ع

 اجعجهععـعق كؿعالطعلبعرتعجعميهعاللرمكؾع 

(ععععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)عع (كع

 رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعم عرظهع 

عرعدكارععالع عؽعالطل هعرتععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع الععععث -2

 منهجيه الدراسة  2-9

 مصادر البيانات 2 - 9 - 2

عالطل هعع عايداد عرت عالخعصه عكالعيللـ عالعر له عكزار  ع لعالعت عيل  عالدراجه ايعمدت

ع عالدراجت علليعـ عاليعمه عالثعالكله عرت عاخعبلؼعع6091-6096الالعج لف عمف ملبلدم

عم عر عالمععهلكفعمخعلؼ عهـ عالطبلب عيل  علبكالهع عالهع مله عاالردالله عالمملبه ظعت

ملبلدمعكبذلؾعااليعمعدعيل عع6094ع6091االلع عؽعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعيعـع

دالر عالق كؿعكالعججلؿعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعمععلعيلؽع عكرلرعال لعالعتعالخعصهعبع
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ع عالجعميت علليعـ ع علجعميه عالملع قلف عالطل ه ملبلدمعم عرظهعع6094-6091ايداد

جبالهـعكعخصصععهـعبللععهـعكغلرعذلؾعيل عالمجمكيهعالطل هعالمق كللفعرتعالجعميهع

ع عبمععع6094-6091ليعـ عالجعميه عرت عالدراجله عالمقعيد عاليرضعمف عقلعتعمقدار

ايعمدتعالدراجهعيل عقلعجعتعالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتعالمجعرعتع

(عGoogle Earthهعكعـعايعمعدع رامجعجكجؿعجكجؿعالرثع) لفعالم عرظعتعاالردالل

 أخذعالقلعجعتعالعتعع ععجهععدراجهع علعقجلطعميررهعالمجعرعتع لفعالمرابزعاالكل عرتع

م عرظهعار دعمدلالهعار دعبمععافعالدراجعتعالضععيل عالععلجعع للؿعاالجع لعفعالمكزع

عدكارع عيل  عالعيرؼ ع هدؼ عاللرمكؾ عجعميه عطل ه عمف عيلاله عالطل هععيل  الع عؽ

ع(ع 9 علجعميهع ع بؿع)

 
 (ع:عمصعدرعال لعالعتع9 بؿع)
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 مجتمع الدراسه وعينتها 2-9-0

عالذلفعع عاالردف عرت عالمقلملف عال بعلكرلكسعاالردالللف عطل ه عمف عالدراجه عمجعمع عبكف

ع عالجعميت عالرقـ عالدراجتعع6091ل ملكف علليعـ عيددهـ ع لغ عاللرمكؾعكقد رتعجعميه

علبعكطعل هعمفعمخعلؼعالم عرظعتعاالرداللهعك لغع جـع(عط4144)ع6091-6094

(عطعلبعكطعل هععـع جع هعع عط لؽعميعدالتع جعبع جـعاليلالهع)ميعدللع406اليلالهع)

عجعلففعثعم جكف(ع

ع لثع:ع

 n=          N × p(9-p) 

      N-9 × (d6 ÷ z6) + p (9-p) 

 

N ع جـعالمجعمعع: 

عع52 9كعجعكمععع51 0لعالدالللععالدرجهعالميلعرلهعالمقع لهعمجعكع: عZع

Dع01 0:عالج هعالخطأعكععجعكمعع

Pع01 0:عالج هععكررعالخعصللعكالم علدةع=عع

ع
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 المناهج المستخدمه واساليب تحميل البيانات  2-9-3

عالق كؿعع  9 عالمالهجعالكصفتعالع لللتعرتعع للؿعال لعالعتعدالر  ايعمدتعالدراجه

ع جعمي عالملع قلف عالطل ه عايداد عب عالخعصه عالدراجتعكالعججلؿ علليعـ عاللرمكؾ ه

عرتعع6091-6094 عالالعج لف عالطل ه ع عيداد عالخعصه عكالعيللـ عالعر له عكزار   لعالعت

ع6091-6096الثعالكلهعاليعمهعلليعـع

عالع عؽعع  6 عيملله عيل  عالعيرؼ عرت عاالرع عط عميعمؿ عالدراجه عاجعخدمت بمع

عا ع لف عالعجعذب عبقكة عالمجعره عقلعس علعـ ع ع  عكعفجلرهع ع علجعميه لمالعطؽعالطل ه

عكع عالدرع عاك عالمصدر عمالعطؽ ععجم  عكالعت ع)م عرظعتعالمملبه( عالمخعلفه الجغرارله

ععـعاجعخداـعيددع جعميهعاللرمكؾعالعتععيربع م طهعالكصكؿعاكعمالطقهعالج ؿعبمع

ملبلدمعع6091-6096الطل هعال عصللفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعلليعـعالدراجتع

عايع عره عاالردالله عالمالعطؽ عمخعلؼ عالعيللـعرت عيل  عالطلب ع جـ علقلعس عمعغلر ع

عاللرمكؾع ع جعميه عالمق كللف عللطل ه عالبلت عالمجمكع عاجعخداـ عال  ع عالضعره الجعميت

ع عالجعميت عالدراجلهعع6094-6091لليعـ عالمقعيد عمف علقلعسعمقدار عمعغلر ملبلدم

عاردالللع عم عرظل عبؿ عمربز عاللرمكؾ عجعميه عمف عالطرلؽ عمجعره ع جعب لجعميه

رقعـعالعتعلكررهعععالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتع عالضعرهعاجعخدامعتعاال

(علقلعسعالمجعرعتعGoogle Earhال عالقلعجعتعالعتععكررهعع رمجلهعجكجؿعالرثع)

  لفع يضعالمالعطؽعالجغرارلهعاالرداللهع 
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ع  1 عاالجعمعيله علليلـك عاال صعلله عال زمه عاجعخدمت عالدراجه عاف عSpssبمع

عيلؽعرتعميررهع يضعالخصعلصعالمعيلقهعبعطل هعال بعلكرلكسعع للؿعاالجع لعفعالم

كالدكارععالبعمالهعكرااعالع عؽع علجعميعتعع يععلمالعطقهـعالجغرارلهعكعهذاعع6091يعـع

االجع لعفعمكزيهعيل عطل هعمفعجعميهعاللرمكؾع عجعثالعاعطل هعالدراجعتعاليللععكطل هع

عاصدقعاعيفع يض عال  ثعكاالجعقصعا الخصعلصعالدلمكغرارلهععالكاردلفعمفعاجؿ

كالعبلفهعالمعدلهعكالرغ عتعال خصلهعكغلرهععلدلعيلالهعمفعطل هعجعميهعاللرمكؾعكعـع

اخذعيلالهعمفعالطل هعمفعمخعلؼعالعخصصعتعاالبعدلملهعرتعالبللعتعالمكجكد عرتع

 (ع6جعميهعاللرمكؾعرتعالطرلقهعالي كاللهعال جلطهع عكللخصعال بؿع)

 

ع
ع(ع:عخطكاتعاليمؿ6 بؿع)
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 Arcكمفعاهـعاالدكاتعالعتعاجعخدمهععدراجهع ع رمجهعالظـعالميلكمعتعالجغرارلهع  4

Viewعمفعع ع علجعميه عالع عؽ عب عالخعصه عكالرجكمعت عالخرالط عرجـ ثبلث

ع جعميلع عالمملبه عالم عرظعت عمف عااللع عؽ عيملله علعمثؿ عالمخعلفه الم عرظعت

عاللرمكؾع ع

 الدراسات السابقة  9 -2

عالدراجع عمف عاليدلد عيقدمعظهرت عرت عالجكرللت عيالد عالخدمعت عجغرارله عرت ت

الج يلالعتعكالثمعاللالعتعمفعالقرفعالععجععي رعكعبعمؿعالجغرارلععدكراع عرزاعرتعدراجهع

عافع ع يد عخعصه عللخدمعت عميعلجعهع عرت ع مكلله عاليلكـ عابثر عمف علبكالهع الخدمعت

عككضععالجكرل ع ع  عمفعاليعمللفعرتعمخعلؼعا بعلهع لتعاخذتعالخدمعتعرتعاليدلد

عرتع عامع عالفعر  عرتعهذ  عال لعالعتعكميعلجعهع عكالمالهجلعتعكطرؽعجمع عالالظرله االطر

عكظهرتعا  عثعكدراجعتعل يضعالغلرع عالغر له عكاكرك ع عاالمرلبله الكاللعتعالمع د 

عالقرفع عمف عاالخلرلف عاليقدلف ع هد عكقد عيلله عبعالت عممع عاقؿ عبعالت ععطكرهع مدرجه

عالفرحع ع عرتعهذا عب لرا ع ذاعهع لثعاص  تعجغرارلهعالي رلفععطكرا  عاص حعيلمع

عضمفع ععالدرج عكاف عالير ت عالكطف عرت عال دلثل عالجغرارلع عرركع عمف الخدمعت

عالمكضكيعتعالجغرارلهعاالخرلع 
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(ععالعكلتعدكارععالع عؽعالطل لع علجعميلع6005رتعدراجلعلر عيلهعجعلدعيكد عاهللع)ع

ة القدس المفتوحة في "دوافع التحاق الدارسين بجامع لثع ملتعالدراجلعيالكافع

ع عخعبلؼعمعغلرععضوء عدد من المتةيرات " عاخعبلؼعالدكارع عال  عالدراجه عيررت

عاالبعدلمتع عال رالعمج عالجبف عكمبعف عالمهالت عكالكضع عاالجعمعيله عكال عله االجعمعيت

رقر ععمعيتعرتعدرجهعع40كاليمرعللدارجعتعمد عالدراجهعيل عالع عالهعمبكالهعمفعار يهع

ع علجعمععرتععالجبرعجلداعكزيت االجع عالهعيل عيلالهعمفعالجعلجلفعالمجع ؽع دلثع

طعل ععكطعل هعزهر عع412 لغع جـعع6003-6002الفصؿعالدراجتعاالكؿعمفعجعميهع

عاالبعدلملهع عاالقعصعدله عالدكر  ع يد عمجعؿ علبؿ عاال صعلله عاث ت عكجكد الدراجه

عر عاالضكاا عع ت عهععكا عالمفعك ه عالقدس ع جعميه عااللع عؽ عاالبعدلملهعكالجلعجله ت

عرتع عالدكارععاالجعمعيله علللهع عاالكل عرتع  سعالدالرعلفعلبللع عؽع علجعميه المرع ه

ع لفع عرت عاالقعصعدله عالصلبعالدكارع عمف عالثعلثه عبعالتعالمرع ل ع لالمع عالثعالت المربز

عالدكارععال خصلهعر صلتعيل عالمرع هع عاـ عالرا يه عالمرع ه ا علتعالدكارععالجلعجله

عر عع الخعمجهعكاالخل

ع) عمصطف  عي لر عل جف عدراجه عالهجر ع6001كرت عيل  عالمجعره عيعمؿ (المجعرر

عالكصفتع عالمالهج عيل  ععمدد عيمعف علم عرظه عكالمفرؽ عال لقعا عم عرظه الداخلله

كالع لللتعع دلدعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل ععلعراتعالهجر عمفعم عرظهعال لقعاعكالمفرؽع

عـعالعربلزعيل عدراجهعالخصعلصععال عم عرظهعيمعفع عجعخداـعدللؿعالعخطلطعبمع



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -25- 

عافعاب رع عالععلجعمالهع عال عيد  عللمهعجرلفععكصلتعالدراجه الدلمكغرارلهعكاالقعصعدله

العلعراتعالهجرلهعبعالتع لفعالمالعطؽعالمجعكر عبمععافعيددعالمهعجرلفعمفعرـعالملؿع

ال عاالالخفعضعمعع يدعالمجعرهع لالهـعك لفعالمالعطؽعاالخرلعاجعثالعاعيمعفعم عرظهع

عمعد ععرتعالصلبعالمهعجرلفعال عم عرظهعجرشعريمعفع 

عرلعضع) عدراجعتعالص  لعتع كقت عرت ع6001امع عيالكاف دوافع التحاق الطمبه ـ(

كقدععالعكلتعال دلثعيفعدكارعععببرامج الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينيه "

عا ع هعد  ععمالح عالعت عالفلجطلالله عالجعميعت عرت عالطل ه عالع عؽ عكراا لدراجعتعالبعماله

عاالجعمعيتعيمرع عالالكع ععكاضيؾ عالمعغلراتعيل  عمف عمجمكيه عاثر عع دلد عك اليللع

عالدخؿع عكمجعكل عاالجعمعيله عال عله عالكظلفه عالجبف عمبعف عالجعميه العخصص

اجعخدمتعالدراجهعالمالهجعالكصفتعالمج تعامثلهعيل عاالجع عالهعالط قهعيل عيلفع

عالع465 عجعميه ع لرزلت عجعميه عمف عكطعل ه عالقدسعطعل ع عجعميه عك عالكطالله الجعح

عكصلتعالدراجهعال عععثلرعدكارععالع عؽعالطل هعرتعالمجعؿعالمهالتعرتعدرجهعب لر ع

ب لر عرتعالمجعالتعاالقعصعدلهعكاالجعمعيلهعاليلملهعكالالفجلهعكاالقعصعدلهعكال طعلهعكع

ع عرجـعمعكجطهعرتعالمجعؿعاالجعمعيتع 

ع
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ع عالكبعجملر عاقعع6006عرل عيالكاف عدراجه عيفعرت ععمهلدله عدراجه عالالقؿ صعدلعت

عرعيبلعرتعدرععيمللهعالعالملهعاالقعصعدلهع الخدمعتعالالقؿعال رمعال  رمعالجكلهعدكرا

كاالجعمعيلهعرتعمخعلؼعالدكؿع غضعالالظرعيفعدكرعالدكلهعالالكيلهعرتعديـعالال عطع

عالقؿع عيملله عععـ عمخعلؼعالمالعطؽ ع لف عالمجعرعت عاف عاك عاالجعمعيت عاك االقعصعدم

عقصرعالصالك رعالعبعللؼعالميعرع ؼعكالعقاللعتعمفعمبعفعال عاخرع جريهعكامعفعكرقع

ك علععلتعزلعد عاالالععجعكالعخصصعكعقجلـعاليمؿعبمععالجكاالبعاالجعمعيلهعكالخدمعتع

عكزلعد عاليبلقعتعكالعقعربع لفعال يكبع 

عالداخللهعال عمدلالهعراـعاهللعع6006يمعدعبجعبعلعجرعجر عفع كالمعمكفعابعالهجر 

 لر عكقدععكصلتعال عافعاليعمؿعالمجعرهعلعالعجبعيبجلععمععيددعالمهعجرلفعمفعكال

عرتع عاالجعمعيله عالدكارع عاالقعصعدله عالدكارع عهت عالهجر  عليملله ع علالج ه عالدكارع اهـ

ع الدكارععالدلمكغرارله

ع عا مد عالخ معف عدراجه ع علجعميهعع9556امع عااللع عؽ عاالمعط عع للؿ عرت الميكاله

عال عاجعخداـ عرتعاالردالله عالطل ه عالع عؽ عاالمعط عع للؿ عال  عجيت عرقد عالجعذ له مكذج

عرتع عالالمكذج عصبل له عاخع عر عالجعذ له عالمكذج ععط لؽ عخبلؿ عمف عاالردالله الجعميه

عالجغرارلهع عالمالعطؽ عمخعلؼ عرت ع علجعميه عالع عؽ عالمعكقع عالطلب ع عيداد العال ت

عدال ع لعالعت عع للؿ عرت عالع لللت عالكصؼ عمالهج عيل  عالدراجه عالق كؿعكايعمدت ر 
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كالعججلؿعالعدمعالجعميهعاالرداللهعميعلجعهععبمععكبلفععمفعا رزعالالععلجعالعتععكصلتع

عالقعدملفعمفع يضع عالطل ه عرع لغعرتععقدلرعايداد عالدراجهعافعالمكذجعالجعذ له اللهع

عقعؿعالمكذجعمفعاهملهع يضعالمالعطؽعاالخرلعرتع ع لالمع المالعطؽعال معللهعرتعار د

ع لطبلبعبعلطفلللررضعالجعميهعبعايدادعا

ع ال رعجملععرصكؿعالرجعللععرتعاأليدادع هذاعهكعاإلطعرعاليعـعللدراجلع عكجكؼعالقـك

القعدملع أذفعاهللع عبتعالعيرؼعيل عاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهع

عاللرمكؾ 
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 : أهدافها ، وأهميتها ، وتأثيرها .التنشئة االجتماعيةمؤسسات ععععععععع

 ولة يوسف الحمدان ، معممة ، وزارة التربية والتعميم ، األردن .خ          
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 الممخص                                

العيػػرؼعيلػػ عمتججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعمػػفع لػػثع:عأهػػدارهعع عككظعلفهػػععع هػػدرتعهػػذ عالدراجػػل
عمعيلػػلع عرػػتعظػػؿعكمتججػػععهعع عكأدكارهػػععالمخعلفػػلع عكعأثلرهػػععرػػتعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعاالج

العغلػػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعكالثقعرلػػلع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿع
كعطػػػكرعالمجعميػػػعتعكعمعجػػػبهعع عكرػػػتععيزلػػػزعالقػػػلـع عكالػػػكالاعكاإلالعمػػػعاعلؤلمػػػلعكالػػػكطف عاجػػػعخدمتع

عمتججػػعتعالعال ػػللعال ع ثػػلعالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع ععكصػػلتعال ع ثػػلعإلػػ عالالعػػعلجعال ععللػػلع:ععقػػـك
االجعمعيللعالععلللعاألجرةع عالمدرجػلع عالمتججػعتعالدلاللػلع عالمتججػعتعاإليبلملػلع عمجعمػععالررػعؽع
ع  أدكارعمهملعععمثؿع مععللتع:ععطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلـك

لجلػػػؿعال ػػػعلتعكعالعقلهػػػععلبلجلػػػعؿعالقعدمػػػلع عطػػػكلرع عكالعبالكلكجلػػػععال دلثػػػلع القػػػؿعالثقعرػػػلعك قعتهػػػععرػػػتعا
قدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ القؿعالثقعرػلعمػفعالمجعمػععمػفع
جلػؿعإلػػ عجلػؿ عمبلفعالفػػردعمػفعالالمػػكعالمعبعمػؿعل خصػػلعهع عكعفػعحعاجػػعيداداعهع كطعقععػهععكعالملعهػػعع

الفػردعيلػ عامػعبلؾعالقػدرةعيلػ عالعبلػؼعاالجعمػعيتعالمجػعمرعكعكجلههععالعكجلػهعالصػ لحع عمجػعيدةع
مععم لطهعاالجعمعيت عكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼ عكعمبلفع
الفػػردعمػػفعممعرجػػلعالقػػلـعالدلاللػػلعكالخلقلػػلعرػػتع لععػػهعاالجعمعيلػػلع  ػػبؿععلقػػعلتعك معجػػت عكعكصػػتع

 كثعكالدراجعتع كؿعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعلمكاجهػلعالع ػدلعتعال ع ثلع إجرااعالمزلدعمفعال 
الجلعجػػػللعكاالجعمعيلػػػلعكالثقعرلػػػلعكالعبالكلكجلػػػلعالعػػػتععكاجػػػهعاألجػػػرةعالير لػػػلع عكعهػػػددعالقػػػلـعكاليػػػعداتع

عكالعقعللدعكالهكللعالير للعكاإلجبلمللع ع
عةعالير للع البلمعتعالمفعع للع:عالعال للعاالجعمعيلل القلـعاإلجبلمللع عاألجرع

 

ع
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ع

Socialization institutions: their goals, importance and impact. 

Khawla Yousef Al Hamdan, Teacher, Ministry of Education, Jordan.  

kola.walhamdan@gmail.com 

Summaryع

This study aimed to identify the institutions of socialization in terms of: their goals, 
functions and institutions, and their different roles, and their impact in the process of 
social socialization, in light of social changes, political, cognitive, technological and 
cultural, and its active role in building generations and the development of societies 
and in promoting values, loyalty and belonging to the nation and the nation, the 
researcher used the descriptive approach analytical, the researcher reached the 
following conclusions The following socialization institutions: Family, school, religious 
institutions, media institutions, community of comrades carry important roles: 
developing the abilities of students, in order to absorb knowledge from various 
sciences, modern technology, transfer culture and its survival in the current 
generation and transmit it to future generations, develop the abilities of students on 
the process of rational criticism with the aim of expanding the perception of 
students, transfer culture from society from generation to generation, enable the 
individual to develop the integrated personality, open up his preparations, energies, 
development and proper guidance, help to have the ability to possess the ability to 
own the individual. To constantly adapt to its social environment, to provide it with 
the social expertise and skills required by this adaptation, and to enable the 
individual to practice religious and moral values in his social life automatically and 
enthusiastically. The researcher recommends further research and studies on social 
institutions to address the political, social, cultural and technological challenges 
facing the Arab family, and threaten arab and Islamic values, customs, traditions 
and identity. 

Key word; socialization, Islamic values, the Arab family. ع
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ع

 الفصل األولعععععععععععععععععععععععععع

لعال للعاالجعمعيلػلعكلمبػفعال بػـعيلػتعمػدلعابعمعلهػععكمػدلعجػبلمعهعععظهرعأهمللعيملللعاع
رتعالمكاقؼعالعتعليمؿعمفعخبللهععاألررادعميعع  لثعلبكالكفعجمعيعتعر قػدرعا ػعرابهـعرػتع
اليمؿعجكلععك قدرعإ جػعسعبػؿعمػالهـع ػأفعالجمعيػلعالعػتعلالعمػتعإللهػععذاتعأهػداؼعمرجػكملع

عيلػػػلعميلالػػػلعل عرمكالهػػػععكلقدجػػػكالهععكلػػػركفعرػػػتعلعق لهػػػععكليمػػػؿعلع قلقهػػػععكع ربهػػػععقػػػلـعاجعم
اليمػػؿعيلػػتع قعلهػػععكاجػػعمرارهععخلػػرعضػػمعفعل قػػعلهـعكاجػػعمرارهـع قػػدرعع قػػؽعبػػؿعذلػػؾعلمبػػفع
ال بػػـعيلػػتعمػػدلعابعمػػعؿعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكمػػدلعجػػبلمعهعع كرػػتعيمللػػلعالعال ػػللع

لعق لهػػػػععالمجعمػػػػععاالجعمعيلػػػػلعلػػػػعيلـعالفػػػػردعضػػػػكا طعالجػػػػلكؾعكبفػػػػهعيػػػػفعاأليمػػػػعؿعالعػػػػتعالع
كع ػػجليهعيلػػتعمػػععلرضػػع عمالهػػعع عػػ علبػػكفعمعكارقػػععمػػععمجعميػػهعالػػذمعليػػلشعرلػػهعرعلضػػ طع
عل فظعال لعةعاالجعمعيللعكضركرةعل قعاعاإلالجعفع كعع ػععال عجػلعإلػتععال ػللع االجعمعيتعالـز
الطفؿععال للعاجعمعيللعيلتعأجعسعراجػخعمػفعالقػدرةعيلػتعالعبلػؼع عػ ععتهلػهعل فػظععكارقػهع

مجعمػػععالػػذمعليػػلشعرلػػهعكمػػععجػػريلعمػػععل ػػدثعرلػػهعمػػفععغلػػرعاجعمػػعيتعمجػػعمرعلبػػعدعمػػععال
ل لػػػػغع ػػػػدعالطفػػػػرةعرػػػػتع يػػػػضعاأل لػػػػعفع لػػػػثعأفعهػػػػذ عالعال ػػػػللعهػػػػتعاألداةعالعػػػػتعلجػػػػعخدمهعع
المجعمػػععرػػتعع دلػػدعال عجػػعتعالمق كلػػلعكالقػػدراتعالفطرلػػلعلػػدلعالطفػػؿعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع

ميػػعللرعثقػػعرعهـعكميػػعللرععػػكارقهـعكع ػػددعكجػػعلؿعإ ػػ عععهػػتعكجػػلللعاح ػػعاعألفعلعمثػػؿعأ الػػعتهـع
األ الػػػعاعل ػػػعجعهـعالمخعلفػػػلعكبلفلػػػلعالعي لػػػرعيالهػػػععاجعمعيلػػػععك ػػػدكدعهػػػذاعالعي لػػػرعكأفعلجػػػدكاع
 يضعهذ عالعفجلراتعالجعهزةعللبثلرعممػفع ػكلهـعكلميػعالتعاأل ػلعاعكالمكاقػؼعكالجػلكؾعرلهػعع

ع( 6001 عحع عمص عخعصعرعع بؿعالميعلـعالرللجللعل خصلععهـع)ع

العال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعهػػػػتعاليمللػػػػلعالمجػػػػعمرةعالعػػػػتعع ػػػػبؿعالفػػػػردعمالػػػػذعمكلػػػػد عكعيػػػػد علل لػػػػعةع
االجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتعجػػلعفعيؿعرلهػػععمػػععاحخػػرلفعرػػتعأجػػرعه عكهػػتعمػػفعأهػػـعاليمللػػعتع
عػػػأثلرانعيلػػػ عاأل الػػػعاعرػػػتعمخعلػػػؼعمػػػرا لهـعاليمرلػػػل علمػػػععلهػػػععمػػػفعدكرعأجعجػػػتعرػػػتعع ػػػبلؿع

بعملهػػػع عكهػػتععيػػػدعإ ػػدلعيمللػػػعتعالػػػعيلـعالعػػتعيػػػفعطرلقهػػععلبعجػػػبعاأل الػػػعاع خصػػلععهـعكع
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اليعداتعكالعقعللدعكاالعجعهعتعكالقلـعالجعلدةعرتع للعهـعاالجعمعيللعالعػتعليل ػكفعرلهػع عكهػتع
عر للعالفردعكعكجلهػهعكاإل ػراؼعيلػ عجػلكبهعكعلقلالػهعلغػلعالجمعيػلعالعػتعلالعقػ عاللهػععكعيكلػد ع

قعللػػػدهـعكالظػػػـع لػػػععهـعكاالجػػػعجع لعللمػػػتثراتعالخعصػػػلع هػػػـعكالرضػػػععيلػػػ عاألخػػػذع يػػػعداعهـعكع
 أ بػػػعمهـعكالجػػػلرعضػػػمفعاطػػػعرعالػػػذمعلرضػػػكالهعللكصػػػكؿعإلػػػ عاالهػػػداؼعالعػػػتعلتمالػػػكفع هػػػعع
  لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع  ػيكرهـعكل ػسع مػععل جػكفع

الفػػػردعمػػػفعالجلػػػؿعالجدلػػػدعبلػػػؼعع ػػػهعكلصػػػ حعكا ػػػدانعمػػػالهـ عإالهػػػععاليمللػػػلعالعػػػتعععيلػػػؽع ػػػعيلـ
لجػػػػلبكفعرػػػػتعالمكاقػػػػؼعاالجعمعيلػػػػلعالمخعلفػػػػلعيلػػػػ عأجػػػػعسعمعلعكقيػػػػهعمػػػػالهـعالمجعمػػػػععالػػػػذمع
لال تكفعرله عكع دلدعهذاعالمجعمػععضػمفعاإلطػعرعاليػعـعلػه عكلخعلػؼعال يػدعاالجعمػعيتعيػفع

ؿععقجػلـعال يدعالالفجتعللعال للعاالجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع ػعلظكاهرعاالجعمعيلػلعمثػ
عكلب لدلععكالصراععاالجعمعيتعرتع لفعأفعال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه 

عععمشكمة البحث :أكالع:عع

يػرؼعيلػ عمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعمػفععم ػبللعال  ػثعال ػعلتعرػتعم عكلػلعالعع ددعع
رػػػػتعيمللػػػػلع لػػػػثع:عأهػػػػدارهعع عككظعلفهػػػػعع عكمتججػػػػععهعع عكأدكارهػػػػععالمخعلفػػػػلع عكعأثلرهػػػػعع

العال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعاالجعمعيلػػػػلع عرػػػػتعظػػػػؿعالعغلػػػػراتعاالجعمعيلػػػػلعكالجلعجػػػػللعكالميررلػػػػلع
رتعالقلعـع ػدكرهععععكاجهعهذ عالمتججعتعاالجعمعيللععكالعبالكلكجللعكالثقعرللع عكالفبرللعالعت

الفيػػػعؿعرػػػتع الػػػعاعاألجلػػػعؿععكعطػػػكرعالمجعميػػػعتعكعمعجػػػبهعع عكرػػػتععيزلػػػزعالقػػػلـع عكالػػػكالاع
متججػػػػعتععالعيػػػػرؼعيلػػػػ عععمػػػػعاعلؤلمػػػػلعكالػػػػكطفععكعع ػػػػددعم ػػػػبللعال  ػػػػثع مػػػػععللػػػػتع:الكاإل

كع ػعكؿعم ػبللعال  ػثعاإلجع ػلعيػػفععالعال ػللعاالجعمعيلػل:عأهػدارهعع عكأهملعهػعع عكعأثلرهػػعع 
عاألجلللعالععلللع:

عمععمفهكـعالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ع-9

عللع؟عالعال للعاالجعمعيعككظعلؼعمععأهداؼع-6

عمععهتعأجعللبعكخصعلصعالعال لعاالجعمعيلل؟عع-1



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -32- 

عمععهتعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟ععع-4

ع:: أهمية البحثثعاللعع

متججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿععبمػػفعأهملػػلعال  ػػثعال ػػعلتعإلػػ عأهملػػلعدكرع
يػػداد المػػكاطفعالمػػكاطفعالصػػعلحععرػػتعمكاجهػػلععكالمجعميػػعتع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتععقػػدـعالمجعمػػععأكععخلفػػهع عكا 

العغلػػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعالميعصػػرةع عك لػػعفعدكرعهػػذ عالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلع
لجػعدعال لػكؿعللم ػببلتعالميعصػرةع أجػلكبعيلمػتعمػالظـعكهػعدؼع عمػفعخػبلؿع رتعمكاجهلعهذ عالع دلعتع عكا 

عالعربلػػزعيلػػ عاألجػػعللبعكاألدكارعكاأل ع هػػععهػػذ عالمتججػػعتع ع لػػثعأفعهػػذ عالمتججػػعتععقػػـك هػػداؼعالعػػتععقػػـك
ع يملللعالعط لععاالجعمعيتعلهػـع عكالعجػلمععرػتع  دكرع عرزعرتعع بلؿعال خصللعالمعبعمللعلؤل العاع عبمعععقـك
مجعؿععالمللعالقلـعيمكمػعع عكالقػلـعاالجعمعيلػلعخصكصػعع ع مػععلهػععمػفعأهملػلع علغػلعرػتعجػلكؾعاأل الػعاع عكمػعع

 عكذلػؾعجػل ععالجرعيفعهذاعالجلكؾعمفعأدكارعكمكاقؼععاليبسعاثعرهععكع يععهععيل عاألجرعكاأل العاعكالمجعمععل
أكعإلجع ععع يععلالمطعالعال للعاالجعمعيللعالعتعلعلقعهععاأل العاعمفعمتججعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعيمكمػع ع لػثع

ليػػكدعيلػػ عبػػؿعاألطػػراؼعذاتعاليبلقػػلعععػػاليبسعيلػػ ععػػكارقهـعالالفجػػتعكاالجعمػػعيتع عكالعبلػػؼعاإللجػػع تع ع مػػع
 علالفععكاإللجعبع عكمفعهالعععجعمدعهذ عالدراجلعأهملعهععمفعأهمللعالمكضكععالذمعععالعكلهعكهكعدكرعمتججعتع
العال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأهػػدارهععكأدكارهػػعع لػػثععلقػػتعالضػػكاعيلػػ عأهملػػلعالمتججػػعتعرػػتععال ػػللعاأل الػػعاعالعال ػػللع

االبعالالمكع عبمعععمثؿعإجػهعمععميررلػععاجعمعيلػععلب ػؼعدكرعهػذ عالمتججػعتعالجكللعالمعبعمللعالعتععرايتعجكع
رتعإيدادعك العاعاألجلعؿع عبمعععديكعالقعلملفعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع بؿعأالكايهععللع لػتعكعمثػؿع

عالقلـعالال لللعيمللععكعرجلخهععرتعمفعهـعع تعريعلعهـعكبفعلعهـع 

ع:دايللعألخعلعرعمكضكععال  ثعكمالهعلعمفعاألج عبعال عهالعلؾعجملعالبحثمبررات :ثعلثعع

 إ رازعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتعإيدادعالال ئاعلل لعةعاإليدادعالجللـعكالقكلـع  -
ع أهمللعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتععمعجؾعالالجلجعاالجعمعيتع  -  االيعقعدعالجعـز
إليبلمللعرتععالمللعالقػلـعاالجعمعيلػلعلػدلعاألجلػعؿعإظهعرعأهمللعدكرعاألجرةعكالمدرجلعكالمتججعتعا -

  
ادراؾعخطرعك جـعالمتثراتعكالعهدلداتعالعبالكلكجللعكالميررللعكالثقعرللعالعتععهػددعقلمالػععاالجعمعيلػلع -

  
ادراؾعخطرعااليػبلـعكاالعصػعؿعال ػدلثعالعػبععهػددعمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلع عكعػزا ـعأدكارهػعع -

 يللـع عكع بؿعخطراعيل عالقلـعكاليعداتعكالعقعللدعالير للعكاإلجبلمللع رتعالعال للعكالعر للعكالع
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ررػػػػععالػػػػكيتعلػػػػدلععمتججػػػػعتعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع ػػػػدااعمػػػػفعاألـعالمر لػػػػلعك عػػػػ عكجػػػػعلؿعااليػػػػبلـع -
لمجلكللععهععيفعالعر للعكضركرةع صكؿعالالشاعيل عالعػدرلبعكالعيلػلـعكالعأهلػؿعالجلػدعلعطػكلرعذاعػهع

لجعدع   لكؿعلم عبله كمجعميهع عكا 
عأهداف البحث.را يعع:ع

عالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ع-9 عالعيرؼعيل ععمفهـك

عالعيرؼعيل ععأهداؼعككظعلؼعالعال للعاالجعمعيللع؟عع-6

عالعيرؼعيل عأجعللبعكخصعلصعالعال للعاالجعمعيلل؟عع-1

عالعيرؼعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟عع-4

ع:عاجعخدـعال ع ثعالمالهجعالكصفتعالع لللتع ث منهج البح خعمجعع:

عمصطمحات البحث :جعدجع:ع

:عأفعالعال للعاالجعمعيللععيالتعيملللعإبجعبعالفػردعالخصػعلصعاألجعجػللعللمجعمػعععالتنشئة االجتماعية
الػػػػذمعليػػػػلشعرلػػػػهعممثلػػػػهعرػػػػتعالقػػػػلـعكاالعجعهػػػػعتعكاأليػػػػراؼعالجػػػػعلدةعرػػػػتعمجعميػػػػهعكميػػػػعللرعالجػػػػلكؾع

رػػتعهػػذاعالمجعمػػع عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعي ػػرعزمػػفعمعصػػؿعع ػػدأعمػػفعالل ظػػعتععاالجعمػػعيتعالمرغػػكب
عاألكل عمفع لعةعالفردعإل عكرععه

ع عال ػللعالفػردععاألسرة : هتعالك دةعاألكل عكالل اللعاألجعجللعالعتعلع ػبؿعمالهػععالمجعمػعع عكهػتعالعػتععقػـك
بلقػػهعكميعررػػهعكملكلػػهعكعيطلػػهعالبثلػػرعمػػفع خصػػلعهعالعػػتعجػػلبكفعيللهػػععرلمػػعع يػػدع عرلبعجػػبعمالهػػععأخ

 عكيعدةعععبكفعمفعاألبعكاألـعكاألطفعؿع عكجػعاعرػتعاإليػبلفعاليػعلمتعل قػكؽعاإلالجػعفعأفعك ع عدلالهع
عاألجرةعهتعالك دةعالط ليللعاألجعجللعللمجعمععكلهعع ؽعالعمععع  معللعالمجعمععكالدكلل ع

عكل عكظلفلععال للعاأل العاعكاليمؿععيدعالمدرجلعإ دلعالهللعتعالرجمللعرتعالمجعمعع عكالعتعععالمدرسة :
يل عررععقدراعهـعكمهعراعهـعرتع ع عالمجعالتع عرهتععيمؿعإل عجعالبعاألجرةعرتعالعال للعاالجعمعيللع

عللفردعكزرععالقلـعاإلالجعالللعلدله 

عهكعررضعالجلطلع علقكةعكاالجع دادعيل عرردعمفعأررادعاألجرةعأكعمجمكيلعمفعاألرراد عالتسمط :
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هتعمالظملع بكمللعأكعخعصلععيمؿعرتعمجعؿعمفعمجعالتعاإليػبلـعالمخعلفػلع ععمية :المؤسسة االعال
كلبػػكفعدكرهػػععاألجعجػػتع علضػػركرةعاليمػػؿعيلػػ عال ػػرعالػػكيتعكالثقعرػػلعكالخ ػػرعالصػػ لحعإمػػععمبعك ػػععإمػػعع

عمجمكيععكعإمععمرللعع 

عالدراسات السابقة :جع يعع:ع

اعالػذاتعالجلعجػللعللعبلملػذ:عدراجػلعملدااللػلع(عكهتع يالكاف"عدكرعالمدرجلعرتع الػع6004دراجلعجيعدع) -
 كالللعالجزالرع عأظهرتعالععلجعالدراجلعأفعالجلؿعالجدلدعخعصلعرتعمر للعالمراهقلعمفعأبثرعالفلعتع
االجعمعيللعا علعجععلدمجهـعكعر لعهـعكعكجلهعقلمهـعاالجعمعيللع عمفعأجؿعالعبلػؼعمػععالمجػعجداتع

 العتعع دثعداخؿعالمجعمعع 
(عكهتع يالػكافع"عأجػعللبعالعال ػللعاالجعمعيلػلعرػتعاألجػرةعالجزالرلػلعكدكرهػععرػتع6094)ععدراجلعررلدة -

ضكاعاأل داثع عهدرتعالدراجلعإلػ عإ ػرازعأ ػدلعالم ػببلتعالب ػرلعالعػتعأصػ  تععكاجههػععاألجػرةع
الجزلعرلػػػلعرػػػتعالكقػػػتعال ػػػعلتع عكالمػػػتثرةعمجػػػعق بلعيلػػػ ععقػػػدـعالمجعمػػػععكعالملعػػػهع عاالكهػػػتعأجػػػعللبع

االجعمعيلػػػلعالمع يػػػلعرػػػتعاألجػػػرةعالجزالرلػػػلعال دلثػػػلعكيبلقعهػػػعع جالػػػكحعاأل ػػػداثع عايعمػػػدتعالعال ػػػللع
ع91الدراجػػلعيلػػ عالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع عكمػػالهجعدراجػػلعال علػػلع عكعمثلػػتعيلالػػلعالدراجػػلعيلػػ ع

إالػػػعثع ععكصػػػلتعالعػػػعلجعالدراجػػػلع:عإلػػػ عمجمكيػػػلعمػػػفعالالعػػػعلجعأ رزهػػػعععخلػػػتعاألجػػػرةعيػػػفعع1ذبػػػراع عك
كظعلفهػػععكرقػػدافععكازالهػػععال اللػػكمعالػػذمععمثػػؿعرػػتعضػػيؼعالرقع ػػلعاألجػػرللعيلػػ عاأل الػػعاع ععالبثلػػرعمػػف

جال ػلعالفيػؿعالمخػؿع عل لػعاعلػدلعاألجػرعكاالرراطعرتعالعػدللؿع عكأجػعللبعالعر لػلعالخعطلػلع عكاالع ػعرع
العػػػتععيػػػعالتعمػػػفعأزمػػػلعالجػػػبفع عكأكصػػػتعالدراجػػػلع إال ػػػعاعلجػػػعفعمعخصصػػػلعكمل قػػػلع علمتججػػػعتع

لعل ؿعالم ببلتعالعتعليعالتعمالهععال دثعجػكااعرػتعأجػرعهعأكعمػععجػلؾعالعيلػلـع عكعيلػلفعاالجعمعيل
خرلجػػعتعرػػركععالعر لػػلعكيلػػـعالػػالفسعكيلػػـعاالجعمػػعععرػػتععلػػؾعالمتججػػعتع عػػ علمبػػفعاالجػػعفعدةعمػػفع

 خ رعهفع 
 عهػػدرتعع9545(ع يالػػكافع"عالعال ػػللعكالع ػػكالتعاالجعمعيلػػلعرػػتعجػػكرللعيػػعـع9545دراجػػلعميطػػتع)ع -

اجػػلعإلػػ عالعيػػرؼعيلػػ عالمػػطعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأدكارهػػععالمعمثلػػلعرػػتعدكرععقللػػدمعلالقػػؿعالعػػراثعالدرع
 هػػدؼعالعبلػػؼعاالجعمػػعيتع عك صػػرععفبلػػرعالػػالشاعرػػتعالعػػراثعالمػػكركثع عأجرلػػتعالدراجػػلع طرلقػػلع

رػػػتعرلفهػػػعع عع900رػػػتعدم ػػػؽع عكع900الع ػػػ اعمػػػالهـعع600المجػػػحعاالجعمػػػعيتعليلالػػػلعمتلفػػػلعمػػػفع
%مػػػفعأرػػػرادعاليلالػػػلعلتبػػػدكفعيلػػػ عصػػػيك لععػػػكرلرعمعطل ػػػععهـع1594الدراجػػػلعإلػػػ ع:ععكصػػػلتعالعػػػعلجع

ع60%ج ػػيركفع علغر ػػلعيػػفعم ػػلطهـع ع12%ليػػعالكفعمػػفعالقلػػؽعيلػػ عمجػػعق لهـع عع24المعدلػػلع ع
لملػزع ػلفعالػذبكرعكاإلالػعثعرػتعالعيعمػؿعاألجػرمع ع%61%ل يركفع يدـعق كؿعمفعالجالسعاحخػرع ع
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%عأبػػػدكاعأفعاألخػػػػبلؽعهػػػبعأكؿعمكاصػػػػفلع23 ػػػرلؾعال لػػػػعة عع%علعػػػدخؿعأهلهػػػػـعرػػػتعاخعلػػػػعرهـع33
 لرلدكالهععرتع رلؾعال لعةع 

دراجلعمبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمعكاالع عدعالدكلتعللكالدللعكجميللعاألجػرةع"عم ػببلتعال ػ عبع -
 عهدرتعإل ع صرعم ببلتعال ػ عبعكع دلػدعأكلكلععهػععكدرجػلعأهملعهػعع ػلفعع9551رتعجكرلععليعـع

 ع عإلضػػػػػعرلعإلػػػػػ عالكقػػػػػكؼعيلػػػػػ عاعجعهػػػػػععهـعكمػػػػػكاقفهـعمػػػػػفعالقضػػػػػعلععالعر كلػػػػػلعكالالفجػػػػػللععالجالجػػػػػلف
كاالقعصػػػػعدللع عكعجػػػػع عكجػػػػعلؿععالظػػػػلـعاألجػػػػرةع عأجرلػػػػتعالدراجػػػػلعمػػػػفعخػػػػبلؿعجمػػػػععارااعمػػػػفعأر ػػػػعع
م عرظػػػعتعجػػػكرللع:عالجػػػكلدااع عطرطػػػكسعع مػػػصع عدلػػػرعالػػػزكرع ععكصػػػلتعالدراجػػػلعإلػػػ ع:عع عػػػؿع

%ع ععللهععم بللع6193لعاألكل عرتعالم عبؿعالعتععكاجهعال  عبعك الج لعالم ببلتعاليعطفللعالمرع 
% عثػػـعع2 99%ع عثػػـعال عجػلعلليلػػـع60% عثػػـعالصػيك عتعالمعللػػلعع9293يػدـعالعفػػعهـعمػععاألهػػؿع

  %ع494إلجعدعالجبفع
(ععهػػػدرتعالدراجػػػلعإلػػػ عالب ػػػؼعيػػػفعاليبلقػػػلع ػػػلفعاالخعبلرػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتع9551دراجػػػلعاليلمػػػلع)ع -

االجعمعيللعلؤل العاعكجمعتعال خصللع)عاليدكافع عالقلؽع عالمثع رةععالم ػعربلعاالجعمعيلػلع(عالعال للع
 عكم عكللعالب ؼعيفعالفركؽعرتعإدراؾعبؿعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعلئلخعبلرػعتعع ػلفعاألـعكاألبعرػتع

 الػػػعاعأجػػػعللبعالميعملػػػلع عأظهػػػرتعالعػػػعلجعالدراجػػػلع:عاالخعبلرػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتعالعال ػػػللعبمػػػععلػػػدربهععاأل
كجملعالقلؽعكاليدكافعبعالتعإلجع لػلععرػتع ػلفعبعالػتعالميػعمبلتعجػل للعرػتعجػملعالمثػع رةعكالم ػعربلع
االجعمعيلػػػلع عكأفعالقلػػػؽعليػػػدعأبثػػػرعالجػػػمعتعرػػػتعجػػػملعالمثػػػع رةعكالم ػػػعربلع عكأفععالقلػػػؽعليػػػدعأبثػػػرع

اليػدكافعهػكعأبثػرعأفعالجمعتعإرع عطعع إدراؾعالفركؽعرتعالعال للع لفعالكالدلفع عبمععأظهرتعالالعػعلجع
جػػمعتعال خصػػللعأرع عطػػعع أجػػعللبعالعال ػػللع ععللػػهعالمثػػع رةع عكهالػػعؾععفعيػػؿع ػػلفعمعغلػػراتعالجػػالسع ع
كالمجػػػػعكلعاالقعصػػػػعدمعكاالجعمػػػػعيتع عكاالخعبلرػػػػعتع ػػػػلفعالكالػػػػدلفعرػػػػتعأجػػػػعللبعالعال ػػػػللعكجػػػػمعتع

 عال خصللع مجعكلعتعدالللعمرعفع 
 عميررػػػػػلعأجػػػػػعللبعالعال ػػػػػللعالكالدلػػػػػلعكيبلقعهػػػػػعع(ع عهػػػػػدرتعالدراجػػػػػلعإلػػػػػ9551دراجػػػػػلعي ػػػػػداليزلزع)ع -

(ع41(ع عك)91ع–ع5(ععلملذاع لغعمعكجطعأيمعرهـعمفع)ع44 عالبعلعبع ععبكالتعيلاللعالدراجلعمفع)ع
جػاللع عمػػفع يػضعمػدارسعمصػػرعالجدلػدةع عكبػعفعمػػفعالععلجهػععمػػععع91علملػذ ع لػغعمعكجػػطعأيمػعرهفع

 عكلػـعلجػدعرركقػعع ػلفعالجالجػلفعرػتعإدرابهػـعللتع:ععكجدعيبلقػلع ػلفعالممعرجػعتعالخعطلػلعكاالبعلػعبع
لعلػػػؾعالممعرجػػػعتعكاالبعلػػػعبعلػػػدلهـعع لػػػثعبعالػػػتعاليبلقػػػلعإلجع لػػػلع ػػػلفعالػػػع بـعكال معلػػػلعكاليقػػػعبع
اليػػعطفتعكال ػػدالتعكعالعػػك لخعكال رمػػعفعمػػفعاالمعلػػعزاتعمػػفعالكالػػدلفع عككجػػكدعاالبعلػػعبعلػػدلعالػػذبكرع

 كاإلالعثع 
لعإلػػ عالعيػػرؼعيلػػ عالعكارػػؽعال خصػػتعكاالجعمػػعيتعلػػدلع(ع عهػػدرتعالدراجػػ9552دراجػػلع لػػكمتع)ع -

 ع91 ع96الطبلبعالم ركملفعكغلػرعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عك ػملتعالمر لػلعاليمرلػلع)ع
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علملػذاعمػفعع910طفػبلعمػفعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عكع910(عجاللع عك لغع جـعاليلاللع94
الععكجدعرركؽع لفعمعكجطعتعدرجعتعالم ركملفعكغلرعغلرعالم ركملفع عأظهرتعالععلجعالدراجلع:ع

 الم ركملفعمفع لثعالدرجلعالبلللعللعكارؽعال خصتعكاالجعمعيتع 
(ع عهػػػػػدرتعهػػػػػذ عالدراجػػػػػلعإلػػػػػ عالب ػػػػػؼعيػػػػػفعأهػػػػػـعأجػػػػػعللبعالعال ػػػػػللع6009دراجػػػػػلعي ػػػػػدعال فػػػػػلظع)ع -

تعلؤل الػعاع ععمثلػتعاالجعمعيللعالعتععع يهععاألجرعرتعالمالعطؽعالي كالللعكيبلقعهعع علجػلكؾعاإلال رارػ
يلالػػلعالدراجػػلعرػػتعمجعمػػععال  ػػثع مدلالػػلعأجػػلكطع مصػػرع ع لػػثع ػػملتعيلالػػلعمػػفعاألجػػرععقػػلـعرػػتع

%مػػفعاألجػػرععع ػػععأجػػعللبععال ػػللعع10المالطقػػلعالي ػػكالللعم ػػؿعالدراجػػلع عأظهػػرتعالعػػعلجعالدراجػػلع:ع
مثػؿعيػدـعقػدرةع%عمفعيلاللعالدراجػلععع10كالطردعمفعالمالزؿع عكعرع للعمثؿع:عالعهدلدع عكالضربع ع

%عمػػػفعيلالػػػلعع10أر ػػػعبعاألجػػػرعيلػػػ عاالهعمػػػعـعكاليالعلػػػلعالظػػػراعللمجػػػعكلعاالقعصػػػعدمعالمعػػػدالتع عك
%عمفعيلاللعالدراجلعلمللكفعإل عع90اعاألجلكبعأعالدراجلععع ععأجلكبعال رمعفعمععالجهؿع آثعرعهذ

الػػعاعمػػفعخػػبلؿع%لمللػػكفعإلػػ عأثع ػػلعاأل ع60أجػػلكبعالعػػدللؿعالظػػراعإلرعفػػعععالمجػػعكلعاالقعصػػعدمع عكع
%عالعل ػػعلتعاح ػػعاعرلهػػعع مػػععلصػػدرعيػػالهـعمػػفعأقػػكاؿعكأريػػعؿعأثالػػعاععال ػػللع40الرضػػععالميالػػكمع عكع

 %مفعيلاللعالدراجلععفضؿعالذبكرعيل عاإلالعث ع10األ العاع عكع
العيرؼعيلػ ععػأثلرعأجػعللبعالعال ػللعاألجػرللعكيبلقعهػعع(ع عهدرتعالدراجلعإل ع9552دراجلعم مدع)ع -

(ع عكبػعفعمػفع623 عملتعاليلاللعيل عمجمكيلعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعمقػدارهعع)ع عبلؼعال خصللعكا
العػػعلجعالدراجػػلع عأفعالمجػػعالدةعاألجػػرللعالمعمثلػػلعرػػتعإدراؾعالطفػػؿعأالػػهعم  ػػكبعكمق ػػكؿعكمرغػػكبعرلػػهع
لقكمعص عهعالالفجللع عكخصعلصهعاإللجع للععبعلصػبل لع عكالثقػلع ػعلالفسعكالطمػكحع عكلقلػهعالمػرضع

طرابعيبلقلعالطفؿع كالدلهععجيلهعأقؿعصػبل لع عكأقػؿعثقػلع ػعلالفسع عكأقػؿعطمك ػععالالفجتع عكأفعإض
ع 

عالفصؿعالثعالتععععععععععععععععععععععععععع

 العال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كم عالم  ثعاألكؿع:ع

علػػؾعالمػػعدةع-عاإلالجػػعفالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاالهعمػػعـع ػػعلالظـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعمػػفع ػػأالهععأفعع ػػكؿع
 عكهػػتعيمللػػلعالمجعمػػعإلػػ عرػػردعاجعمػػعيتعقػػعدرعيلػػ عالعفعيػػؿعكاالالػػدمعجع جػػهكللعمػػععأرػػرادعع-اليضػػكلل
علهػػػـع عػػػ علصػػػ  كاعأيضػػػعاعرا ػػػدلفععاألطفػػػعؿلبعجػػػبع  فضػػػلهععال بػػػـعالخلقػػػتعكالضػػػ طعالػػػذاعتعالػػػبلـز

عاالجعمػعيتعمػععهػتعإالععػدرلبعاألرػرادع يلػ عمجتكللفعرتعمجعميهـ عرعلعال للعاالجعمعيللع جبعالمفهـك
 عكَعلقػػالهـعللقػػلـعاالجعمعيلػػلعكاليػػعداتعكالعقعللػػدعالمجعمػػعأدكارهػػـعالمجػػعق لللعللبكالػػكاعأيضػػعاعرػػعيللفعرػػتع

لع قلؽعالعكارؽع لفعاألرراد عك لفعالميعللرعكالقكااللفعاالجعمعيلػل عممػععلػتدمععالمجعمعكاليرؼعالجعلدعرتع
عيلػ عكعر لػلعكعيلػلـععيلػـملللع عكهتعيالمجعمعإل عخلؽعالكععمفعالعضعمفعكالعمعجؾعرتع العفعيػؿع ععقػـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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كميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػػ لععجػػلكبعنع(ععنعر ػلخررا ػػدانععرمراهقػػعنععطفػػبلنعكعهػػدؼعإلػػ عإبجػػعبعالفػردع)عاالجعمػعيت
ألدكارعاجعمعيلػػػػلعميلالػػػػل ععمبالػػػػهعمػػػػفعمجػػػػعلرةعجمعيعػػػػػهعكالعكارػػػػؽعاالجعمػػػػعيتعميهػػػػع عكعبجػػػػ هعالطػػػػػع عع

هـعأطػػػراؼعيدلػػػدةعرػػػتعيمللػػػلعالعال ػػػللعاالجعمػػػعيت عكعلجػػػرعلػػػهعاالالػػػدمعجعرػػػتعال لػػػعةعاالجعمعيلػػػل عكعجػػػ
ععاألجػرةع ػبلع ػؾ عبكالهػععالمجعمػععاإلالجػعالتعكالررػعؽعكغلرهػع عإالعأفعأهمهػعكالمدرجلعبعألجرةاالجعمعيللع

 عكالذمععالفردعرتعع ػبلؿع خصػللعالطفػؿعلجػالكاتعيدلػدةعمػفع لععػهععيع ػرعالطفؿاألكؿعالذمعليلشعرلهع
تعععيلػؽع ػعيلـعالفػردعمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعإالهععاليملللعالع ع)ععكلب لدلعع(ع عجملعرتع العاع خصلعه ع

لجػػػلبكفعرػػػتعالمكاقػػػؼعاالجعمعيلػػػلعالمخعلفػػػلعيلػػػ عأجػػػعسعمعلعكقيػػػهعمػػػالهـعالمجعمػػػععالػػػذمعلال ػػػتكفعرلػػػه ع
كع دلػػدعهػػػذاعالمجعمػػػععضػػػمفعاإلطػػػعرعاليػػػعـعلػػػه عكلخعلػػؼعال يػػػدعاالجعمػػػعيتعيػػػفعال يػػػدعالالفجػػػتعللعال ػػػللع

االجعمعيللعمثؿععقجلـعكالصراععاالجعمعيتعرتع ػلفعأفعاالجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع علظكاهرع
ع ال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه

ع ع كلػؿعالفػردعكع عيع رعالعال للعاإلجعمعيللعمفعاليمللعتعاألجعجللعرػ ع لػعةعاإلالجػعفعكعبمػفعأهملعهػععرػ عأالهػعععقػـك
بمػعععجػعيدعععجعمػعي عالػذلعل عكلػهمفعمخلكؽعضيلؼعيعجزعإل ع خصػللعقػعدرةعيلػ عالعفعيػؿعرػ عالم ػلطعكاإل

الفردعيل عاالالعقعؿعمفعاألعبعللػلعالمطلقػلعكااليعمػعدعيلػ عاألخػرلفعكالعمربػزع ػكؿعالػذاتعرػ عالمرا ػؿعاألكلػ عمػفع
 كعيػػدعالعال ػػللعاإلجعمعيلػػلعرػػ عععيمػػر عإلػػ عاالجػػعقبللللعكااليعمػػعدعيلػػ عالػػالفسعي ػػرعالمرا ػػؿعاالرعقعللػػلعمػػفعيمػػر 

يل عدرجلعب لرةعمفعاألهمللعجكااع علالج لعللفردعالفجهعأكع علالج لعللمجعمععرفلهععلعـعرجػـعمر للعالطفكللعكال  عبع
مبلمػػحع خصػػللعالفػػردععكعع ػػبؿعيعداعػػهعكاعجعهععػػهعكقلمػػهعكعالمػػكعملكلػػهعكاجػػعيدادعهعكععفػػعحعقدرعػػهعكععبػػكفعمهعراعػػهع

عمعي عكالكجداال عكرقععلمعععجعهـعكعبعجبعأالمعطهعالجلكبللعكخبللهععألضعنعلع ددعمجعرعالمك عاليقل عكالالفجتعكاإلج
كمػفعثػـعرلبػؿعمالهػععالي ػعدةعاألالدلػلعكجػعلؿعاإليػبلـعع هعمتججعتعالعال للعاإلجعمعيلػلعكاألجػرةعالػالظـعالعيللملػلعدكر

أهملعهععالخعصلع هعع لدعأفعالالظـعالعيللمللععليبعأهـعاألدكارعكأقكاهعععأثلرانعر ع لػعةعاألرػرادعلػذاعل ػرصعالقػعلمكفع
لكفعرلهػػعععكجػػلععدالػػرةعالعفعيػػؿعاإلجعمػػعي عللفػػردعمػػفعجملػػععأرػػرادعالالظػػعـعالعيللمػػتعكخعصػػلعالميلمػػلفعيللهػػععكاليػػعم

يلمػعنعكثقعرػلع ع علميػعللرععع عكالالمكذجعالجلكب عرضػبلنعيػفعأالػهعلعػأثرع ػعلمالهجعالدراجػتعرلػزدادعع عيع عرهـعالقدكةعله
عع علعػعلتعلصػ حعرػردانعمبعمػؿعالالمػكعلػهع خصػلعهكاألدكارعاإلجعمعيللعكض طعالالفسعكالعكرلػؽع ػلفع عجععػهعالغلػرعكع

المملػػػزةعالعػػػػ ععمبالػػػػهعمػػػفعأفعلجػػػػعمععع  لععػػػػهعرػػػ ععكارػػػػؽعمػػػػععالفجػػػهعكمجعميػػػػهعكمػػػػفعثػػػـععع قػػػػؽعأهػػػػداؼعالعال ػػػػللع
كالعال للعاالجعمعيللعهتعاليملللعالعتع كاجطعهععلبعجػبعالالػعسعقكايػدعالجػلكؾعكمالظكمػلعالميعقػداتعاإلجعمعيللع ع

 هععالفردعللبكفعيضكاعرعيبلعرتعمجعمػععميػلفع عرهػتعكجػلللعلالقػؿعالثقعرػلعكال ضػعرةعمػفعكاالعجعهعتعالعتعلعزكدع
( كالعال ػػللع6000جلػػؿعإلػػ عجلػػؿعلبػػتعع فػػظع قػػعاعالمجعميػػعتع عكرجػػـع خصػػلعهعع عكع ػػددعهكلعهػػعع)عالغرا لػػلع ع

إلػػ عذاتععاالجعمعيلػػلعهػػتعيبلقػػلع ػػلفع خصػػلفعأكعأبثػػرعأكعيػػفعيبلقػػلعالفػػردع ػػعلمجعمععأكعيػػفعع كلػػؿعاإلالجػػعف
عيلػػػ عالعفعيػػػؿعاالجعمػػػعيتع ع6004 ععقػػػعدرةعيلػػػ عالفيػػػؿع)عاليرا ػػػتاجعمعيلػػػلع (ع عكهػػػتعيمللػػػلععيلػػػـعكعيلػػػلـععقػػػـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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كعهػػدؼعإلػػ عإبجػػعبعالفػػردعمرا ػػؿع لععػػهعجػػلكبععكميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػػ لعألدكارعاجعمعيلػػلعميلالػػلع ععمبالػػهعمػػفع
( عبمػػػععأالهػػػعع6000عةعاالجعمعيلػػػلع)عاليالػػػعالتع عمجػػػعلرةعجمعيعػػػهعكالعكارػػػؽعميهػػػعع عكعلجػػػرعلػػػهعاإلدمػػػعجعرػػػتعال لػػػ

الممعرجػػػلعالجػػػلكبللعل قػػػكؽعككاج ػػػعتعالمكقػػػععاالجعمػػػعيتع عكلميػػػعللرعالمبعالػػػلعاالجعمعيلػػػلعالمعمثلػػػلعرػػػتعرمكزهػػػعع
عكيبلقعهع 

عقػدععغلػرتعليػدةعأجػ عبعأكلهػعععغلػرعالجػؽعالعال ػللعاالجعمعيلػلعكال خصػللعلؤلطفػعؿعمػفع كالعال ػللعاالجعمعيلػلعاللػـك
طكرععقاللعتعاالعصعؿعالجمعهلرمع عكعغلرعكجعلؿعاالعصعؿعاليعلمللعكجلللعمفعكجعلؿعالعال للعاالجعمعيلػلعخبلؿعع

الجدلدةع عكالعتعصػعرتععالػعرسعالكجػعلؿعاألخػرلع:عبؤلجػرةع عكأكللػعاعاألمػكرع عكالمدرجػلعكالمجعمػعع عكغلػرهـعمػفع
ك علعػػػعلتععلعاعالعيكاطػػػؼعكم ػػػعيرعلهػػػععفعمػػػععأ ػػػكليالػػػتعهػػػذاعأفعاألطفػػػعؿعلعفػػػعيلكعكبػػػبلاعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع ع

ععراجػػععلصػػعلحعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعالػػبلع خصػػللع عبمػػععأفعالجػػعيعتعالطكللػػلعالعػػتعلقضػػلهععالطفػػؿعرػػتعم ػػعهدةع
عقاللعتعاالعصعؿعاليعلمللععجيػؿعمالهػععمصػدراعهعمػععإلمػداد ع علميلكمػعتع عكلعبػكلفعملكلػهعكاعجعهععػهع عكقػدعع كلػهع

ع( 9551ل تاعالذمعلقؼع علبلعأمعـععطكلرعطعقععهعاال دايللع)عأ مدع عإل عمجردعمجعهلؾعجل تع عا

كالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالمجػػعمرةعالعػػتعع ػػبؿعالفػػردعمالػػذعمكلػػد عكعيػػد علل لػػعةعاالجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتع
ـعاليمرلل علمععجلعفعيؿعرلهععمععاحخرلفعرتعأجرعه عكهتعمفعأهـعاليمللعتععأثلرانعيل عاأل العاعرتعمخعلؼعمرا له

لهععمفعدكرعأجعجتعرتعع بلؿع خصػلععهـعكعبعملهػع عكهػتععيػدعإ ػدلعيمللػعتعالػعيلـعالعػتعيػفعطرلقهػععلبعجػبع
األ الػػعاعاليػػعداتعكالعقعللػػدعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـعالجػػعلدةعرػػتع للػػعهـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعليل ػػكفعرلهػػع هتععر لػػلعالفػػردع

عيػػلعالعػػتعلالعقػػ عاللهػػععكعيكلػػد عيلػػ عاألخػػذع يػػعداعهـعكعقعللػػدهـعكعكجلهػػهعكاإل ػػراؼعيلػػ عجػػلكبهعكعلقلالػػهعلغػػلعالجم
كالظػـع لػععهـعكاالجػػعجع لعللمػتثراتعالخعصػلع هػػـعكالرضػعع أ بػعمهـعكالجػػلرعضػمفعاطػعرعالػػذمعلرضػكالهعللكصػػكؿع
إل عاالهداؼعالعتعلتمالكفع هعع  لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع  يكرهـعكل سع معع

عهعكلص حعكا دانعمالهـع)عكلب لدلع( ل جكفع 

ع

بمععكعيعمدعالعال للعاالجعمعيللعيل عكجعلطعكاللعتعرللجللعلع قلؽعقلـعالمجعمععكمثلهعاليللػعع ع لػثعأفعاألطفػعؿع
العليل ػكفعرػػتعرػػراغع عرهػػـعليل ػػكفعرػػتعبالػػؼعاألـعكمػػععأقػػراالهـعكأقػػعر هـعكميلػػلمهـععكغلػػرهـعمػػفعالالػػعسع عكععجػػعع

 ع عالعقػعلهـعمػفعالمالػزؿعإلػ عالمدرجػلع عكرلهػععلعلقػكفعرعكععيػدلعالطعقهػععالالفجػتعكاالجعمػعيتعدالرةععفػعيلـعمػععالعغلػ
مزلػػداعمػػفعالخ ػػراتعكاليػػعداتعكالعكقيػػعتعالجػػلكبللعكالميػػعالتعكالرمػػكزعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـع عكلػػرلعأفعاالعقػػعلهـعمػػفع

ـعالمتججػعتعالعر كلػلع ػدكرعأجعجػتعالمالزؿعإل عالمدرجلعلزلدعمفعاالدمعجهـعرتعالجكعالثقعرتعللمجعمػعع عك هػذاععقػكع
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رتعإبجع هـعقلـعمجعميهعكأ  ععع عجععهـعال كلكجللعكالالفجػللعكاالجعمعيلػلعكالرك لػلع عكالعلخفػ عيللالػععدكرعالمػرأةع
ع( 6000رتعهذ عالمتججعتععلعزكلدهـع علالمعذجعالميررللعكالثقعرللع)عالبالعالتع ع

لعالمغلكطػػلعمػػفعداخػػؿعاألجػػرةععجػػهـع  ػػبؿعب لػػرعرػػتعع ػػكلهعكهالػػععالع ػػدعأفعال ػػلرعإلػػ عأجػػعللبعالعال ػػللعاالجعمعيلػػ
لعػراكحع ػلفعإيطػعاعاألكامػرعكالعلقػلفع عجلكؾعاألطفعؿع عكقعػؿعإ ػدايهـعكمػفعأخطػرعهػذ عاألجػعللبع:عالعجػلطعالػذمع

كالعهدلػػػدعكالعخكلػػػؼع عكاالجػػػعهزااعكاإلذالؿعكاالهمػػػعؿع عك ػػػلفعممػػػععلػػػتدمعإلػػػ عقمػػػععالطفػػػؿع عكقعػػػؿعركحعالم ػػػعدرةع
ععيالد عممععلجيلهعأبثػرعمػلبلعللخضػكعع عكجػهكللعاألالقلػعدعكاإلذيػعفع عأكعع الػتعالعمللػزع عكاألمػرعكالالهػتع عكاإل دا

( عبمععأفعالمدرجلعالضععلهععدكرعرتعالعال للعاالجعمعيللع عكرتععطكلرعاالعجعهعتع6004كالعالعقضع)عالغرا للع ع
عاطاللف الفبرللعكاالجعمعيللاالصلللعكاجعليع هعع لفعأب رعيددعمفعالمكع

ع ػػػػدلعتعاجعمعيلػػػػلعبثلػػػػرةعكمالهػػػػعع:عأالهلػػػػعرعالضػػػػكا طعاالجعمعيلػػػػلعبمػػػػععكعكاجػػػػهعمتججػػػػعتعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع
كاالخبلقلػػلعمثػػؿعالػػدلفعكاألجػػرةع عكالعفبػػؾعاألجػػرمعكالطػػبلؽع عكالعهػػربعمػػفعمجػػتكلللعاألطفػػعؿع عكالفعػػكرعاليػػعطفتع

عفػػعععميػػدؿعالجرلمػػلعكاالال ػػراؼع عكعراجػػععمت ػػراتعكعقلػػصعاليبلقػػلعالكالدلػػهعمػػععاأل الػػعاععكارعلػػدلعلػػدلعاألجػػرةع ع
األمػػفعاالجعمػػعيتعكاإلالجػػعالتع زلػػعدةعميػػدالتعالفقػػرعكال طعلػػلعكالجهػػؿعكال ػػركبع عكخػػركجعالمػػرأةعلليمػػؿع عكعقلػػصع
ال معلػػػعتعاالجعمعيلػػػلع)عالعيلػػػلـع عالصػػػ ل عكاالجػػػبعفع عكالضػػػمعفعاالجعمػػػعيتع(ع عكخػػػركجعالمػػػرأةعلليمػػػؿعكعػػػرؾع

عتعاألجال لػػػعتع عكعراجػػػععالػػػذبعاعاليػػػعطفتعلػػػدلعاألطفػػػعؿعكاالعجػػػع عال ػػػكعاليداكاللػػػلعكاالالطػػػكااعاألطفػػػعؿعمػػػععالمر لػػػ
 عكع ػػػكؿعالمجعمػػػععمػػػفعالثقعرػػػلعالكطاللػػػلعإلػػػ عالثقعرػػػلعكاالبعلػػػعبعكاال عيػػػعدعيػػػفععبػػػكلفعيبلقػػػعتعاجعمعيلػػػلع الػػػعاةعع

الجللزلػػػلعيلػػػ عأهملػػػلعاللغػػػعتعاليكلملػػلع عكجػػػلعدةعالهكلػػػلعالغر لػػػلعيلػػػ عالهكلػػػلعالير لػػػلع عكعصػػػعيدعأهملػػػلعاللغػػػلعاال
الم للػػلع عكعغلػػرعمصػػعدرعغػػرسعالقػػلـعاالجعمعيلػػلع عكجػػطكةعالثقعرػػلعالغر لػػلعيلػػ عالعفبلػػرعالمجعميػػتع عكاالعجػػع ع
الثقعرتعال كعال ربعتعالمعيددةعالجالجلعتع عكال كعاألمربلع عكعأثلرعااليبلالعتعيل عجلكؾعكعصػرؼعاالجػعهبلبتع

 عقلـعاألطفعؿعالمرجخلعلدلهـع عكزلعدةعجطكةعال ربعتعالمعيددةعالجالجػلعتع ع عكععثلرعكجعلؿعاالعصعؿعيللؤلررادع
ع( 6004كعزالدعااليعمعدعيل عالعبالكلكجلععالفعلقلع عكعراجععال عجلعإل عاليمعللعال  رلل)عالجلدع ع

ثعكع بؿعكجعلؿعااليبلـعمصدراعمهمػععكخطلػراعمػفعمصػعدرعثقعرػلعالطفػؿع عكزادعاألمػرععيقلػداعكخطػكرةع يػدع ػدكعع
ثػػكرةعااللبعركاللػػعتع عكاخعػػراععالعلفزلػػكفعكال عجػػكبع عك ػػ بعتعاألالعرالػػتعكالميلكمععلػػلع علػػذاعالع ػػدعأفعالعععيػػعرضع
رجػػعلعهععااليبلملػػلعمػػععرجػػعللعال لػػتعكالمدرجػػلع عكأفعلبػػكفعدكرهػػععمبمػػبلعلػػدكرعال لػػتعكالمدرجػػلع ع عإلضػػعرلعإلػػ ع

عر لػػػلععك ػػػعلعربلزعيلػػػ عاألمهػػػعتعاللػػػكاعتعلعيػػػعملفعمػػػععمجػػػعهمعهععرػػػتععيلػػػلـعأكللػػػعاعاألمػػػكرع علطرلقػػػلعالصػػػ ل لعلل
كبلفللعالكصكؿعإللهـع أجلكبعلطلؼع عاألطفعؿع صكرةعم ع رةع عرال فع  عجلعمعجلعللعيرؼعيل عط ليلعأطفعلالعع

كأفعالقلسعاألثرعالذمعععربهعرجعللالععالعتعع ثهععللؿعالهعرعمفعخبلؿعالبععبعكالمجلػلعكاالذايػلعكالعفلزلػكفعكالمدرجػلع
لػػرعذلػػؾعمػػفعكجػػعلؿعاالعصػػعؿعالمعع ػػلعلالعيػػرؼعالػػكععك جمػػهع عكهػػؿعهػػكعرػػتعاالعجػػع عاإللجػػع تعأـعالع؟عكهػػؿع عكغ
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الجػػلرعيلػػ عالطرلػػؽعالصػػ لحعلع قلػػؽع للػػلعميررلػػلعجػػللملعلؤلطفػػعؿععجػػهـعرػػتععال ػػلعهـع ع مػػععلعفػػؽعمػػععأدكارهػػـع
دكرهػعع  ػبؿعرعيػؿعرعقػدـعللطفػؿععاالجعمعيللعالمعجددةعرتعإطعرعهذاعاليعلـعالمعغلرع عك ع ععتدمعكجعلؿعاإليػبلـ

مضػػمكالععثقعرلػػععمعالػػعغـعال لكلػػلع عكمالجػػجمععمػػعع عجػػعتعالطفػػؿع عكمعطل ععػػهعالمعلػػهع عكهالػػععلػػأعتعالػػدكرعالعبػػعملتع
الجػعلدةعالطفػؿععكمػفعالضػركرمععغللػرعأالمػعطعالعال ػللعاالجعمعيلػلعلجملععمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرػتعإيػدادع

ع( 6004مععمعطل عتعالمجعق ؿع)عالجلدع ععإليدادعأطفعؿعأبثرعقدرةعكعبلفع

بمػػػععأفعمتججػػػعتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلعرػػػتعمجعميالػػػععالير ػػػتععيػػػعالتعمػػػفعع ػػػدلعتعثقعرلػػػلعكاجعمعيلػػػلعكاقعصػػػعدللع
كجلعجػػللعأررزعهػػععالعغلػػراتعاالقعصػػعدللعكالثقعرلػػلعالعػػتعل قػػتع بلػػعفعككظػػعلؼعالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلعاليعملػػلعرػػتع

جػػرةعكالمدرجػػلعكالمجعمػػععالم لػػتع ع لػػثعأصػػع تعهػػذ عالع ػػدلعتعكالعغلػػراتعيمػػؽعمجػػعؿعالضػػ طعاالجعمػػعيتعبعأل
القػػػلـعكالميػػػعللرعاالجعمعيلػػػلعالجػػػعلدةعرػػػتعالمجعمػػػعع ع لػػػثععكاجػػػهعغعل لػػػلعاألجػػػرعكالمتججػػػعتعالعيللملػػػلعكالثقعرلػػػلع

عتعصػػيك عتعرػػتععػػكرلرع لػػعةعطل ػػلعللصػػغعرع عكمػػععالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعأرػػرزتعيػػدةعع ػػكالتعمجػػتعجملػػعع اللػػ
كع كلتعمهعـعالعال للعاالجعمعيللعإل عمتججعتعالمجعمععكالذمعااليبسعاثعر عيل عاألجرةعك علععلتععقلصعدكرهعع ع

( ثـععأفعالعال للعاالجعمعيللعهػتعأ ػدعالطػرؽعالعػتععكصػؿعالعفبلػرعكالجػلكؾعإلػ عمرا ػؿع6001أخرلع)عغ عرمع ع
لعهعالم برةع عكلذاعل دكععأثلرعالعال للعاالجعمعيللععطكر عكلهعععأثلرعب لرعرتعصلعغلعكع بلؿعربرعاإلالجعفعمالذطفكع

ع( 6090يل عالعفبلرع  بؿعيعـعكيل عاإل داعع  بؿعخعصع عمجعالعالعلمبفعإلالبعر عأكععجعهله)عهالعاع ع

 المبحث الثاني :  مفهوم التنشئة االجتماعية. 

يلػـعاالجعمػعع عاالالثر كلكجلػع عيلػـععَ ِظَتعمفهكـعالعال للعاالجعمعيللع عهعمعـعب لرعرتعمخعلػؼعمجػعالتعالميررػلع)ع
الالفس(عكرتعالميعجـعكالقكاملس عرضبلنعيفعاأل  عثعكالدراجعتعاالجعمعيللعكالالفجللعكالعر كلل عكمػععجػالذبر عهالػععالع
ليالػػتعجػػكلعقللػػؿعمػػفعبثلػػرعكغػػلضعمػػفعرػػلض كلبل ظعأالػػهعالعلكجػػدععيرلػػؼعجػػعمععمػػعالععلهػػذ عاليمللػػلعألالهػػععإ ػػدلع

لعالعتعععجـع علالج للعكالعغلرعي رعالزمعفعكالمبعف عرهتعأصبلعيملللعععيلؽع عإلالجعفعرػتعيمللعتعاليلكـعاالجعمعيل
ع جلعقهعاالجعمعيت عكرلمععللتعالمعذجعل يضعمفعهلـعالعال للعاالجعمعيلل

كلػػػرلعيػػػعلـعاالجعمػػػعععاألمرلبػػػتع)ع عرجػػػكالزع(عأفعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػل:عيمللػػػلععيلػػػـععيعمػػػدعيلػػػ عالعقللػػػدعكالم عبػػػعةع
مععاألالمعطعاليقلللعكاليعطفللعكاألخبلقللعيالدعالطفؿعكالرا د عكهتعيملللععهدؼعإل عإدمعجعيالعصرعالثقعرػلععكالعك د

رػػتعالمدرجػػلعكععػػأثرع جمعيػػعتعرػػتعالالجػػؽعال خصػػلل عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعع ػػدأعمػػفعالمػػلبلدعداخػػؿعاألجػػرةعكعجػػعمرع
ع (9544الررعؽع)عمكج ع ع

 أالهععيملللعاجع داؿعالجعالبعال لكلكجتع أ يعدعاجعمعيللعكثقعرللعلعصػ حععكليرؼعأملؿعدكرعبعلـعالعال للعاالجعمعيلل
ع (6002األجعجللعلجلكؾعالفردعرتعالمجعمعع)عللللع ععهتعالمكجهعت
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كلػػػرلعاخػػػػركفعأفعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعهػػػػتعيمللػػػػلعع ػػػػبلؿعالجػػػػلكؾعاإلالجػػػػعالتعللفػػػػردعكأالهػػػػععيمللػػػػلعع كلػػػػؿعالبػػػػعلفع
اليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأرػرادعالمجعمػععمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتععال لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيت عكأالهع

المكاقؼعاالجعمعيللعالمخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمععأالهععيملللعإبجعبعالفػردع
ععاليمللػعتعاالجعمعيلػلعالعػتعلجػعطلعع هػععالكللػدعال  ػرمعالمػزكد  إمبعالػعتعجػلكبللعرطرلػلععثقعرلعالمجعمع عكهتعألضن

أفعلعطػػػكرعكلالمػػػكعالجػػػ لنععكاجعمعيلنػػػعع  لػػػثعلصػػػ حعرػػػتعالالهعلػػػلع خصػػػللعاجعمعيلػػػلععيمػػػؿعكرقػػػععأل بػػػعـعجمعيعهػػػعع
ع( 6002)المهدمع ععكميعللرهععكثقعرعه

العال للعاالجعمعيللع:عهتعاالعقعؿعالطفؿعمفعبعلفع لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتعمػعع
ع( 9543لفع)عميركؼع عاألخرع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عهػػتعيمللػػلععيلػػلـعالطفػػؿعالميعقػػداتعكالقػػلـع مػػععلجيلػػهعمجػػتكالعكيضػػكاعرػػتعالمجعمػػعع)ع ػػعركفع
ع( 9544ك علرفعكجعسع ع

الفػػردعلعركلضػػهعكعبلفػػهعمػػععالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع:ععمثػػؿعالكيػػععمػػفعالضػػغطعاالجعمػػعيتعالػػذمعلمعرجػػهعالمجعمػػععيلػػ ع
يللع عكل دكعالفردعببعلفعغلرعمجعقؿعكجلكبهعللسعجكلعأيعدةعأالععجعالمعذجعمبعج لعخبلؿعمر للعالمالظكملعاالجعمع
ع( 6006الطفكللع)عبكشع ع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عي ػػعرةعيػػفععفعيػػؿعاجعمػػعيتعرػػتعقكايػػدعللعر لػػلعلعلقعهػػععالفػػردعرػػتعمرا ػػؿعيمػػر عالمخعلفػػلعمػػفع
ع( 6091الطفكللعك ع عال لخكخلع)ع فعيكفع ع

االجعمعيلػػلع:عإبجػعبعالفػػردعأالمػػعطعالجػلكؾعالجػػعلدةعرػتعبلفلػػلععمثػػؿعالقػلـعكالميػػعللرعالعػتعلع العهػػععالمجعمػػعع ععالعال ػلل
ع( 6091كعص حعقلمععكميعللرعخعصلع هع)عميكضع ع

لعضحعمفعاليرضعالجع ؽعأفعيملللعالعال للعاالجعمعيللعيملللعميقدةعمع ي ل عععضمفعمفعجهلعبعلالنعع لكلكجلنععلهع
صعكاجػػعيداداعهعالمخعلفػػل عكمػػفعجهػػلعأخػػرلع ػػ بلعمػػفعاليبلقػػعتعكالعفػػعيبلتعاالجعمعيلػػلعالعػػتعع ػػدثععبكلالػػهعالخػػع

داخؿعإطعرعميلفعمفعالميعللرعكالقلـ عكمفعجهلعثعلثػلععفػعيبلنعدلالعملبلنػععمجػعمرناع ػلفعالعال ػللعكالفػردعلػتدمعإلػ عالمػكع
عذاتعالفردععدرلجلنع

ػػػععأفعميظػػػـعالعفجػػػلراتعا لعػػػتععالعكلػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلععالصػػػبعرػػػتعالع لػػػلعبكالهػػػععبمػػػععلعضػػػحعمػػػفعاليػػػرضعألضن
العفعيػػػػػؿعاالجعمػػػػػعيتعالعػػػػػتعلبعجػػػػػبعاألرػػػػػرادعمػػػػػفعخبللهػػػػػعع خصػػػػػلعهـعكلعيلمػػػػػكفعرػػػػػتعالطعقهػػػػػععطرلقػػػػػلعال لػػػػػعةعرػػػػػتع
مجعميهـ كععفػػؽعأغلػػبعالعيرلفػػعتع ػػكؿعالهػػدؼعاألجعجػػتعمػػفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالػػذمعلعمثػػؿعرػػتعع ػػبلؿعالبػػعلفع

عل عبعلفعاجعمعيت ال لكلكجتعكع كللهعإ
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ع
عالعال للعاالجعمعيلل ععأهمللعكأهداؼعكأجعجلعتع:عالم  ثعالثعلثعععععععع

عأهمللعالعال للعاالجعمعيللع:
ع دكعأهمللعالعال للعاالجعمعيللعرتعبكالهععالم ددعكاألجعسعلمجعق ؿعالمجعمعع عرهتعع التعإطعراتعاألملع

ل يدعال ضػعرمعللمجعمػعع عرعلعال ػللعاالجعمعيلػلعكعبكفعلدلهـعالمهعراتعال ضعرللعالعتععيطتعرلمعع يدعا
هتعاليملللعالعتع كاجطعهعععب ؼعقدراتعالفردعكطعقععهع عكعتهلهعالجعثمعرهععكعر د عإل عبلفللععجخلرهعع

(ع عبمػػععلبمػػفعأهملػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع أالهػػععكجػػلللع9549رػػتعخدمػػلعالمجعمػػععكأهدارػػهع)عالمرجػػتع ع
كا عػهعال ضػعرللعيػفعطرلػؽعالقػؿعالقػلـعال ضػعرللعكالثقعرلػلعكاالجعمعيلػلعل قعاعالمجعمععكالم عرظػلعيلػ عث

 عكع قػػػؽعالعكاصػػػؿع ػػػلفعاألجلػػػعؿع عبمػػػععإالهػػػععيمللػػػلعمهمػػػلعألالهػػػعععػػػتدمعإلػػػ ع الػػػعاعمػػػفعجلػػػؿعإلػػػ عجلػػػؿع
االعجعهػػعتعالجػػللملعرػػتعاألرػػرادعكع قػػؽعالالمػػكعال ػػعمؿع عكعبجػػبعالخ ػػراتعكالمهػػعراتعاالجعمعيلػػلعكاللغػػلع

صعؿع لفعأررادعالمجعمعع عكهتعيملللعلعطػكلرعالمهػعراتعكاألجػعللبعالعػتعل ععجهػععالفػردعالعتعهتعأداةعاع
العػػعجعلفلػػدعالمجعمػػعع ع القػكمعكالفيػػعؿعالػػذمعلجع ػػيرعقدراعػهعالذاعلػػلع كقػػدراتعمجعميػػهعرل كلػػهعإلػ عطعقػػلعكا 

ع( 9556ك عخعصعرعالعال للعاالجعمعيللععتدمعإل عالعالمللعال عمللعللمجعمع)عالغزكم ع
 ع9550يعقػؿ ع( عجي عالعال للعاالجعمعيللعالػ عع قلػؽعاألهػداؼعالععللػلع::ععالعال للعاالجعمعيللأهداؼع

ع(ع:9549 عالمرجتع ع9546مطعكعع ع
عمبػػػلفعالفػػػردعمػػػفعالالمػػػكعالمعبعمػػػؿعل خصػػػلعهع عكعفػػػعحعاجػػػعيداداعهع عكطعقععػػػهع عكعالملعهػػػععكعكجلههػػػعع -

 العكجلهعالص لحع 
العبلػػػؼعاالجعمػػػعيتعالمجػػػعمرعمػػػععم لطػػػهعاالجعمػػػعيتع عمجػػػعيدةعالفػػػردعيلػػػ عامػػػعبلؾعالقػػػدرةعيلػػػ ع -

 معيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼعكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجع
  لععهعاالجعمعيللع  بؿععلقعلتعك معجلزعمبلفعالفردعمفعممعرجلعالقلـعالدلالللعكالخلقللعرتع -
  التععراثهعالثقعرت   فعالفردع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتععجعيد عيل ع فظعكع -
بجػع هعقالعيػلع - عزكلدعالفردع علميعرؼعكالعكجلهعتعالعتععصكفعجلكبهعمػفعاالال رارػعتعاالجعمعيلػلع عكا 

 اجعمعيللعكخلقللعكالفجللعلجلكبهعاالجعمعيتع 
 عزكلدعالفردع علقلـعكاليعداتعاالجعمعيللع عكاألالمعطعالجلكبللعمفعخبلؿعالمكاقؼعاالجعمعيللع  -
 عيتعكاالالفيعلتعكاليقلتععللفردع عكالعكازفعاليعطفتعكالمكعال خصللعالمكاعجللمع ع قلؽعالالمكعاالجعم -
 عأبلدعالذاتعاالجعمعيللعللفردعكريعلعهععأثالعاعالمكهعع  -
ع قلػػػؽعالعمعجػػػؾعاالجعمػػػعيتع ػػػلفعمخعلػػػؼعط قػػػعتعالمجعمػػػععكرلععػػػهعاليمرلػػػلع عيػػػفعطرلػػػؽععيمػػػلـع -

 ؼع  رلعتعاحخرلفعرتعالمجعمع العجعمحعكالعجعكمع لفعالالعسع عكعيللـعال قكؽعكاأليعرا
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م عر لعأ بعؿعالفقرعكالضػلعععالالفجػتعكاالجعمػعيتعكالجػلكبتعكالفبػرمعالعػتعليػعالتعمالهػععالمجعمػعع ع -
 يفعطرلؽعالعر للع عكعالمللعركحعاال داععكاليمؿ 

عأجعجلعتعالعال للعاالجعمعيللع:
عالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع أدكارع هػػػعع  ػػػبؿعريػػػعؿعكالػػػعجحعهػػػتعاألجعجػػػلعتعالعػػػتعع ػػػعرطععكررهػػػععلبػػػتععقػػػـك

عكععلخصع مععللتع:
عكرلرع الللع لكلكجللعجللملع:عكعيالتععكرلرعال لللعال لكلكجللعالجللملعللطفػؿعكعمثػؿعاجػعسعجػكهرمع ع -

كذلػػػػؾعألفعيمللػػػػلعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلععبػػػػكفع ػػػػ لعمجػػػػع لللعإذاعبػػػػعفعالطفػػػػؿعميػػػػعبلعأكعميعكهػػػػعع ع
ع عكرلرعبعرلعالكجعلؿعالعتعمفع أاله عععجهلؿعيملللعالعال للعاالجعمعيللعلهذ عالفللعمفعكالمجعمععملـز

 ( 6000الالعسع)عجع رع ع
كجكدعمجعمععللعفعيؿعميهع:عاإلالجػعفعبػعلفعاجعمػعيتعالعلجػعطلععأفعليػلشع ميػزؿعيػفعالجمعيػلع ع -

رهكعمالذعأفعلكلدعلمرع جمعيعتعمخعلفلع عرلالعقؿعمفعجمعيلعإل عأخرلعم ققػعع ػذلؾعإ ػ ععع عجععػهع
ععلمثػػؿعالم ػػلطعالػػذمعلال ػػأعرلػػهعالطفػػؿعاجعمعيلػػععكثقعرلػػعع عك ػػذلؾعع قػػؽعالعال ػػللعالمخعلفػػلع عكالمجعمػػ

االجعمعيلػػلعمػػفعخػػبلؿعالقػػؿعالثقعرػػلعكالم ػػعربلعرػػتععبػػكلفعاليبلقػػعتعمػػععأرػػرادعاخػػرلفع هػػدؼعع قلػػؽع
 ( 6000عمعجؾعالمجعمعع)عيمرع ع

لػػهعارعلع ػػععرػػتععالداريلػػلع:عكهػػتعالػػدارععكالم فػػزعالػػذمعلػػدرعع علالػػعسعإلػػ ععبػػرارعجػػلكؾعميػػلفع قػػؽ -
الجع ؽع عاكعاالهعع لفعلهعأالهعل قؽعلهعهدؼعميلفع عرعلددارععهكعأ دعال ركطعالمطلػكبععكررهػععمػفع
أجؿعع فلزعالفردعيل عالقلعـع علعفعيؿعمععالمجعمعع عكمفعثـعابعجعبعالخ راتعاالجعمعيللعالمعالكيلع

 ( 6003)عالرلع عع ع
للبعالعيعمؿعاالجعمعيتعالجػللـع عكعكجلػهعالمػراهقلفعاإلر عدعكالعكجلهع:عكهكععكجلهعالصغعرعإل عأجع -

كالرا دلفعإل عبلفللعع قلؽعالعفعيؿعاليعـعالالعجحعممععلجهـعرتعع قلؽعيملللعالعال ػللعاالجعمعيلػلع)ع
ع( 6009مكرلشع ع

عالعال للعاالجعمعيلل ع:عخصعلصعالم  ثعالرا ععع
ععبمفعخصعلصعالعال لعاالجعمعيللع مععللتع:

يمللػػلعع ػػبلؿعاجعمػػعيتع عكهػػتعع كلػػؿعاإلالجػػعفعمػػفعبػػعلفع لكلػػكجتع لػػكاالتع ععالعال ػػللعاالجعمعيلػػل -
عممععلجيلهعبعلالععالعضجعع إل عبعلفعإالجعالتعلمعلؾعالمتهبلتعاإلالجعالللعكاالجعمعيللع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلعيمللػػلعأ ػػ عععلل عجػػعتع:عإالهػػععيمللػػلععهػػدؼعإلػػ عإ ػػ عععال عجػػعتعاالجعمعيلػػلع -
ل عجػػلعال لكلكجلػػلع عكال عجػػلعلؤلمػػفع عكال عجػػلعللم  ػػلع عكال عجػػلعللفػػردع عكهػػذ عال عجػػعتعهػػتع:عا

للعقػدلرع عكال عجػلعللميلكمػعتع عكال عجػلعلؤلالعمػعاع عكلجػعيدععل لػلعهػذ عال عجػعتعالالمػكعاالجعمػعيتع
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الجللـعل خصللعالطفؿععكالعال للعاالجعمعيللععل تعهػذ عال عجػعتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتع ع
 ااعبعالتعالمدرجلع عأكعاألجرةع عأكعجمعيلعالررعؽ كيفعطرلؽعمتججععهععجكع

العال للعاالجعمعيللعيملللعدلالعمبللع:عع دثعيفعطرلؽعالعفعيؿع لفعاألرػرادعداخػؿعم ػلطعاجعمػعيتع -
ميػػلفعرلػػعـعخبللهػػععالقػػؿعاألالمػػعطعالجػػلكبللعيػػفعطرلػػؽعمػػععلجػػم عالالمػػكذجعكلبػػكفعالمبل ظػػلعدلػػدفع

لكبللعأمعمػػهعرلعػػأثرع هػػععالفجػػلععكهػػذاعالعػػأثلرعلالعقػػؿعإلػػ عالعال ػػللع ميالػػ عأفعالفػػردعلبل ػػظعالالمػػعذجعالجػػ
عيملللععقمصعكأمعثعؿعللالمعذجع 

ع
عالفصؿعالثعلثععععععععععععععععععععععععع

عالم  ثعاألكؿ:ععمتججعتعالعال للعاالجعمعيلل ععععععععععع
تججػعتعرهالػعؾعالمعالعال للعاالجعمعيلػلعبثجػرةعكمعالكيػلالمتججعتعاالجعمعيللعالعتعع رؼعيل عيملللعع

العقللدللعبؤلجرةعكهػتعأكؿعم ػلطعلعيعمػؿعميػهعالطفػؿعمالػذعكالدعػهع عكالػذمعلعم ػكرعأجعجػعع ػكؿعاألبعكع
األـع عكاألجرةعبعالتعالمتججػلعالعػتععهػلمفعيلػ عيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعألررادهػعع عثػـععقلػصعدكرهػعع

كهػػػتعألضػػػعععيع ػػػرعع ظهػػػكرعمتججػػػعتعاجعمعيلػػػلعجدلػػػدةعأخػػػذتعدكرعاألجػػػرةع عرهالػػػعؾعالمدرجػػػلعكالمجػػػجد
متججػػعتععقللدلػػلع ػػعلالظرعللمتججػػعتعال دلثػػلعالعػػتعال ػػأتعالعلجػػلعالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعكالعقػػدـعالمػػدالتع ع
كرتعمقع ؿعالمتججعتعالعقللدللع عهالػعؾعالمتججػعتعال دلثػلع:عكجػعلؿعاإليػبلـعالعػتععيع ػرعمتججػلعذاتع

الػعاعاالعجعهػعتعكعكجلػهعالػرأمعاليػعـع عريعلللعرعلقلعرتعالعال للعاالجعمعيلػلع عكالعػأثلرعيلػ عاأل ػخعصعك 
كمفعالمتججعتعال دلثلعرتعالعال للعاالجعمعيللععالالكادمعالرلعضللعكالثقعرلػلعكالعػتععجػعقطبعالبثلػرعمػفع
األررادع عكأال أتعخصلصععل غؿعكقتعالفراغع عكعزكلد ع علخ راتعاالجعمعيللع عأمععرلمععلخػصعجمعيػلع

كؾعالفردعكهتعمتججلععقللدللعمفع لثعالال ػتاعألالهػععالععجػلعالررعؽعرهتعمتججلعذاتععأثلرعب لرعرتعجل
يػػػفعط ليػػػلعالفػػػردعاالجعمعيلػػػلععكلبػػػفعاألهعمػػػعـع هػػػععك دراجػػػعهععكال  ػػػثعرػػػتعمػػػدلععأثلرهػػػععيلػػػ عجػػػلكؾع

ع( 9541األطفعؿعاالجعمعيتعهكعأهعمعـع دلثع)ع قتعكاخركفع ع
الذمعليمؿعيل ععال للعاألطفعؿعكهالعؾعالمججدعالذمعليع رعمتججلعاجعمعيللعهعملعرتع لعةعالمجلملفعكع

عيلػػ عيلػػ عقػػلـعاإلجػػبلـع عإلضػػعرلعإلػػ عمتججػػعتعأخػػرلع  عااليػػبلـععالمتججػػعتعالرلعضػػللع عكهػػتععقػػـك
أبمػؿعكجػػهع عكلبػػفعلجػػبعالعيػػعكفعكالعالجػػلؽع لالهػػعع عػػ عالعلبػػكفعهالػػعؾععالػػعقضعرػػتعأهػػدارهععكمضػػعملالهعع

عرلمعععقدمهعللالع للعرتعالمجعمعع 
عم  ثعالثعالتع:عاألجرة العععععععععععععععععععععع

األجرةعهتعالمتججلعاألكل عالمجتكللعيفعالعال للعاالجعمعيللعللطفؿع عرأهملعهػععالععقعصػرعيلػ ععػكرلرع
اال علعجعتعالمعدللعللطفؿ:عبعلغذااعكالبجعاعكالمجبفع ع ؿععمعػدعلعػكرلرعالجكاالػبعاليعطفلػلعكاالجعمعيلػلع

يػػلعمػػفعالقػػكااللفعالعػػتعع ػػددعلػػهعمػػعذاعلأبػػؿع؟عمػػعذاع عرمالذاليكمػلعأظػػعرر عالجػػدعالطفػػؿعالفجػػهعم عصػػراع مجمكع
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للػػ سع؟عكهػػتعالعػػتعع ػػددعاللغػػلعالعػػتعلع ػػدثع هػػععمػػععاحخػػرلفع عكهػػتعالعػػتعلػػهعبلفلػػلعالعي لػػرعيػػفعارالػػهع
كرغ ععػػهع عكع ػػددعلػػهعالمدرجػػلعالعػػتعجػػلعيلـع هػػعع عكال ػػزبعالجلعجػػتعالػػذمعلالعمػػتعإللػػهعرػػتعالمجػػعق ؿع ع

 علرغـعمفعصغرع جمهعع عكمقعراللع علالظـعاألخرلعالجلعجللعكالعر كللعكعيع رعاألجرةعأقكلعالظـعالمجعمعع
 عكعيددعكظعلؼعاألجرةعرمالهععالكظلفلعالعبعثرللعكالكظلفلعاليعطفللع عربلع دعأفععبكفعاألجػرةعكاالقعصعدلل

مصدرعاإل  عععاليعطفتعألفعيدـعاإل  ععععتدمعإل عال كادثعالالفجللعالخطلرةع عكقدععػتدمع ػعلفردعإلػ ع
(ع عرعل رمػػعفعمػػفعاليطػػؼعكال ػػبعلػػتدمعإلػػ عالقلػػؽعكرقػػدافع6000رارػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلع)اليػػزةع عإال 

الثقلعكال يكرع علعيعجلع عكألضعععقكـعاألجرةع علكظلفلعالخلقللع:ع لثعلعيلـعالطفؿعداخؿعاألجرةعالجػلكؾع
ليعمدعيل عالجػكععالخلقتعكلع ربعخصعؿعال جعيلعكاإلقداـعكالصدؽع عأكعالج فعكالرلعاعكالبذبع عكهذا

الخلقػػػتعرػػػتعال لػػػتعالػػػذمعليػػػلشعرلػػػهعالطفػػػؿع عكألضػػػععلؤلجػػػرةعكظلفػػػلعاجعمعيلػػػلع:ع لػػػثعلعػػػزكدعالطفػػػؿع
 علرصػػلدعاألكؿعمػػفعأجػػعللبعالجػػلكؾعاالجعمعيلػػلع ع لػػثعلعلقػػ عالطفػػؿعرػػتعاألجػػرةعدركسعرػػتعالصػػكابع

 عمػععيللػهعمػفعكاج ػعتعكالخطأعكال جفعكالق لحع عكمععلجكزعافعلفيلهعكمععالعلجكزع عكمعلهعمفع قكؽعكع
عكطرؽعالعيعمؿعمععاحخرلفع 

الكظلفلعاليقلللع:عع لرعالدراجعتعأفعالخمسعجالكاتعاألكل عمفع لعةعالطفؿعذاتعاهمللعب لػرةعجػداعرػتعع
المك عاليقلتع عكعزدادعريعلللعاال عبعؾع عحخرلفعيالدمععلعيلـعلغعهعالقكمللع عكليع ػرعقػعدراعيلػ عاالعصػعؿع

ع( 6004 هـع)ع ركخع ع
كالضػػععالكظلفػػلعاالقعصػػعدللع:عرعألجػػرةعع عػػعجعإلػػ عريػػؿعاقعصػػعدمعمبللػػـعإل ػػ عععال عجػػعتعاألجعجػػللع عع

أمػػععيػػفعدكرعاألجػػرةعرػػتعال للػػلعاالجعمعيلػػلع عرلبعجػػبعالطفػػؿعيػػفعطرلػػؽعاألجػػرةعالميػػعللرعاليعمػػلعالعػػتع
العػتععفرضػهععهػتعععفرضهععأالمعطعالثقعرلعالجعلدةعرتعالمجعمعععكلبعجبعألضععالميعللرعالخعصلع عألجػرة

يللػػهع عك ػػذلؾععصػػ حعاألجػػرةع هػػذاعالميالػػ عكجػػلللعالمجعمػػععلل فػػعظعيلػػ عميػػعللر عكيلػػ عمجػػعكلعاألدااع
المالعجبعلعلؾعالميعللرع عبمععكعجعهـعاألجرةعرتعع قلؽعالالمكعالججػمتعكاليقلػتعكاإلالفيػعلتعكاالجعمػعيتع

ل ػػػبعكالعقػػػدلرعلذاعػػػهعليع ػػػرعأجعجػػػلععللطفػػػؿع عكعقرلػػػرعاالرع ػػػعطعاليػػػعطفتع ػػػلفعالطفػػػؿعكأجػػػرعهعك ػػػيكر ع ع
عع( 9531لجبلمعهعالالفجللعكالمك عاليقلتعكاالجعمعيتع)عالجلدع ع

ع
 المبحث الثالث : المدرسة.                

المدرجػػلع عإفعكظلفػػلعالمدرجػػلعالععقػػؼعيالػػدع ػػدكدعالقػػؿعالميػػعرؼعالمكجػػكدةعرػػتع طػػكفعالبعػػبعر جػػبع ع
المععرػتعيمللػلعدمػجعهػذ عالميػعرؼعرػتعأكجػعط المياللػلفع هػعع عكلالظػرعجػكدعدلػكمع"عإلػ عالمدرجػلع أالهػعععكا 

متججلعاجعمعيللععيمؿعيل عع جلطعال لعةعاالجعمعيلػلع عكاخعزالهػععرػتعصػكرةعاكللػلع جػلطلعكرػتعمبػعفع
اخرعلقػكؿع"عدلػكم"عإفعالمدرجػلعهػتعالمدرجػلعهػتعمتججػلعأكجػدهععالمجعمػععإلالجػعزعيمػؿعخػعصع عهػكع

 جػػلالهعع عكعبػػفعكظلفػػلعالمدرجػػلعبمػػععلػػرلع"عبلػػكسع"عرػػتعع كلػػؿعال فػػعظعيلػػ عال لػػعةعاالجعمعيلػػلع عكع
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مجمكيػػلعمػػػفعالقػػلـعالجػػػعهزةعكالمعفػػػؽعيللهػػععاجعمعيلػػػعع عرقػػػدعمعرجػػتعالمدرجػػػلعهػػػذاعالػػدكرعرػػػتعاليصػػػكرع
كععيػػػددعكظػػػعلؼعالمدرجػػػلعكمالهػػػعع(ع6004الكجػػطللعبمػػػععهػػػكعال ػػػعؿعرػػػتعالقػػػرفعالععجػػععي ػػػرع)عكطفػػػلع ع

ع قلػػػؽعأهػػػداؼعكغعلػػػعتعالمجعمػػػععرػػػتعمخعلػػػؼعمجػػػعالتعال لػػػعةعالكظلفػػػلعالجلعجػػػللع:ع لػػػثععجػػػي عإلػػػ ع
كملعدلالهععالجلعجللع عكهتعاداةعالمجعمععرتععكجلػهعالطعقػعتعكالفيعللػعتعالمجعميلػلعال ػكعأهػداؼعمال ػكدةع

عيلػلعالعػتعكم ددةع عكالمدرجلع كصفهعع لقلعكجلطللع لفعاليعلللعكالدكللععجػي علع قلػؽعالغعلػعتعاالجعم
ع( عكمفعأهـعاألدكارعالعتععلي هععالمدرجلعهتع:ع6003عد  ددهععالمجعمعع)عالجل

 العأبلدعيل عالك دةعالقكمللعللمجعمعع ع -
 ضمعفعالك دةعالجلعجللع  -
 الم عرظلعيل ع اللىلعالمجعمعع ع -
 عبرلسعااللدلكلكجلععالجعلدةع  -
 ع قلؽعالك دةعالثقعرللعكالفبرللع  -

لعجػػعتعالعبالكلكجلػػععال دلثػػلعمػػفع:عراللػػلفع عكهالػػعؾعكظلفػػلعاقعصػػعدللعللمدرجػػلع لػػثععجػػي عإلػػ ععل لػػلعا ع
(ع عكع ػػػلرعالدراجػػػعتعالعػػػتعأجرلػػػتعرػػػتعالكاللػػػعتع6004كخ ػػػرااع عكععيلمػػػعاع عكألػػػدعيعملػػػلع)عكطفػػػلع ع

االقعصعدمعليكدعإل ععطػكرعالعيلػلـعرلهػعع%عمفعالجبعالالمكع61 عإل عافعع9526المع دةعاالمربللعيعـع
ع 

إلػػػ عع قلػػػؽعالعكاصػػػؿعكالعجػػػعالسعالثقػػػعرللفعرػػػتعإطػػػعرعكألضػػػععالمدرجػػػلعلهػػػععكظلفػػػلعثقعرلػػػلع لػػػثععجػػػي ع
المجعمػػععالكاجػػعع عكعأخػػذعكظلفػػلعالمدرجػػلعالثقعرلػػلعاهملػػلعمعزالػػدةعكمل ػػلعبلمػػععازدادتع ػػدةعالعالعقضػػعتع

(عع6006الثقعرلػػػػػلعكاالجعمعيلػػػػػلع ػػػػػلفعالثقعرػػػػػعتعالفريللالقعلمػػػػػلعرػػػػػتعإطػػػػػعرعالمجعمػػػػػععالكا ػػػػػدع)عر ػػػػػكافع ع
كالجغرارلػلع عكهػتعالعالعقضػعتعالعػتعلمبػفعافعع ػبؿعيعمػؿعبػ حعليلػؽععبعلعالعقضعتعاالجعمعيللعكاليرقلل

عع قلؽعك دةعالمجعمععالجلعجللع عكعكاصلهعالثقعرتع عكعفعيلهعاالقعصعدمع 
عكرتعمجعؿعالعال للعاالجعمعيللع:ععجي عالمدرجلعإل عع قلؽعمععللتع:

 عرعالجفع يملللعالعال للعاالجعمعيللعكالعر كللعكاالخبلقللعلؤلطفعؿعكصغعدكرهععرت -
ع عكالعبالكلكجلععال دلثلع  -  عطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلـك
 القؿعالثقعرلعك قعتهععرتعالجلؿعال علتعكعالعقلهععلبلجلعؿعالقعدملع  -
 ( 6003عطكلرعقدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ )عالجلد ع -
 لعمفعالمجعمععمفعجلؿعإل عجلؿ عالقؿعالثقعر -
 عزكلدعالمجعمعع علم ديلفعكالمجددلفع للمدرجلعكظلفلعجلعجللع  -
 للمدرجلعكظلفلعاقعصعدلكع  -
 ( 6009للمدرجلعكظلفلعاالالعقعاعاالجعمعيت )عي دعالر مف ع -
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لعلملػذعكلرلعإ راهلـعالعصػرعإفععػكرلرع للػلعاجعمعيلػلعأبثػرعإعزاالػععمػفعال للػلعالخعرجلػلع علػتثرعرػتععال ػللعا
(ع عكالمدرجػػلععيػػدع9555كعبػػكلفع خصػػللععبكلالػػععلمبالػػهعمػػفعالعفعيػػؿعكالعبلػػؼعمػػععالمجعمػػعع)عالعصػػر ع

ع إيػدادعع المتججلعالثعالللع يدعاألجرةعالمخكلػلع كظلفػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعلبلطفػعؿعكالالع ػللع ع لػثععقػـك
راطهـعرػػتعالمجعمػػعع عكعجػػي عاألجلػػعؿعالجدلػػدةعرك لػػععكميررلػػععكجػػلكبلععك ػػداللععكأخبلقلػػععكمهاللػػععمػػفعإالخػػ

لع قلػػؽعالعر لػػلعالفاللػػلع عكالعر لػػلعال داللػػلع عكالعر لػػلعاالخبلقلػػلعكالرك لػػلع عكالعر لػػلعاالجعمعيلػػلع عكع قلػػؽع
ع(ع9534الميررتع)عدلكمع عالالمكع

ع
عالم  ثعالرا عع:عالمتججعتعاإليبلمللع ععععععععععععع

كجعلؿعالعر كللع ع لثععقدـعمكادعيلملػلعكثقعرلػلعإفعكجعلؿعاإليبلـعرتعاليصرعال دلثععيع رعمفعاهـعال
معالكيػػػلعمػػػفعخػػػبلؿعالمجػػػرحعكالعلفزلػػػكفعكاالذايػػػلعالمرللػػػلعكالمجػػػمكيلعكالصػػػ ؼعكالمجػػػبلتعالمخعلفػػػلع ع
كليلهػػعععيع ػػرعمػػفعالكجػػعلؿعالع ركلػػلعال ػػلقلع عرهػػتععجػػذبعالالػػعسعرػػتعمخعلػػؼعااليمػػعرعكمػػفعالجالجػػلفع ع

دلملع عكمفعادكاتعالالهكضع علمجعميعتعثقعرلعع عبمععاالهعععمععزعكهتعاداةعهعملعمفعادكاتعالعر للعالمجع
 ملزاتعالعععكاررعرتعغلرهععمفعكجعلطعالثقعرلعاألخرلع ع لثعأالهععجػرليلعاالجػعجع لعلال ػرعالمجػعجداتع
رػػبعمجػػعؿعاليلػػـعكالميررػػلعكالعط لػػؽع عكجػػرليلعالال ػػرعلهػػعع عكقػػدعمبالهػػععمػػفعذلػػؾعايعمعدهػػععأجعجػػععيلػػ ع

ع لقععهعرتعمجعلهع يلـعال دلثعكعطال
كلقصدع كجػعلؿعاإليػبلـعال ػدلثعهالػععالمتججػعتعاالهللػلعال بكملػلعكالرجػمللعكغلػرعالرجػمللعالعػتععال ػرع
الثقعرػػػلع عكعيػػػرؼعاألرػػػرادع ػػػعلعراثعقدلمػػػهعك دلثػػػهع عكعيالػػػتع ػػػعلالكا تعالعر كلػػػلع هػػػدؼععبلػػػؼعالفػػػردعمػػػعع

جعمعيللع عكعيع رعكجػعلؿعااليػبلـعيالصرعأجعجتعكمفعيالعصرعالعال للعاالالجمعيلعالم لللع عإذعليع رع
مػفعأهػـعالمتججػػعتعاالجعمعيلػلعكالثقعرلػػلعكأخطرهػععرػػتعيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػػلعمػفعخػػبلؿعمػععع ملػػهع
مػػػفعملػػػزاتعجذا ػػػلعكمػػػتثراتعرعيلػػػلع عك مػػػععععضػػػمالهعمػػػفعميلكمػػػعتعكخ ػػػراتعكجػػػلكبلعتععقػػػدمهعع طرلقػػػلع

عمغرللعكلبمفعدكرهععرتعالعال للعاالجعمعيللعمفعخبلؿع:
 عقدـعللفردعأصكؿعالميعرؼعكالص لعكاحدابعكاالخبلؽعكاال جعسع علمجعمععكال لعةع  -
 عقكـع مهملعالعيللـعهدرهععاجعمعيتع عككظلفلعاجعمعيللع عكعجي علخلؽعمجعمععمعيعكفعمع عب  -
 عجهـعرتعالمكعالقلـعاالجعمعيللعلدلعاالطفعؿع  -
 عجهـعرتع عجععهعللعخلؿعكالميررلعكجيلعاإلطبلعع  -
ال ػػداثعالم للػػلعكالدكللػػلعمػػفعخػػبلؿعال ػػراتعاألخ ػػعرعكاالػػكاععال ػػرامجعالمعالكيػػلع عك ػػذلؾععقػػدـععقػػدلـعا -

 للال عللعالعررلهعكالعثقلؼعكااليبلـعع 
 عيلـعالطفؿعبلؼعللاجهعالم ببلتعرتع لععهع  -
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( عكهالػعع6095عالمللعالالع للعيقللععكيعطفلععكاجعمعيلػععكخلقلػععككجػلللعمػفعكجػعلؿعثقػعرعهـع)عغػعمع ع -
ل عضركرةعاالهعمعـع كجعلؿعاإليبلـعكاليمؿعيل ععكظلفيعع فعيلللع عك مععلعالعجبعمععمرا ؿعال لرعإ

عالمكعاالطفعؿعالذلفععكجهعإللهـع عكعل تع عجععهـعكا علعجععهـع عكع بؿع خصلععهـع 
عالم  ثعالخعمسع:عالمتججعتعالدلالللع ععععععععععععععع

كارعالمخعلفػلعألرػرادعاألجػرةعرػتعاأليعالػعاع أطفػعلهـع مععأفعالدلفعلرجـعأطراعيعمػلعكاضػ لعرػتععكجلػهعاألد
كعال لعهـع طرلقلعجللملع عرإفععأثلرعهذ عالمتججلعلعـع  ػبؿععرابمػتععػعرلختعأكع  ػبؿعمقصػكدع عكجلػهع
الالع ػػػللفع عكهػػػكععػػػأثلرعأب ػػػرعمػػػفعالمتججػػػعتعاالخػػػرلعللعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع عكخعصػػػلعرػػػتعالمجعميػػػعتع

بؿعالععثلراتعالمخعلفلعرتعاالجرةعكالمدرجلعكرتعال عرععكرتعاإليبلـعاإلجبلمللع علفكؽعالمتججلعالدلالللع
(ع عكلػػأعتعهػػذاعالػػدكرعمػػفعالمجػػعجدعكالبالػػعلسع9555 عجػػكااعبػػعفعالعػػأثلرعأجعجػػلععأكعثعالكلػػعع)عال ػػعرثتع ع

كمخعلؼعدكرعالي عدةعكمععلرع طع هععمفعمتججعتعأكعأ خعصعليلمكفعاألجسعالدلالللع عكمػععلعيلػؽع هػعع
عمعيللعاقعصػعدللعععرلخلػلعثقعرلػلعإالجػعالللع ع لػثعععملػزعالمجػعجدعكالبالػعلسع مبعالػلعيظلمػلعمفعأربعرعاج

)عإ ػراشعرتع لعةعالدكؿعالير للع عالفعالدلفعلتدمعرتعالمجعميػعتعاإلالجػعالللعدكراعب لػراعرػتع لػعةعالالػعسع
ع(ع 9554 ع

الػدلفعلػدخؿعرػتعالػالهجععبمععرتعاليعلـعاإلجبلمتعلظهرعدكرعالمتججعتعالدلالللعرتعالعر للع كضكحعلبكف
االجعمعيتعللمجلـع عكغعل ععمعععبػكفعالمتججػعتعاالجعمعيلػلعاألخػرلعبعلمدرجػلعكاألجػرةعكاإليػبلـعمقلػدةع
 مػػعععلقالػػهعالمتججػػعتعمػػفععيػػعللـعالػػدلفعرػػبلعع ػػذعيالهػػعع عكلمبػػفعالقػػكؿعافعدكرعالي ػػعدةععيمػػؿعيلػػ ععيلػػلـع

الفػػردع إطػػػعرعجػػلكبتعميلػػػعرمعرلػػعـععك لػػػدعالجػػػلكؾععالفػػردعكالجمعيػػػلعالعيػػعللـعكالميػػػعللرعالدلاللػػلعالعػػػتععمػػػد
( أمػععيػفعدكرعالمتججػلعالدلاللػلعرػتعيمللػلع6090كعرجملعالعيػعللـعالدلاللػلعإلػ عجػلكؾعيملػتع)عاليعلػدع ع

عالعال للعاالجعمعيللعللفردعرلبـعمفعخبلؿ:
-  
 المجعمع عيللـعالفردعكالجمعيلعالعيعللـعالدلالللعالعتعع بـعالجلكؾعممععلتدمعإل عجيعدةعالفردعكع -
 إمدادعالفردع إطعرعجلكبتعالع ععمفععيعللـعدلالهع  -
عالملػػلعالضػػملرعيالػػدعالفػػردعكالجمعيػػلع عكعكيلػػلعالجػػلكؾعاالجعمػػعيتعكالعقرلػػبع ػػلفعمخعلػػؼعالط قػػعتع -

 االجعمعيللع 
العرغلبعكالعرهلبعكالديكةعإل عالجػلكؾعال جػفعطميػععرػتعالثػكابع عكاال عيػعدعيػفعالجػلكؾعالمال ػرؼع -

 عجال ععلليقعب 
الجلدةعكاالر عدعاليملتع)عغعمع عديكةعإل عالم عربلعرتععالمللعالمجعمععكيرضعالالمعذجعالجلكبللعال -

ع(6095
عالم  ثعالجعدسع:عاألقراف ععععععععععععععع
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عجمعيلعاألقرافع:
عالظػػلـعاجعمػػعيتععلقػػعلتعرػػتعغعلػػبعاأل لػػعفعلال ػػأع ػػدارععال عجػػلعاالجعمعيلػػلعللفػػردعرلجػػعطلععالعي لػػرع

بػػعر ع عكلػػتدمعالػػدكرعاالجعمػػعيتعالػػذمعلعالعجػػبعميػػهع عك هػػذاععػػتدمعجمعيػػلعيػفع خصػػلعهعكل ػػرزعأر
(ع عهػذ ع9544مجمكيػلعمػفعالكظػعلؼعال ػكعأررادهػعع عكقػدعلخػصع عمػدعي ػدعالجػبلـعزهػرافع)الررعؽع

عالكظعلؼعرتعاليالعصرعالععلللع:
بجػػػع هعالمػػػطعال خصػػػللعالجمعيلػػػلع عكالػػػدكرعاالجعمػػػعيتع ع - عالملػػػلع خصػػػللعالفػػػردع صػػػفلعيعمػػػلع عكا 

 ال يكرعالجمعيتع كع
مجػػعيدةعالفػػردعيلػػ عالالمػػكعالججػػمتعالجػػكمع عيػػفعطرلػػؽعإقعمػػلعرػػرصعممعرجػػلعالال ػػعطعالرلعضػػتع ع -

كالمجػػػػعيدةعيلػػػػ عالالمػػػػكعاليقلػػػػتعكالميررػػػػتع عمػػػػفعخػػػػبلؿعممعرجػػػػلعالهكلػػػػعتعكالمجػػػػعيدةعيلػػػػ عالالمػػػػكع
 اإلالفيعلتعمفعخبلؿعالمجعالدةعاإلالفيعلللع عكالمكعاليبلقعتعاليعطفللع 

ميػػعللرعاجعمعيلػػلعميلالػػلع عكعالملػػلعال جعجػػللعكالالقػػدعال ػػكع يػػضعالميػػعللرعاالجعمعيلػػلععبػػكلفعك لػػكرةع -
 للجلكؾ 

 عهلللعالظركؼعالالفجللعكاالجعمعيللعلعمبفعالفردعمفعأدااعاألدكارعاالجعمعيللعالجدلدةعمثؿعالقلعدةع  -
 عالمللعالكالاعاالجعمعيتعرتععهلللعالفردعكع ضلر عيل عالمالعرجلعمععجمعيعتع  -
عهػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلعإزااعالبثلػػرعمػػفعمكضػػكيعتعال للػػلعاالجعمعيلػػلعالم لطػػلععبعلخلطػػلع الػػعاعاعج -

  االجعمعيللع عكالميعمللعاالجعمعيللع
عالملػػلعمجمكيػػلعمػػفعالجػػمعتعال خصػػللعالمهمػػلع ع علالجػػ لعللفػػردع:االجػػعقبلؿعالػػذاعت عكااليعمػػعدعيلػػ ع -

 الالفسع عكاالجعمعععلآلخرلفع 
يملللعالعجرلبعكالعدرلبعيل عاألدكارعاالجعمعيلػلعالجدلػدةع عكيلػ عع الػتعععلحعالفرصلعللفردعكالقلعـع  -

 الجلكؾعالجلد 
ع كظلفػػػلعالعصػػػ لحعكالعقػػػكلـعللجػػػلكؾعالمعطػػػرؼع عكالمال ػػػرؼعألررادهػػػععمػػػفعخػػػبلؿع:عالالقػػػعشع ع - عقػػػـك

 عكال كارع عكالالقدعال رع 
ع عجػعدراؾعإ  ععع عجعتعالفػردعالالفجػللعكاالجعمعيلػلع عب عجػلعالفػردعلئلالعمػعاع عكالمي - لكمػعتع عكعقػـك

بمػػعؿعمػػععيجػػزتعاألجػػرةعكعالمردجػػلعيػػفعع قلقػػهع عبإمػػدادع الػػالقصعال عصػػؿعرػػتع خصػػللعالفػػردع عكا 
ع( 6091الفردع علثقعرلعاالجعمعيللع كؿعاليدلدعمفعالقضعلععاالجعمعيللعالمطرك لع)عمص عحع ع

ع:عالالععلجعكالعكصلعتع عالم  ثعالجع ععععععععععععععععععع

الجعمعيللعهتعيملللعع بلؿعالجلكؾعاإلالجعالتعللفردعكأالهععيملللعع كلؿعالبػعلفعال لكلػكجتعإلػ عبػعلفعأفعالعال للعاعع
اجعمعيت عكأالهععاليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأررادعالمجعمععمفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتعالمكاقػؼعاالجعمعيلػلع
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أالهععيملللعإبجعبعالفردعثقعرلعالمجعمع عكهتععالمخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمع
ععاليمللعتعاالجعمعيللعالعتعلجعطلعع هععالكللدعال  رمعالمزكدع إمبعالعتعجلكبللعرطرللعأفعلعطكرعكلالمكعالجػ لنعع ألضن
كاجعمعيلنػػػعع  لػػػثعلصػػػ حعرػػػتعالالهعلػػػلع خصػػػللعاجعمعيلػػػلععيمػػػؿعكرقػػػععأل بػػػعـعجمعيعهػػػععكميعللرهػػػععكثقعرعهػػػع كلرلع

عيل عالعفعيؿعاالجعمػعيت عكعهػدؼعإلػ عإبجػعبعالفػردعاخركفعأفعا لعال للعاالجعمعيللعيملللععيلـعكعيللـعكعر للععقـك
جلكبنععكميػعللرعكاعجعهػعتعمالعجػ لعألدكارعاجعمعيلػلعميلالػل ععمبالػهعمػفعمجػعلرةعجمعيعػهعكالعكارػؽعاالجعمػعيتعميهػع ع

عل كعبج هعالطع ععاالجعمعيتعكعلجرعلهعاالالدمعجعرتعال لعةعاالجعمعيل

(عأفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالعػػتعيػػفعطرلقهػػععلكجػػهعالطفػػؿعبػػتعلجػػلرعيلػػ ععClausenلػػرلع)عبلػػكزلفعكع
الهػػجع لػػعةعأجػػرعهعكالجمعيػػعتعاالجعمعيلػػلعاألخػػرلعالعػػتعلجػػبعأفعلالعمػػتعإللهػػععكلجػػلؾعرػػتعغمعرهػػعع صػػكرةعمبللمػػل ع

عكجػػدلرناع ػػدكرعالرا ػػدعالالعضػػجع هالػػعؾعمتججػػعتعللعال ػػللعاالجعمعيلػػلعلهػػععدكرع عكعكذلػػؾعبػػتعلصػػ حعرػػتعالالهعلػػلعمػػتهبلن
ب لرعرتعيملللعالعال للعكمالهعع:عالمدرجلع عكاألجرةع عكالمتججلعالدلالللع عكالمتججػعتعااليبلملػلع عكمجعمػععالررػعؽع
 عكالع ؾعأفعلهععأدكارعب لرةعككاض لعرتعيملللعالعال للعاالجعمعيللع عكالع دعمفعاليالعلػلعكالريعلػلع عكالعربلػزعيلػ ع

هػػػععرػػػتعالمجعمػػػعع عكالعجػػػلمععالمكجػػػهعال ػػػكعاألطفػػػعؿع عرػػػتعظػػػؿعالمػػػتثراتعالثقعرلػػػلعالجدلػػػدع عكالغػػػزكعكاالالفعػػػعحعأدكارع
عااليبلمتعكالعبالكلكجتعكالذمعلهددعالقلـعكالهكللعكاليقلدةعكاليعداتعكالعقعللدع 

عكعكصتعال ع ثلع مععللتع:ع

 للمجعميعتعالير للع عالعأبلدعيل عالهكللعالير للعكاإلجبلملل -
  عرهععالل اللعاألجعجللعرتع الللعالمجعمعع عكضركرةعريعللعاألمكملعكالطفكللع همللعاألجرةع أيعأ -
 العربلزعيل عالجعالبعالدلالتعكالرك تعكا عراـعالقلـعالرك للع عكالعمجؾع علمثؿعاليللعع  -
 االهعمعـع ال رعالثقعرلعالكطالللعكالقكمللعكعيملمهعع  -
ضػػركرةععال ػػللعالفػػردععال ػػللعمعبعملػػلع عرك لػػععكججػػملععكالفجػػلععكيقللػػعععرػػتعمجػػعؿعالعر لػػلعكالعيلػػلـعيلػػ عالعربلػػز -

كاجعمعيلػعع عكأفععرعبػزعاليمللػلعالعر كلػػلعيلػ عم ػدأعاإللمػػعفع ػعهللعكأصػعللعاألمػلعالير لػػلع عكقػدرعهععيلػ عالعجدلػػدع
 كاإل داعع 

علعجععهػػػعع عكعرجػػػلخعضػػػركرةعامػػػعبلؾعالعبالكلكجلػػػععكالقلهػػػععكعطكلرهػػػععكعكظلفهػػػععلع قلػػػؽعمصػػػل لعاألمػػػلعكعل لػػػلعا  -
 المالهجعاليلمتعرتعالعفبلر 

إيػػػعدةعالالظػػػرعرػػػتعبعرػػػلعالمالػػػعهجعالعيللملػػػلعيلػػػ عبعرػػػلعالمجػػػعكلعتعكصػػػلعغعهعع عل ػػػبؿعالػػػذمعلرجػػػخعقػػػلـعكمثػػػؿع -
 كأخبلقلعتعاألملع 

يعدةعصلعغعهع  بؿعلعفؽعمععالثقعرلعكال ضعرةعالير للعكاإلجبلمللع  -  اجعليعبعالعدرؽعالثقعرتعاليعلمتعكا 
عأجعللبعالعيللـع  بؿعلعبلاـعمععالعطكراتعاليعلمللعضركرةعالعمالععمالهع عطكلرع -
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عالمراجعع:ع

(ع عالخدمػػلعاالجعمعيلػػلعرػػتعمجػػعؿعالجػػبعفعكاألجػػرةع عدارعالميررػػلع9551أ مػػدع عم مػػدعمصػػطف )عع-9
عالجعميللع عاالجبالدرللع ع

ع عكجعع عكفعكللر)عع-6  ععرجملعيلتعالزغؿع عدارعع( عالعال للعاالجعمعيللع يدعالطفكلل9546أكرلقؿع ـر
عالفبرعللال رع عيمعفع 

(ع عالعكارػػػؽعال خصػػػتعكاالجعمػػػعيتعلػػػدلعاألطفػػػعؿعالم ػػػركملفع9552 لػػػكمت عيكاطػػػؼعي ػػػد ع)عع-1
 عميهػػػدعالدراجػػػعتعاليللػػػععللطفكلػػػلع عكغلػػػرعالم ػػػركملفعمػػػفعالريعلػػػلعاالجعمعيلػػػلع عرجػػػعللعمعججػػػعلرع

 جعميلعيلفع مسع عمصر 

(ع عاالعجعهػعتعالكالدلػلعكأثرهػععرػتععالملػلعالعفبلػرعاإل ػدايتع عرجػعللع9551 معدع عهدلعمصطف )عع-4
  معججعلرعغلرعمال كرةع عميهدعالدراجعتعكال  كثعالعر كللع عجعميلعالقعهرةع عمصرع

 (ع عم عدلاعالعر للع عمط يلعجعميلع يدادع 9541 قتع عأ مدعكاخركفع)عع-1
 عم ػػكراتعدارعع6لعأ مػػدع جػػفعالػػر لـع عط(ع عالمدرجػػلعكالمجعمػػعع ععرجمػػ9534دلػػكمع عجػػكفع)عع-2

 مبع لعال لعةع عل العف 

(ع عالعر لػػػلعكالمجعمػػػعع:عدراجػػػلعرػػػتعيلػػػـعاجعمػػػعععالعر لػػػلع ع6006ر ػػػكافع ع جػػػلفعي ػػػدعال ملػػػدع)عع-2
ع3المبعبعالير تعال دلثع عمصر 

ع(ع عيلـعاالجعمعععالمدرجتع عمتججلع هعبعالجعميللع عاالجبالدرللع 6003الجلدع عطعرؽع)عع-3

(ع عاليكلمػػػلعكعأثلرهػػػععيلػػػ عدكرعاألجػػػرةعرػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع:ع6004الجػػػلدع عرعطمػػػلعاليلػػػكمع)ع-4
ع دراجػػلعمط قػػلعيلػػ عيلالػػلعمػػفعطػػبلبعجعميػػلعال  ػػرلفع عجعميػػلعال  ػػرلفع عبللػػلعاحدابع عقجػػـعاليلػػـك

عاالجعمعيللع 

ال ػػلخكخلع عدارعالفبػػرعع(ع عاألجػػسعالالفجػػللعللالمػػكعمػػفعالطفكلػػلعإلػػ 9031الجػػلدع عرػػتادعال هػػتع)ععع-5
ع ع4الير تع عط

(ع عيلـعاالجعمعععالعر ػكمع عدارعاليلػـعللال ػرعكالعكزلػعع عالجزالػرع6004 ركخع عصبلحعالدلفع)عع-ع90
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ع(ع عيلـعالالفسعالعر كمع عدارعاليلـعللمبلللفع 9550يعقؿع عرعخرع)عع-99

جعمعيلػػلعكيبلقعهػػعع علجػػلكؾع(ع عأجػػعللبعالعال ػػللعاال6009ي ػػدعال فػػلظع عيػػزتعمػػرزكؼعرهػػلـع)عع-96
عاإلال رارتع:عدراجلعملداالللعرتعإ دلعالمالعطؽعالي كالللعلمدلالكعأجلكطع عمصر 

(ع عيلػػػػػـعاجعمػػػػػعععالمدرجػػػػػلع عدارعالميررػػػػػلعالجعميلػػػػػلع ع6009ي ػػػػػدعالػػػػػر مفع عي ػػػػػداهللعم مػػػػػدع)ع-91
عاالجبالدرللع 

عـعالميررلع عالقعهرةع عمصر (ع عيلـعالالفسعالدلالتع عدارعيعل9551ي دعاليزلزع عمكج عر عدع)عع-94
ع(ع عالعال للعاالجعمعيللعالرلفللع لفعالمعضتعكال عضرعرتعجكرلعع 6004يدكافع عجكجفع)ع

(ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالجػػلكؾعاإلال رارػػتعلعلملػػذعالمدرجػػلعالثعالكلػػلع ع6001يػػعمرع عمصػػ عحع)عع-91
ع ع9الجزالرع عدارعاألملع عط

 عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكع ػػدلعتعاليكلمػػلعرػػتعالمجعمػػععالير ػػتع عع(6004اليرا ػػتع عي ػػدعالقػػعدرع)عع-92
ع ع5مجللعالطفكللع عاليددع

ع(ع عاإلر عدعاألجرمعكالظرلععهعكأجعلل هع عدارعالثقعرلع عاألردف 6000اليزةع عجيلدعال ف)عع-93

 عبع(ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتعالمػػكعالعفبلػػرعاإل ػػدايتعلػػدلعال ػػ6090اليعلػػدع عهالػػعاع)عع-94
اليعلمللع ع رالعمجعالدبعكرا ععرتعاحدابع عقجـعيلـع st.clemantsالجكرمع عأطرك لعدبعكرا ع عجعميلع

عاالجعمععع 

علعاليملللع عدارعالالهضلعالير للعيصمتع عإ راهلـعكاخركفع)عالعر لع-95

العكزلػػعع ع(ع عالطفػؿعكاألجػػرةعكالمجعمػػعع عدارعالهالػعاعللال ػػرعكع6000اليالػعالتع ع الػػعفعي دال ملػػدع)عع-60
عمطع ععاألكزع عاألردف 

:عدكرعكجػػػػعلؿعاإليػػػػبلـعرػػػػتع(ع عكجػػػػعلؿعاإليػػػػبلـعكالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع6095غػػػػعمع عرعطمػػػػلع)عع-69
 . http;//www.ahewar.orgالعال للعاالجعمعيللع عال كارعالمعمدفع ع

ع(ع ععطكرعالجلطلعاأل كللعرتعاألجرةعالير للع عجكرلل 9551غر كؿع عجبلؿع)عع-66
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المجعمػععالير ػتع عع(ع عالعال للعاالجعمعيللعكع دلعتعاليكلملعرػت6004لغرال لع عرلصؿعم مدع)عاع-61
ع 5مجللعالطفكلل عاليددع

(ع عاإلدارةعاليعمػػلعكدكرعالمتججػػعتعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعرػػتععطكرهػػعع ع9556الغػزكمع عرهمػػتع)عع-64
عجعميلعالجزالرع 

الجعمعيلػػلعرػػتعاألجػػرةعالجزالرلػػلعكدكرهػػععرػػتعضػػكاع(ع عأجػػعللبعالعال ػػللعا6094ةع عجػػيلدم)عررلػػدع-61
ع 9 عاليددعع3األ داثع عالمجللعاألردالللعلليلكـعاالجعمعيللع عالمجلدع

(ع عاالعجعهػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلعكيبلقعهػػػعع6000البعػػػعالتع عرعطمػػػلعالمالعصػػػرع)عع-62
ع مخعكؼعالذاتعلدلعاألطفعؿع عدارعال ركؽع عيمعفع عاألردف ع

ع  لركتعع(ع عرتعاجعمعيلعتعالعر للع عدارعالالهضلعالير للع 9549المرجتع عجر عفعماللرع)عع-63

(ع عإدراؾعالق ػػػكؿعكالػػػررضعالكالػػػدمعكيبلقعػػػهع علصػػػبل لعالالفجػػػللع9552مخلمػػػرع عيمػػػعدعم مػػػدع)عع-64
)عراالػػـ(ع علطػػبلبعالجعميػػلع عمجلػػلعدراجػػعتعالفجػػللع عالصػػعدرةعيػػفعرا طػػلعاالخصػػعلللفعالالفجػػللفع

  06لدعالجعدسع عاليدد المج

 (ع عالعال للعكالع كالتعاالجعمعيللعرتعجكرللع عجكرلع 9545ميطتع عأمؿع)عع-65
(عع9551مبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمع عكعاالع عدعالدكلتعللكالدللع عكجميللععالظػلـعاألجػرةع )عع-10

 "عم ببلتعال  عبعرتعجكرلعع"ع عجكرلع 
 عمط يػلعيػعمرعللال ػرعكالعكزلػعع عيمػعفع عع1العر لػلع عطع(ع عأجػس9555العصرع عإ راهلـع)عع-19

 األردف 
(ع عاالخعبلرعتعالكالدللعرتعالعال للعاالجعمعيلػلعكيبلقعهػعع ػ يضع9541اليلملع عم مدعم مدع)عع-16

الجػػمعتعال خصػػللعلػػدلعاأل الػػعاع عرجػػعللعدبعػػكرا عغلػػرعمال ػػكرةع عميهػػدعالدراجػػعتعاليللػػععللطفكلػػلع ع
 جعميلعيلفع مسع عمصر 

(ع عيلػػـعاالجعمػػعععالمدرجػػتع عالمتججػػلع6004كطفػػلع عيلػػتعأجػػيد عال ػػهع تع عيلػػتعجعجػػـعع)عع-11
 الجعميللعللدراجعتعكالال رعكالعكزلعع 

ععع

ع
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عالشراكة في تحقيق تعلين أفضل .                        
  بحث التخرج / دبلىم عالي في اإلدارةالوذرسية التقنية الحذيثة.

 .4102لتطىير وتحذيث التعلين  الكادر العربي 

 –وزارة التربية والتعلين  -خالذة هحوذ هفلح السرهيذ ، هساعذة هذيرة  

 . األردى

kaledah.maljboor@gmail.com 

 الولخص

هدؼعم ركععالعخرجعال  ثتعلدراجلعكاقععالعيللـعرتعمدرجلععرعطمػلعالزهػرااعاألجعجػللعالمخعلطػلعكهػتععقػععرػتع
عجػم ع"عالفلصػلللع"ع عأججػتعمدرجػعتع ػدلثععرػتعيػعـعضكا تعاليعصملعيمعفع ععرتعلكااعالمكقرع عرتعقرلػلع

طعلبعكعطعل لععع34 عكهتعمدرجلعأجعجللعمخعلطلععضـعذبكرعكعإالعثع بمععكعع عكمعمدرجعتعيل ععع6091
كهػػتعمػػدلرةعالمدرجػػل المرا ؿعالعيللملػػلعرػػتعمدرجػػعتعع ػػدأعمػػفعالصػػؼعع9ميلمػػعتع عكاالدارلػػعتعرلهػػععيػػددعع3كع

جعجتععكع يددع ي لعكا دةعلبؿعصؼع عع ععمدرجعتعلمدلرللعال عدللعالكجط عاألكؿعاألجعجتعإل عالخعمسعاأل
لػػكااعالمػػػكقررتعكزارةعالعر لػػػلعكالعيلػػػلـع ععػػػـعدراجػػػلعالمجػػػعالتعالععللػػػلع:عمجػػػعؿعالرتلػػػلعكعالرجػػػعللع مجػػػعؿعالمػػػعيلـع

مجػعؿعالم ػعربلع  عمجػعؿعالعالملػلعالمهاللػلعالمجػعداملععمجػعؿعالقلػعدةعالمدرجػلل ععمجػعؿعمجعمػععالػعيلـ ع"الطعلػب"
 عاجػػػعخدمتععالمجعميلػػػلع عمجػػػعؿعادكاتععبالكلكجلػػػععالميلكمػػػعتع عمجػػػعؿعاالجػػػعخداـعاالمثػػػؿعللمػػػكاردعالمدرجػػػلل

المقع بلتع عاالجع عالعتع قكالـعال ػطبععال ع ثلعالمالهجعالكصفتعالع لللتع عكبعالتعأداةعمصعدرعال لعالعتعهتع:ع
تع ععكصلتعالدراجلعإلػ عالالعػعلجعالععللػلع:عاصػ  تعالمدرجػلعجبللـعالعقدلر ععالزلعراتعع ععقعرلرعاليمؿعالججبل

عهعـع  العاعرتللعع عربللعكذلػؾع إ ػراؾعالمجعمػععالمدرجػتعكالمجعمػععالم لػتع لػـععبػفعالمدرجػلععهػعـع عالال ػطلع
العتععث عهعع ؿعبعالػتعاألال ػطلععخعػعرع  ػبؿعي ػكالتعليػدـعكعجػكدعالميررػلعكعالخ ػرةعالبعرلػلع ػذلؾع عكعايعمػعدع

يل عالفجهعرتعبثلرعمػفعمػكاطفعالػعيلـع لػثعاصػ حعالطعلػبعلجػعخدـعادكاتعالعبالكلكجلػععرػتع لعػهعكرػتععالطعلب
بػػؿعمبػػعف عالعلكجػػدعاهعمػػعـع عطػػكلرعمهػػعراتعكعقػػدراتعالميلمػػلفع عكعع جػػلفعادالهػػـعكذلػػؾعلكجػػكدعضػػيؼعرػػتع

ال ػرابلعالمجعميلػلع عقلعسعكعع دلدعال عجعتعألررادعالمجعمععالمدرجتع عالعلكجدعخططعلعيزلزعكععفيلؿعثقعرلع
الميلمػػعتعكعيػػدـعامعثػػعؿعالميلمػػعتعللػػدكراتعالعدرل لػػلعكيػػدـع ضػػكرهعع عالعيػػدـعكجػػكدعدكراتعمالعجػػ لعل عجػػعتع

عكجػػدعمخع ػػراتع عجػػكبعلعل لػػلعاجػػعخدامعتعالطػػبلبعكالمجعمػػععالمدرجػػتعع عكعضػػركرةعادخػػعؿعالعبالكلكجلػػععرػػتع
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بالكلكجلػععابثػرعالجع لػلعكزلععال ػراتععكيكلػلععكضػحعاغلبعااليمػعؿعالمدرجػللع لػثعاصػ  تعثقعرػلعاجػعخداـعالع
دكرعأكللعاعاألمكرعكالمجعمععالم لتعرتعصلعغلعالرتللعالمدرجللع ععكصتعال ع ثلعرتعالهعللعال  ثع مععللتع:ع
ع فلػػزعأكللػػعاعاألمػػكرعكالمجعمػػععالم لػػتعيلػػ عالم ػػعربلعرػػتعصػػلعغلعالرتلػػلعالمدرجػػللعكعبػػرلـعأكللػػعاعاألمػػػكرع

لػػ عالم ػػعربلعرػػتعصػػلعغلعالرتلػػلعالمدرجػػللعكيقػػدعالزلػػعراتعرػػتعالكقػػتعالمالعجػػبعللميلمػػلعكالمجعمػػععالم لػػتعي
كعكرلرعالمكاصبلتعالمالعج لعيقدعدكراتععدرلبعللميلمعتععربزعيلػ عبلفلػلعصػلعغعهفعللخطػطعكعفيللهػعععزكلػدع

كععالميلمػػػعتع علمهػػػعراتعالبلزمػػػلعللعكاصػػػؿعمػػػععاالهػػػعلتعمػػػفعخػػػبلؿعيمػػػؿعالػػػدكاتعكم عضػػػراتعكدكراتعع ػػػجلع
ع فلزعالميلمعتعيل عالعكاصؿعيمؿعخططعرتع داللعاليعـعالدراجتعلعفيلؿعالم عربلعالمجعميللع عيقدعاجعمععع

عل لعفعاهمللعالم عربلعالمجعميلل 

عالبلمعتعالمفعع للع:عالم عربلعالمجعميللع عالميلـع عرتللعالمدرجلع 
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ع

Partnership in achieving better education. 

Graduation research / high diploma in modern technical school 
management. 

Arab staff for the development and modernization of education 
6094. 

Khaleda Mohammed Mufleh Al-Sarheed, Assistant Director, 
Ministry of Education, Jordan. 

kaledah.maljboor@gmail.com 

Summary 
The goal of the research graduation project to study the reality of education at 
Fatima Zahra Elementary Mixed School, located on the outskirts of the capital 
Amman, in the al-Mu'waqed Brigade, in a village called "Al Faisaliah", was founded 
in 6091, a mixed primary school with males and females. My school has 34 
students, 3 female teachers, and the administrative sits number 9 and is the 
principal of the school. The following areas were studied: field of vision and mission, 
field of learner ,"student", field of learning community, field of school leadership, field 
of sustainable professional development, field of community participation, field of 
information technology tools, field of optimal use of school resources, the researcher 
used the descriptive analytical curriculum, and the tool of data sources was: 
interviews. Listings, write-off lists, grade ladders, visits, business reports, records. 
The study reached the following conclusions: the school became interested in 
building a participatory vision by engaging the school community and the local 
community. And the student's self-reliance in many areas of learning where the 
student became using the tools of technology in his home and everywhere, there is 
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no interest in developing the skills and abilities of teachers, improving their 
performance because of the weakness in measuring and identifying the needs of 
the members of the school community, there are no plans to promote and activate 
the culture of community partnership, the lack of appropriate courses for the needs 
of teachers and the non-compliance of teachers for training courses and lack of 
attendance, there are no computer labs to meet the uses and the school 
community, and the need to introduce technology into Most of the school work 
where the culture of using technology has become more positiveDistribution of 
awareness leaflets explaining the role of parents and the local community in 
formulating the school vision, the researcher recommends at the end of the 
research: motivating parents and the community to participate in the formulation of 
the school vision and honoring parents and the community to participate in the 
formulation of the school vision, holding visits in time to the teacher and providing 
appropriate transportation training courses for teachers focused on how they 
formulate plans and activate them to provide teachers with the necessary skills To 
communicate with the parents through the work of seminars, lectures and courses to 
encourage and motivate teachers to communicate work plans at the beginning of 
the academic year to activate community participation, hold a meeting to show the 
importance of community participation. 

key word: community participation, teacher, the school vision.ع

ع
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 ) الوذرسة : فاطوة السهراء األساسية الوختلطة (

 نبذة عن المدرسة : 

ع

عقععمدرجعتعرتعضكا تعاليعصملعيمعفع ععرتعلكااعالمكقرع عرتعقرللععجم ع
ع"عالفلصلللع"ع 

عرتعي  عكهتعمدرجلعأجعجللعمخعلطلععضـعع6091عـععأججتعمدرجعتع دلثع
عذبكرعكعإالعثع 

ميلمعتع عكاالدارلعتعع3طعلبعكعطعل لع عكعع34بمععكعع عكمعمدرجعتعيل عع
عكهتعمدلرةعالمدرجل ع9رلهععيددع

عاألجعجتعإل عالخعمسع عمفعالصؼعاألكؿ عرتعمدرجعتعع دأ عالعيللملل المرا ؿ
عاألجعجتععكع يددع ي لعكا دةعلبؿعصؼع 

عدرجعتعلمدلرللعال عدللعالكجط علكااعالمكقررتعكزارةعالعر للعكالعيللـع ععع ععم

 رؤية المدرسة :

ع علدلفعكالقلـع عكعمكاببعللمجعجداتع إيدادعجلؿعصعلحععمالعجعكعم دععكعملعـز
عاليلمللععكعمكظؼعللعبالكلكجلعع عكمالعمتعللكطفع 

 رسالة المدرسة :

ععالمللعمهعراتعالميلملفعكالطل لع عكرلرعال لللعالصعل لعكاحماللعكالم فزةععلع -
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 االهعمعـع عطكلرعالمجعكلعتعاليعلللعكميعلجلعكع جلفعالمجعكلعتعالمعدالللع  -

عريعللعكديـعالمعملزلفعكع جلععاألال طلعالمدرجللع  -

 االهعمعـع علم عربلعالمجعميللع ع -

 عقدلـععيللـعمعملزعكيعلتعالجكدةع ع -

 لملععكعمهاللعع ععكرلرعبعدرعكظلفتعكعإدارمعكععدرلجتعمتهؿعيع -

عكرلرعاالجعراعلجلعتعكالكجعلؿعكالعقاللعتعال دلثلعكأدكاتعالعبالكلكجلععرتعالعيللـع -
 كالعقكلـع 

 عقدلـعمالظكملععمفعالقلـعكاألخبلؽعال ملدةعكمجمكيلعمفعالم عدئعاألالظملعع  -

عالمعع يلعكعقدلـعالعغذللعالراجيلعلقلعسعمجعكلعتعاألدااع عع -

 شعار المدرسة :

ع
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 هجاالت العول في الوذرسة

 

 كصؼعط ليلعاليمؿعيل عالمجعؿ كصؼعكاقععالمجعؿع عاليعمعدعيل عال لعالعت المجعؿ

المجال -2
 األول:

ع
الرؤية  

والرسالة 
 المدرسية

ع
عكصؼعيعـع:ع-أ
ع
عالصلعغلعكاألهداؼ:ع-9

فعالميالللفعمفعطعقـعلجبعأفعل عرؾعرتعصلعغلعالرتللعكالرجعللعيددعب لرعم
المدرجلعكمفعاألهعلتعكالمجعمععالم لتعكعيعمدعيل عدراجلعللكاقععكع للؿع
لل لللعالم لطلع عكأفعلتمفع هععجملععالم عربلفعكعل تعمعطل عتعالمجعمعع
الم لتع عكععكارؽعكالجلعجلعالعيللمللعاليعملعكعكاببعالمجعجداتعكالعطكراتع

علص لحعيل عأبمؿعكجه كع فزعاألررادعيل عالقلعـع عليمؿعا

بمععلجبعأفععبكفعالرتللعكاض لعكمراللعكمالعج لعللجملععكبذلؾع
 لجعطلععالفردعأفععل ققهععبمععكعقكد علع قلؽعأهداؼعالمدرجلع 

 

عالصلعغلعكاألهداؼ:ع-9
رؾع لفعصلعغلعالرتللعكالرجعللعالم عربلع علعيعكفعكالع ععـع

المدلرةعكالطعقـعالمدرجتعكاألهعلتعكالمجعمععالم لتعكذلؾع يدع
عدراجلعكع للؿعكاقععالمدرجلعكالمجعمعع 

ع

كعـعصلعغلعالرتللعكالرجعللعضمفعي عراتعمخعصرةعككاض لع
كمفهكملعللجملععكبمععأالهععكصفتعمععلطمحعالجملععإل ع

عع قلقهعمجعق بلع 

علمهععكعأهدارهعع كبمععأالهععاالججمتعمععثقعرلعالمدرجلعكق

عكقدعربزتعرتعمضمكالهععيل عع جلفعع صلؿعالطبلبع 
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كلجبعأفععصؼعالمجعق ؿعالمال كدعرعليعملكفعلعفعيلكفعمععالرتللع
  لالمععلجدكفعالمجعق ؿعالذمعلأملكفعالكصكؿعلهعكع قلقهع 

 
أفععخععرعبلمععهعع دقلعكعبكفعمخعصرةععكععيبسعقلـعبـعكعلجبع

كميعقداتععالججـعمععثقعرلعالمدرجلعكعصبعرتعإرجعلهععكرتعع قلؽع
 أهدارهععالمجعق لللع 

 
لجبعأفعع كمعالرتللعأهدارععاجعراعلجللع يلدةعالمدلععع قؽعيل عرعرةعم ددةع

يللمهـعكطكلللعكأفعلبكفعالهدؼعاألجعسعهكعع جلفعمجعكلعع صلؿعالطل لعكع
 كعبكفعاألهداؼعاألخرلعمرع طلع هذاعالهدؼعاألجعس 

ع

 بمععلجبعأفعع كمعالرتللعقلمععأخبلقللعالطمحعال عال رهعع لفعالطبلب

ع

  العاعالرتلل:ع-6

ع

ع العاعالرتلل:ع-6
عاجعخدامتعطرلقلعاليرضع ع لثععـعمععللتع 

ع
اخعلعرعمجمكيلععمفعالعخطلطعمفعخبلؿعع دلدعكع

الميلمعتعالمعملزاتعلعبكلفعررلؽعالرتللعكالرجعللع
عكمالعق عهفع ط ليلعالمهملعالمكبكللعلهفعع 

ع
مفعخبلؿعيقدعيدةعاجعمعيعتعرجمللعمعععلللععالعالفلذ

عللعـعرلهععمععللت:
اجعمعععلضـعجملععالميلملفعكاإلدارللفعاليعمللفعرتع

عالرتللعكالرجعللع المدرجلع لثعلعـععكضلحعمفهـك
 كأهملعهعع علالج لعللمدرجلعكالمجعمععالمدرجتع 

ع
عكضلحعأهمللعصلعغلعالرتللعكالرجعللعرتعالمدرجلع

الغعلعتعكالطمك عتعالمرغكبعرتعكدكرهععرتععكضلحع
عع قلقهععرتعالمدرجلع 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -63- 

لجبعاجعخداـعإ دلعطرؽع العاعالرتللعالمالعج لعإمعع"ديكةعجملععالمتثرلفع
عكالمعأثرلفعأكعطرلقلعاليرض"

ع

 ال رعالرتلل:ع-1
لعيل عجملععالمتثرلفعكالمعأثرلفعداخؿعالمدرجلعكخعرجهععلجبعال رعالرتل

ع عجعخداـعإ دلعالطرؽعالمالعج لعللال رع 

ع

 عث لتعالرتلل:ع-4
يل عاإلدارةعاجعخداـعطرؽعمالعج لعلعث لتعالرتللعبيمؿعاألال طلعالمخعلفلعالعتع

عجهـعرتععث لتعرتللعالمدرجلعكرجعلعهععكاليمؿعيل ععبرارعهذ عاألال طلع
عالرتللعكعجذلرهععرتعثقعرلعالمدرجل لضمعفععث لتع

 

 كصؼعكاقيتع:ع-ب

ع
عكضلحعالللع العاعكصلعغلعالرتللعكالرجعللع أالهععجععـع

  بؿعم عرؾع لفعجملععاألطراؼعالميالللفعكأالهعع
جعبكفعمرجععكمالهجععلع ععمفع داللعاليعـعالدراجتع
لفعرةعطكلللععقعسع جالكاتعلعفؽعيللهعع  بؿعجمعيتع

  
ع

 عربلفعرتعاالجعمعععإل ععقجلـعاألطراؼعالم
مجمكيعتعصغلرةععالعقشعمكاصفعتعكعخصعلصع

المدرجلعالعتعلرغ كفعأفعلدرسعرلهععأ العلهـعكعأجلكبع
العيللـعالذمعلأملكفعأفعلعيلـع هعأ العلهـع عكلدكالكاعهذ ع

 المكاصفعتعيل ع بؿعأربعرعيل عكرقل 
كمجمكيعتعععالعقشععمكاصفعتعالمدرجلعالعتعلرغ كفع

 عكعمالعخعاليمؿعكاليبلقعتعالعتعهـع عليمؿعرلهعع
 لرغ كفعرتع العلهعع لالهـع عكلدكالك عيل عكرقلعأخرل 

ع
علخلصعاألربعرعالمدكاللعيل عال طعقعلفعكعجمليهعع
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ع
عالصلعغلعكاألهداؼ:عع-9

لـعلبفعللمدلرةعكالعللطعقـعأكعاألهعلتعدكرع صلعغلعالرتللعكالرجعللعالمدرجللع ؿع
عـعصلعغلعرتللعكرجعللعالمدرجلعمفعق ؿعإ دلعالميلمعتعكذلؾع ال عطع

لؽع يضعاألهداؼع خصتعمفعق ؿعهذ عالميلملع ععيمؿعالمدرجلعيل عع ق
المكجكدةعرتعالرتللعكالرجعللعالمدرجللعكلبفعدكفعمعع يلعأكععقكلـع ؿعهتع

عاجراااتعغلرعمدركجلع 
ع
ع العاعالرتللعكالرجعلل:عع-6

لـعلبفعهالعؾعإ راؾعللمدلرةعكأليضعاعالطعقـعالمدرجتعكالعلؤلهعلتعكأكللعاع
 العلهععمفعق ؿعميلملعاألمكرعكالعللمجعمععالم لتع  العاعالرتللعكالرجعللعبكالهععـع

عكا دةعكع ال عطع خصتع ع
ع
عالقلـعاالجعمعيلل:عع-1

لـععربزعالمدلرةعيل عالقلـعالمكجكدةعرتعالرتللعأكعيل عطرؽعال رهعع لفع
الطبلب ع ؿعبعفعاهعمعمهعع علقلـع  بؿععلقعلتعك العااعيل عالقلـعالعتععع صؿع

عالعلجلع يضعالم عبؿعكاال علعجعتعرتعالمدرجلع 

 يل ع طعقلععكا دةعللخركجع  طعقلعكا دةعع ع
ع

إجرااعالقعشعك كارعع لفعبؿعالمجمكيعتعللخركجععرتع
 صلعغلعرتللعمدرجللع 

لكسعميععكعقرااةعالطلبعمفعبؿعمجمكيعلفعالج
رتلعهععكعدكلفعهذ عالرتلععكعمالعق عهعععللخركجع رتللع

 عكا دةعم عربلعع 
القعشعك كارعجملععالمجمكيعتعكيرضعاأليمعؿع

  كاالعفعؽعيل عرتللعمدرجللعكا دةعم عربلع
 

يقدعاجعمعععمععيددعمفعالطعل عتعمفعبؿعصؼععكع
اال عراؾعمععررلؽعالرتللعكالرجعللعكاجعخداـعجملعع

كاتعالجع قلعالمع يلعمععالميلملفعكاإلدارللفعالخط
كلبفع جبععأدكارعالطعل عتعكالخركجع رتللعمدرجللع

 طبل للعم عربل 
 

كعيقدعاجعمعععمععمجمكيلعمفعاألهعلتعكالمجعمعع
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ع
عتللعكالرجعلل:عال رعالرعع-4

لـعلبفعللمدلرةعأمعجهدعرتعال رعالرتللعكالرجعللع عبكالهععبعالتعجعهزةعكصلغتع
عمفعق ؿعإ دلعالميلمعتعكعلـعع اللهعع علع عرؾعمععالطعقـعكعالمجعمععالم لت 

ع
ععث لتعالرتلل:ععع-1

قعمتعالمدلرةع  يضعاألال طلعالمدرجللعكالعتعأجهمتعرتععث لتعالرتللع
ع بؿعي كالتعكع علمصعدرلعأمعدكفععخطلطعمج ؽع كالرجعللعكعـعذلؾع 

ع
عالدكرعالذمعقمتع ه:ع

مالعق لعالمدلرةع كؿعأهمللعكجكدعرتللعكرجعللعخعصلع علمدرجلع عكعأهداؼع
عاجعراعلجللعكقلـعاجعمعيللعجليمؿعيل عالجعدهععكعع قلقهعع 

ع

 اجعخداـعا دلعطرؽع العاعالرتللعالمع يلعرتعالمدارسع كهتعطرلقلعاليرضع 

عالرتللع لع ثعاجعميتعمععالمدلرةعكالميلمعتعكاإلدارلعتعكأكض تعلهفعمفهـك

الم لتعكالقلعـع جملععالخطكاتعالجع قلعالمع يلعمعع
الميلملفعكاإلدارللفعكلبفع جبعدكرهـعبأهعلتع

 كمجعمععم لت 
ع

المدلرعكأيضعاعررلؽعالرتللعكالرجعللعكيددعمفععلقكـ
الميلملفعكاإلدارللفعكالطل لعكالمجعمععالم لتعع

 صلعغلعرتللعمدرجللعم عربلععلجمععرلهععأب رعقدرع
ممبفعمفعاألربعرعالم عربلعرتعرتلععجملععاألطراؼعع

كالخركجع رتللعمدرجللعم عربلع ععيلؽعهذ عالرتللع
 جل رتعيدةعأمعبفع عرزةععرتعالمدرع

ع
الرتللعكالرجعللعضمفعمال كراتعكعكضععيل عععكزع

 المكقععااللبعركالتعالمدرجتع 
 

المعع يلعمفعخبلؿعمعع يلعالمدلرعلمدلععالفلذعالرتللع
كالرجعللعالمدرجللعمعععقدلمهعللعقللـعكالعغذللعالراجيلع

عالمجعمرةع 
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عكالرجعللعالمدرجللع عكأهملعهععكأالالععجاليمؿعميععيل ع العاهعع 

ع

كطل تعمفعجملععالميلمعتعكاالدارلعتعالعفبلرعرتعخصعلصعالمدرجلعالعتع
 العلهفعلرغ فع عدرلسعأ العلهفعرلهععكاألجلكبعالعيللمتعالذمعلأملفعافعلعيلـع هعا

كط ليلعالخ راتعالعتعلعيرضعلهععالطل لعرتعالمدرجلع عثـععدكلفعهذ عاالربعرع
عيل ع طعقعت 

ثـعطل تعمفعالميلمعتعكاالدارلعتعالعفبلرعرتعخصعلصعالمدرجلعالعتع
لرغ فعاليمؿعرلهععكرتعمالعخعاليمؿعثـععدكلفعهذ عاالربعرعيل ع

  طعقعتع 
ل ع طعقلعكا دةعثـعمفعثـعطل تعمالهفععلخلصعأربعرعال طعقعلفعي

الجلكسعرتعمجمكيعتعكاالطبلععيل عأربعرع يضهـعال يضع
كمالعق عهععكااليعمعدعيللهععرتعصلعغلعالرتللعالمدرجللعالعتعلطم فع

 ال عع قلقهععرتعمدرجعهفع 
 
ثـعطل تعمفعبؿعمجمكيعلفعالجلكسعميععكمالعق لعالرتللعكالرجعللعع

عال رعالرتلل:ع-1
مفعخبلؿعاالجعمعيعتعكالمال كراتعالعكضك للعكالال راتع

ععكيكللع ال
ع
ععث لتعالرتلل:ع-4

مفعخبلؿعيقدعالم عضراتعكالالدكاتعكالكر عتعالعدرل للع ع
قعملع كيمؿعال عزاراتعالخلرللع عكعفيلؿعاإلذايلعالمدرجللع عكا 
اال عفعالتع علمالعج عتعالدلالللعكالكطالللع عكاأليمعؿعالفالللع)ع

 المجر لعتع عكالرجكمعتع(ع 
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يل عرتللعكا دةعكقمالععالعتعقعمتعبؿعمجمكيلع صلعغعهعع عثـعاالعفعؽع
 هذ عالخطكةعمععجملععالمجمكيعتعثـعاعفقالععيل عرتللعمدرجللعكا دةع

  
 

مفعثـعيقدالععاجعمعيعتع  لههعللطل لعكأكللعاعاألمكرعكخرجالعع رتللع
مدرجللعثـع عربالععاألربعرعمععلجاللعصلعغلعالرتللعرتعالمدرجلع

 للكصكؿعال عرتللعمدرجللعم عربلع 
 

الرجعلؿعالقصلرةعالال راتعكعج لعلال رعالرتللعمالهععثـعاخعرالععطرقععمالع
 كااليبلالعت 

 ع
كقمالععألضعع عث لتعالرتللعيفعطرلؽعيددعمفعاألال طلعمالهععالكر عتع

 كالدكراتعالعكيكللعكعاأللعـعالمفعك لعكاألال طلعالمجعميللعاألخرلع 
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المجال -0
 الثاني:

ع
المتعمم ع

 ب""الطال

 
عكصؼعيعـع:ع-أ

ع

عالميررل:ع-9

لجبعأفعلبكفعالطعلبعمعيلمععذاعلعع ع ع ثععيفعالميررلعمجعخدمععألدكاتع
العيعمؿعمععقعدرعيل عالعبالكلكجلعع عالعقداعكمعأمبلعكقعدراعيل ع ؿعالم ببلتعكع

 المكاقؼعالطعرللعالعتعلكاجههعع 

 لجبعأفعلالقؿعأثرععيلمهعال عكاقعع لععهعاليملللع 
فعلبكفعلهعالدكرعاالجعجتعرتعاليملللعالعيللمللعالعيلمللعبمععكلجبعأ

كلبكفعهذاعبلهعرتعاطعرعمفعااللعزاـع عخبلؽعكقلـعاليملللعالعيللمللع
 العيلمللع 

كعأفعلالقؿعالطعلبعيملللععيلمهعال عاألهؿعكالمجعمععرلع عرؾعهكع
كأجرعهعاليملللعالعيللمللعك ؿعالكاج عتعال لعللع ع لثععبكفعيملللع

ـعع عربللعكعممعدةعكمعكاصللعمعع لفعاالجرةعكالمدرجلع العيل  
بذلؾعأفعلبكفعالمعيلـعذكع خصللعقكللعكمتثرةعرتعاحخرلفعقعدرع

 
الميررلع:عع-9  
 

ععيمؿعالمدرجلعيل ععالمللعالميررلعلدلعالطعلبعمف
ع مععللتع خبلؿععدرل هعكعديمهعكع جليهعيل عأفعلقـك

: 
 

ل  ثعكعلصؿعالطعلبعإل عالميررلعكالميلكملعمفعمصعدرعع-
عمخعلفل 

لالمتعكلطكرعالطعلبعالمهعراتعالقدلملعكل التعيللهعععع-ع
عمهعراتعجدلدةع 

علدرؾعالطعلبعال قكؽعال خصللعكالكاج عتعكالمجتكللعتع ع-
مبعالععهع ليعمدعالطعلبعيل عالفجهعكلثع- عؽع قدراعهعكا 
علخططعالطعلبععلمجعق لهعال خصتع عع-
علعبلؼعالطعلبعمععالمجعجداتعكالمعغلراتع عع-
عأرالهـعع- لعكاصؿعكلعيعكفعالطعلبعمععاحخرلفعكل عـر

عك قكقهـع 
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 يل ععكصلؿعأربعر عكاراا علآلخرلفع طرلقلعجلجلعكم كقلعكجذا لع 
 
عاالعجع :ع-6

علجبعأفععالمكعاالعجعهعتعااللجع للعلدلعالطعلبعمععمركرعالكقت 

يدعالمدلرعكالميلمكفعكاالدارلكفعالطعلبعيل عابعجعبعبمععكلجبعأفعلجع
 كعالمللعاالعجعهعتعالمرغك لععجع عالمدرجلعكالعيلـعكالعيللـ 

 
 
عالقلـعكالجلكؾ:ع-1

لجبعأفععربزعالمدرجلعيل عغرسعالقلـعااللجع للعلدلعطل عهعع عجعخداـعبعرلع
 الكجعلؿعكالطرؽعالممباللعلال رعالقلـ 

طبلبعمفعذكمعاألخبلؽعاليعلللعكعبرمهـعبمععلجبعأفعع فزعالمدرجلعال
 كعقدرهـعأمعـعزمبللهـ 

لجبعأفععيبسعجلكبعتعالطبلبعمعععيلمك عرتعالمدرجلعمفعميعرؼع
 ,كمهعراتعكقلـ 

بمععكعلجبعأفعلع عرؾعاألهؿعرتععيملؽعالقلـعكالجلكبعتعااللجع للع

علعيلـعكل  ثعالطعلبعمفعخبلؿعالكجعلطعالعقالللعال دلثلع ع-
عل دععالطعلبعكل عبرعكلجعب ؼع ع-
الخططعكال دالؿعكال لكؿعللم ببلتعلضععالطعلبعع-

عكالميلقعتع 
علثقؼعالطعلبعالفجهعكعلطلععيل عالثقعرعتعالمخعلفلع ععع-
علجعالعجعالطعلبع  بؿعجللـعكلبكفعرتللعكاض لع عع-
لالعجعكعلكظؼعالطعلبعالقدراتعكاإلمبعاللعتعالالجعزعأيمعؿععع-

عذاتعقلملع ع
ؿعجلدعلكظؼعالطعلبعالميلكمعتعكالمهعراتعالمبعج لع  بع-ع

عرتع لععهعاليملللعالكاقيللع 
علعيلـعالطعلبعذاعلعععكلعع ععالعدرلبعكاليمؿع عع-
علعق ؿعالطعلبعالالقدعكعالعكجلهع عع-
علفبرعالطعلبعكلفبرع  بؿعالعقدع عع-
علقلـعالطعلبعأدالهعكعيلمهعكيملهع عع-
الجعزعكاج ععهع ع– ععل عرؾعكأهلهعرتعيملللععيلمهعكا 
 هعرتعالمدرجلعكال لتعكال تععلعكاصؿعمععمجعميهعالم لطع-
ع 
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 لدلعالطبلب 
 
عالمالهعجعكالعدرلس:ع-4

الطبلبعكقدراعهـ أفعلعبلاـعالمالهعجعكا علعجعتعلجبع  
 كلجبعأفعل كمعالمالهعجعأال طلعكخ راتععالمتعكيتعالطبلبعكخ راعهـ 
بمععكلجبعأفععبكفعاجعراعلجلعتعالعدرلسع دلثلعكمعالكيلعكعبللـعال لللع

 الصفلل 
 مععايعمعدعأجعللبعالعقكلـعال دلثلعالعتععبللـعالطبلب 

 
عكصؼعكاقيتع:ع-ب

ع

عالميررل:ع-9

لبفع  بؿعي كالتعكللسعمدركسعأكعمخططعله الطعلبع ع ثعيفعالميلكملعكع  
بمععأالهععمجأللعاجعهعداتع خصللعرمفعالطبلبعمفعليمؿع مفرد عأكع مجعيدةعع

 أهلهعع عجعخداـعمصعدرعالميررلع 

ع
ع
ع
ع

 
االعجع ع:ع-6  
 

عيمؿعالمدرجلعيل ععالمللعاالعجعهعتعااللجع للعلدلع
الطعلبعمفعخبلؿععدرل هعكعديمهعكع جليهعكع فلز ع

ع مععللتع:  يل عأفعلقـك
 

العمجؾع علهكللعكالقلـعكالمثؿعكاليعداتع -
كالعقعللدعالير للعاإلجبلمللعلؤلررادعرتعالمدرجلع

ع 
زاـع علقكااللفعكاألالظملعكالعيللمعتعكالقكايدعااللع -

 كالقراراتعالمدرجللعلجملععأررادعالمدرجلع 
الصدؽعرتعاألقكاؿعكاألريعؿعكالجلكبلعتع -
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كلبفعالغعل للعاليظم عمفعالطبلبعهتعمالصعهعللميلـعكمعلقلهعلميلكمععهعع
 كأربعر ع 

بالكلكجلععالمعكررةعرتعألضععلط ؽعالمعيلـعال  ثع عجعخداـعكجعلؿعالع
 لعهع عكالعليعمدعيل عالمدرجلعرتعذلؾع لثعاالهعالعكجكدعلكجعلؿع

العبالكلكجلععرتعالمدرجلع عكألضععاجعخدامهعألدكاتعالعبالكلكجلععغلرع
مقالفعكغلرعم التعيل عأجسعيلملهعممععلزلدعصيك لعالمجأللعيل ع

 الطعلبعكلجيلهعلضلععالبثلرعمفعكقعهع 
 
عاالعجع :عع-6

لطبلبع يضعاالعجعهعتعااللجع للععجع عالمدرجلعكاالدارةعكالميلملفعلمعلؾعا
 كالمالهعجع 

كلبفعاللكجدعالع فلزعالبعرتعمفعق ؿعالمدرجلعيل ععالمللعهذ عاالعجعهعتعع
 كعطكلرهعع 

 
عالقلـعكالجلكؾ:عع-1

علع ل ع يضعالطبلبع علقلـعاالخبلقللعالجلدةعكالعتعل ععجهععالمجعمعع 

 كالعصررعتعالصعدرةعيفعأررادعالمدرجلعع 
الدلمقراطللعك رللعالعي لرعيفعالرأمعألررادع -

 المدرجلع 
عمجؾعأررادع عألخبلؽعكالمثؿعالير للع -

  ععكاإلجبلملل
اال عراـعالمع عدؿعكالجعلدعرتعالعيعمؿع لفع -

الميلملفعكالطبلبعكاإلدارللفعكالمدلرعكجملعع
 مكظفتعالمدرجلع 

األمعاللعكعالعكاضععرتعالعيعمبلتعمععأررادع -
 المدرجل 

  عالكالاعللمدرجلعكعللمجعمععكعللكطفعع -
المجتكلللععجع عاأليمعؿعكالمهعـعكالكاج عتع -

ردعالمدرجللعكال الللعالمكبكللعلهـعكععجع ععالمكا
 الع عللع 

اإلخبلصعرتعاأليمعؿعكالمهعـعكعالكاج عتع
إدارةعع-عععععععععععع-عععععع   المطلك لعع 

    كعالظلـعكاجعثمعرعالكقتعع 
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مفعالطبلبععهمؿعهذ عالقلـعخصكصعع غلعبعاليقعبعكلبفعهالعؾعرللعقللللع
 لثعأفع يضعالطبلبعبعفعلخعؼعالميلـعأكعا راجعالميلـعلهعأكععالقلصع

درجععهععكلبفعيالدمععغعبعاليقعبعأص حعهالعؾعمجعؿعللطبلبعللعمردع
كاليصلعفع لثعافعأخبلقهعكالعزامهعلـعلبفعم التعيل عأجسعجللملع ؿعبعفع

عخكرععمفعاليقعبع 

ع

 عجعكالعدرلس:المالهع-4

لل تعالمالهعجع عجعتعالطل لعكلبفع الجبعمعفعكعل عبمععأفعاجعخداـعاجعللبع
العدرلسعال دلثلعالمالعج لعللمالهعجعلخعلؼعمفعميلملعألخرلعرعل يضعلط قهعع

 كال يضعاحخرعلهملهعع 
لفضؿعيددعب لرعمفعالميلملفعاجعخداـعطرؽعالعيللـعالقدلملعالمعم كرةع

  كؿعالميلـ
 

ع
معقمتع ه:عالعربلزعيل عع جلفعكععطكلرعقدرةعالطبلبعالدكرعالذ

  
 
 
 
القلـعكالجلكؾع:ع-1  
 

عيمؿعالمدرجلعيل ععالمللعالقلـعكعالجلكبعتعااللجع للع
 لدلعالطعلبعمفعخبلؿعمععللتع:

 
عالعرغلبعععكضلحعالالععلجع- عللقلـ ع كعاحثعرعااللجع لل

 الفطرمع 
عكالجلكبعتعع- عللقلـ عكالميلـ عالمدلر ععمثؿ عك عججلد

كممعرجعهععأمعـعالطبلبعلل بؿعالمكذجعكعقدكةعيملللع
ع عع جالل

ع جلععكع ثعم ع رعللطبلبعيل عااللعزاـع علقلـعع-
  
 كارعكعالمالعق لععك لعفعأثعرعااللعزاـع علقلـععفيلؿعالع-
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كرعيللعهـعرتعالقؿعأثرععيلمهـعال ع لععهـعالكاقيللع عكعطكلرعيعداعهـع
اليقلللع عيطعلهـعاال طلعمالعج لععطكرعقدراعهـعكميعررهـعكمهعراعهـع

 ال لععللعالمخعلفلعع 

 القعشعكال كارعمععالطبلبع  إجرااعال
عالفلذعأال طلعكريعللعتعلعرجلخعكعإرجعاعالقلـعع-

 االلجع للعرتعالمدرجلع عكالجلكبعتع
عالفلذعمجع قعتعللع جلععيل عااللعزاـع علقلـعع-

ع كعمثلهععرتعال لعة ع
عفيلؿعدكرعاإلذايلعالمدرجللعرتعال رعالقلـعع-

 ال ملدةعكعمثلهععرتعالمدرجلعكالمجعمعع 
زعكعالع فلزعالمجعمرعكالدالـعيالدععمثؿعالقلـعالعيزلع-

 كالجلكبعتعرتعالمدرجلعكالمجعمعع 
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المالهعجعكالعدرلسع:ع-4  
 

عيمؿعالمدرجلعيل ععكرلرعمالهعجعل عكمعأال طلع
كخ راتعكعاجعراعلجلعتععدرلسع دلثلعكعأجعللبععقكلـع

 دلثلععالمتعكيتعالطبلبعكخ راعهـعكععبللـع
هـععا علعجعتعالطبلبعكقدراع  

 مفعخبلؿعمالهعجعلعضمفع:
 

يدةعإجعراعلجلعتعكطرالؽعكأجعللبععدرلجللع دلثلععفيؿعع-

عداخؿعالغرؼعالصفللع ع

مرايعةعالفركؽعالفردللع لفعالمعيلملفع عكعل للعال عجعتععع-

عالمعيددةعكالمخعلفلعللمعيلملفع 

عكظلؼعأدكاتعالعبالكلكجلععال دلثلعكعأدكاتعالعقكلـععع-
عالكاض لعكاليعدللع

عالمللعقدرةعالمعيلملفعيل عالقؿعأثرععيلمهـعإل عكاقعععع-
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ع لععهـ 
ع قلؽععكاصؿعكعيعكفع لفعالميلملفعكالمعيلملفعلالقؿعع-

عالميلملفعإل عالمعيلملف ميعرؼعكمهعراتعكقلـعكاعجعهعتع
عالمللعالمهعراتععكالميعرؼعكالقلـعكاالعجعهعتعلعالججـعمععع-

عالمجعجداتعكالعطكراتعال دلثل
عزلعدةعمجعكلعع صلؿعالطل ل ع جلفعكعع-
عزلعدةعأثرعالعيلـعكجيلهعأبثرعث عععع ع-
ععع جلفعالمخرجعتعالعيللمللع ع-
ع العاعجلؿعكايتعكعمكاببعللعطكراتعكالمجعجداتعال دلثلع ع-
عإيدادع لللعمدرجللعريعللعكجعذ لعللطبلبع ع-
 

المجال -3
 الثالث:

 
 

مجتمع 
 التعمم

عكصؼعيعـع:عع-أ

الع علل:عالمدرجلعك اللعهعع-9  
 لجبعأفعععبللـعمرارؽعالمدرجلعمععا علعجعتعالطل لعكع  بؿعمالعجب 

 لجبعأفععبكفعالمدرجلع لللعاماللعكص للعكمالعج لعللعيلـعكالعيللـ 
بمععكعلجبعأفععكجدعرتعالمدرجلعقكااللفعكاهعمعمعتععمعرسعمفعق ؿع

 االدارةععجعيدعالطبلبعيل عال صكؿعيل ععيلمهـع طرلقلعجللمل 

 
المدرجلعك اللعهععالع علل:عع-9  
 

 المدرجلعع مؿع الللعع عللععضـعمععللتع:
 

عكرلرع لللعص للعاماللعالظلفلع مرارقهععكغررهععالصفللعع-
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لـ:الميع-6  

 لجبعأفعلجعخدـعالميلـعاجعراعلجلعتععدرلسع دلثل 
 كلجبعأفعليمؿعالميلـعيل ععط لؽعكدمجعالعبالكلكجلعع علعدرلس 

 بمععكلجبعأفعلجعخدـعالميلـعأجعللبععقكلـعكاقيللعك دلثلع 
 
 
القلعدة:ع-1  

 المهعراتعال خصلل:ع
 لجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عالعأثلرعااللجع تعيل عاحخرلف 

مععكعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عإدارةعالكقت ب  
 المهعراتعاإلدارلل:ع

 لجبعأفعلخططعالقعلدعلجملععاأليمعؿعالمدرجلل 
بمععكعلجبعأفعلبكفعلدلعالقعلدعالقدرةعيل ع ؿعالم ببلتع عالقدرةع

يل عادارةعاالزمعتع عكالقدرةعيل عالعيعمؿعمععالمكاقؼعالطعرللع
 كالمجعجدةع 

ط ؽعالقعلدعالعبالكلكجلععرتعأغلبعاأليمعؿعالمدرجللع بذلؾعلجبعأفعل  

 كمخع راعهععكجع ععهععكمبلي هع 
المخع راتععصلعاللعالم عالتعكعكرلرعاإلضعاةعالجلدةعكعزكلدع-

ع بؿعمععهكعجلدعلضمعفعجلرعاليملللعالعيللملل 
عرعحعمالعخعاإل داععكالعملزعأمعـعالطبلب ع-
 لللععيلـعع عربلهعجعذ لعكرعيللعل عرؾعرلهععجملععأررادعع-

عالمجعمععالمدرجتع 
جلعجلعيعملعللمدرجلععصؿع علمجعمععالمدرجتعلع قلؽعع-

عاألهداؼعالعيللمللعالمرغك لع 
ع كللعمدرجللعع جععيل عاالالض عطعكعجي علع قلقهثقعرلععر ع-
عاألال طلعالصفللعالمالهجللعكاالمالهجللع ع-
الم عرلععالجعدةعالعتععيعمدعيل عاإل داععكاال عبعرع)عمععع-

ععالع جلععالمجعمرعيل عذلؾ(ع 
عفيلؿعاإلذايلعالمدرجللعلال رعالكيتعالص تعكالثقعرتعع-

عكاليلمتعكالدلالت 
 يمؿعمجع قعتعدكرللع ع-
يمؿعلجعفعمصغرةعكعبللفهـع علقلعـع عألال طلعالبلمالهجللعع-

 كعزكلدعاإلدارةع علخطل 
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الطعلب:ع-4  

 لجبعأفعليمؿعالطعلبعيل عالم عربلعرتععيلمهع 
كعلجبعأفعلط ؽعالطعلبعاجعخداـعأدكاتعالعبالكلكجلععرتعأغلبعدركجهع

 ككاج ععه 
 
 
 

كصؼعكاقيتع:عع-ب  
 
المدرجلعك اللعهععالع علل:ع-9  

عجعتعالطل لع  بؿعب لرعكعذلؾعالعععبللـعمرارؽعالمدرجلعمععا عل
 الرعقعدعالمدرجلعلبثلرعمفعالمرارؽعالهعملعكالضركرللع 

 عيع رعالمدرجلع لللعاماللعكمالعج لعللعيلـعكالعيللـ 
عكجدعقكااللفعكاهعمعمعتععمعرسعمفعق ؿعاالدارةععجعيدعالطبلبعيل ع

 ال صكؿعيل ععيلمهـع طرلقلعجلدة 

يمؿعلك عتعال رؼعرتعالمدرجلععضـعالطبلبعيعلللفعع-
 الداريللعكالبفعاةع 

ععقدلـعالع فلزعكالعيزلزعالميالكم ع-
ليمؿعجملععاليعمللفعرتعالمدرجلعيل ععكرلرع لللعمالعج لعع-

عاليملللعالعيللمللع عللطعلبع عيع عر عهكعم كر
ع
ع
الميلـ:ع-6  
 

لربزعالميلـعيل ععكرلرعمجمكيلعمفعاألمكرعلل قؽع
 الالععجعتعالمرغك لعللطبلبعبعالعتع:

 
علجعيدعالطبلبعيل عالعفبلرعكعكللدعاألربعرع ع-
لكجهعالطبلبعإل عبلفلهعالكصكؿعإل عمصعدرعالميررلعع-

عكال صكؿعيللهعع 
ع ععلفيؿعجعالبعالمهعراتعلدلعالطل لعع-
لربزعيل عجعالبعاألخبلؽعكالقلـعكعاالعجعهعتعكالجلكبلعتعع-
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الميلـ:ع-6  

الميلـعمالذع داللعالجالل لكجدعخطلعيمؿعلجلرعيللهعع  
لالفذعالميلـعالخطلعكلبفع الجبعمعفعكعلع علالج لعللزمفعر يضعالخططع

 لجلرعيل عالزمفعالمالعجبعك يضهععال 
 لكجدعيددعمفعالميلمعتعلجعخدمفع يضعاالال طلعالمجعالدةعللعيلـ 

 يضعالميلمعتعليعمدفعالعيلـعالكاقيتعك يضهـعاحخرعالعزاؿعمعمجؾع
  علعيلـعالعقللدمع 

 لجعخدمفع يضعالميلمعتعاجعراعلجلعتععدرلسع دلثل 
العلجعخدمفعالميلمعتعأدكاتعالعبالكلكجلععرتعالعدرلسعليدـععكررهععرتع

 المدرجلع 
 لكجدعاهعمعـعقللؿعمفعق ؿعالميلمعتع علعالمللعالمهالللعالمجعداملعلهـ 

العلكجدعاجعخداـعلل عجكبعكعالعللمبع لععليدـععكررهععرتعالمدرجلع ع  
ع عدؿعزلعراتع لفعالميلملفعكلبفعللسع  بؿعب لرع لكجدعع  
 
 
القلعدة:ع-1  

علدلعالطل لعع
لكررعالميلـع لللعالعيلـعالال طلع مععلفيؿعالدكرعالال طعع-

عللطعلبعبمفبرعك ع ثع 
علكررعالميلـع لللعاماللعمرل لعم فزةعكجعذ لعللطل لع ع-ع
علفيؿعالميلـعالعيللـعالجمعيتعكالعيعكالتعللطبلبع ع-ع
الميلـعالمهعـعكاألال طلعالمكظفلعللميعرؼعكالمهعراتععلكررع-ع

عالمبعج لعكالمعيلملعلطل عهع 
لر طعالميلـعالعيللـعكالعيلـعالمعبكفعيالدعالطل لعع عل لعةعع-ع

عاليملللعالكاقيللع ع
عللجرعالميلـعكلجهؿعالعيلـعكالميررلعللطل لع ع-ع
ع علكجهعكلر دعالميلـعطل عهعإل عالكجهلعالص ل لعكالجللملع-
عللهـعكعلديـعكل جععكعل فزعطبل هعأثالعاعالعيلـعكاليمؿع ع-
علعع ععكلقلـعكلص حعكلقدـعالعغذللعالراجيلعللطل لع عع-
لجهـعالميلـعرتعع قلؽعالمخرجعتعالعيللمللعكالعر كللعع-

عالمرغك لعلدلعالطل لع 
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عالصبع يضعاهعمعمعتعكخططعكاجعراعلجلعتعاالدارةعيل ععيلـع
 الطل ل 

 عكررعالقلعدةع لللعمالعج لعلليمؿعكالعيلـ 
عالمتعالقلعدةعاليبلقعتعااللجع للع لفعأيضعاعالطعقـعالمدرجتعأالفجهـع

 ك لالهـعك لفعالمجعمععالم لت 
ررعالقلعدةع يضعاالدكاتعالبلزملعلعجهلؿععيلـعالطل ل عكع  

 ع جععالقلعدةعأ لعالععالطعقـعالمدرجتعيل عاليمؿعكاال داع 
عالقلعدةعأ لعالعع معع يلععقدـعالميلملفعكالطل لعكأكللعاعاألمكرعك ؿع عقـك

 م عبلهـ 
 العلكجدععالظلـعللمكاردعيل عاخعبلرهععرتعالمدرجل 

 
 
الطعلب:ع-4  

دكر عرتعال لقلعالعيللمللعالعيلمللعبمعلقتعللميلكمعتع لتدمعالطعلبع  
لقدرعالطعلبعالميلكمعتعالمقدملعلهعكل عكؿعالعفبلرعرلهعع طرلقلع

 الجع للع 
 اال داععكالعملزعقللؿعكأغلبعالطل لعضمفعمجعكلعالكجط 

 
 
 
 
القلعدة:ع-1  
 

لربزعالمدلرعيل عالقلعـع مجمكيلعأمكرعلع قلؽع
لمرغك لعكهتعاحعتع:المخرجعتعا  

 
ل عرؾعالمدلرعمععأررادعالمدرجلعثقعرلعكأهداؼعم عربلععع-

عككاض لعللمدرجلع
لضععالمدلرعخططعكخططع دلللعلعالفلذعكع قلؽعاألهداؼعع–ع

عالم عربلع 
علخططعالمدلرعلال رعكعيملـعالثقعرلعالمدرجللع ع–ع
لفيؿعالمدلرعاليمؿعالجمعيتعكالعيعكالتعكل عرؾعأررادععع-

علعرتعاأليمعؿعكاألال طل المدرج
علعخذعالمدلرعالقراراتعالمدرجللعالمالعج لعكالجللملع عع-
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ع
الدكرعالذمعقمتع هعالمجعهملعكالمجعيدةعرتعيقدعدكراتععدرل للعلبعرلع

 لتعكمجعيدعهـعيل عالعخطلطعكالعالفلذعلبعرلعايمعلهـعاررادعالمجعمععالم
عالمدرجللع 

 

ل ؿعالمدلرعالم ببلتعكليعلجعالميلقعتعكلذلؿعالصيك عتعع-
عالعتععكاجهعاليمؿعكالعيلـع ع

لفكضعالمدلرعالصبل لعتعكالمهعـعلليعمللفعأص عبعع-
المدرجلع)علعع ععالمدلرعكلقلـعأدااعأررادععع-البفعاةعكالقدرةع عع
عطل لعكميلملفع(ع 

لقدـعالمدلرعالعغذللعالراجيلعلؤلررادعرتعالمدرجلعكلص حعع–
عكليعلجع ع

لكررعالمدلرع لللعامالهعقعلملعيل عاليدؿعكالمجعكاةعلجملععع-
عأررادعالمدرجلع

لكررعالمدلرعمالعخعمدرجتعمرلحعقعلـعيل عالكدعكاال عراـعع-
عالمع عدؿعلجملععاألررادعرتعالمدرجلع ع

عللهـعالمدلرعكلديـعكل جععكل فزعأررادعالمدرجلع عع-
لعكاصؿعالمدلرعمععاألجرةعكعالمتججعتعالمخعلفلعرتعع-

عالمجعمععالم لتع 
لجهـعالمدلرعرتعديـعكع قلؽعالمخرجعتعالمطلك لععع-

عكالمرغك لعلجملععأررادعالمدرجل ع
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الطعلب:ع-4  
 

عالطعلبع يدةعأمكرعلل قؽعالمالجزاتعالمطلك لع رتعلقـك
 األدااعكعمجعكلعالعيلـع:

 
لعيرؼعالطل لعيل عاألال طلعكالم عرلععالمرادععالفلذهععرتعع-

 المدرجلع 

علعالفلذععع- ل عرؾعالطبلبعرتعاإليدادعكالعجهلزعلمععللـز
عاألال طلع

 ل عرؾعالطل لعم عربلعرعيللعرتععالفلذعاأليمعؿعكالفيعللعتع عع-
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 لقلـعالطبلبعأدالهـعذاعلعع علعع ععكعع-

كؿعالطبلبعميررلعالم ببلتعالعتععكاجههـعمععاليمؿعل عع-
 يل ع لهعع 

 ل فزعالطل لعأالفجهـعذاعلععيل عالمالجزاتعالعتععـعع قلقهعع عع-

ل التعالطل لعيل عالالجع عتعال علللعلع قلؽعالجع عتعع-
 مجعق لللع 

لكاببعالطبلبعبؿعجدلدعيلملععكعبالكلكجلععللعطكلرعرتعع-
عاألدااع 

لطل لعذكعالمجعكلعالمعدالتع)عالقرااةعكالبعع لعالدكراتعالعدرل للعل
عرتعاللغلعالير للعكاإلالجللزللع(ع 

الدكراتعالعدرل للعللطل لعالمعفكقلفعيلملعع)عرتعمكادعاليلكـعع-ع
كالرلعضلعتع( عكالمعفكقلفعأد لعع)ع يرع عخطع لع عقصلع
قصلرةع( عكالمعفكقلفعرلعضلعع)عالجرمع عبرةعالجللع عبرةع

عالقدـع( عكالمعفكقلفعراللعع)عالرجـع عالعصكلرع(ع الطعكللع عبرةع
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عالمجع قعتعالثقعرللعكاليلمللعيل عاإلذايلعالمدرجللع عع-
 المجع قعتعالدلالللعك فظعالقرافعالبرلـع ع-

المجال -2
 الرابع:

 
 

القيادة 
 المدرسية

كصؼعيعـع:ععع-أ  
 

 مهعراتع خصلل:
لفع لجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عالعأثلرعيل عاحخرع  

لجبعأفعل التعالمدلرعيبلقعتعالجع للع لفعالمدرجلعكالمجعمععالم لتع
 الم لطع هع 

 بمععكعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عالعخطلطعالجللـعكال عمؿ 
 

 مهعراتعادارلل:
 لجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارةعالمكاردعال  رلل 

معدللكعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارةعالمكاردعال  
 بمععكعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارةعالمكاردعالمعللل 

 بذلؾعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارةعالمكاردعالعبالكلكجلل 
 كعألضععلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارةعالكقت 

 
مهعراتع خصللععكعمهعراتعإدارللععكعمهعراتع

 العفبلرعاليللعع:
 

لمعلؾعالمدلرعمجمكيلعمفعالمهعراتعكبمععأالهعطكرع
 مهعراتعجدلدةعلفعقدهععكهتعمععللتع:

 
صؿعمععم لطهعكلبكفعيبلقعتعإلجع للعكلتثرعلعكاع-

 يل عاحخرلفع 
لدلرعالمكاردعال  رللعكالمعلللعكالمعدللعكالعبالكلكجللعع-ع
  
ليقدعالمدلرعاالجعمعيعتعع ع-  
لقدـعالمدلرعالميلكمعتعكالعفعصلؿعالبلزملعلعكضلحعع–ع

 المطلكب 
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 مهعراتعالعفبلرعاليللع:

 لجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل ع ؿعالم ببلت
ععالقعلدع قدرةعيل عادارةعاألزمعت كعلجبعأفعلعمع  

 بذلؾعلجبعأفعلعمعععالقعلدع قدرةعيل ععط لؽعأدكاتعالعبالكلكجلع 
 

 
كصؼعكاقيتع:ع-ب  

 
 مهعراتع خصلل:

 لعمعععالقعلدع قدرةعمالخفضلعيل عالعأثلرعيل عاحخرلف
ل التعالمدلرعيبلقعتعالجع للع جلطلع لفعالمدرجلعك يضعأيضعاع

ع المجعمععالم لتعالم لطع ه  
 العلعمعععالقعلدع قدرةعيل عالعخطلطعالجللـعكال عمؿ 

 
 
 

ل ددعالمدلرعأدكارعكعمهعـعاألررادعع ع-ع  
كاألدكاتعالبلزملعلليمؿع علكررعالمدلرعالمكادع–  
ل عرؾعالمدلرعرتععالفلذعاأليمعؿعكعاألال طلعالمدرجللععع–ع
  ع
لعع ععكلقلـعالمدلرعمرا ؿعاليمؿعكعالعالفلذععلؤليمعؿع عع-  
لقلـعالمدلرعاليمؿعكاألدااعلغعللعالع جلفعكالعطكلرع ع–ع  
لذلؿعالمدلرعالصيك عتعكعل ؿعالم ببلتعالعتععيلؽعع–

 اليمؿع 
لمدلرعاألررادعيل عع قلؽعاإلالجعزاتع ل فزعاع–ع  
ل جععالمدلرعيل عع قلؽعإالجعزاتعجدلدةعكطمك عتعع–ع

 مجعق لللع 
ل التعالمدلرعثقعرلعاليلـعكعاليمؿعكالعغللرعكالعطكلرعع–ع

 كمكاب لعبؿعمجعجدعيلملععكعبالكلكجلعع عع
 ددعكاقععالمدرجلعالجع ؽعكمبل ظلعكمعع يلعلعع-

 علتعكالمجعق ؿعالمأمكؿعالعغلرعالملمكسعرتعالكاقععال
ع 
 ع دلدعالمكاردعكالمكادعالبلزملعلليمؿع ع-ع
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 مهعراتعادارلل:
 لعمعععالقعلدع قدرةعمالخفضلعيل عادارةعالمكاردعال  رلل 

 لعمعععالقعلدع قدرةعجلدةعيل عادارةعالمكاردعالمعدلل
 لعمعععالقعلدع قدرةعجلدةعيل عادارةعالمكاردعالمعللل 

المكاردعالعبالكلكجلل عالعلعمعععالقعلدع قدرةعيل عادارة  
 لعمعععالقعلدع قدرةعمعكجطلعرتعادارةعالكقت 

 
 مهعراتعالعفبلرعاليللع:

 لعمعععالقعلدع قدرةع جلطلعيل ع ؿعالم ببلت
 لعمعععالقعلدع قدرةع جلطلعيل عادارةعاألزمعت 

 العلعمعععالقعلدع قدرةعيل ععط لؽعأدكاتعالعبالكلكجلع
ع

عالدكرعالذمعقمتع ه:
علكر عتعالعدرل للعكصقؿعالمهعراتعال خصللعكاالدارللالم عربلعرتعا

عكعاجعخداـعالعبالكلكجلعع  بؿعاب رعرتعاأليمعؿعاالدارللع 
ع
ع

ع دلدعكجعلؿعالمعع يلعكالعقكلـعلمدلعع قؽعع-ع
األيمعؿعالمدرجللعبعالجعمعيعتعكعالمبل ظعتع

ع دلدعالصيك عتعع-كالمقع بلتعكعالزلعرات ع
كالع دلعتعالعتععكاجهعع قلؽعاأليمعؿعالمدرجللع

زالعهععكعميعلجعهعع   كا 
ايعمعدعكعيملـعالمدلرةعحلللعكعلالمعذجعالعقكلـعع-

عالجدلدةعع 
عمعع يلعالمدلرةعليملللععط لؽعالللعالعقكلـعالجدلدةع ع-
معع يلعالمدلرةعللججبلتعالعقكلمللعضمفعالللعع-

العقكلـعالجدلدةعكععقللـعأثرهععيل عع جفعمجعكلعأدااع
ع عالطعل عت

 علعجعتععكرلرعجملععاال علعجعتعاألجعجللعمثؿعاالع-
عالمعدللع 

 عالمللعررصعالالمكعالمهالتع)العدرلبعكالعأهلؿ(ع ع-
اجعغبلؿعالطعقعتعالبعماللعكالفرصعكالمالعج عتع-   
عالمللعإدارةعالمكاردعالمعلللعكال  رللع  بؿعلضمفعجلرعع-

 اليملللعيل عأبمؿعكجهع 
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ع
ع
ع
ع
ع
 

عكرلرعالمالعخعالمالعجبعكالجلرعكالعجكؿعرتعالمدرجلعلعقللـعع-
 جلرعاليمؿع 

المجال -5
 الخامس:

 
 

التنمية 
المهنية 
 المستدامة

كصؼعيعـع:عع-أ  
 

الالمكعالمهالت:عكل مؿعع-9  
عداخؿع - عالعدرل لل عالدكرات عمف عاليدلد ععكرلر علجب عالمهالت: العدرلب

 المدرجلعكخعرجهع

 العر للعالمهاللل:علجبعالع لتع عخبلقلعتعالمهالل -

عالميلملف - علجبعيل عالمدلرعديـعكعمجعالدة عالمهاللل: لع قلؽععالمجعالدة
 الالمكعالمهالتعالمطلكبعكالمرغكبع 

 

عالالمكعال خصتعكعالمهالتعكعاألبعدلمتع:

ع

علعـععالمللعمهعراتعكعقدراتعالميلملفعالمخعلفلع علطرؽعالععلللع:ع

ع
عدرلبعالميلملفعيل عاجعخداـعاجعخداـعاالجعراعلجلعتعع-

ع كالكجعلؿعال دلثلعرتعالعيللـع
كر عتعاليمؿعكع عدؿعالخ راتع لفعالميلملفعمفعالمدرجلعع-

 الفجهععكمفعمدارسعأخرلع 
اجعديعاعالخ رااععكار عدعالميلملفعرتعطرؽعاجعخداـعع-

عاالجعراعلجلعتعال دلثلع 
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الالمكعال خصت:ع-6  
 لجبعزلعدةعثقلعالميلـع الفجهعك علميلكمعتعالعتعلدله  -

الالمكعاالبعدلمت:ع-1  
 لجبعع جلفعالمخرجعتعالعيللملل  -

 لجبععالكععأجعللبعالعدرلسعكالعقكلـ  -

 لجبعاضعرلعميعرؼعمهالللعجدلدة  -

 لجبععالمللعالمهعراتعالمهاللل  -

 لفعالميلملفعمفعع قلؽععر للعمهالللعالعج لعلعبلملذهـ لجبععمب -

 لجبععالمللعكعأبلدعالقلـعالدايملعلجلكبهـ  -

 
كصؼعكاقيتع:ع-ب  

 
الالمكعالمهالت:عكل مؿ-9  

عالدكراتعالمجعمرةع لفعالكقتعكعاحخرع ع-
عقكلـعمجعمرعلمدلعاجعخداـعالميلملفعلبلجعراعلجلعتعع-

عال دلثلع ع
 كرةعكضععخطلعلعكرلرعاإلمبعالعتعاالزملعلعالفلذضرعع-

عاالجعراعلجلعتع
ع

ع.ال دلثل
 ) كضععال كارزعالع جليللع)المعدللعكعالميالكللع-

 . . لل عصللفعيل عدكراتععدرل لل
إجرااعدراجعتع كؿعاعجعهعتعالميلملفعال كعالدكراتعع-

 .العدرل لل
  دلثليقدعالدكراتعالعدرل للعللميلملفعرتعاالجعراعلجلعتعالع-
. 
يقدعكر عتععدرل للعكع لقعتعالقعشعلبلطبلععيل عمععهكعع-

  اجعراعلجلعتعالعدرلسجدلدعرتع
االجعراعلجلعتعإيطعاعالميلملفعم عضراتعمجعمرةعيفعع-

ع ال دلثل
عفيلؿعع عدؿعالخ راتعكالزلعراتعالملداالللعمفعق ؿعالميلمعتعع-
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عالعدرلبعالمهالت:ععلكجدعدكراتععدرل للعكلبالهععم دكدة -

 العر للعالمهاللل:عالعربلزعيل عاخبلقلعتعالمهاللع -

رةع علمجعالدةعالبعرللعلع قلؽعالالمكعالمهالتعالمجعالدةعالمهاللل:عالععقكـعاالدا -
 للميلملفع

 

ع

ع

الالمكعال خصت:ع-6  
 لكجدعديـع جلطعلثقلعالميلـع الفجهعك علميلكمعتعالعتعلدله  -

 

الالمكعاالبعدلمت:ع-1  
 لكجدعع جلفعللمخرجعتعالعيللملل  -

ع 
عمعع يلعأيمعؿعالميلمعتعكأال طعهـع ع-
تعكالعغللراتعالمالعج لعيل عالّدركسعإجرااعالعيدلبلع-

كم عكاهععكرقعععلبلجعراعلجلعتعكعللعطكراتعكالمجعجداتع
ععال دلثل

عاالجعمعيعتعالمجعمرةعللميلملفع ع-
الكعر عتعالعدرل للعلعأهلؿعالميلملفعالجعخداـعأجعللبعع-ع

عالعدرلسعكالعقكلـعال دلثلعكاالجعخداـعاألمثؿع 
عالجددعداخؿعالمدرجلع عالكعر عتعالعدرل للعللميلملفع-

العخطلطعكعالمعع يلعكعالعقللـعلؤلدااعع ع-  

العيزلزعللالجع عتعكعاإلالجعزاتعرتعمجعكلعتعأدااعالطبلبعع-
  



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -89- 

 لكجدععالكعع جلطعرتعأجعللبعالعدرلسعكالعقكلـ  -

 لكجدعاضعرلعميعرؼعمهالللعجدلدة  -

 عالمللع جلطلعللمهعراتعالمهاللل لكجدع -

 لكجدععمبلفعللميلملفعمفعع قلؽععر للعمهالللعالعج لعلعبلملذهـ  -

 لكجدععالمللعكعأبلدعيل عالقلـعالدايملعلجلكبهـ  -

عداخؿع ععدرل لل عكر عت عيقد عيل  عكالديـ عالمجعيدة ع: ع ه عقمت عالذم الدكر
ع  عالمدرجل علعزكلد عالعر لل عمدلرلل عمخعط ل عال  ع عالضعرل علمدر لفعالمدرجل 

عكعاالزملعللعالمللعالمهالللع عالبلزملفعليقدعالدكراتعالمطلك ل
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المجال -9
 السادس:

 
 

المشاركة 
 المجتمعية

ع
عكصؼعيعـع:ع-أ
ع
عالم عربلعالمجعميلل:ع-9
علجبع العاع رابلعع لفعالمدرجلعكمتججعتعالمجعمععالم لت ع-
عيل ععالمدرجلع العاععثقعرلعدايملعللم عربلعالمجعميلل لجبعع-
علجبعأفعع بؿعالمدرجلعمجلسعلؤلمهعت ع-
عبمععكلجبعيمؿعخططعلعفيلؿعم عربلعمتججعتعالمجعمع ع-
بذلؾعلجبععلجرعالمدرجلعمرارقهععأثالعاعالدكاـعالمدرجتعلخدملعالمجعمععع-

عالم لت 
عملفعرتعديـعالمدرجل كالضععلجبعع فلزعأيضعاعالمجعمععالم لتعالمجعهع-

عالم عربلعالمجعميلل:ع-9

كجكدعالللعصعدقلعمفعق ؿعإدارةعالمدرجلعرتععأبلدعم دأعع-
ال رابلعالدالـع لفعالمدرجلعكأكللعاعاألمكرعرتعأمعمكضكععمفع

عالمكضكيعتعالعتععخصعالطعلبع 

يبلـعأكللعاعاألمكرع علمجعجداتعالعر كللعالعتعع عيرلؼعكا 
عع دثعرتعالمدرجلع 

علدةعم جكجلعلكلتعاألمرعالظلرعالخدمعتعالعتعلقدمهعععقدلـعر
عالمدرجلع عقدلـعدكراتعرتعال عجبعاحلتع للمدرجلعبأفععقـك

عكرتعالعر للعالالعج لع عكرتععجكلدعالقرافعالبرلـ
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ع
عأهمللعالم عربلعالمجعميلل:ع-6
لجبعأفععجعهـعالم عربلعالمجعميللعمجعهملعجلدةعرتعاالجعحعال رامجعع-

عالعيللملل 
علجبعأفععجعهـعالم عربلعالمجعميللعرتعا  عععال عجعتعك ؿعالم ببلت ع-
كعلجبعأفعع قؽعالم عربلعالمجعميللعالعيعكفعكالعبعمؿع لفعالك داتعع-
عخعلفل الم
عبذلؾعلجبعأفعع قؽعالم عربلعالمجعميللعالجكدةعرتعاألداا ع-
عبمععكعلجبعأفععجعيدعالم عربلعالمجعميللعيل عع قلؽعأهداؼعالعيلـ ع-
ع
عأهداؼعالم عربلعالمجعميللعرتعالعيللـ:ع-1
لجبعأفعلع مؿعالمجعمععالم لتعمجتكلللعمجعيدةعالمدرجلعيل عع جلفعع-

عجكدةعالمالعجعالعيللمت 
جبعأفعلعفهـعالمجعمععالم لتعالم عبؿعكالميكقعتعالعتعليعالتعمالهععلع-

عالعيللـ 
علجبعأفعععكاررعالرغ لعلدلعالمجعمععالم لتعللدرعععيفعالالظعـعالمدرجت ع-
عكعلجبعأفعلكررعالمجعمععالم لتعالديـعالمعدمعكالميالكمعللمدرجل ع-

ػعابع عؼعالبفعااتعألكللعاعاألمكرعكاالجعفعدةعمالهععرتعديـع
عكعطكلرع رامجعالمدرجلعكاألخذع آرالهـعكمقعر ععهـع 

طبلععأكللعاعاألمكرعيل عالعكصلعتعالعتععـعاإلالفعؽعيللهععػعا
عرتعاالجعمعيعتع 

عكضععالخططعإل راؾعأكللعاعاألمكرعرتعالم عرلععالعر كللع 

ع العاع رابلعمععاألهعلتعكالمجعمععع

عبكلفعثقعرلععديـعالم عربلعالمجعميللعكعبكلفعمجلسع
علؤلمهعتع 

عال رابل ديـعكع فلزعالمجعميلفعالمدرجتعكالم لتعيل ع
ع
عأهمللعالم عربلعالمجعميلل:ع-6

عالعكاصؿعكالعيعكفعمععالمدرجلعكالزلعراتعالمجعمرةعللمدرجلع ع
يل عأال طلععالمجعمععالم لتاطبلععكععيرؼعأكللعاعاألمكرعكع

 المدرجلعالمالكمعيملهعع ع
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عيمؿ بمععكعلجبعأفعلجعهـعالمجعمععالم لتع ر طعالعيللـع جكؽعالع-
ألضععلجبعأفعلجعهـعالمجعمععالم لتعرتعالعقكلـعالمجعمرعلليملللعع-

عالعيللملل 
بذلؾععلجبعأفعلجعهـعالمجعمععالم لتعرتععطكلرعمخرجعتعالعيللـع-  
 
 
عمجعالتعكميعللرعال رابلعالمجعميلل:ع-4
ع
عال رابلعمععاألجرع:ع-
علجبعإ راؾعأكللعاعاألمكرعرتعصالععالقرارعالعر كم ع-
أفعلجعهـعأكللعاعاألمكرعرتعرجـعرتللعالمدرجلعكععالفلذع رامجهععكعلجبعع-

عالمخعلفل 
عبمععكعلجبععلجلرعج ؿعاعصعؿعأكللعاعاألمكرعكأررادعالمجعمععالم لت ع-
بذلؾعلجبعأفعلي رعأكللعاعاألمكرعيفعارالهـعرتعالخدملعالعيللمللعالمقدملعع-

عأل العلهـ 
ع

عخدملعالمجعمع:

رتععالفلذعاألال طلععالمجعمععالم لتم عربلعأكللعاعاألمكرعكعع-
عكالم عرلععالمعالكيل 

قدلمهـعللديـعكالمجعالدةعكالمجعيدةعللمدرجلعميالكلععكمعدلعععع–ع
ع 
معع يعهـعكعقللمهـعلعالفلذعالمدرجلعلؤلال طلعكعقدلمهـعع–ع

عللعغذللعالراجيلعلغعللعالع جلفعكالعطكلرع 
ع
عأهداؼعالم عربلعالمجعميللعرتعالعيللـ:ع-1
ععقدلـعالديـعكالمجعيدةعللمدرجلع ع-
عجعتع( عقللـعاألدااعالمدرجتع)عالمخرعع-
عالع جلععيل عالعغللرعكالعطكلرعكمكاب لعبؿعجدلدع عع–
الع فلزعألررادعالمدرجلعيل عالالععجعتعكالمخرجعتعالمدرجللعع-
ع ع
ع
عمجعالتعكميعللرعال رابلعالمجعميلل:ع-4

ػعلجبعاخعلعرعالكقتعالمالعجبعالجعمعيعتعمجعلسعاح عاع
عكالميلملفعكاإليدادعالجلدعلهعع 
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مععمفعق ؿعالمدرجلعككضععخططعللم عربلعلجبعدراجلعا علعجعتعالمجعع-
عالمجعميلل 

عكلجبعاجعخداـعم عالتعكمكاردعالمدرجلعرتععقدلـعخدمعتعكأال طلعاجعمعيلل ع-
بمععكلجبعم عربلعالمدرجلعرتععالفلذع رامجعكم ركيعتعاجعمعيللعرتعع-

عالمجعمععالم لت 
ععي للعمكاردعالعيلـ:

عمجعمععلعالفلذع رامجهععالعر كلل لجبعاجعخداـعالمدرجلعللمكاردعالمعع لعرتعالع-
عبمععكلجبعأفعلقدـعالمجعمععالم لتعكال ربعتعالديـعالمعدمعللمدرجل ع-
ع

عاليمؿعالعطكيت:
علجبععالفلذع رامجععركلجعلليمؿعالعطكيتعداخؿعالمدرجلعكخعرجهعع-
عكعلجبعكجكدع رامجعلعأهلؿعالمعطكيلفعللم عربلعرتعم ركيعتعالمدرجل ع-
كعاللعتعلعالظلـععطكععأكللعاعاألمكرعكغلرهـعمفعبمععكلجبععكررعخططعع-

عأيضعاعالمجعمععلديـعاألال طلعالعر كللع 
ع
عاليبلقعتعاليعملعكاالعصعؿع علمجعمع:ع-1
لجبععع ال عالمدرجلعالجعراعلجلعتعكاجراااتعع جععالعكاصؿع لفعجملععع-

اتعإل عأكللعاعاألمكرععيعرؼعمذبرع إرجعؿع عالعظعـع-
 .رلهعع أمرعإلجع تعقعـع هعأ الهـعرتعالمدرجل

ا رابهـعرتعالمجعلسعالمدرجللعالمخعلفلعبفرلؽعع-
العطكلرعالمدرجتعكمجعلسعاح عاعكاللجعفعالمدرجللع

عالمخعلفل 
عع دلدعأدكارهـعكعمهعمهـعرتعع قلؽعالرتللعكالرجعلل ع
 لك لع عالفلذعكع قلؽعاأليمعؿعكالمهعـعالمطع-
 العاعججكرعالعيعكفعكالعكاصؿعمععالمدرجلعع-

 للم عربلعرتععالفلذعاأليمعؿعالمدرجللع 
 معع يلعكعقكلـعاحدااعالمدرجتع ع-
 الع عربللعرتعع قلؽعاأليمعؿعكاإلالجعزاتعالمدرجللعع-
ميعلجلعالم ببلتعكالع دلعتعالعتعع كؿعدكفععع-

عع قلؽعالرتللعكالرجعللعالمدرجللع 
عليعملعكاالعصعؿع علمجعمع:اليبلقعتعاع-1
يدادعالكجعلؿعالعيللمللع عع- عكعر عتعلعصملـعكا 
عال عزاراتعالخلرللعداخؿعالمدرجلع ع-
عاال عفعالتع علمالعج عتعالدلالللعكالكطالللع عع-
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عاليعمللفعرتعالمدرجل 
ععتعالمخعلفل بمععكلجبعقلعـعاالدارةع  بؿعدكرمع عالعصعؿع علقطعيع-
بذلؾعلجبعأفععع التعالمدرجلعاجعراعلجلعتععضمفعالعكاصؿعمععاألهعلتعع-

عكأيضعاعالمجعمععالم لت 
ع
عصكرعالم عربلعالمجعميلل:ع-2
علجبعأفععجهـعالمدرجلعرتعخدملعالمجعمعع-
عكعلجبعررععالكيتع عل لللعالم لطلع علمدرجل ع-
عبمععكعلجبعدراجلعا علعجعتعالمجعمععكم ببلعه ع-
عبذلؾعلجبعالمجعهملعرتعع جلفعالظركؼعال للللعداخؿعالمدرجلعكخعرجهع ع-
ألضععلجبعععالظلـعاالال طلعالثقعرللعكالعيللمللعكالخدمعتعالفالللعللمجعمععع-

عالم لتعالم لطع علمدرجل 
كلجبعالعالجلؽعمععالجهعتعغلرعال بكمللع مععلضمفعمجعهملعريعللعكخدملعع-

عمجعميللعجللملع
ع
عععالم لتعرتعخدملعالمدرجل:اجهعـعالمجعمع-3
علجبعالمجعهملعرتععقكلـعاليملللعالعيللمللعكررععمجعكاهع ع-

عالط تعالمجعالتع ع- عاللـك
الم عضراتعالص للعكالدلالللعكالدكاتعالعكيللعكالجبلملعع-

عاليعمل 
عالمجع قعتعالرلعضللعع ع-
عالع ريعتعكعصالدكؽعديـعالطعلبعالفقلرع ع-
 
 صكرعالم عربلعالمجعميلل:ع-2
عم ركععال كع لللعاماللع ع-
عم عرلععال دالؽعالمدرجللع ع-
ع مبلتعاأللعدمعال لضعاع عع-
األال طلعالمجعميللعالعطكيللع)عقطؼعالزلعكفع ع مبلتعع-

عالالظعرلعلل كارععكالمجعجدعكال تع ع مبلتعالع جلرع(ع ع
ر عتعص للع كؿع)عكاج عتعم رؼعالص لعيقدعكعع-

ع المدرجللع عالمطعيلـعالمدرجللع عالمقعصؼعالمدرجلل(ع 
 كر عتعالعكيللعالمركرللع عع-
قلعـعالمدرجلع أيمعؿععطكيللعلخدملعالمجعمععالم لتعمثؿعع-

 عالظلؼعال لللعالم لطلع علمدرجلعكزرايلعاأل جعر 
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عكعلجبعالمجعهملعرتععقكلـعأدااعالطعلب ع-
عبمععكعلجبعالمجعهملعرتعع دلدعا علعجعتعجكؽعاليمؿ ع-
عألضععلجبعالمجعهملعرتعالديـعالمعدمعكالميالكم ع-
ع:عاجعراعلجلعتعالمدرجلعللم عربلعالمجعميلل-
لجبععكرلرعالعدرلبعالبعرتعللميلملفعكأررادعالمجعمععالم لتعيل عع-

عاجعراعلجلعتعالعكاصؿ 
بمععكعلجبع العاعمكقععيل عال  بلعلعجهلؿعالعكاصؿع لفعالمدرجلعكالمجعمععع-

عالم لتع 
ع
عكصؼعكاقيتع:ع-ب
ع
عالم عربلعالمجعميلل:ع-9
عالم لت عـع العاع رابلعمعكاضيلع لفعالمدرجلعكمتججعتعالمجعمععع-
علـعع فعالمدرجلعثقعرلعدايملعللم عربلعالمجعميلل ع-
ع بلتعالمدرجلعمجلجععلؤلمهعتعلبالهع بلتعكغلرعمفيؿع ع-
عالعلكجدعخططعلعفيلؿعم عربلعمتججعتعالمجعمع ع-
عالععلجرعالمدرجلعمرارقهععأثالعاعالدكاـعالمدرجتعلخدملعالمجعمععالم لت ع-

لمبع لعرعحعأ كابعالمدرجلعللمجعمععلبلجعفعدةعمفعاع-
 كالمخع راتعكالم عغؿعكالمبليب 

رعحعصفكؼعلم كعاألمللعلدلعأررادعالمجعمععمفعخبلؿعع-
عيل ععالفلذهععميلمكعالمدرجل    رامجعلقـك

إطبلؽعجلجعتع كارللع لفعالمدرجلعكالمجعمععلمالعق لعع-
قضعلععيعملعكخعصلععهـعالمدرجلعكالمجعمععكأمكرعالعر للع

ع كالعيللـ
 عقدلـعجلجللعمفعاألال طلعالعر ل للعععقكـع رامجعالمدرجلع-

كالديكةعالمجعمرةعلآل عاعللم عربلعرتعاألال طلعاالجعمعيللع
العتعلمبفعاالجعفعدةعمفعخبللهععمفعخ راعهـعالمعيددةع

ككظعلفهـعالعتعلمعرجكالهع عمثعؿعالمالعج عتعالدلالللعكالكطالللعكع
ع عاالجعمعيللعالمخعلفل

لـعكأكللعاعاألمكرعمفعالعالمللعالمجعمرةعلليبلقلع لفعالميع-
خبلؿعإع عععالظعـعاعصعؿعليعمدعيل ععكجلهعرجعلؿعمعيددةع

ع رزعقدرةعالميلـعكخ رعهعرتعميعلجلعالم عبؿعالطبل للع
ععالجلكبللع 

إخ عرعأكللعاعاألمكرع مجعكلعأ العلهـعأكالنع أكؿعكالعيعكفعع-



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -96- 

لمجعهملفعرتعديـعالمدرجلعلبالهعلعـعع فلزعأيضعاعالمجعمععالم لتعاعع-
عع فلزع جلطع 

ع
ع
ع
ع
عأهمللعالم عربلعالمجعميلل:ع-6
ععجعهـعالم عربلعالمجعميللعمجعهملع جلطلعرتعاالجعحعال رامجعالعيللملل ع-
عجعهـعالم عربلعالمجعميللع  بؿع جلطعرتعا  عععال عجعتعك ؿعالم ببلتعع-
ع 
لفعالك داتعالمخعلفلع يضعع قؽعالم عربلعالمجعميللعالعيعكفعكالعبعمؿع ع-

عال تاع 
عع قؽعالم عربلعالمجعميللعالجكدةعرتعاألدااع  بؿع جلطع ع-
ععجعيدعالم عربلعالمجعميللعيل عع قلؽعأهداؼعالعيلـع قدرع جلطع ع-
ع
عأهداؼعالم عربلعالمجعميللعرتعالعيللـ:ع-1
لع مؿعالمجعمععالم لتع قدرع جلطعمجتكلللعمجعيدةعالمدرجلعيل عع جلفعع-

ععميهـعل ؿعم ببلعهـع 
ليبلقلعميهـعالعكاصؿعالمجعمرعمععأكللعاعاألمكرعكعال لطعاع-

كديكعهـعللم عربلعرتعاألال طلعكال رامجعالمخعلفلعكاال عفعالتع
عع 
عبرلـعالطبلبعالمعفكقلفعرتعالع صلؿعاليلمتعكالمعملزلفعع-

رتعاألال طلعالمدرجللعكذلؾع  ضكرعأكللعاعأمكرهـع عكبذلؾع
عبرلـعأكللعاعاألمكرعالمعيعكاللفعمععالمدارسعرتعالمالعج عتع

ععالمخعلفل 
ع يبلجعالمعأخرلفعدراجلعنع م عربلعأكللعاعاألمكر عاالهعمعـع-
عالمفعكحعكأج كعععالمللعاليبلقلعع- ع ال عالمدارسعألجلكبعاللـك

 لفعال لتعكالمدرجلعكا  راؾعأكللعاعاألمكرعرتعذلؾعكعفيلؿع
دكرعمجعلسعاح عاعكاألمهعتعلئلجهعـعرتععكثلؽعالصللع لفع

ععال لتعكالمدرجل 
ك مبلتعالعكيللعألكللعاععالظلـعالالدكاتعكالم عضراتعع-

األمكرعلعكضلحعأهمللعالعيعكفعمععالمدارسعكركالدهععأل العلهـع
الطبلبعكعكضلحعاألضرارعالالعجملعيفعيدـعالعيعكفع

 كالعكاصؿعمععالمدارسعالعتععاليبسعيل عأ العلهـ 
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عجكدةعالمالعجعالعيللمت 
عاللعفهـعالمجعمععالم لتعالم عبؿعكالميكقعتعالعتعليعالتعمالهععالعيللـ عع-
عععكاررعالرغ لعلدلعالمجعمععالم لتعللدرعععيفعالالظعـعالمدرجت ع-
علكررعالمجعمععالم لتعالديـعالمعدمعكالميالكمعللمدرجلع الج لع جلطلع-
ععمرعلليملللعالعيللملل اللجعهـعالمجعمععالم لتعرتعالعقكلـعالمجع-

  
 الدكرعالذمعقمتع هع:ع

عصملـعكععكزلععخططعكال راتععكضل للعكمال كراتععكيكللعيل ع
 الميلمعتعلعفيلؿعدكرعال رابلعالمجعميلل

  كالمجعهملع  العاعيبلقعتعالجع للعمععاالهعلتعكالمجعمععالم لت
مهـععكعألضععالم عربلع  العاعثقعرلعم عربلعمععاالهعلتعل لعفعاالهـعجزا

 مفعالمدرجل 
 

عبرلـعأكللعاعاألمكرعالمعكاصللفعكال عرزلفعكالمعيعكاللفعمععع-
 .المدارسعرتعالمالعج عتعالمخعلفل

عفيلؿعدكرعمجعلسعاح عاعلئلجهعـعرتععكثلؽعالصللع لفع -
ال لتعكالمدرجلع لثعأفعمجعلسعاح عاعرتعالكاقعععيع رعمفع

 .أهـعاحللعتعالمالعج لعلعكثلؽعاليبلقلع لفعال لتع علمدرجل
عبثلؼعالالدكاتعكالم عضراتعك مبلتعالعكيللعألكللعاع - 

لعرعهععكركالدهععاألمكرعلعكضلحعأهمللعالعيعكفعمععالمدارسعكزع
أل العلهـعالطبلبعكعكضلحعاألضرارعالالعجملعيفعيدـعالعيعكفع

 .كالعكاصؿعمععالمدارسعالعتععاليبسعيل عأ العلهـ
عفيلؿعمذبرةعالكاج عتعالمدرجللع عيع عرهععمفعأهـعالركا طعع-

 . لفعال لتعكالمدرجل
عبرلـعا عاعالطبلبعالمعملزلفع عكجلهعخطع عتعال برع - 

  .كالعقدلر
 راؾعاح عاعرتعالمجعلسعالمدرجللعكق كؿعارالهـعإ- 

ع.كمقعر ععهـعال العاة
ع عالعيرؼعيل عط ليلعالمجعمععالم ل عكميررعهعخصعلصهع-
ع العيرؼعيل عالخصعلصعالثقعرللعللمجعميعتعالم لللعع-
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العيرؼعيل عمرابزعالعأثلرعمفعكجهعاعكخ رااعكالذلفعلمبفعع-
ععع ببلعهأفعللي كاعدكراعمجعالداعللمدرجلعرتعم 

العيرؼعيل عالم ببلتعالعتععكاجهعالمجعمععالم ل عع-
كالعيعمؿعمععهذ عالم ببلتع علعالجلؽعمععمتججعتعهذاع

عالمجعمعع 
عقدلرعكعيزلزعالدكرعالذمعلمبفعأفععلي هعالمدرجلعرتعع-

المجعيدةعيل ع ؿعالم ببلتعالعتععكاجهعالمجعمععكعبلر ع
تعكالمرابزع صرعالمتججعع-كقكععم ببلتعمجعق للهعععععع

ع العتعلمبفعأفععفلدعمجعمععالمدرجلع 
القلعـع يمؿعم عرلععيعمهععهدؼعإل عخدمهعال لللعالم لللع)عع-

عالالظعرلع عالمركرعع-لـك عالص لع(ع-لـك ع لـك
يقدعالالدكاتعكاللقعااتعألكللعاعاألمكرعللعـعمفعخبللهعع-

عكيلعهـع علمالعخعاألجرلعالمالعجبعللالمكعالالفجتعالجكمعلؤل العاع
جالبع يضعأجعللبعالعال للعغلرعالجكللعكديكةعأكللعاعكع

األمكرعمفعالمجعيدعرتع ؿعم ببلتع يضعالعبلملذعذكلع
 الم عبؿعالخعصلعداخؿعالمدرجلعكخعرجهع 

ديك عأكللعاعاألمكرعللمجعهملعرتع يضعاألال طلعالمدرجللعع-
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عفيلؿعدكرعالمجلسعالمدرجتعكمجلسعع-عالمجع قعتع ع
ع األمالعا 

األمكرعأص عبعالمهعراتعأكعالخ راتعالمملزةعديك عأكللعاعع-
ع عرتععالفلذع يضعاللقعااتعجكااعألكللعاعاألمكرعأكعللميلملف

إطبلععاألجرةع عجعمرارعيل عالععلجهـعالع صللللعكمدلعع-
  ععبلفهـعاالجعمعيتعرتعالمدرجل

إقعملعكعيمؿعاأللعـعالمفعك لععمثؿعال عزاراتعالخلرللع عكعع-
 عضراتعال هرللعكيمؿعألعـعللالظعرلعاأللعـعالط للعيقدعالم

 الدكرللعاألج كيللعكعال هرللع 

يقدعالدكاتعل ؿعالم ببلتعالجلكبللعال عليلعلدلعالطبلبعع-
كالعتععيعالتعمالهععالمدرجلعكعأجلسعالعدمعال  ثعاليلمتعكيمؿع

 كعإال عاع دلقلعمدرجللع 

 اجهعـعالمجعمععالم لتعرتعخدملعالمدرجل:ع-3
جعميللعالم لطلع علمدرجلع دكرهعععيرلؼعالمتكججعتعالمع-

 رتععقدلـعالخدمعتعالمخعلفلعللمدرجلعمثؿعالمتكججعتعاحعللع 
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كعكعالجميلعتعالعيعكالللعالمرابزعالص للعكعال لدلعتعع-
مصالععكمصالععالمالعدلؿعالكرقللععكععمصالععمكادعالعالظلؼ

عألل جلعا
مصالععكع ربلعاألجهزةعالبهر علللعكع ربلعصالعيلعاألدكللعع

علغذالللع المكادعا
عالضركرللعلعالفلذعاأليمعؿعع- عكرلرعاال علعجعتعكعاللكاـز

عكالم عرلعع 
الم عربلعرتع ؿعم عبؿعالمدرجلعمفعخبلؿعالم عربلعرتعع-

المالعق عتعكاقعراحعال لكؿعكاعخعذعالقراراتعالهعملعلعطكلرعيمؿع
 المدرجل 

ديـعالمدرجلع علع ريعتعاليلالللعكالالقدللعلعمبلالهععمفعالقلعـعع-
 اج ععهععكع قلؽعأهدارهععيل عالكجهعاألبمؿ  كع
مجعيدةعالمدرجلعرتععالفلذعأيمعؿعهعملعبصلعاللعاألجهزةعع-

 كال العاعكأيمعؿعالدهعفعكالعمدلدات 
العيعكفعرتعرجـعجلعجلععر كللعمك دةعللعيعمؿعمععالطبلب عع-

ع هع   لثعالعلبكفعهالعؾععيعرضعأكععضعربع لفعمعععقـك
عالمدرجلعكمععلقكـع هعال لت 
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العيعكفعرتعيبلجعم ببلتعالطعلب عك خعصلعالعتععتثرعع-
عرتعمبكالعتع خصلعه

ع عدؿعالرأمعكالم كرةعرتع يضعاألمكرعالعر كللعكالعيللمللعع-
عالعتععاليبسعيل عع صلؿعالطبلبع 

عبرلـعالمدلرعكالميلملفعالمعملزلفعمفعخبلؿععالظلـعا عفعؿعع-
عملزلفعلعـعرلهععبرلـعمجمكيلعمفعالمدرااعكالميلملفعالم

ععكالمعكاصللفعمععالمجعمعع  بؿعإلجع تع 
صدارعالال راتعع- عفيلؿعكجعلؿعاإليبلـعكا 

كالمجبلتعالعتععديـعالعكاصؿعكعكزليهععيل ع
بؿعأررادعالمجعمععيل عاخعبلؼع رال هـع
عكعخصصععهـع 

زلعراتعالمدرجلعكالميعرضعالفالللعكالثقعرللعع-
عالمخعلفلع 

اهرعم عربلعالمدرجلعرتعالعصدمعللظكعع-ع
االجعمعيللعكاالقعصعدللعكالخلقللعالعتععضرع
ع علمجعمعع 

ال رعمقعالتعععيلؽع عثقلؼعالمجعمععع-
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صدارعمط كيعتعمعالكيلععكضحعركالدع كا 
 العكاصؿع 

عأبلدعدكرعالمدرجلعبمربزعإ يعععرتعع- ع
 المجعمععالم لتعكعال لطعذلؾعالدكر

االجعجع لعلديكةعالمدرجلعك ضكرعع-
لهع عبعلالدكاتعالمالعج عتعالعتععديكعإل

كالم عضراتعكالجميلعتعكالمجعلسع
كالميعرضعكال فبلتعالمجر للعكالمهرجعالعتع
عالرلعضللعالمخعلفل 

 
ع
 
 
 
 
 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -113- 

المجال -9
 السابع:

 
 

ادوات 
تكنولوجيا 
 المعمومات

ع
عكصؼعيعـع:ع-أ
ع
عال الللعالع علل:ع-9
ع علجبععكرلرعأجهزةع عجكبع  بؿعبعرتعللطعقـعالعيللمتعكاإلدارمعكعللطل لع-
عكعلجبعكضععقكااللفعكاجراااتعع جععكععالظـعكعض طعاجعخداـعال عجكبع ع-
عبمععكعلجبعع فلزعالمجعمععالمدرجتعيل عاجعخداـعال عجكب ع-
عبذلؾعلجبعيمؿعصلعاللعدكرللعكعمجعمرةعألجهزةعال عجكبع ع-
ع
عالعالمللعالمهالللعرتعمجعؿعأدكاتعالعبالكلكجلع:ع-6
عجلفعاجعخداـعأدكاتعالعبالكلكجلع لجبععكرلرعدكراتعككرشععدرل للعلع ع-
عكعلجبععط لؽعاجعراعلجلعتعالعالمللعالمهالللعالمخعلفلعمثؿععدرلبعاالقراف ع-
علجبععقكلـعكمعع يلعاالال طلعالعبالكلكجللعالمخعلفلعكال صصعالم كج ل ع-
ع
عاالجعخداـعاالمثؿعللمكاردعالعبالكلكجلل:ع-1
علجبع كج لعميظـعاأليمعؿعاالدارللعكالعيللمللع ع-
كعلجبععكرلرعالفرصعألررادعالمجعمععالم لتعالجعخداـعادكاتععبعكلكجلععع-

ع
عال الللعالع علل:ع-9

عكرلرعجهعزع عجكبعم مكؿعكجهعزعيرضعلبؿعميلـ عع-
 إضعرلعإل عمخع رعال عجكبعرتعالمدرجلع 

عكرلرعال الللعالّع عللعالبلزملعللّ  بلعاإللبعركالّللع ع-  

اجعخداـعأدكاتععبالكلكجلععالميلكمعتعععكظلؼعكع-
كاالعصعالتعرتعالعيلـعكالعيللـع)عأدكاتععبالكلكجلععالميلكمعتع
كاالعصعالتعمثؿع:عال عج عتعاحلللع عجهعزعيرضعال فعرلعتع

 عالداععع كع عال كاجلبعاليعدللعكال خصللع عاإلالعرالتع ع
 ال رلدعاإللبعركالتع عالفلدلكع(ع 

المدرجػػػللعكالمػػػالحعالخعرجلػػػلعلعػػػعملفعاالجػػػعفعدةعمػػػفعالع ريػػػعتعع-
 أب رعيددعممبفعمفعال كاجلبع 

علعجهلزعمخع رع-  االجعفعدةعمفعال ربعتعالقرل لعلعقدلـعالديـعالبلـز
عمفعأدكاتعأمع)عجهلزعال الللعالع عللع(  عال عجكبع مععللـز

االجػػعيعاللع لجالػػلععطػػكلرعالمدرجػػلعالعػػتععضػػـعمجمكيػػلعمػػفعع-
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عالميلكمعت 
ألضععلجبعاجعخداـعأدكاتعالعبالكلكجلععرتععصملـعكعالفلذعاألال طلعالمخعلفلعع-
ع 
ع
عكصؼعكاقيتع:ع-ب
ع
عال الللعالع علل:ع-9
عالععكجدعأجهزةع عجكبعرتعالمدرجلعيداعجهعزعكا دعكهكعغلرعمفيؿعع ع-
عالمدرجلعألجهزةعال عجكبعمعجلعجداع  عجلعع-
عالعكجدعقكااللفعكاجراااتعع جععكععالظـعكععض طعاجعخداـعال عجكبع ع-
عالعلكجدعع فلزعللمجعمععالمدرجتعيل عاجعخداـعال عجكب ع-
عالععكجدعصلعاللعألجهزةعال عجكبعليدـععكررهععأصبلع ع-
ع
ع
ع
ع
عالعالمللعالمهالللعرتعمجعؿعأدكاتعالعبالكلكجلع:ع-6

لعكمجمكيػلعمػفعاألهػعلتعلجمػععالمجعمععالم لتعكمدلرعالمدرجػ
 الع ريعتعطكاؿعاليعـعالدراجتع 

اليمػػػؿعالجمػػػعيتعالعيػػػعكالتعكعالع ػػػعربتع ػػػلفعميلمػػػتعالمػػػكادعع-
الكا ػػػدةعالم ػػػعربلعرػػػتعطػػػرؽععكظلػػػؼعالعبالكلكجلػػػععرػػػتع كجػػػ لع

 الدركسعع 
 إلجعدعكععكرلرعأجهزةع عجكبعرتعغررلعالميلملفع ع-
عيلقػػػلع علػػػدركسععجهلػػػزعكععػػػكرلرع يػػػضعال ػػػرامجعالجػػػعهزةعالمع-

 لػػثعأفعالميلمػػلفعالعلجػػدكفعالكقػػتعالبػػعرتعإليػػدادهع عرهػػـعالع
عزالكاعغلرعمعمباللفعمفعاجعخداـعال عجكبع عل بؿعالمطلكبع 

عع ضلرعالّدركسعالم كعج لع-
عبعع لعالم عكلعكرؽعالميعللرعالميعمدة ع-
عمعع يلعاليمؿعيل عالمعدةعالم كعج ل ع-

غراضعمفععججلبلتععكرلرع يضعالكجعلطعالمعيددةعاألع-
 صكعللعكصكرع قلقلل 

مراجيلعم عكلعالمعدةعالم كعج لعللعأبدعمفعمبللمعهعععر كلنععع-
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عكررعدكراتعككرشععدرل للعلع جلفعاجعخداـعأدكاتعالعبالكلكجلع العععع-
علعـععط لؽعاجعراعلجلعتعالعالمللعالمهالللعالمخعلفلعمثؿععدرلبعاالقراف ع-
العلكجدععقكلـعكمعع يلعلبلال طلعالعبالكلكجللعالمخعلفلعكال صصعالم كج لعع-

عليدـععكررهععأصبل 
ع
عاالجعخداـعاالمثؿعللمكاردعالعبالكلكجلل:ع-1
علعـع كج لعميظـعاأليمعؿعاالدارللعكالعيللمللع ع-
العلعـععكرلرعالفرصعألررادعالمجعمععالم لتعالجعخداـعادكاتععبعكلكجلععع-

عالميلكمعت 
العلعـعاجعخداـعأدكاتعالعبالكلكجلععرتععصملـعكعالفلذعاألال طلعع-

 المخعلفلع 
 
الدكرعالذمعقمتع ه:عالم عربلعرتعمخعط لعالمجعمععالم لتعلعكرلرع

جهزةعال عجكبعرتعالمدرجلع أ  
كعع فلزعكع جلععالميلمعتعيل عاجعخداـعادكاتععبالكلكجلععالميلكمعتع

  

اجعخداـع  بلعاإلالعرالتعرتعال  ثعيفعالميلكمعتعرتعع-
 ال  بلعاليالب كعللعمفعخبلؿعم ربعتعال  ثع ع

ععفيلؿع  بلعاإلالعرالتعرتعالم عربلعرتعالمالعدلعتعالعر كللع ع-
عبلعاإلالعرالتعرتعاالجعفعدةعمفعالمكاقععالعر كللعفيلؿع  ع-
العخطلطعالجعثمعرعالمكاردعالمدرجللعالعبالكلكجللعمفعق ؿعع-

الطل لعكأكللعاعاألمكرعكمتججعتعالمجعمععالم لتعخعرجع
 أكقعتعالدكاـعالرجمتععع

اجعخداـعأدكاتععبالكلكجلععالميلكمػعتعكاالعصػعالتعرػتععالفلػذعع-
عاأليمعؿعاإلدارللع 

ـعأدكاتععبالكلكجلععالميلكمػعتعكاالعصػعالتعرػتععالفلػذعاجعخداع-
 األيمعؿعالمدرجللعالمخعلفلع 

االجػػػعطبلععكعال  ػػػثعيػػػفعبػػػؿعجدلػػػدعكمعطػػػكرعرػػػتعمجػػػعؿعع-
عاجعخداـععبالكلكجلععالميلكمعتعكاالعصعالتعرتعالعيللـع 

معع يػػػلعاأليمػػػعؿعكاإلالجػػػػعزاتعالمعيلقػػػلع عجػػػعخداـععبالكلكجلػػػػععع-
 عيللـع الميلكمعتعكاالعصعالتعرتعال

 االهعمعـع أمكرعالصلعاللعالدكرللعلل كاجلبع ع-
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 العالمللعالمهالللعرتعمجعؿعأدكاتعالعبالكلكجلع:ع-6
عالمللعالميلملفعمهاللععكعطكلرعمهعراتعالميلملفعرتعاجعخداـعع-

عأدكاتععبالكلكجلععالميلكمعتعكاالعصعالتعالمعكررةعرتعالمدرجل 

عخداـعالم عكلععكرلرعالّعدرلبعللميّلملفعكاإلدارللفعيل عاج
 اإللبعركالتعكعكظلفهعداخؿعالغررلعالصفللع 

عكرلرعالّعدرلبعللطل لعيل عاألجهزةعكاألدكاتعالمجعخدملعرتعع-
 الّعيللـعاإللبعركالتع عيع عرهـعمعيلملفعذاعلعع 

عكرلرعالّعدرلبعللطل لعيل عاجعخداـعالم عكلعاإللبعركالتعع-
 كعكظلفهعرتعيملللععيلمهـع 

جػػكبعليقػػدعدكراتععدرل لػػلعللميلمػػلفع ػػكؿعع ػػجلععميلػػـعال عع-
بلفلػػػلعاجػػػعخداـعأدكاتععبالكلكجلػػػععالميلكمػػػعتعالمدرجػػػللععخػػػبلؿع

 اليعـعالدراجتع 
ع جلععالميلملفعيل عاجعخداـعأدكاتععبالكلكجلععالميلكمعتعع-



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -117- 

 رتع كعج لعالدركسعكعالك داتعالعيللمللعع 

ع جلععالميلملفعيل عالعكاصؿعمععأهعلتعالطل لعكمتججعتعع-
لمجعمععالم لتعمفعخبلؿعاجعخداـعأدكاتععبالكلكجلععا

 الميلكمعتعكاالعصعالتعالمعكررةعرتعالمدرجل 

االجػػػعفعدةعمػػػفعخ ػػػراتعالميلمػػػلفعأصػػػ عبعالخ ػػػرةعلعكظلػػػػؼعع-
عخ راعهـعرتععبالكلكجلععالميلكمعتع 

ع ػػجلععالميلمػػلفعكعقػػدلـعالػػديـعألرضػػؿعدرسعم كجػػبعمػػععع-
 العبرلـعرتعالهعللعاليعـعالدراجتع 

مػػػػػػػؿعكرشععدرل لػػػػػػػلعلعػػػػػػػدرلبعالميلمػػػػػػػلفعيلػػػػػػػ عأجعجػػػػػػػلعتعيع-
ال عجػػكبعكالعيعمػػػؿعمػػعع يػػػضعال رمجلػػعتعالمهمػػػلعرػػتعالعيلػػػلـع

 مثؿعال كر كلالتع 
عدرلبعالطبلبعيل عيمػؿعكعإيػدادعدركسعم كجػ لعكبلفلػلعع-

 العيعمؿعميهع 
 علالجػػػ لعللطػػػبلبعرلجػػػبععػػػدرل هـعيلػػػ عاجػػػعخداـعال عجػػػكبعع-

اجػعخداـعالطعلػبعلل عجػكبعكذلؾعمفعق ؿعالميلملفع ع لثعأفع
لزلػػػدعمػػػفعقدراعػػػهعيلػػػ عالعيعمػػػؿعميػػػهعكل فػػػز عذاعلػػػععيلػػػ عالػػػعيلـع
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 المعجددع 
ع
ع
ع
 
 االجعخداـعاالمثؿعللمكاردعالعبالكلكجلل:ع-1
كضعععيللمعتعكأجسعإجراااتعجبلملعاألجهزةعكالم عرظلعع-

ع.يللهع
عإيدادعخطلعمعع يلعكعصلعاللعدكرللع ع-
رتععع ملؿعال رامجعالجدلدةعاالجعيعاللع خ رااعمفعالمجعمععع-

عالعتععجعيدعرتعاجعخداـعالعبالكلكجلعع  بؿعب لرعرتعالمالعهج
مفعخبلؿععفيلؿعدكرعقلـعالمخع رعكدكرةعرتعصلعاللعع-

 األجهزةعكمعع يعهع 
العكيللعالطبل للع كؿعأهمللعالم عرظلعيل عاألجهزةعع-

عالمجعخدملع 
عاجعديعاعخ رااعالصلعاللعرتعالمدلرللع ع-
يضعاألهعلتعمفعذكمعالخ ر عرتعهذاعالمجعؿعإ راؾع ع-
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عيالدعاأليطعؿعال جلطلع 
عمفعخبلؿعالمعع يلعالدكرللعكالمجعمرةعلؤلجهزةع ع-ع
عإ راؾعالطل لعرتعع مؿعالمجتكللهعكا جعجهـع هذاع ع-
اإل راؼعمفعق ؿعقلـعمخع رعال عجكبعيل عال رمجلعتعع-

ععالمجعخدملعكالمط قلعرتعالمدرجلعكضمعفعجبلمعهععكيمله
ع.  بؿعجللـ

عدرلبعلجاللعالمدرجلعيل عالم عربلع فيعلللعيل عإجراااتعع-
 ال فعظعيل عغرؼعال عجكبع طرلقلعمهاللل 

ع ععععيللمعتعالع غلؿعع- مراق لعاجعخداـعغرؼعال عجكبعكا 
عالخعصلع هع 

عدرلبع يضعأيضعاعالطعقـعالمدرجتعيل عبلفللعالصلعاللعع-
عكعع عع لكؿعم ببلتعغرؼعال عجكب 

لجعدعاللعتعك لكؿعجذرللعلهعمراقع- ع. لعاأليطعؿعالمعبررةعكا 
  اجعق عؿعطل عتعالصلعاللعمفعالميلملفعكع بلؿعررلؽعيمؿع ع-
عالفالتع ف صعاألجهزةعكالعأبدعمفعإالزاؿعأخرعع دلثعع- لقـك

 ل رالعمجعال معللعمفعالفلركجعت 
 معتع والميلعهامععقاللعتعأمداجعخع-
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عمفع رمجلعتعكعقعرلرع- ع.عطكلرعمععللـز
مخعط لعالمالظمعتعالم لللع مكاردعك رامجعالمدرجلعالعتعع-

 ع ععجهعع 

المجال -8
 الثامن:

 
 

االستخدام 
االمثل 
لمموارد 
 المدرسية

ع
عكصؼعيعـع:ع-أ
ع
عالمكاردعال  رلل:ع-9
لجبعأفعلبكفعهالعؾعادارةع بلملعللمكاردعال  رللعمفع لثععكرلرعررصعلهـعع-

علععكرلرعهذ عاال علعجعت للعي لرعيفعا علعجععهـعكديمهـعكم عكل
كعلجبعأفعلعـعاجعخداـعالمكاردعال  رللع  بؿعأمثؿع لثعأالهععمفعأهـعع-

عالمكاردعالمكجكدةعرتعالمدرجل
عبذلؾعلجبعأفعلقكـعالطعقـعالمدرجتع بعرلعاأليمعؿعالمكبكللعاللهـ ع-
بمععكعلجبعأفعلتدمعالمجتكلكفعمفعالطعقـعالمدرجتعاأليمعؿعالمكبكللعلهـعع-

عب لرةعمفعااللعزاـ  درجلع
ع
عالمكاردعالمعدلل:ع-6
لجبععفيلؿعاالجعخداـعاألمثؿعللمكاردعالمعدللعرتعالمدرجلع  لثععبكفعع-

عالمكاردعال  رلل:ع-9
عميررلعاألدكارعكالمهعـعاالمدرجللع عع-
 عالفلذعالميلملفعللمهعـعكاأليمعؿعالمطلك لعمالهـعع عع-
 معع يلعكعقكلـعاحداا ع-
ع دلدعالميلملفعللم عبؿعكالصيك عتعكاليق عتعع-

  ع لهععكعإزالعهعع العتععكاجههـعكاليمؿعيل
 ع فلزعاألررادعيالدعع قلؽعالالجع عتع ع-
مجتكلللعاألررادععجع عاأليمعؿعكالمهعـعكالكاج عتعع-

عالمكبكللعلهـعع 
اإلخبلصعرتعاأليمعؿعكالمهعـعكعالكاج عتعع-

     ععععععالمطلك لعمفعاألررادرتعالمدرجلع
إدارةعكعالظلـعكاجعثمعرعالكقتعلدلعاألررادعرتععع-

عمدرجلعبعمبلع مجعمععال
ع دلدعالصيك عتعكالع دلعتعالعتععكاجهعع قلؽعع-
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المبع لعمبعالععللمطعليلعكال  ثعيفعالميررلعلجملععالميلمعتعكعالطعل عتع عمعع
ععفيلؿعم ركععمبع عتعالير للعداخؿعالمبع لع 

 عكاجرااعالعجعربعكعاألال طلعكعلجبععفيلؿعمخع رعاليلكـع  بؿعب لرع-
عاليلمللعرلهع 

عالمدرجللعكعاألثعثعالمدرجتعللطعقـعالمدرجتعكعع- بمععكعلجبععكرلرعاللكاـز
عللطل لع 

بذلؾعلجبععكرلرعأيمعؿعالصلعاللع  بؿعدكرمعلؤل كابعكالالكارذعكالجدرافعع-
عكاألرضلعتع ع

ع
عالمكاردعالمعللل:ع-1
 جبعالمخططعلهعكع جبععلجبعالعخطلطععلصرؼعالمكاردععالمعلللع-

عاألكلكلعت 
عالمدرجلع مخعط لع يضعمتججعتعالمجعمععالم لتعع- كعلجبعأفععقـك

علل صكؿعيل عديـعمعلت 
عالمدرجلع ديـعملزااللعهعع  يضعاألال طلعبعل عزاراتعع- بمععكعلجبعأفععقـك

عكاأللعـعالمفعك ل 
بذلؾعلجبعاالهعمعـع علمقصؼعالمدرجتعلع قلؽعأب رعقدرعممبفعمفعع-

زالعهععكع المهعـعكعاالجعزعاأليمعؿعالمدرجللعكا 
عميعلجعهعع 

االجعمعععإل عارااعاليعمللفعكعق ؿعاحرااعع-
عالمخعلفلع 

الع فلزعالمجعمرعكالدالـعيالدعاالجعزعاليمؿعرتعالعيزلزعكعع-
عالمدرجلعع 

ع
عالمكاردعالمعدلل:ع-6
رلرع لللعص للعاماللعالظلفلع مرارقهععكغررهععالصفللععكعع-

عكمخع راعهععكجع ععهععكمبلي هع 
االجعيعاللع علمجعمععالم لتعكأكللعاعاألمكرعلعقدلـعأراتهـعع-

عكديمهـعالمعدمعكالميالكمعللكصكؿعإل عهذ عال للل 
عمفعاثعثعكمقعيدعكطعكالتعللغرؼعع- عكرلرعجملععاللكاـز

 الصفللعكلغرؼعاليعمللفع 
االجعغبلؿعاألمثؿعللمخع راتعكعللمبع لعكععكرلرعاألثعثععع

علهعع  عالبلـز
صلعاللعالم عالتعكعكرلرعاإلضعاةعالجلدةعكعزكلدعالمخع راتعع-
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عالمرا حع 
ع
ع
ع
عالمكاردعالعبالكلكجلل:ع-4
لجبععكرلرعع الللعع عللعبعرللعمفع لثععكرلرعأجهزةعال عجكبعكأدكاتعع-

عالعبالكلكجلعع 
عكعلجبععفيلؿعال صصعالم كج لع عع-
عبمععكعلجبععكرلرعجهعزع عجكبعرتعغررلعالميلمعتع ع-
رتعبذلؾعلجبعالع جلعععكالع فلزعمفعق ؿعاالدارةعالجعخداـعال عجكبعع-

عااليمعؿعالمدرجللع ع
ألضععلجبععكرلرعالصلعاللعالدكرللععالمجعمرةعلل كاجلبعكعأدكاتعالعبالكلكجلععع-
ع 
ع
عكصؼعكاقيتع:ع-ب
ع
عالمكاردعال  رلل:-9

 بؿعمععهكعجلدعلضمعفعجلرعاليملللعالعيللمللع  بؿعص لحع
  
 
عالمكاردعالمعللل:ع-1
عالصرؼعالجللـعكع  بؿعدقلؽعكعمخططعلهعللمكاردعالمعلللع ع-
ملزاالللعالمدرجلعمفعخبلؿعيمؿعاألال طلعالمدرجللععديـع-

عالمخعلفلعمثؿعال عزاراتعالخلرللعكاأللعـعالمفعك لع 
ديـعملزاالللعالمدرجلعمفعخبلؿعاالهعمعـع علمقصؼعع-

عالمدرجتع 
ال صكؿعيل عالديـعالمعلتعمفعخبلؿعمخعط لعالمجعمععع-

عكمتكججععهعالمخعلفلعلديـعملزاالللعالمدرجلع 
ع
عالعبالكلكجلل:المكاردعع-4
عدرلبعيعـعلهدؼعإلتععدرلبعالميلملفعكاإلدارللفع علمدرجلعع-

يل عاجعخداـعال عجكبعكعبالكلكجلععالميلكمعتع
ع  ICDL  كذلؾعللجملعع علمدرجلعكال صكؿعيل عكاالعصعالت

مخع رعال عجكبعيل عصلعاللعع لفالتعععدرلبععخصصتع-
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لكجدعاجعخداـعأمثؿع يضعال تاعللمكاردعال  رللع لثعأالهععمفعأهـعالمكاردعع-
عالمكجكدةعرتعالمدرجل 

ع يضعاليعمبلتع عأليمعؿعالع- عمكبكللعاللهـع علعـز
ععتدمع يضعالميلمعتعالمجتكالتعاأليمعؿعالمكبللعلهـع علعزاـع ع-
ع
عالمكاردعالمعدلل:ع-6
علكجدعاجعخداـعأمثؿعللمكاردعالمعدللعالمكجكدةعرتعالمدرجلع يضعال تاع ع-
 لثعأالهعالعلكجدعرتعالمدرجلعمبع لعكعألضععالعلكجدعصالدكؽعللمبع لعع-

عالير للع 
ع العلكجدعمخع رعللع- عيلـك
عالمدرجللعكاألثعثعالمدرجتعجكااعللطل لعع- عـععغطللع يضعالالقصعرتعاللكاـز

عأكعللميلملفع ع
ععكجدعأيمعؿعصلعاللعلؤل كابعكالالكارذع عع-
ع
عالمكاردعالمعلللع:ع-1
لكجدع حعرتعالمكاردعالمعلللعرتعالمدرجلعلبفعهذ عالمكاردععصرؼع جبعع-

عاألكلكلعتع ع

دارةعقكايدعال ل دارةعال  بعتعكا  عالعتعكعأهلؿعاألجهزةعكالميداتعكا 
معع  الميلملفعالمعملزلفعيل عالقلعـع مهعـعالعدرلبع علمدرجل

اجعخداـعالكجعلطعععالعدرلبعاليملتعكععدرلبعالميلملفعيل 
 .عإيدادعالم عكلعالعيللمتععالمعيددةعرت

 .عدرلبعاإلدارللفعيل عالظعـعاإلدارةعالمدرجللع-
)عععدرلبعاإلدارللفعيل عع العاعقكايدعال لعالعتعالمدرجللع-

الخعصلع علطل لع عكعالمكظفلفع عكاألمكرعالعيللمللعمفعجداكؿع
 صصعكجداكؿعاالخع عراتعكاالمع عالعتع عكالععلجع

   االمع عالعت(
ععدرلبعأملاللعالمبع لعيل ع العاعقعيدةع لعالعتعللمبع ل ع-
تععصعالتعكعاإلمعولميلاجلععولومعيّلقلع عكالراتعزمقعكرلرعع-
ع 
كاإلدارللفعمفعأجؿعاالطبلععيقدعكر عتععدرل للعللميلملفعع-

بجع هـعالرتللعالص ل لعال كععكظلؼع يل عمععهكعجدلدعكا 
عأدكاتعالعبالكلكجلععال دلثلعرتعاليملللعالعيللمللع 

يقدعكر عتععدرل للعللميلملفعكاإلدارللفععمجعمرةعرتعبلفللعع
عاجعخداـعاألجهزةعكالعيعمؿعميهعع  بؿعيعـ 
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عالمدرجلع مخعط لع يضع- متججعتعالمجعمععالم لتعلل صكؿعيل عديـعععقـك
عمعلتع 

عالمدرجلع ديـعملزاالللعالمدرجلع  يضعاألال طلعبعل عزاراتعكاأللعـعع- عقـك
عالمفعك لع 

علكجدعاهعمعـع علمقصؼعالمدرجتعلل قؽعأب رعقدرعممبفعمفعالمبعجبع عع-
ع
ع
عالمكاردعالعبالكلكجلل:ع-4
عالمدرجلع العلكجدعأجهزةع عجكبعكأدكاتععبالكلكجلععرتعع-
العلكجدعع جلععمفعق ؿعاالدارةعالجعخداـعال عجكبعرتعااليمعؿعالمدرجللع عع-

ع ؿعلعـعاالبعفعاع معهكعمطلكبعمفعالعر للعكهكعالخططعكاالجلللعالالهعللل 
عالعلكجدعصلعاللعلهذ عالمكاردعليدـععكررهععأصبلع ع-
ع

عالدكرعالذمعقمتع ه:
مععالم لتعلعكرلرعال كاجلبععالمجعيدةعرتعمخعط لعالعر للعكمخعط لعالمجع

عكادكاتعالعبالكلكجللعللمدرجلع 
ع

لفللعاجعخداـعإيطعاعالميلملفعم عضراتعمجعمرةعيفعبع-
عاالالعرالتعكالمكاقععالغلرعم ظكرةع 

إيطعاعالميلملفعم عضراتعيفعبلفللعالعيعمؿعمععالمالعهجعع-
عالم كعج لعمفعخبلؿعالظعـعاأللدلكلؼ 

عدرلبعالميلمعتع  بؿعيملتعيل عكجعلؿعالعبالكلكجلععع-
عال دلثل 

عفيلؿعع عدؿعالخ راتعكالزلعراتعالملداالللعمفعق ؿعالميلمعتعع-
ع 
علذع صصعم كعج لعكمعع يعهعع عالفع-
معع يلعأيمعؿعالميلمعتعكأال طعهـعمفعخبلؿعأكراؽعاليمؿ عع-

عال صصعالم كعج ل كذلؾع عفيلؿعمخع رعال عجكبع 
عدرلبعالميلملفعيل عأجعللبعكطرؽعالعدرلسعكمهعراتععع-

عاجعيمعؿعالعقاللعتعالعر كللعال دلثلعكخعصلعال عجكبع 
لععلررععبفعاةعالميلـعيقدع لقعتعالقع للعككرشعيمؿعخعصع-

عرتعدمجعالعبالكلكجلعع علمالهج 
الم عربلعرتعال كارعكالالقعشعمفعخبلؿع)عالقكالـعال رلدللع عع-

المجمكيعتعاإلخ عرللع عالال راتعاإلخ عرللع عالمالعدلعتع
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ديكةع يضعاليلمعاعكالخ رااعلئلجع لعيفعع-اإللبعركالللع(ع ع 
عدعاإللبعركالتع أجلللعالميّلملفعكالطل لعالمطرك لعي رعال رل

االعصعؿع علخ رااعكالمجر لفعكرلهعلعصؿعالميلمكفعع-
 عأل خعصعجكااعأبعالكاعمفعالخ رااعأـعاليلمعاعي رعال رلدع
اإللبعركالتعلئلجع لعيفعاألجلللعالعتعلطر كالهعع مععلخصع

ععط لؽعأدكاتععبالكلكجلععالميلكمعتعكعاالعصعالتع 
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 أدوات جمع البيانات

ع

ع

ع

لعالكلععرتعاجعخداـعمصعدرعجمععال لعالعتع ع لثعاجعخدمتعمجمكيلعمفعلقدعقمتع ععععععع
عاألدكاتععععكهتعاحعتع:

عالمقع بلتع ع-9

عاالجع عالعتع ع-6

عقكالـعال طبع ع-1

عجبللـعالعقدلرع ع-4

عالزلعراتع ع-1

ععقعرلرعاليمؿع ع-2

عالججبلتع ع-3

لمجعالتعكهتعمععكلقدعابعفلتع عضملفعيملتعهذاعيل عأداةعكا دةعيل علبؿعمجعؿعمفعا
عللتع:

عاالداةعالمجعخدملعقعلملع طبمجعؿعالرتللعكعالرجعللع:عع-9

ع:عاالداةعالمجعخدملعقعلملع طبعمجعؿعالمعيلـع"الطعلب"ع-6

عجلـععقدلرعيددم:عاالداةعالمجعخدملععمجعؿعمجعمععالعيلـع-1

عجلـععقدلرعيددم:عاالداةعالمجعخدملععمجعؿعالقلعدةعالمدرجللع-4
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عللعالمهالللعالمجعداملع:عاالداةعالمجعخدملعاجع لعفمجعؿعالعالمع-1

عجلـععقدلرعيددماالداةعالمجعخدملعمجعؿعالم عربلعالمجعميللع:عع-2

عجلـععقدلرعيددماالداةعالمجعخدملعمجعؿعادكاتععبالكلكجلععالميلكمعتع:عع-3

عجلـععقدلرعيدد:عاالداةعالمجعخدملععمجعؿعاالجعخداـعاالمثؿعللمكاردعالمدرجللع-4

ع

 االداة المستخدمة: قائمة شطبجال األول: الرؤية ، الم

 

ع

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

عععععععععععععععععع

 المجعؿعاألكؿ:الصلعغلعكاألهداؼععععععععععععععع

عالرتللعكاقيللعقع للعللع قلؽع ع -9

 

   ع

عبلمعتعالرتللعمفهكملعكعكاض لع -6

 

   

عععععععععععععععععع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

 المجعؿعالثعالت:ع العاعالرتللعكالرجعللععععععععععععععع

ليقدعاجعمعععل العاعالرتللعرتع داللعاليعـع -9
عالدراجت

 

   

ع ال عالرتللع صكرةعع عربللع لفعالطعقـعع -6
عالمدرجتعكالمجعمععالم لت

 

   

عععععععععععععععععع

 المجعؿعالثعلث:عالقلـعاالجعمعيللعععععععععععععععع

ع -9

رتعالرتللعالجع للعكقع للععالقلـعاالجعمعيلل
 للع قلؽع

   

ع -6

عربزعيل عالقلـعاالجعمعيللعأثالعاع العاع
 الرتللعالمدرجلل

   

ععععععععععععععععع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

عالمجعؿعالرا ع:عال رعالرتللعكالرجعللععععععععععععععع

 

علكجدععالكلععرتعطرؽعال رعالرتللعكالرجعلل -9

 

   

فععال رعالرتللعكالرجعللعيل عجملععالمتثرلع -6
 كالمعأثرلف

   

عععععععععععععععع

عالمجعؿعالخعمسع:ععث لتعالرتللعععععععععععععععع

 

لكجدعع عرؾعرتعيملللععث لتعالرتللع لفع -9
 الطعقـعالمدرجتعكالمجعمععالم لتع

   

عـعععث لتعالرتللع عجعخداـعاليدلدعمفع -6
 األال طلعالمدرجلل

   

ع

ع

ع
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 تخدمة: قائمة شطباالداة المسالمجال الثاني : المتعمم ، 

ع

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

   

ععععععععععععععععععععع

 المجعؿعاالكؿ:عالميررلععععععععععععععععععع

علعقفعالطعلبعمهعراتعالعيلـعالمخعلفل -9

 

   

لجعطلععالطعلبعالعيلـعذاعلععرتعبثلرعمفع -6
عاال لعف

 

   

لععلعيلـعالطعلبع عجعخداـعأدكاتعالعبالكلكج -1
عالمخعلفل

 

   

لجعطلععالطعلبعالعيعمؿعمععالم ببلتع -4
 المخعلفلعك لهعع

   

لجعطلععالطعلبعالقؿعأثرععيلمهعال عكاقعع -1
  لععهعاليمللل
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

   

ععععععععععععععععع

 المجعؿعالثعالت:عاالعجع عكالجلكؾعععععععععععععععع

علع ل عالطعلبع عالخبلؽعكالقلـعاالجعمعيلل -9

 

   

ععلبعيعداتعص للعجلدةلع ععالط -6

 

   

عكاالعجعهعتع -1 عالطعلب ع خصلل ع عالمك
 االلجع للعلدلهعمععمركرعالكقتع

   

ليبسعجلكؾعالطعلبعمعععيلمهعرتعالمدرجلع -4
 مفعميعرؼعكقلـ

   

لمعرسعالطعلبعجلكبلعتعمالعج لعللكقعللعمفع -1
 األخطعرعكعاالمراض

   

ععععععععععععععععع

 علث:عالمدرجلعكطعقمهععك اللعهععالع عللالمجعؿعالثععععععععععععععع

ععل تعالمدرجلع عجعتعالطل لعالعيللملل -9
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

   

ععالعجبعمرارؽعالمدرجلعمععأال طلعالطل لع -6
عالمخعلفل

 

   

عععععععععععععععععع

 المجعؿعالرا ع:عمهعراتعالعكاصؿععععععععععععععع

علعكاصؿعالطعلبعمععاحخرلفع صكرةعجللمل -9

 

   

علبعيبلقعتعالجع للعمععالم لطلفعل التعالط -6
ع ه

 

   

علط ؽعالطعلبعمهعراتعاليمؿعالجمعيت -1
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 المجال الثالث : مجتمع التعمم ، األداة المستخدمة :سمم تقدير عددي

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععععععع

 الميلـالمجعؿعاألكؿ:ععععععععععععععععععععع

ل رصعالميلمكفعيل عالالمكعالمهالتع -9
عالمجعمرع

 

     

لخططعالميلمكفعلبعرلعايمعلهـعالمدرجللع -6
 كللعزمكفع عالفلذعخططهـع

     

لالكععالميلمكفعرتعاجعراعلجلعتعالعدرلسع -1
عال دلثل

 

     

ع -4

لالكععالميلمكفعرتعاجعخداـعأجعللبعالعقكلـع
 ال دلثل

     

ععععععععععععععععععع

ععع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

 المجعؿعالثعالت:عالطعلبعععععععععععععععععع

علعمبفعالطعلبعمفعمهعراتعالعيلـعاالجعجلل -9

 

     

لعقفعالطعلبعاجعجلعتعالعيعمؿعمععادكاتع -6
 العبالكلكجلع

     

علعقفعالطعلبعمهعراتعالعكاصؿعالمخعلفل -1

 

     

ع -4

 لع ععالطعلبعاليعداتعالص للعالجللمل

     

عععععععععععععععععع

 المجعؿعالثعلثع:القلعدةععععععععععععععععع

لعمعععالقعلدع صفعتععتهلهعمفعاليمؿعرتع -9
 مكقيهع عل بؿعالص لح

     

ل التعالقعلدعيبلقعتعجلد ع لالهعك لفعالطعقـع -6
 المدرجتعكالمجعمععالم لت

     

عععععععععععععععععع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

 الللعالع عللعالمجعؿعالرا عع:عال ععععععععععععععععع

ععالعجبعال الللعالع عللعمععاال طلعالطل لع -9
عالعيللملل

 

     

ع فزعال الللعالع عللعالطل لعيل عاليمؿع -6
عكاال داع

 

     

ع

ع
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 المجال الرابع : القيادة المدرسية ، األداة المستخدمة : سمم تقدير عددي

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

جلدع ممععز
 جدا

معكج جلد
 ط

 ضيلؼ

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععععععع

 المجعؿعاألكؿ:عالمهعراتعال خصللععععععععععععععععععععععععع

لجعمعععالجملععأثالعاعاالجعمعيعتعالعتعلرأجهعع -9
 المدلر 

     

      لخرجعأغلبعالميلمكفع طع ععالجع تع يدعاالجعمعع  -6

      ل جععالمدلرعالميلملفعكالطل لعيل عالعملزعكاال داعع -1

      عزدادعأيدادعأكللعاعاألمكرعممفعلزكركفعالمدرجل -4

ل عرؾعاالهعلتعكالمجعمععالم لتعرتعأال طلعالمدرجلع -1
 المخعلفل

     

      لقدـعالمجعمععالم لتعديمععمعدلععكميالكلععللمدرجل -2

ععععععععععععععععععععععع

 ارللع عادارةعالمكاردعال  رللالمجعؿعالثعالت:عالمهعراتعاالدععععععععععععععععععععععع

      لعع ععالمدلرعأيمعؿعكاالجعزاتعالطل لعكيبلمععهـع  بؿع -9

     علعع ععالمدلرعأيمعؿعالميلملفعكاالجعزاعهـع  بؿعدكرم -6
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

جلدع ممععز
 جدا

معكج جلد
 ط

 ضيلؼ

1 4 1 6 9 

 

      لجعطلععالمدلرعالعيعمؿع  بؿعاللؽعمععالميلملفع -1

عععععععععععععععععععععع

 ادارةعالمكاردعالمعدللعععععععععععععععععععععععععععععععععععع

      لعفقدعالمدلرعالمرارؽعالمدرجللع  بؿعلكمت -9

      لعع ععالمدلرعصلعاللعالمرارؽعالمعدللع  بؿعدكرم -6

عالمدلرع عجراااتعللم عرظلعيل عالظعرلعالمرارؽع -1 لقـك
 المدرجلل

     

عععععععععععععععععععععع

 ادارةعالمكاردعالمعلللععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

لضععالمدلرعخطلعلملزاالللعالمدرجلع داللعبؿعيعـع -9
 دراجتع

     

      لخططعالمدلرعلؤلمكرعالمعلللع  بؿعجلد -6

لجعهـعالمدلرعرتعرردعملزاالللعالمدرجلعمفعمتججعتع -1
 المجعمععالمخعلفل
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

جلدع ممععز
 جدا

معكج جلد
 ط

 ضيلؼ

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععععع

 ادارةعالكقتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععالعجبعأيمعؿعالمدلرعكالزمفعرتعخططهعكأيمعلهع -9
 المدرجللع

     

لجعغؿعالمدلرعكقعهعككقتعالميلملفعكالطعقـعالمدرجتع -6
   بؿعجلد

     

 المجعؿعالثعلثع:عمهعراتعالعفبلرعاليللععععععععععععععععععععععععععععععععع

العتععظهرعلعمعععالمدلرع قدرةعيل ع ؿعالم ببلتع -9
عرتعالمدرجل

 

     

علجعطلععالمدلرعادارةعاالزمعتعكالعيعمؿعميهعع -6

 

     

لالعقدعالمدلرعالميلمكفعالمهملكفعأكعالمجللكفعكل عكؿع -1
 عغللرعاعجعهععهـ

     

ع
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 االداة المستخدمة : استبيانالمجال الخامس : التنمية المهنية المستدامة ، 

ع

رقـع
 الجتاؿ

 اإلجع ل االجللل

عالالمكعالمهالتععععععععععععععععععععععععععععع
 
ععدرلبعمهالتععقكـع -9 علكجد هؿ

عمجعكلع عالمدرجللع جلف  ه
 الميلملفع؟عمععرألؾعرله

 

هؿعلعـعمجعالدةعالميلملفع -6
مهاللععيفعطرلؽععكرلرع

مجعالتعاليمؿعالجمعيتع؟ع
 كضحعذلؾ؟

 

ع-1ع
 ع

هؿعلعـعالعربلزعيل عالعر للع
عتعالمهالللعكالع لتع عخبلقل
المهاللع علالج لعللقلعدةع

المدرجللعكالميلملفعكالطعقـع
 المدرجتع؟عبلؼعلبكفعذلؾ؟

 

 الالمكعال خصتععععععععععععععععععععععععع
كضحعبلؼعععأثرع خصللع -9

الميلـعكعزدادعثقعهع الفجهعيالدع
 صكلهعيل عالالمكعالمهالتع

؟  البلـز

 

بلؼععتثرعثقلعالميلـع الفجهع -6
 ؟يل عالكيللعاداا عكع جلالهع

 

 الالمكعاالبعدلمتععععععععععععععععععععععععع
 كضحعارع عطعالالمكعالمهالتع -9
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للطعقـعالمدرجتع ع قلؽع
 رتللعالمدرجلعكرجعلعهع؟

بلؼعلتدمعالالمكعالمهالتعال ع -6
عالكععأجعللبعالعدرلسعكالعقكلـع

 لدلعالميلـ؟

 

بلؼعلتثرعالالمكعالمهالتع -1
 للميلـعيل عع صلؿعالطل ل؟

 

الالمكعالمهالتعهؿعلرع طع -4
 ع جلفعالمخرجعتعالعيللمللع

 لدلعالميلملف عبلؼ؟

 

كضحعاليبلقلع لفعالالمكع -1
المهالتعللطعقـعالمدرجتع

كرضععاألهؿعيفعمجعكلعتع
 ا العلهـ؟

 

ع

 االداة المستخدمة: سمم تقدير عدديالمجال السادس: المشاركة المجتمعية ، 

ع

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 المجعؿعاألكؿ:عثقعرلعالم عربلعالمجعميللعععععععععععععععع

لكجدعثقعرلعمدرجللعدايملعلل رابلع -9
عالمجعميلل
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 ع

علكجدعخططعلعفيلؿعال رابلعالمجعميلل -6

 

   

لكجدع رابلع لفعالمدرجلعكمتججعتع -1
 المجعمععالم لتعكأرراد 

   

رجتععلجرعالمدرجلعمرارقهععأثالعاعالدكاـعالمد -4
 ك يد علخدملعالمجعمععالم لت

   

لعـعع فلزعأيضعاعالمجعمععالم لتع -1
 المجعهملفعرتعديـعالمدرجل

   

 المجعؿعالثعالت:عأهمللعالم عربلعالمجعميللععععععععععععععععع

ع قؽعالم عربلعالمجعميللعالجكدةعرتع -9
 األداا

   

عجعهـعالم عربلعالمجعميللعرتعاالجعحع -6
 للعال رامجعالعيللم

   

عجعهـعالم عربلعالمجعميللعرتعا  ععع -1
 ال عجعتعك ؿعالم ببلت
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 المجعؿعالثعلث:عأهداؼعالم عربلعالمجعميللعرتعالعيللـععععععععععع

عيمؿعالم عربلعالمجعميللعيل عع جلفع -9
 العيللـعكعطكلر ع

   

لجعهـعالمجعمععالم لتع ر طعالعيللـع جكؽع -6
 اليمؿ

   

مععالم لتعالديـعالمعدمعلكررعالمجع -1
 كالميالكمعللمدرجل

   

 المجعؿعالرا ع:عمجعالتعال رابلعالمجعميللععععععععععععععع

قلعـعالمدرجلع عالعصعؿع علمتججعتع -9
 المجعميللع  بؿعدكرمعكمجعمرع

   

عع ال عالمدرجلعاجعراعلجلعتعع جععالعكاصؿع -6
 لفعاليعمللفعرتعالمدرجلعكايضعاعالمجعمعع

 الم لت

   

اجهعـعاكللعاعاالمكرعرتعرجـعرتللعالمدرجلع -1
 كعالفلذع رامجهع

   

م عربلعاكللعاعاالمكرعرتعصالععالقرارع -4
عالعر كم
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 

ع

 االداة المستخدمة: سمم تقدير عدديالمجال السابع:أدوات تكنولوجيا المعمومات ، 

ع

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

عععععععععععععععععع

 المجعؿعاألكؿ:عال الللعالع عللععععععععععععععععععع

لكجدعمخع راتع عجكبعلبعرلعاجعخدامعتع -9
 الطبلبعكالمجعمععالمدرجت

   

لكجدعقكااللفعع جععاجعخداـعال عجكبعمفع -6
 ق ؿعالطل لعكاالهعلت

   

علكجدعع فلزعللمجدلفعرتعاجعخداـعال عجكب -1
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

عال عجكبلكجدعصلعاللعدكرللعالجهزةع -4

 

   

 المجعؿعالثعالت:عالعالمللعالمهالللعرتعمجعؿعأدكاتعالعبالكلكجلععععععع

لكجدععقكلـعكمعع يلعلؤلال طلعالعبالكلكجللع -9
 المخعلفلعكال صصعالم كج لع

   

لكجدعدكراتععدرل للعلع جلفعاجعخداـعادكاتع -6
 العبالكلكجلع

   

 العبالكلكجللعالمجعؿعالثعلث:عاالجعخداـعاألمثؿعللمكاردععععععععع

لكجدع كج لعلميظـعاأليمعؿعاالدارللع -9
عكالعيللملل

 

   

لكجدعاجعخداـعألدكاتعالعبالكلكجلععرتع -6
 عصملـعكعالفلذعاالال طلعالمخعلفلع

   

لكجدعررصعالررادعالمجعمععالم لتع -1
 الجعخداـعادكاتععبالكلكجلععالميلكمعت

   

   لكجدعع فلزعاالجعخداـعاالمثؿعللمكاردع -4
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

عالكلكجللالعب

 

ع

 سمم تقدير عددياالداة المستخدمة: المجال الثامن: االستخدام األمثل لمموارد ، 

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععععع

 المكاردعال  رللالمجعؿعاألكؿ:ععععععععععععععععع

لعـععطكلرعبفعلعتعالمكظفلفعرتع -9
عمدرجلع  بؿعمجعمرال

 

     

لعـععفكلضعالصبل لعتعرتعالمدرجلع -6
علضمعفعاجعمرارعجلرعاليمؿ

 

     



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -136- 

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

لعـععكرلرعاالدكاتعكالمكادعالبلزملع -1
عللميلملفعلعأدللعكظعلفهـع  بؿعجلد

 ع

     

لعـعمعع يلعااليمعؿعالمفكضلعللميلملفع -4
عكع فلزهـعلبلجعمرارعرتعاالداا

 

     

 المجعؿعالثعالت:عالمكاردعالمعدللععععععععععععععععع

لعـععفيلؿعدكرعالمكاردعالمعدللعمفع -9
مبع لعكمخع راتعكغلرهعع عل بؿع

 المالعجب

     

لعـععكرلرعالفرصعالجعخداـعالمكاردع -6
 المعدللعرتعأمعكقتع

     

لعـعالم عرظلعيل عالظعرلعالمكاردع -1
 المعدللع  بؿعمجعمر

     

عا -4 عكصلعالل عمعع يل عالمعدللعلعـ لمكارد
   بؿعدكرم

     

عععععععععععععععععع



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -137- 

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

 المجعؿعالثعلث:المكاردعالمعلللع

لعـعالعخطلطعلؤلمكرعالمعلللعرتع داللع -9
 بؿعيعـعدراجت

     

لعـعرردعملزاالللعالمدرجلعمفعق ؿع -6
 االهعلتعكمتججعتعالمجعمععالم لت

     

لعـعاالهعمعـع علمقصؼعالمدرجتع -1
 بؿعدكرمعكاليالعللع هع  

     

لعـعيمؿعاال طلعك عزاراتعمدرجللعلديـع -4
 ملزاالللعالمدرجل

     

 المجعؿعالرا ع:عالمكاردعالعبالكلكجللعععععععععععععععع

لعـععكرلرعال الللعالع عللعمفعالمكاردع -9
 العبالكلكجلل

     

لعـعع جلععالطل لعكجملععأررادعالطعقـع -6
المدرجتعيل عاجعخداـعالمكاردع

 كلكجللعرتعااليمعؿعالمدرجللعالعبال

     

علعـعع فلزعاالررادعالمملزلفعرتعاجعخداـع -1

 المكاردعالعبالكلكجللع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

لعـعصلعاللعالمكاردعالعبالكلكجللع  بؿع -4
 دكرمعكمجعمرع

     

ع

 تحميل البيانات واستخالص النتائج

 المجال األول: الرؤية المدرسية

عاالداةعالمجعخدمل:عقعلملع طب

لجعمػػػػفعاجػػػػعخداـعاألداة:عاليمػػػػؿعيلػػػػ ععث لػػػػتعالرتلػػػػلع عجػػػػعخداـعاليدلػػػػدعمػػػػفعاألال ػػػػطلعالالعػػػػع
عالمدرجللع 

عالالععلجعالمجعخلصل:

افعالمجػػعالتعالعػػػتع ػػهدتععطػػػكراعهػػتع:عع الػػػعاعالرتلػػلع لػػػثعاالػػهعلظهػػػرعمػػفعالكصػػػؼعافعع
المدرجػػلعلػػـععبػػفعع الػػتعرتلػػلعكرجػػعللعق ػػؿعذلػػؾع  ػػبؿعع ػػعربتع عك ػػدلثععاصػػ  تعالمدرجػػلع

عالعاعرتللعع عربللعكذلؾع إ راؾعالمجعمععالمدرجتعكالمجعمععالم لتع عهعـع  

العتعلـعع هدععطكراع:ععهتععث لتعالرتللع لثعلـععبفعالمدرجلععهعـع عالال ػطلعالعػتععث عهػعع
ع ؿعبعالتعاألال طلععخععرع  بؿعي كالتعليدـعكعجكدعالميررلعكعالخ رةعالبعرللع ذلؾع 

 المجال الثاني: المتعممع

عال لعالعتعالمجعخدمل:عقعلملع طبأداةعجمعع
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الالعػػعلجعمػػفعاجػػعخداـعاألداة:ععطػػكلرعمهػػعراتعكعقػػدراتعالميلمػػلفعكعع جػػلفعادالهػػـعللػػاليبسع
عيل عادااعالطل لع 

المجػػعالتعالعػػتع ػػهدتععطػػكراع جػػبعالكصػػؼعالمػػذبكرعللمجػػعالت:عايعمػػعدعالطعلػػبعيلػػ عع
العبالكلكجلػععرػتع لعػهععالفجهعرتعبثلرعمفعمػكاطفعالػعيلـع لػثعاصػ حعالطعلػبعلجػعخدـعادكات

عكرتعبؿعمبعف

المجػػػعالتعالعػػػتعلػػػـعع ػػػهدععطػػػكرا:عالعلكجػػػدعاهعمػػػعـع عطػػػكلرعمهػػػعراتعكعقػػػدراتعالميلمػػػلفعكع
ع جلفعادالهػـعكذلػؾعلكجػكدعضػيؼعرػتعقلػعسعكعع دلػدعال عجػعتعألرػرادعالمجعمػععالمدرجػتعع

ع ع

 المجال الثالث: مجتمع التعمم

عيددمأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:عجلـععقدلرع

الالعػػعلجعمػػػفعاجػػعخداـعاألداة:عأفعالميلمػػػكفعالعلخططػػكفعلبعرػػػلعأيمػػعلهـعالمدرجػػػلل عأكعاالهػػػـع
عألضععالعللعزمكفع عالفلذعخططهـع 

المجعالتعالعتع هدتععطكراع جبعالكصؼعالمذبكرعللمجعالت:عاجعخداـع يػضعالميلمػعتع
لعتعال دلثػلع علبلجعراعلجلعتعال دلثػلعكيػزكؼعيػددعمػفعالميلمػعتعيػفعاجػعخداـعاالجػعراعلج

عأص  فعغعل للعالميلمعتعلجعخدمفعاالجعراعلجلعتعالعدرلجللعال دلثلع 

المجعالتعالعتعلـعع هدععطكرا:عالععهعـعالميلمعتع علعخطلطعأليمعلهفعالمخعلفػلعكذلػؾعليػدـع
عكعجكدعال عرز

عكعالع جلعع ع

 المجال الرابع: القيادة المدرسية

عرعيددمأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:عجلـععقدل
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الالععلجعمفعاجعخداـعاألداةع:عقللعايدادعزكارعالمدرجلع عكذلؾعيعلدعال عيدـعامػعبلؾعالمػدلرع
للمهػػعراتعال خصػػػللعالمالعجػػػ لعلع فلػػزعهػػػتالاعاال ػػػخعصعيلػػ عزلػػػعرةعالمدرجػػػلع  ػػػبؿعدكرمع
كمجػػػعمرع جػػػبعمػػػععكردعرػػػتعكصػػػؼعالقعلػػػدعكاالػػػهعالعلمعلػػػؾعمهػػػعراتع خصػػػللعبعرلػػػلععتهلػػػهع

عالدةعمفعاالهعلتعكالمجعمععالم لتالجعدراجعايدادعمعزع

المجػعالتعالعػتع ػػهدتععطػكرا:عالمهػػعراتعاالدارلػلع لػثععػػـعاالهعمػععـعبمػػععكردعرػتعالكصػػؼع
ع علعخطلطعللقلعـع علمهعـعالمخعلفلعللمدلر

امػػععالمجػػعالتعالعػػتعلػػـعع ػػهدععطػػكرا:عالمهػػعراتعال خصػػللعألالهػػععع عػػعجعالػػ عكقػػتعب لػػرعكع
ع هعرتعالعيعمؿعمععاالهعلتعكالمجعمععالم لتبعرتعلبتعلغلرعالمدلرعمفعاجعلل

 المجال الخامس: التنمية المهنية المستدامة

عأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:عمقع لل

الالعػػعلجعمػػفعاجػػعخداـعاألداة:عأالػػهعالعلكجػػدععػػدرلبعمهالػػتععقػػكـع ػػهعالمدرجػػلعلع جػػلفعمجػػعكلع
فعكجدعرهكعمالخفضعكع جلطع  عالميلمعتعكا 

لمجػػعالتعالعػػتع ػػهدتععطػػكراععالالمػػكعاالبػػعدلمتع لػػثععطػػكرعادااعالالعػػعلجعالمجعخلصػػل:عافعا
عالميلـعاألبعدلمتع 

فػػعععالمجػػعالتعالعػػتعلػػـعععطػػكر:عالالمػػكعالمهالػػتعكعقلػػلعالعػػدرلبع جػػ بعاليػػباعالمدرجػػتعكعارع
عاألالص لعالعدرلجللعللميلمعتع

ع

 المجال السادس: المشاركة المجتمعية

عددمأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:عجلـععقدلرعي

عالالععلجعمفعاجعخداـعاألداة:عاالهعالعلكجدعخططعلعيزلزعكععفيلؿعثقعرلعال رابلعالمجعميللعع 
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المجػػعالتعالعػػػتع ػػهدتععطػػػكرا:عدكرعالمدرجػػلعرػػػتع الػػعاعيبلقػػػعتعالجع لػػلعمػػػععاالهػػعلتعيػػػفع
عطرلؽع ضكرعكرشععدرل للعلع جلفعمهعراعهـ

بلعالمجعميلػػلعلقلػػلعالخ ػػرةعكعالمجػػعالتعالعػػتعلػػـعع ػػهدععطػػكرا:ع الػػعاعخطػػطععيػػززعثقعرػػلعال ػػرا
عالميررلع 

 المجال السابع: أدوات تكنولوجيا المعمومات

عأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:عجلـععقدلرعيددم

الالعػػػعلجعمػػػفعاجػػػعخداـعاألداة:عاالػػػهعالععكجػػػدعمخع ػػػراتع عجػػػكبعلعل لػػػلعاجػػػعخدامعتعالطػػػبلبع
عكالمجعمععالمدرجتعع

لكجلػػػػععرػػػػتعاغلػػػػبعااليمػػػػعؿعالمدرجػػػػللع لػػػػثعالمجػػػػعالتعالعػػػػتع ػػػػهدتععطػػػػكرا:عادخػػػػعؿعالعبالكع
عاص  تعثقعرلعاجعخداـعالعبالكلكجلععابثرعالجع لل

المجعالتعالعتعلـعع هدععطكرا:عال اللػلعالع علػلعألالػهعمػفعالصػيبععػكرلرعأجهػزةع عجػكبعبمػعع
عافعايمعؿعالصلعاللع طلللعجدا

 المجال الثامن االستخدام األمثل لمموارد 

عجلـععقدلرعيددمأداةعجمععال لعالعتعالمجعخدمل:ع

عالالععلجعمفعاجعخداـعاألداة:عاالهعالعلعـععطكلرعبفعلعتعالمكظفلفعرتعالمدرجلع  بؿعمجعمرع

المجػػػعالتعالعػػػتع ػػػهدتععطػػػكرا:عالمػػػكاردعالمعدلػػػلع لػػػثععػػػـعاجػػػعغبللهععكاالجػػػعفعدةعمالهػػػععقػػػدرع
عاإلمبعفع 

لعاإلمبعاللػػعتعالمجػػعالتعالعػػتعلػػـعع ػػهدععطػػكرا:عالمػػكاردعال  ػػرللعكعطػػكلرعالبفعلػػعتعكذلػػؾعلقلػػ
عكالبكادرعالعدرل للعع 

 الحاجات ) األولويات ( : 
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 المجال األول: الرؤية المدرسية

مجػػعؿعاليمػػؿعالمجػػعق لت:ععث لػػتعالرتلػػلعكاليمػػؿعيلػػ عذلػػؾعمػػفعخػػبلؿعاليدلػػدعمػػفعاألال ػػطلع
عالمدرجللعالمخعلفل

 المجال الثاني: المتعمم

علفعكعع جلفعادالهـع مجعؿعاليمؿعالمجعق لت:ععطكلرعمهعراتعكعقدراتعالميلم

 المجال الثالث: مجتمع التعمم

عمجعؿعاليمؿعالمجعق لت:ععخطلطعالميلـعلبعرلعأيمعلهـعالمدرجللعكاليمؿعيل ععالفلذهع

 المجال األول: القيادة المدرسية

مجػػعؿعاليمػػؿعالمجػػعق لت:عيػػدـعامػػعبلؾعالمػػدلرعللمهػػعراتعال خصػػللعالمالعجػػ لع"أيػػدادعأكللػػعاع
عمدرجلعللجتعرتععزالدعمجعمر"األمكرعممفعلزكركفعال

ع

ع

 المجال الخامس: التنمية المهنية المستدامة

مجػػػعؿعاليمػػػؿعالمجػػػعق لت:عالالمػػػكعالمهالػػػتعكيػػػدـعكجػػػكدععػػػدرلبععقػػػكـع ػػػهعالمدرجػػػلعلع جػػػلفعمجػػػعكلع
عالميلملفع

 المجال السادس: المشاركة المجتمعية

ؿعخطػػطعلعفيلػؿعال ػػرابلعمجػعؿعاليمػؿعالمجػػعق لت:ععيزلػزعثقعرػلعال ػػرابلعالمجعميلػلعيػػفعطرلػؽعيمػ
عالمجعميللع

 المجال السابع: أدوات تكنولوجيا المعمومات
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مجػػػعؿعاليمػػػؿعالمجػػػعق لت:ععػػػكرلرعال اللػػػلعالع علػػػلعالبلزمػػػلعمػػػفعال كاجػػػلبعلعل لػػػلعا علعجػػػعتعالطل ػػػلع
عكالمجعمععالمدرجت

 المجال الثامن: االستخدام األمثل لمموارد

ال  ػػػرللعيػػػفعطرلػػػؽععطػػػكلرعبفعلػػػعتعالمػػػكظفلفعرػػػتعمجػػػعؿعاليمػػػؿعالمجػػػعق لت:عاالهعمػػػعـع ػػػعلمكاردع
 المدرجل

 األهداف العامة و األهداف الخاصة لكل مجال :

 مجال الرؤية : -2

عاألهداؼعاليعملع:ع

ععث لتعرتللعالمدرجلعكرجعلعهععلعص حعجزااعمفعثقعرلعالمدرجلع 

عاألهداؼعالخعصلع:

ععث لتعالرتللعالمدرجللعيل عمدلعالجالكاتعالقعدملع 

عتللعالمدرجلعرتعبؿعم عرلععالمدرجلع ع التعرع

عجيؿعالرتللعالمدرجللعمرجععلبؿعاأليمعؿع

 عمجال المتعمم : -0

عاألهداؼعاليعملع:ع

ععطكلرعقدراتعكمهعراتعالميلملفعكع جلفعادااهـع 

عاألهداؼعالخعصلع:

ععدرلبعالميلملفعيل عاجعراعلجلعتعكاجعللبعالعدرلسعكالعقكلـعال دلثلع ع

عللعلدلعالميلملفعالدااعمهعمهـع  العاععكجهعتعالجع 
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ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعاالدارةعكالميلملفع 

 مجتمع التعمم : -3

عاألهداؼعاليعملع:ع

ععخططعالميلمعتعلبعرلعااليمعؿعالمدرجللعكااللعزاـع عالفلذعالخطط 

ع

عاألهداؼعالخعصلع:

ععفيلؿعالخططعكمعع يعهععمفعق ؿعالميلمعتع 

عهعيل عأرضؿعكجهع ادارةعكقتعالميلملعكاجعغبلل

عع قلؽعالميلملعلجملععاألهداؼعالعتععطمحعلهعع 

 مجال القيادة : -2

عاألهداؼعاليعملع:ع

ععطكلرعالمهعراتعال خصللعلقعلدعالمدرجلع 

عاألهداؼعالخعصلع:

ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعالمدرجلعكاكللعاعاالمكرع 

عجلع عع التعجلعجعتعكقكااللفعع جععاكللعاعاالمكرعيل عزلعرةعالمدرع

عزلعدةعالج لعأكللعاعاالمكرعممفعلزكركفعالمدرجلع  بؿعمجعمرع 

التنمية المهنية المستدامة : -5  

عاألهداؼعاليعملع:ع
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عزلعدةعالالمكعالمهالتعكعالعدرلبعالمهالتعللميلملفعلع جلفعادااهـع 

عاألهداؼعالخعصلع:

عكالعقكلـع عط لؽعالميلمكفعلؤلجعللبعكاالجعراعلجلعتعال دلثلعرتعالعيلـعكالعيللـع

عع جلفعع صلؿعالطل لعالالععجعيفعررععبفعاةعالميلملفع 

عزلعدةعثقلعالميلـع الفجهعكع جلفعاداا ع 

 المشاركة المجتمعية : -9

عاألهداؼعاليعملع:ع

ع العاعثقعرلعدايملعلعفيلؿعال رابلعالمجعميللع 

عاألهداؼعالخعصلع:

عع جلفعاليبلقعتع لفعالمدرجلعكالمجعمععالم لتع ع

عفعلدةعللمجعمععالم لتعكاالجعفعدةعمالهع ع قلؽعال

عع فلزعكعبرلـعاررادعالمجعمععالمعكاصللفعمععالمدرجلع 

 أدوات تكنولوجيا المعمومات : -9

ع

عاألهداؼعاليعملع:ع

ععكرلرعال الللعالع عللعالمالعج لعمفعاجهزةعال عجكبع 

عاألهداؼعالخعصلع:

عكاصؿعمععاالهعلتعكالمجعمععالم لتع عكرلرعال الللعالع عللعالبلزملعمفعاجهزةعال عجكبع علعع
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عع جلفعاجعليعبعالطل لع مجعيدةعالعقاللعتعال دلثلع 

ععخفلؼعاليباعيل عال الللعالع عللعالجهزةعال عجكبعالمدرجللع إيدادعكاج عتع لعللع 

 االستخدام االمثل لمموارد : -8

عاألهداؼعاليعملع:ع

عالمدرجلع ععطكلرعالمكاردعال  رللعكععالمللعبفعلعتعالمكظفعتعرتع

عاألهداؼعالخعصلع:

ععالمللعقدراتعالميلمعتع يقدعالكرشعالعدرل للعع 

ععدرلبعالميلمعتعيل عالمهعراتعالمخعلفلعلع جلفعادااهـع 

عزلعدةعميررلعالميلمعتعكاطبليهفعيل عاخرعالمجعجداتعالعر كللعكالعيللمللع 

 التقسيم الرباعي :

 األقسام األهداف الخاصة المجال
ععث لتعالرتللعالمدرجللعيل عمدلعالجالكاتعالقعدملع  رجعللالرتللعكعال

عع التعرتللعالمدرجلعرتعبؿعم عرلععالمدرجلع 
عجيؿعالرتللعالمدرجللعمرجععلبؿعاأليمعؿع 

 

عاألكؿ
5-90 

عدرلبعالميلملفعيل عاجعراعلجلعتعكاجعللبعالعدرلسعكالعقكلـع المعيلـع)عالطعلبع(
عال دلثلع ع

عالميلملفعالدااعمهعمهـع ع العاععكجهعتعالجع للعلدل
ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعاالدارةعكالميلملفع 

 

عاألكؿ
5-90 

ععفيلؿعالخططعكمعع يعهععمفعق ؿعالميلمعتع  مجعمععالعيلـ
عادارةعكقتعالميلملعكاجعغبللهعيل عأرضؿعكجهع 
عع قلؽعالميلملعلجملععاألهداؼعالعتععطمحعلهعع 

عالثعالت
99-96 
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 ع
عتعالجع للع لفعالمدرجلعكاكللعاعاالمكرع  العاعيبلقع القلعدة

ع التعجلعجعتعكقكااللفعع جععاكللعاعاالمكرعيل عزلعرةعالمدرجلع
ع ع

زلعدةعالج لعأكللعاعاالمكرعممفعلزكركفعالمدرجلع  بؿعمجعمرع
ع 
 

عالثعالت
99-96 

عرتعالعيلـع العالمللعالمهالللع عط لؽعالميلمكفعلؤلجعللبعكاالجعراعلجلعتعال دلثل
علعقكلـع كالعيللـعكا

عع جلفعع صلؿعالطل لعالالععجعيفعررععبفعاةعالميلملفع 
عزلعدةعثقلعالميلـع الفجهعكع جلفعاداا ع 

 

عالثعلث
6-1 

الم عربلع
 المجعميلل

عع جلفعاليبلقعتع لفعالمدرجلعكالمجعمععالم لتع 
عع قلؽعالفعلدةعللمجعمععالم لتعكاالجعفعدةعمالهع 

عفعمععالمدرجلع ع فلزعكعبرلـعاررادعالمجعمععالمعكاصلل
 

عالثعلث
6-1 

أدكاتععبالكلكجلعع
 الميلكمعت

عكرلرعال الللعالع عللعالبلزملعمفعاجهزةعال عجكبع علعكاصؿعمعع
عاالهعلتعكالمجعمععالم لتع 

عع جلفعاجعليعبعالطل لع مجعيدةعالعقاللعتعال دلثلع 
عخفلؼعاليباعيل عال الللعالع عللعالجهزةعال عجكبعالمدرجللع

علعللع  إيدادعكاج عتع 
 

عالرا ع
4-1 

االجعخداـعاألمثؿع
 للمكارد

ععالمللعقدراتعالميلمعتع يقدعالكرشعالعدرل للعع 
ععدرلبعالميلمعتعيل عالمهعراتعالمخعلفلعلع جلفعادااهـع 

عالمجعجداتع عاخر عيل  عكاطبليهف عالميلمعت عميررل زلعدة
عالعر كللعكالعيللمللع 

 

عالرا ع
4-1 
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              المجال والمهام

 

 المهام المجال
 

عالالظعرلع عع- الرتللعكعالرجعلل علـك
ع صعللعالقرشعالخلرمع ع-
عال عزارعالخلرمع ع-
 

يمؿعدكراتعكعالدكاتعكعكرشععدرل للع كؿعاجعراعلجلعتعكاجعللبعع- المعيلـع)عالطعلبع(
عالعدرلسعكالعقكلـعال دلثل

تعيمؿعألعـععلع عدؿعالزلعراتعكع ضكرعال صصعالصفللع لفعالميلمعع-
عرتعالمدرجلعكعرتعالمدارسعاألخرل

يمؿعألعـعلعقدلرعاإلالجعزاتعكععبرلـعالمعملزاتعمفعأررادعالمجعمععع-
عالمدرجتع 

 
يقدعاجعمعيعتعمعيددةعمععأررادعالمجعمععالمدرجتعكالمجعمععالم لتعع- مجعمععالعيلـ

علعكضلحعأهمللعالعخطلطعيل ععاأليمعؿعالمدرجلل 
عيقدعدكراتععدرل للعللميلمعتع-
ععدرلبعاألقرافعع-
 

عالمهالتعالمفعكحع- القلعدة عاللـك
عيمؿعال عزاراتع-
عال عطع لللعص للعاماللع-
 

عيقدعدكراتععدرل للع كؿعاجعراعلجلعتعالعدرلسعال دلثلع- العالمللعالمهالللع
ععبللؼعالميلمعتع مهعـعجدلدةعع-
عيرضعاأليمعؿعكعاالالجعزاتعالمعملزةعللميلمعتعع-
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الم عربلع
 المجعميلل

عيمؿع دالؽعيعملعكعأمعبفعللعالزة
عألعـعلخدملعالمجعمععالم لتع عالجعفعدةعمفعالمرارؽعالمدرجلل

عألعـعلعبرلـعأررادعالمجعمععالم لتعالدايملفعللمدرجل
 

أدكاتععبالكلكجلعع
 الميلكمعت

عجمععع ريعتع)عالقدللع(عمفعاالهعلتععل رااعاجهزةع عجكبعللمدرجل
أجهزةع عجكبع خصتع عربل عتعجمععع ريعتع)عيلالللع(عمفعال ربعتع

عأالعرالت
عيمؿعكاج عتع لعللععيعكالللععجلـعيل عمكقععالمدرجلعااللبعركالت

 
االجعخداـعاألمثؿع

 للمكارد
عيقدعدكراتعكعالدكاتعكعكرشععدرل للعمعالكيه

عيمؿعزكالععرالللعكعثقعرللعليرضعاأليمعؿعاإل دايلل
ععكزلععالمهعـعيل عالميلمعت
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 الخطة التطويرية 

 ةالرؤي

 

 األهداف العامة : 

ععث لتعرتللعكعرجعللعالمدرجلعكعجيلهععجزااعمفعثقعرلعالمدرجلع 

ع

 األهداف الخاصة :

ععث لتعالرتللعالمدرجللعيل عمدلعالجالكاتعالقعدملع 

عع التعرتللعالمدرجلعرتعبؿعم عرلععالمدرجلع 

جيؿعالرتللعالمدرجللعمرجععلبؿعاأليمعؿع 
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عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 اإلجراءات المهام
 المصادر البشرية والمادية

 الزمن كيفة استثمار الموارد
 الالزمة المتوّفرة

 يوم النظافة -2
ع
ع
 ع

ععمجمكيلعمفعاررادعالطعقـعع- عقـك
المدرجتعكأيضعاعمجلسعأكللعاعاألمكرع
 عطبلععاألهعلتعكأررادعالمجعمععيل ع

لفبرةعكأهملعهععلل صكؿعيل عديـعا
عالمجعمععالم لتعكم عربعهعرتعالال عطع 

عالالظعرلع ع- عل عرؾعالجملععرتعلـك
لعـعقصدعال ربعتععللع رعع مكادعع-

عالعالظلؼع 
لعـعجمععع ريعتعل رااعأدكاتعع-

عالعالظلؼع
لعـععكزلععالال راتعالعكيكللع كؿعع-

أهمللعاالهعمعـع الظعرلعالمرارؽعالمدرجلع
ل لعكعاألهعلتعكأررادعالمجعمععيل عالط
عالم لت 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لتع
المالظفعتعكمكادع
عالعظلؼعالمخعلفل

ع
ع
ع
ع
ع
 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

مكادعكأدكاتع
ععالظلؼ
ع
ع
ع

عالمدلرةعالعالظلـعكاال راؼ
عيل ع عالمجعيدة الميلمعت

عاالجعحعاللـك
عالقلعـع عكالطعل عت االهعلت
ع عجعخداـع عالعالظلؼ   مبلت
عادكاتعكمكادعالعالظلؼعالمكجكدة

ع
ع
 

عم ددعرتعال هر علـك
ع
ع
ع
ع
ع
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  ع

حصالة  -0
 القرش الخيري 

كعمفعق ؿعالميلمعتععبكلفعلجاللعع-
الطعل عتعكاالهعلتعلجمععع ريعتعالقدللع
لمجعيدةعاكللعاعاالمكرعللطبلبعالفقرااعع

ع 
جمععع ريعتعالقدللعمفعال ربعتعع-

عكالمصعالععع
عكزلععالم علغعالالقدللعيل عأجرعع-

 الطبلبعالفقرااعع 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
ععمععالم لتالمج

عمرارؽعالمدرجلععع
عكالجع عتع

 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

عالمدرجلعع مرارؽ
عكالجع عت
 

عمدلرةعالمدرجلع
عاالجعحع عيل  عكالعجهلؿ العظلـ

عاليمؿ
عالمجعيدةع عكالطعل عت الميلمعت

عرتعاليمؿع
عاال عكالجع عتعمرارؽ مدرجل

 لجمععالع ريعتع

  داللعاليعـعالدراجت

البازار  -3
 الخيري

عكاكللعاعع- عاالهعلت عكديكة عا عفعؿ يمؿ
عاالمكر

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

المصعدرع
عال  رللع:

عكالعالظلـع عالعخطلط مدلرة
عكاال راؼ

عاليعـع عرت عمرعلف عأك مرة
 الدراجت
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عالمأبكالتعع- عمف عالع ريعت جمع
عاالهعلتع عمف عالمجعاللل كال لكلعت

عكالميلمعتعكالمجعمععالم لتع 
ع لععالمأبكالتعكال لكلعتع عع-
علع- علل عزار عالمعلت عالمردكد  رااعرلع

عمبل سعال ععاعللطبلبعالفقرااع 
 

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
عالجع لعالمدرجلل

 

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

عا لعر للعمخع ر
 المهاللل

عالميلمعتعالعالظلـعكالمجعيدةع
الطعل عتعالمجعيدةعيل عاالجعحع

عاال عفعؿع
مخع رعالعر للععجع عتعالمدرجل

عك لععععالمهاللل عاال عفعؿ اقعمل
 المأبكالتععكعال لكلعت

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ع

ع

ع
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ع

 خطة التطويرية العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عالمتعمم     

ع

 األهداف العامة : 

ععطكلرعقدراتعكمهعراتعالميلمعتعكع جلفعادااهف

ع

 األهداف الخاصة :

ععدرلبعالميلمعتعيل عاجعراعلجلعتعكاجعللبعالعدرلسعكالعقكلـعال دلثلع عع

عالجعدععكجهعتعالجع للعلدلعالميلمعتعالدااعمهعمهفع 

عكالميلمعتع ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعاالدارة
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ع

 اإلجراءات المهام
 المصادر البشرية والمادية

 الزمن كيفة استثمار الموارد
 الالزمة المتوّفرة

عمل دورات  -2
و ندوات و ورش 
تدريبية حول 

استراتيجيات 
واساليب 

التدريس والتقويم 
 الحديثة

العيرؼعيل عال عجعتعالعدرل للعع-
عللمجعمععالمدرجتع 

العدرل للع جبععرعلبعال عجعتعع-
عاألكلكللع 

ررععال عجعتعالعدرل للعإل عالم ررلفعع-
 العر كللفعرتعمدلرةعالعر للعكالكزارةع 

العيعكفعمععمتججعتعالمجعمععع-
الم لتعللمجعهملعرتععل للع عجعتع

 المدرجلعالعدرل للع
العيعكفعمععالمدارسعالمجعكرةعرتعيقدعع-

 الدكراتعالعدرل للع ع
رجتعيل عع فلزعالمجعمععالمدع-

عااللع عؽعع علدكراتع 
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لتع

عالمجرح
 مخع راتعال عجكب

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع عأهعلتع
الطعل عتعكع

عالمجعمععالم لت
 ال كاجلبعأجهزةع

عمدلرةعالمدرجل
عاال راؼعيل عالدكراتعالماليقدة
عاال عراؾع عالمدرجت المجعمع

ع علدكراتعالعدرل للع
عرلهعع ععيقد عكالمخع رات المجرح

 الدكراتع

عرتعبؿعرصؿعدراجتعع
عالطعقـع ع عجل ع جب ك

 المدرجت
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عمل أيام   -0
لتبادل الزيارات و 
حضور الحصص 
الصفية بين 
المعممات في 
ي المدرسة و ف
 المدارس األخر 

يمؿع رالعمجعللزلعراتعالمدرجللعع-
عالمع عدللع 

الع فلزعللميلمعتعيل عااللعزاـعع-
ع  رالعمجعالزلعراتعالمدرجللعالمع عدللع 

 ضكرع صصعللميلمعتعق ؿعك يدعع-
عالفلذعالزلعراتعلبلطبلععيل عمدلع

عريعللعهعع 
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
عكالطعل عتع ع

الغرؼعالصفللع
عالمخعلفه

 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع
عكالطعل عتع

 الغرؼعالصفللعع

عمدلرةعالمدرجل:ععالظلـعكعجهلؿعع
عالميلمعتع:عالقلعـع علزلعرات

عالصفللع عالغرؼ اجعخداـ
عالزلعراتع عكعالظلـ كالمخع رات

عالمدرجللع
ع

 

عاليعـع عخبلؿ عمرات يدة
 اجتالدرع

عمل أيام -3
لتقدير اإلنجازات 
و تكريم 
المتميزات من 
أفراد المجتمع 

 المدرسي .

عرلهععالمعملزلفعع- يمؿعالعـعللعبرلـعلبـر
ع 
ععكزلععجكالزعرمزللعيل عالمعملزلفع ع-
ديكةعاالهعلتعكاكللعاعاالمكرعع-ع

عل ضكرعالعبرلـ 
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
كالطعل عتع ع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
 جع عتعالمدرجل

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع عأهعلتع
الطعل عتعكع

عالمجعمععالم لت
 الجكالزعالعبرلمللع

عالمدلرة:عالعالظلـعكعاال راؼ
عالميلمعت:عالعالظلـعكالمجعهملع

عجع لع عرت عالعبرلـ عألعـ يمؿ
 المدرجلع

 الهعللعبؿعرصؿعدراجت

ع
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عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 الخطة التطويرية عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 مجتمع التعمم      

 

 األهداف العامة : 

عيمعؿعالمدرجللعمععااللعزاـعع عالفلذعالخططافععخططعالميلمعتعلبعرلعاأل

ع

 األهداف الخاصة :

ععفيلؿعالخططعكمعع يعهععمفعق ؿعالميلمعتع 

عادارةعكقتعالميلملعكاجعغبللهعيل عأرضؿعكجهع 

عع قلؽعالميلملعلجملععاألهداؼعالعتععطمحعلهعع 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -158- 

ع

 اإلجراءات المهام
 المصادر البشرية والمادية

 الزمن كيفة استثمار الموارد
 الالزمة المتوّفرة

ع
عقد  -2

اجتماعات 
متعددة مع أفراد 

المجتمع 
 المدرسي و

المجتمع المحمي 
لتوضيح أهمية 
التخطيط عمى  
 الحياة المدرسية.

ع
ع
ع
 

عبكلفعررؽعلليمؿعيل عالعخطلطعمفعع-
عالمجعمععالمدرجتعكعالم لتع 

عط عيلعالصعالديكاتعكععكزليهعع ع-
للع عرؾعععجعمععالمدلرةعمععررؽعاليمؿع-

رتعكضععخطلعلمعع يلعاليمؿعيل ع
 كضععالخططعكعمعع يلعالعالفلذع 

عالمصعدرعال  رلل:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع ع
كالطعل عتع عأهعلتع

الطعل عتعكعالمجعمعع
عالم لت

عالمصعدرعالمعدللع:
 مبعفعليقدعاالجعمععع

المصعدرع
عال  رلل

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

لطعل عتع عكا
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

المصعدرع
المعدللعمبعفعع
عليقدعاالجعمعع

عالديكاتع  طعقل
 لبلجعمعع

عدكرعالمدلرةع:
عكرلرعالفرصعللميلمعتعكع

اإلدارلعتعكعالطعل عتع
كالمجعمععالم لتعرتعالم عربلع
رتعالعخطلطعكعاعخعذعالقرارععكع

عع عدؿعالخ رات 
 عكرلرعررصعلعالفلذعالعخطلط

ععقدلـعالعغذللعالراجيلع 
ع:ع عكالم لت عالمدرجت المجعمع

 الم عربلع 

عالدراجتع عاليعـ ع دالل مف
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ع
عقد دورات  -0

 تدريبية لممعممات
ع
ع
 

يقدعاجعمعععللميلمعتعك لعفعأهمللعع-
عالدكراتعالعدرل للع ع

ع جلععالميلمعتعيل عااللع عؽعع-
ع علدكرات

ععكرلرعاالكراؽعكالقرطعجلعتعالبلزملع-
عقللـعلالععلجعالدكراتعالعع-
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

عالعدرلجللعكعاإلدارللع ع
المبعفعالمخصصع

عللعدرلبع
 )عالغرؼعالمدرجللع(

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع

عاإلدارلل
المبعفع

المخصصع
عللعدرلبع
ع)عالغرؼع
 المدرجللع(

المدلرةععالظلـعالدكراتع
عكمخعط لعالم ررلف

عيلمعتعاال عراؾعرتعالدكراتعالم
ع
ع
ع
ع
 

عرصؿع عبؿ عرت مرعلف
 دراجت

ع
تدريب   -3

 األقران

ع
عبكلفعمجمكيعتعللعدرلبع عععبكفعع-

 أر يلعميلمعتع  مفعثبلثلعإل 
كضععجدكؿعللعدرلبعكعللزلعراتعكعع-

 .ع عدؿعالخ راتع
 .المهعراتعالمرادعالعدربعيللهعع ع دلدع-
ع دلدعاجـعالمجمكيلعكعالمالجؽ عكعع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

عالعدرلجللعكعاإلدارللع
المبعفعالمخصصع

عللعدرلبع
 )عالغرؼعالمدرجللع(

درعالمصع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع

عاإلدارللع
المبعفعع

المخصصع

مدلرةعالمدرجلعاال راؼعيل ع
عالعدرلبع

عالميلمعتعالقلعـع عدرلبعاالقرافع
ع
 

ع جبع عك عمرات يدة
 ال عجلع 
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 ع لمبل ظعا
لجعمععالميلمكفعكرؽعجدكؿعالزلعراتعع-

المع عدلل عل العاعالثقلع لفعالميلملفعكع
 ال يكرع  رللعالعي لرعكطلبعاليكفع

يعدةعالم عكللعليدةعمراتع  عكا 
العدرلجتعللميلـع لعـعع دلدعاألدااع-

 رلجعمععال علعجععهعكالصيك عتعالعت
علكاجههعع 

 ع دلدعالخطكاتعاليملللعللعط لؽع عع-
 .ع دلدعاألهداؼعع-
لع قلؽعاألهداؼعالمالعجبععالعخطلطع- 
     
جمععالميلكمعتعالمعصللع علجلكبلعتعع-

 .العيللمللعرتعال صلعالدراجلل
  العغذللعالراجيلع-
مفع ع دلدعمعععـععيدللهعأكعإدخعلهع -

 .جلكبلعتعكأجعللب

عللعدرلبع
ع)عالغرؼع
 المدرجللع(
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إيعدةعاليملللعمرةعأخرلعللع قؽعمفع -
 .الجلكؾ إعقعفعالمهعرةعكعص لح

لعأمؿعالميلـعرتعأدالهعكل لؿعجلكبهعع-
داخؿعالصؼعكعمفعثـععلقكـع العدرلجت

ذاعلل ع  لثع الميلـعع عالمللعالفجهع طرلقل
لضععخطلعالمكعمهالتعع مؿعاألهداؼع

 كاإلجراااتع 
ع
عع
 

ع

ع

ع

ع

ع
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ع

 الخطة التطويرية 

 القيادة

 

 األهداف العامة : 

عللعلقعلدعالمدرجلع عطكلرعالمهعراتعال خص

ع

 األهداف الخاصة :

ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعالمدرجلعكاكللعاعاالمكرع 

عع التعجلعجعتعكقكااللفعع جععاكللعاعاالمكرعيل عزلعرةعالمدرجلع ع

عزلعدةعالج لعأكللعاعاالمكرعممفعلزكركفعالمدرجلع  بؿعمجعمرع 
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ع

 اإلجراءات المهام
 المصادر البشرية والمادية

 الزمن ار المواردكيفة استثم
 الالزمة المتوّفرة

ع
اليوم المهني  -2

 المفتوح
ع
ع
 

ععجهلزعالجع عتعكالمرارؽعالمدرجللع ع-

 لع دثعبؿعضلؼعيفعكظلفعهع ع-

عيرضع يضعالمالعجعتعع-

لقكـعالضلؼع إيطعاعالمجعؿعللطل لعع-
كأكللعاعاألمكرعلطرحعاألجلللع

كاالجعفجعراتعثـعالردعيفعهذ عاألجلللع
 فجعراتكاالجع

 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
ع:المصعدرعالمعدلل

اص عبعمهفعمفع
المجعمععالم لتع

عالجع عت
 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عتالم ل

المصعدرع
عالمعدلل

 جع لعالمدرجل

عكاالعفعؽع عالمدرجل:العالظلـ مدلرة
عكالمعع يلع عالمهف عاص عب مع

عكاال راؼ
عكالمجعيدةع الميلمعت:اال راؼ

عكالعجهلز
عال ضكرع عكاالهعلت: الطعل عت

عكالم عربلعرتعاالجللل
عاجعثمعرعالجع عتعع

ع
 

عاليعـع عخبلؿ مرعلف
 الدراجت
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عمل   -0
 البازارات

ال عزارعكععكزلععديكاتعع دلدعمكيدعع-
عللم عربلعللمجعميلفعالمدرجتعكالم لتع 

ع بلؿعررلؽعلليمؿعمفعالمجعمععع-
عالمدرجتعكالم لتع 

ععجهلزعالصعالديكاتع ع-
عط ععالديكاتعكعكزليهعع ع-
ععخصلصعلجاللعللمعع يلع ع-

 

 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع
 عتعكعأهعلتعالطعل

عالمجعمععالم لت
عمأبكالتع اط عؽ

 ك لكلعت

المصعدرع
عايضعاع ال  رلل
عالالدرلجللع الهللل

كاالدارللع
كالطعل عتع
كالمجعمعع
عالم لتع
 الجع عتع

عدكرعمدلرةعالمدرجل:عع
عالعخطلطعالقعملعال عزارات
العيعكفعمععالمبع عتع

كالم بلتعالقرل لعلعزكلدع
عالمدرجلع علمكادعالبلزملعلل عزار

االدكارعللميلمعتعععخصلصع
عكمعع يعهـ

عدكرعالميلمل:
عدرلبعالطعل عتعيل ععالظلـعع-

عهذ عاألال طل
ععصملـعاألال طلعكعال رامج

ععكزلععالمجمكيعتعكاليمؿععع-
عدكرعالطعل لع:

العيعكفعمعع عقتعالطعل عتع
علعالفلذعاألال طل

 

عالدراجتع عالفصؿ  دالل
عاالكؿعع

 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -165- 

نشاط بيئة  -3
 صحية آمنة 

عالع- عمف علجالل عيمؿ ععقـك ميلمعت
عكع عص لل عال رات عك علك عت  عصملـ

ععكيكلل
ععكزلععال راتعص للعكععكيكللع
اجعضعرلعمخعصلفع مجعؿعالص لعكعع-

عال لللعلعقدلـعم عضراتعللعكيللع 
عيفعع- عكعمثلللل عمجر لل عم عهد يمؿ

عأهمللعال لللعالص لل
ععفيلؿعلجاللعالص لعرتعالمدرجلع-
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

جللعكعاإلدارللعالعدرل
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
 ال راتعص للع

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

 ال راتععكيكللع

عالمدرجل:العالظلـع مدلرة
عكاال راؼع

عمفع علجاله ععبكلف الميلمعت:
عكاالهع عكالطعل عتعالميلمعت لت
عللقلعـع هذاعالال عطع

عالقرطعجللع عمف االجعفعدة
عليمؿع ع علمدرجه المكجكدة
عكع عص لل علك عت عك ال رات

 عكيكللع ع

عاليعـع عخبلؿ مرعلف
عالدراجت

 

ع

ع

ع

ع

ع
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 الخطة التطويرية ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 التنمية المهنية المستدامة                                                         

 األهداف العامة : 

عزلعدةعالالمكعكعالعدرلبعالمهالتعللميلملفعلع جلفعادااهـع 

ع

 األهداف الخاصة :

ععط لؽعالميلمكفعلؤلجعللبعكاالجعراعلجلعتعال دلثلعرتعالعيلـعكالعيللـعكالعقكلـع 

علميلملفع ع جلفعع صلؿعالطل لعالالععجعيفعررععبفعاةعا

عزلعدةعثقلعالميلـع الفجهعكع جلفعاداا ع 

ع

ع
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 اإلجرااات المهعـ
 المصعدرعال  رللعكالمعدلل

 الزمف بلفلعاجعثمعرعالمكارد
 البلزمل المعكّررة

عقد دورات  -2
تدريبية حول 

استراتيجيات 
 التدريس الحديثة

عاجعمععع هدؼععيرلؼعالميلمعتعع- يقد
عل علغعللعمفعالدكراتعالعدرل ل

ععبللؼعم ررلفعع عدرلبعالميلمعت ع-
عبعلمكادعع- عللعدرلب عللـز عمع عكرلر

عكاالدكاتعالبلزملع
عع فلزعالميلمعتعالم عربعتع-
 

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
ع ع

األمعبفعكعالغرؼع
المخصصلعليقدع

عالدكراتعع
 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع

عرللع عاإلدا
عمدر لف

األمعبفعكع
الغرؼع

المخصصلعليقدع
 الدكراتعع

المدلرةععالظلـعالدكراتع
عكمخعط لعالم ررلف

عالميلمعتعاال عراؾعرتعالدكراتع
عمدر لفع:ععدرلبعالميلمعت

عالغرؼعالمخصصلع عك األمعبف
 ليقدعالدكراتعع

مرةعرتعبؿعرصؿعدراجتع
 كع جبعال عجل

تكميف  -0
المعممات بمهام 

 جديدة .

عالمرادعع دع- عالميلمعت عمجمكيل لد
ععطكلرعقدراعهفع

عبللؼعالميلمعتع مهعـعكايمعؿعع جفعع-
عمفعمهعراعهعكقدراعه

عع جلععالميلـعكمعع يعهع ع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عمرارؽعالمدرجلع

عالمخعلفل

المصعدرع
علع:ال  رل

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع

اإلدارللع مرارؽع

عللصبل لعتع عالعفكلض المدلرة
عكالمعع يلعلئلالجعز

عالميلمهععالفلذعالمهمعت
 

عال هرع عخبلؿ عم دد لكـ
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عيالدعع- عللميلـ عكالمجعيدة عاليكف عقدلـ
 ال عجلع

المدرجلع 
عالمخعلفل

ع
 

عرض   -3
األعمال و 
االنجازات 
المتميزة 

 لممعممات .

ععجهلزعمبعفعلليرضعع-
عاالهعلتعع- عيل  عديكة ع طعقعت عكزلع
عضكرعالفيعلللل 
عاألبثرعع- عالميلمعت عكعقدلر عع فلز لعـ

عإ داع
  فظعاأليمعؿع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
عأمعبفعاليرضع

 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
ل عتعأهعلتعالطع
كعالمجعمعع

عالم لت
عأمعبفعاليرضع

 

عالمدلرةع:عالعالظلـعكاإل راؼ
عكع عالعققلـ عكالطعل عتع: االهعلت

ععقدلـعالعغذللعالراجيلع
 أمعبفعاليرضع

 الهعللعبؿعرصؿعدراجتع

ع

ع
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ع

 الخطة التطويرية عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 المجتمعيةالمشاركة      

 

 األهداف العامة : 

ع العاعثقعرلعدايملعلعفيلؿعال رابلعالمجعميللع 

ع

 األهداف الخاصة :

عع جلفعاليبلقعتع لفعالمدرجلعكالمجعمععالم لتع ع

عع قلؽعالفعلدةعللمجعمععالم لتعكاالجعفعدةعمالهع 

عع فلزعكعبرلـعاررادعالمجعمععالمعكاصللفعمععالمدرجلع 
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ع

 اإلجراءات المهام
 ادر البشرية والماديةالمص

 الزمن كيفة استثمار الموارد
 الالزمة المتوّفرة

عمل حدائق  -2
عامة و أماكن 

 لمتنزة 

عاجعمعععكع بلؿعلجعفعمفعأررادعع- يقد
عالمجعمععالمدرجتعليمؿعال دالؽعاليعمل

عللع رععع- عالم ععؿ عاص عب مخعط ل
ع عال ععؿعع

عمعع يلعاللجعفعالمالفذ علليمؿع-
 لم عربلفععبرلـعاع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
عأدكاتعالزرايل

 

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

األ ععؿعكأدكاتع
 الزرايلع

عظلـعكاال راؼالمدلرةعالع
عالميلمعتعالعالظلـعكالعالفلذ

عالمجعيدةع عكاالهعلت الطعل عت
عرتعالعالفلذعع

عالمالعج لع عالزرايلل االدكات
 لزرايلعاال ععؿ

 مرةعبؿعيعـعدراجتع

أيام لخدمة  -0
المجتمع المحمي 
باالستفادة من 

عالم لتعع- عالمجعمع عا عمع عاجعمعع يقد
عم عاالجعفعدة عاللل عالمرارؽعلع دلد ف

عالمدرجلل

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع

عكالعالظلـع عاال راؼ المدلرة
عكالمعع يه

عالميلمعتعاال راؼعكالمجعيدةع

عخبلؿعأكق عم ددة عت
 اليعـعالدراجت
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عكزلععمال كراتع كؿعاهمللعاالجعفعدةعع- المرافق المدرسية 
عمفعخدمعتعالمجعمععالم لت

عرعحع عبعالمدرجلعللمجعمععالم لتع-
عمفعع- عاالجعفعدة عيل  عاالهعلت ع جلع

 مرارؽعالمدرجل

 عكالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت

 مرارؽعالمدرجلعع

العدرلجللعكع
اإلدارللع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

 مرارؽعالمدرجل

عاالجعفعدةع عكاالهعلت الطعل عت
عمفعمرارؽعالمدرجل
 المرارؽعالمدرجللع

أيام لتكريم  -3
أفراد المجتمع 

المحمي الداعمين 
 لممدرسة

عالم عربلعع- علعفيلؿ عخطط كضع
عالمجعميللعكازاللعاليق عتعالعتععيلقهع

عاررادع- عرتعبؿعا عفعؿعلعبرلـ يمؿعرقرة
عالمجعمععع

عقدلـعخطع عتعال برعكالهدالععالرمزللعع-
علهـ
عاررعع- عيل  عالعكاصؿ عالمجعمعععجهلؿ اد

عالم لتععمععالمدرجل
 ع

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت
 جع لعالمدرجل

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت

 جع لعالمدرجل

عمدلرةعاال راؼعكالعالظلـال
عالميلمعتعكالطعل عتعالم عربل

عاالهعلتعالم عربل
 جع لعالمدرجل

 الهعللعاليعـعالدراجت
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ع

 الخطة التطويرية 

 أدوات تكنولوجيا المعمومات

 األهداف العامة :

ععكرلرعال الللعالع عللعالمالعج لعمفعاجهزةعال عجكب

ع

 األهداف الخاصة :

علعمفعاجهزةعال عجكبع علعكاصؿعمععاالهعلتعكالمجعمععالم لتع عكرلرعال الللعالع عللعالبلزمع

عع جلفعاجعليعبعالطل لع مجعيدةعالعقاللعتعال دلثلع 

ععخفلؼعاليباعيل عال الللعالع عللعالجهزةعال عجكبعالمدرجللع إيدادعكاج عتع لعللع 

ع



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -173- 

 اإلجرااات المهعـ
 المصعدرعال  رللعكالمعدلل

 الزمف بلفلعاجعثمعرعالمكارد
 البلزمل لمعكّررةا

 جمع تبرعات  -2
) نقدية ( من 
االهالي  لشراء 
اجهزة حاسوب 

 لممدرسة
 

ععكزلععال راتعل لعفعاهمللعالع رعع-
عكرعلدعهعرتع رااعأجهزةعال عجكب 

عيمؿعلجعفعلجمععالع ريعتع-
ع رااعاجهزةع عجكبعمفعالع ريعتعع-
 عبرلـعاللجعفعالم عربلعرتعاليمؿع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت

عال عجكب
 غررلعالميلمعت

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
الم لتع

 ال عجكبعع

عالمدلرة:عالعالظلـعكاال راؼع
عتعالعالظلـالميلمعتعالمجعيدةعر

عجمعع عكالطعل عت االهعلت
عالع ريعت

عالجعق عؿع عالميلمعت غررل
 المع ريلف

عاليعـع ع دالل عرت مرة
 الدراجت

 جمع تبرعات  -0
) عينية ( من 
الشركات أجهزة 
حاسوب شخصي 
 ، فالشات أنترنت

عيمؿعلجعفعلجمععالع ريعتع-
عجمععع- عرت عالم عربل عيل  الع جلع

عالع ريعت
 عتعالمع ريلعقدلـعبعبع برعلل ربع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع

اإلدارللع

عكالعالظلـع عاال راؼ المدلرة:
عكالمعع يل

عالمعع يلعالميلمعت:عالم عربلعك
 

 مرةعرتعبؿعيعـعدراجتع
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كالطعل عتع كع المجعمععالم لت
األهعلتع
كالمجعمعع
عالم لت

 
عمل واجبات  -3

بيتية تعاونية 
تسمم عمى موقع 

المدرسة 
 االلكتروني 

عالمدرجتعع- عالطعقـ عمع عاجعمعع يقد
ليمؿععكاج عتع لعللعكعجللمهععيل عمكقعع

عالمدرجلعااللبعركالتع
ععكزلععال راتعللعيرلؼع هذ عالكاج عتعع-
عمعع يلعالمكقععااللبعركالتعع-
 يلعكالعقللـعالمعع ع-

عالمصعدرعال  رللع:
أيضعاعالهلللع

العدرلجللعكعاإلدارللع
 عكالطعل عتع ع

أهعلتعالطعل عتعكع
عالمجعمععالم لت

عااللبعركالتع المكقع
 للمدرجل

المصعدرع
عال  رللع:

أيضعاعالهلللع
العدرلجللعكع
اإلدارللع ع

كالطعل عتع ع
أهعلتعالطعل عتع

كعالمجعمعع
عالم لت
المكقعع

االلبعركالتع
 درجلللم

عالمكقعع عيل  عاال راؼ المدلرة
عااللبعركالت

عكاج عتع ععصملـ الميلمعت:
عمكقعع عيل  ععيعكاللل  لعلل

 المدرجلعااللبعركالت

 مرعلفعرتعال هر
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 الخطة التطويرية 

 االستخدام االمثل لمموارد

 األهداف العامة : 

ععطكلرعبفعلعتعالمكظفلفعرتعالمدرجلع  بؿعمجعمرع-

ع

 األهداف الخاصة :

عراتعالميلمعتع يقدعالكرشعالعدرل للعع عالمللعقد

ععدرلبعالميلمعتعيل عالمهعراتعالمخعلفلعلع جلفعادااهـع 

عزلعدةعميررلعالميلمعتعكاطبليهفعيل عاخرعالمجعجداتعالعر كللعكالعيللمللع 

ع

ع
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 اإلجراءات المهام
 المصادر البشرية والمادية

 الزمن كيفة استثمار الموارد
 الالزمة المتوّفرة

عقد دورات  – 2
و ندوات و ورش 
 تدريبية متنوعه 

عاالجعمععع علميلمعتعلع دلدعال عجعتع-
ررععال عجعتعالعدرل للعللميلمعتعإل عع-

عمدلرللعالعر للع
ع فلزعالميلمعتعل ضكرعالكرشعع-

عالعدرل للع
 عبرلـعالميلمعتعيل عال ضكرع-

عالمصعدرعال  رللع:
عالهلللع أيضعا
عالعدرلجللعكعاإلدارلل

عالمعدلل:عالمص عدر
عالمدرجلع مرارؽ

 المخعلفل

المصعدرع
عال  رللع:

عالهلللع أيضعا
عكع العدرلجلل

عاإلدارلل
المصعدرع

عمرارؽع المعدلل:
 المدرجلع

عاال راؼعيل ع عالمدرجل: مدلرة
عالكرشعالعدرل للع

عالميلمعتعاال عراؾع علدكرات
عالمدر لف:ععدرلبعالميلمعت

ليقدعالدكراتعكعمرارؽعالمدرجلع
 ل للععالكرشعالعدرع

مرةعرتعبؿعرصؿعدراجتع
 ك جبعال عجل

عمل زوايا  -0
فنية و ثقافية 
لعرض األعمال 

 اإلبداعية

عالمدلرةع يمؿعع- عزكالععرالللعكعثقعرللعقـك
ع فلزعالمدلرةعللميلمعتعيل عع-

 الزكالععالفالللعكعالثقعرللععالم عربلعرت
ديكةعاالهعلتعكالمجعمععالم لتعع-

عل ضكرعهذ عالزكالع
 
 ع

عرعال  رللع:المصعد
عالهلللع أيضعا
عالعدرلجللعكعاإلدارلل
عالمعدلل:ع المصعدر

 أمعبفعاليرض

المصعدرع
عال  رللع:

عالهلللع أيضعا
عكع العدرلجلل

عاإلدارلل
مدر لفع
عكم ررلف

عالمدلرةعالعالظلـعكاال راؼ
عالميلمعتعالم عربل

 الطعل عتعكاالهعلت:عال ضكر

عالفصؿع عبؿ عرت مرة
عالدراجت
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المصعدرع
عأمعبفع المعدلل:

 اليرض
توزيع  -3

المهام عمى 
 المعممات 

لعكزلععالمهعـعيل عيقدعاجعمعععع-
عالميلمعت

ع فلزعالميلمعتعيل عالقلعـع علمهعـعع-
عالمكبكلهعاللهـع

عمعع يلعالمدلرةعحدااعالمهعـععع-
 عبرلـعالميلمعتعيل عاحدااعللمهعـعع-

عالمصعدرعال  رللع:
عالهلللع أيضعا
عالعدرلجللعكعاإلدارلل

عالمعدلل:ععالمص عدر
 مرارؽعالمدرجل

المصعدرع
عال  رللع:

عالهلللع أيضعا
عكع العدرلجلل

عاإلدارلل
المصعدرع

عمرارؽع المعدلل:
 المدرجل

ع
ع عكزلعع عالقلعـ عالمدرجل: مدلرة

عالمهعـعكمعع يعهع
عالميلمعت:عادااعالمهعـع

 

عاليعـع عرت عمرات يدة
 الدراجتعكع جبعال عجل
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 أدوات التقويم والمتابعة

 

يدةعاجعراعلجلعتعكعأدكاتعمعع يلعكععقكلـعكأررقتعمالهععاجعراعلجللعكعأداةعكا دةعاجعخدمتع
علبؿعمجعؿعكهتعاحعتع:

ع

 المجال األول : الرؤية المدرسية

عاالجعراعلجللع:عالميعمدعيل عاألداا

عاحداةع:عجلـععقدلر

 المجال الثاني : المتعمم

عاالجعراعلجللع:عكرقلعكعقلـ

عاحداةع:عجلـععقدلر

 الثالث :  مجتمع التعمم المجال

عاالجعراعلجللع:عالمبل ظل

عاحداةع:عقعلملعرصد

 المجال الرابع :  القيادة المدرسية

عاالجعراعلجللع:عكرقلعكعقلـ

عاحداةع:عقعلملعرصد

 المجال الخامس: التنمية المهنية المستدامه

عاالجعراعلجللع:عالميعمدعيل عاألداا
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عاحداةع:عجلـععقدلر

 لمشاركه المجتمعيةالمجال السادس: ا

عاالجعراعلجللع:عالمقع لل

عاحداةع:عاجع لعف

 المجال السابع: أدوات تكنولوجيا المعمومات

عاالجعراعلجللع:عكرقلعكعقلـ

عاحداةع:عجلـععقدلر

ع

 المجال الثامن: االستخدام االمثل لمموارد

عاالجعراعلجللع:عالمقع لل

عاحداةع:عاجع لعف



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -181- 

 ية  ، األداة المستخدمة :سمم تقدير عدديالمجال األول : الرؤية المدرس

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععععععع

 :عالصلعغلعكاألهداؼعالمجعؿعاألكؿعععععععععععععععععععع

      طع قتعالرتللعالكاقععكععـعع قلقهععع -9

      ثرلفعععرهمتعالرتللعمفعق ؿعجملععالمتعع -6

ععععععععععععععععععععع

 المجعؿعالثعالت:ع العاعالرتللعكالرجعللعععععععععععععععععع

يقدعاجعمععع داللعاليعـعالدراجتع اللتعرلهع -9
 الرتلل

     

 اللتعالرتللع علع عرؾع لفعالطعقـعالمدرجتعع -6
 كالمجعمععالم لت

     

عععععععععععععععععع

 ثعلثع:عالقلـعاالجعمعيللالمجعؿعالععععععععععععععععع

      عضمالتعالرتللعقلـعاجعمعيللعالجع للع -9

      ع ققتعقلـعالرتللعاالجعمعيلل -6
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

عععععععععععععععععع

 المجعؿعالرا عع:ععال رعالرتللعكالرجعللععععععععععععععععع

      ال رتعالرتللعكالرجعللع طرؽعمعالكيلعع -9

متثرلفعكصلتعالرتللعكالرجعللعلجملععالع -6
 كالمعأثرلف

     

 المجعؿعالخعمسع:ععث لتعالرتللعععععععععع

ث عتعالرتللع علع عرؾع لفعالطعقـعالمدرجتعع -9
 كالمجعمععالم لتع

     

ث عتعالرتللع عجعخداـعاليدلدعمفعاألال طلع -6
 المدرجلل

     

ع
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 المجال الثاني : المتعمم  ، األداة المستخدمة :سمم تقدير عددي

ع

عرقـ

 لممعرجلا
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

ع

 :عالميررلعالمجعؿعاألكؿعععععععععععععععععععع

أعقفعالطعلبعمهعراتعالعيلـعاألجعجللعكعع -9
 المعالكيل

     

عيلـعالطعلبع عل  ثعكع  بؿعذاعتعرتعع -6
 ا لعفعبثلرة

     

لعععيلـعالطعلبع عجعخدـعأدكاتعالعبالكلكج -1
 المخعلفل

     

       ؿعالطعلبعم ببلعهعالمخعلفلعع -4

كظؼعالطعلبعمعععيلمهعرتع لععهعاليملللعع -1
 اللكملل

     

 المجعؿعالثعالت:عاالعجع عكالجلكؾعععععععععععععععععع

      ع ل عالطعلبع عالخبلؽعكالقلـعاالجعمعيلل -9

      اع ععالطعلبعيعداتعص للعجلدة -6
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عرقـ

 لممعرجلا
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

للعالطعلبعكاالعجعهعتعالمتع خص -1
 االلجع للعلدلهع

     

      عمثؿعالطعلبعمعععيلمهعرتعجلكبه -4

معرسعالطعلبعجلكبلعتعمالعج لعللكقعللعمفع -1
 األخطعرعكعاالمراض

     

 المجعؿعالثعلثع:عالمدرجلعكطعقمهععك اللعهععالع عللععععععععععععععععع

       ققتعالمدرجلع عجعتعالطل لعالعيللملل -9

      العج تعمرارؽعالمدرجلعاألال طلعالطل لع -6

 المجعؿعالرا عع:عمهعراتعالعكاصؿعععععععععععععععععع

عكاصؿعالطعلبعمععاحخرلفعكع صكرةع -9
 جللمل

     

بكفعالطعلبعيبلقعتعالجع للعمععالم لطلفع -6
  ه

     

      ط ؽعالطعلبعمهعراتعاليمؿعالجمعيتع -1

ع

ع



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -184- 

 األداة المستخدمة: قائمة رصدع التعمم ، المجال الثالث مجتم

ع

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

 المجعؿعاألكؿ:عالميلـععععععععععععععععع

ع صلتعالميلمعتعيل عالمكعمهالتعمجعمرعع -9

 

   ع

    خططتعالميلمعتعلبعرلعايمعلهفعالمدرجللع -6

الكيتعالميلمعتعرتعاجعراعلجلعتعالعدرلسع 
عال دلثلع

 

   

    الكيتعالميلمعتعرتعأجعللبعالعقكلـعال دلثل 

 المجعؿعالثعالت:عالطعلبععععععععععععععع

    ألـعالطعلبع مهعراتعالعيلـعاالجعجللع -9

أعقفعالطعلبعاجعجلعتعالعيعمؿعمععادكاتع -6
 العبالكلكجلع

   

    أجعدعالطعلبعمهعراتعالعكاصؿعالمخعلفل 
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

    للملإع ععالطعلبعاليعداتعالص للعالج 

 المجعؿعالثعلث:القلعدةعععععععععععععععع

امعلؾعالقعلدعصفعتععتهلهعمفعاليمؿعرتع -9
 مكقيهع عل بؿعالص لح

   

المععالقعلدعيبلقعتعجلد ع لالهعك لفعالطعقـع -6
 المدرجتعكالمجعمععالم لت

   

 المجعؿعالرا ع:عال الللعالع عللععععععععععععععع

لعالطل لعالعج تعال الللعالع عللعأال ط -9
 العيللملل

   

 فزتعال الللعالع عللعالطل لعيل عاليمؿع -6
 كاال داع
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 األداة المستخدمة: قائمة رصدالمجال الرابع القيادة ، 

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

 المهعراتعال خصللالمجعؿعاألكؿ:عععععععععععععععع

اجعمعععالجملعع عالجعمعيعتعالعتعرأجهعع -9
 لمدلر ا

   ع

    خرجعالجملعع طع ععالجع تع يدعاالجعمعع  -6

 جععالمدلرعالميلملفعكالطل لعيل عالعملزع -1
 كاال داع

   

زادتعأيدادعأكللعاعاألمكرعممفعلزكركفع -4
 المدرجل

   

 عرؾعاالهعلتعكالمجعمععالم لتعرتعأال طلع -1
 المدرجلعالمخعلفل

   

ععكميالكلععقدـعالمجعمععالم لتعديمععمعدل -2
 للمدرجل

   

 المجعؿعالثعالت:عالمهعراتعاالدارللع عادارةعالمكاردعال  رللععععععععععععععع

عع ععالمدلرعأيمعؿعكاالجعزاتعالطل لع -9
عكيبلمععهـع  بؿع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

 

عع ععالمدلرعأيمعؿعالميلملفعكاالجعزاعهـع -6
   بؿعدكرم

   

اجعطعععالمدلرعالعيعمؿع  بؿعاللؽعمعع -1
 الميلملف

   

 ادارةعالمكاردعالمعدللعععععععععععععععععععععععععععععع

 

    عفقدعالمدلرعللمرارؽعالمدرجللع  بؿعلكمت -9

عع ععالمدلرعصلعاللعالمرارؽعالمعدللع  بؿع -6
 دكرم

   

قعـعالمدلرع عجراااتعللم عرظلعيل عالظعرلع -1
 المرارؽعالمدرجلل

   

 اردعالمعلللادارةعالمكععععععععععععععععععععععععععععع

كضععالمدلرعخطلعلملزاالللعالمدرجلع داللع -9
 بؿعيعـعدراجتع

   

   عخططعالمدلرعلؤلمكرعالمعلللع  بؿعجلد -6
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ال  اليـ

  

 

جعهـعالمدلرعرتعرردعملزاالللعالمدرجلعمفع -1
 متججعتعالمجعمععالمخعلفل

   

 ادارةعالكقتععععععععععععععععععععععععععععععع

رتعخططهعكأيمعلهعالعج تعأيمعؿعالمدلرعالزمفعع-9
 المدرجلل

   

اجعغؿعالمدلرعكقعهعككقتعالميلملفعكالطعقـعع-6
 المدرجتع  بؿعجلد

   

 المجعؿعالثعلثع:عمهعراتعالعفبلرعاليللععععععععععععععع

عمعععالمدلرع قدرةعيل ع ؿعالم ببلتعالعتععظهرعع-9
 رتعالمدرجل

   

    قعـعالمدلرع عدارةعاالزمعتعكالعيعمؿعميهعع-6

االعقدعالمدلرعالميلمكفعالمهملكفعأكعالمجللكفعكغلرعع-1
 اعجعهععهـ
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 المجال الخامس : التنمية المهنية المستدامة ، األداة :سمم تقدير عددي

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

ع

 :عالالمكعالمهالتعالمجعؿعاألكؿعععععععععععععععععععع

تعالمدرجلععدرلبعمهالتعلع جلفعكررعع -9
 مجعكلعالميلملفع

     

جعالدتعالمدرجلعالميلملفعمهاللععيفعطرلؽعع -6
 عكرلرعمجعالتعاليمؿعالجمعيتع

     

ربزعيل عالعر للعالمهالللعكالع لتع -1
 أخبلقلعتعالمهاللع علالج لعللقلعدةعالمدرجللع

 كالميلملفعكالطعقـعالمدرجتع

     

 الالمكعال خصتجعؿعالثعالت:عالمعععععععععععععععععع

زداتعثقلعالميلـع الفجهعيالدع صكلهعيل عع -9
 الالمكعالمهالتعالبلـز

     

      ع جالتعالكيللعادااعالميلـعع -6

 الالمكعاالبعدلمتالمجعؿعالثعلثع:عععععععععععععععععع

     ارع طعالالمكعالمهالتعللطعقـعالمدرجتع ع قلؽع -9
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط جلد جلدعجدا ممععز

1 4 1 6 9 

 رتللعالمدرجلعكرجعلعهع

الالمكعالمهالتعرتععالكععأجعللبععجعهـ -6
 العدرلسعكالعقكلـعلدلعالميلـ

     

جعهـعالالمكعالمهالتعللميلـعرتعع جلفع -1
 ع صلؿعالطل ل

     

جعهـعالالمكعالمهالتع ع جلفعالمخرجعتع -4
 العيللمللعلدلعالميلمعت

     

يبلقلع لفعالالمكعالمهالتعللطعقـعبكالتع -1
 علهـالمدرجتعكرضععاألهؿعيفعمجعكلعتعا ال

     

ع
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 ععاالداة المستخدمة : استبيانالمجال السادس : المشاركة المجتمعية ، 

ع

رقـع
 الجتاؿ

 اإلجع ل االجللل

ع
 المجعؿعاألكؿ:عثقعرلعالم عربلعالمجعميللععععععععععععععععع

عمدرجللع -9 عثقعرل عكجدت هؿ
 دايملعلل رابلعالمجعميلل

 

هؿعكجدتعخططعلعفيلؿع -6
 ال رابلعالمجعميلل

 

ع-1ع
 ع

هؿعكجدتع رابلع لفع
المدرجلعكمتججعتعالمجعمعع

 الم لتعكأرراد 

 

هؿعلجرتعالمدرجلعمرارقهعع -4عع
أثالعاعالدكاـعالمدرجتعك يد ع

 لخدملعالمجعمععالم لت

 

هؿع فزعأيضعاعالمجعمعع -1عع
الم لتعالمجعهملفعيل عديـع

 المدرجل

 

ع
 للالمجعؿعالثعالت:عأهمللعالم عربلعالمجعميععععععععععع

هؿع ققتعالم عربلع -9
 المجعميللعالجكدةعرتعاألداا

 

هؿعجعهمتعالم عربلع -6
المجعميللعرتعاالجعحعال رامجع

 العيللملل

 

 هؿعجعهمتعالم عربلع -1
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المجعميللعرتعا  ععع
 ال عجعتعك ؿعالم ببلت

 عالمجعؿعالثعلث:عأهداؼعالم عربلعالمجعميللعرتعالعيللـععععع
هؿعيملتعالم عربلع -9

مجعميللعيل عع جلفعال
 العيللـ

 

هؿعجعهـعالمجعمععالم لتع -6
  ر طعالعيللـع جكؽعاليمؿ

 

هؿعكررعالمجعمععالم لتع -1
الديـعالمعدمعكالميالكمع

 للمدرجل

 

 مجعالتعال رابلعالمجعميللالمجعؿعالرا عع:ع
هؿعقعمتعالمدرجلع عالعصعؿع -9

 علمتججعتعالمجعميللع  بؿع
 دكرمعكمجعمر

 

المدرجلععهؿعع الت -6
اجعراعلجلعتعع جععالعكاصؿع
 لفعاليعمللفعرتعالمدرجلع
 كايضعاعالمجعمععالم لت

 

هؿعاجهـعاكللعاعاالمكرعرتع -1
رجـعرتللعالمدرجلعكعالفلذع

  رامجهع

 

هؿع عرؾعاكللعاعاالمكرعرتع -4
 صالععالقرارعالعر كم

 

ع

ع

ع
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 سمم تقدير عددياألداة المستخدمة: المجال السابع:أدوات تكنولوجيا المعمومات ، 

عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 المجعؿعاألكؿ:عال الللعالع عللععععععععععععععععععع

العج تعمخع راتعال عجكبعبعرلعاجعخدامعتع -9
 الطبلبعكالمجعمععالمدرجت

   

كجدتعقكااللفع جيتعاجعخداـعال عجكبع -6
 مفعق ؿعالطل لعكاالهعلت

   

علععيل عاجعخداـعال عجكب فزعالجم -1

 

   

ععصعفعأجهزةعال عجكبع  بؿعدكرم -4

 

   

 المجعؿعالثعالت:عالعالمللعالمهالللعرتعمجعؿعأدكاتعالعبالكلكجلععععععععععععع

ععع ععاألال طلعالعبالكلكجللعالمخعلفلع -9
 كال صصعالم كج لع

   

عكررعدكراتععدرل للعلع جلفعاجعخداـعادكاتع -6
 العبالكلكجلع

   

عععععععععععععععععع
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عرقـ

 الممعرجل
 الممعرجعت

 ضيلؼ معكجط ممععز

1 6 9 

 المجعؿعالثعلث:عاالجعخداـعاألمثؿعللمكاردعالعبالكلكجللععععععععع

     كج تعميظـعاأليمعؿعاالدارللعكالعيللملل -9

اجعخدمتعأدكاتعالعبالكلكجلععرتععصملـعع -6
 كعالفلذعاالال طلعالمخعلفلع

   

كررتعررصعألررادعالمجعمععالم لتع -1
 معتالجعخداـعادكاتععبالكلكجلععالميلكع

   

 فزعيل عاالجعخداـعاالمثؿعللمكاردع -4
 العبالكلكجلل
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 ععاالداة المستخدمة : استبيانالمجال الثامن: االستخدام األمثل لمموارد ، 

 

رقـع
 الجتاؿ

 اإلجع ل االجللل

 المجعؿعاألكؿ:عالمكاردعال  رللعععععععععععععععع
هؿعرايتعالمدرجلععطكلرعبفعلعتع -9

 مجعمرالمكظفلفع  بؿع
 

هؿعركضتعالصبل لعتع -6
 للمكظفلفعرتعالمدرجلع

 

ع-1ع
 ع

هؿعكررتعاالدكاتعكالمكادعالبلزملع
 للميلمعتعلعأدللعكظعلفهفع  بؿعجلد

 

هؿعععع ععااليمعؿعالمفكضلع -4عع
 للميلمعتع

 

 المجعؿعالثعالت:عالمكاردعالمعدللععععععععععع
هؿعريلتعالمكاردعالمعدللعمفعمبع لع -9

 عل بؿعالمالعجبكمخع راتع 
 

هؿعكررتعررصعمالعج لعالجعخداـع -6
 المكاردعالمعدللعرتعأمعكقتع

 

هؿععـعال فعظعيل عالظعرلعالمكاردع -1
 المعدللع  بؿعمجعمر

 

هؿعكررتعالصلعاللعالمالعج لعللمكاردع -4
 المعدللع  بؿعدكرم

 

 المكاردعالمعلللعالمجعؿعالثعلث:عععععع
هؿعخططعلؤلمكرعالمعلللعرتع -9

 للعبؿعيعـعدراجت دا
 

هؿعرردتعملزاالللعالمدرجلع -6
مفعق ؿعاالهعلتعكالمجعمعع

 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -196- 

 الم لت
هؿععـعاالهعمعـع علمقصؼع -1

المدرجتعكاليالعللع هع  بؿع
 دكرم

 

الفذتعاال طلعك عزاراتعمدرجللعهؿع 
 لديـعملزاالللعالمدرجل

 

 المكاردعالعبالكلكجللالمجعؿعالرا عع:ع
المكاردعهؿعكررتعال الللعالع عللعمفع -9

 العبالكلكجلل
 

هؿع جععالطل لعكأررادع -6
الطعقـعالمدرجتعيل ع

اجعخداـعالمكاردعالعبالكلكجللع
 رتعااليمعؿعالمدرجلل

 

عهؿع فزعاالررادعيل عاجعخداـع -1
 المكاردعالعبالكلكجلل

 

هؿععـعصلعاللعالمكاردع -4
العبالكلكجللع  بؿعدكرمع

 كمجعمر

 

ع
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 الصعوبات  و الحمول

 درسية :الرؤية الم -2

عالصيك لع:

عيدـعا عراؾعأكللعاعاألمكرعكالمجعمععالم لتع  بؿعبعرتعرتعصلعغلعالرتللعالمدرجللع

عال ؿع:ع

ععكزلععال راتععكيكللععكضحعدكرعأكللعاعاألمكرعكالمجعمععالم لتعرتعصلعغلعالرتللعالمدرجللع

عرجللعع فلزعأكللعاعاألمكرعكالمجعمععالم لتعيل عالم عربلعرتعصلعغلعالرتللعالمد

ععبرلـعأكللعاعاألمكرعكالمجعمععالم لتعيل عالم عربلعرتعصلعغلعالرتللعالمدرجلل

 المتعمم : -0

عالصيك لع:

ضغطعاالالص لعالمرعفععيل ع يضعالميلمعتعالعلعلحعلهفعالمجعؿعللقلعـع زلعراتعمعبررةعع
عللمدارسعالمجعكرة

عال ؿع:

عاصبلتعالمالعج لعيقدعالزلعراتعرتعالكقتعالمالعجبعللميلملعكعكرلرعالمكعع

عاالجعمععع علميلمعتعك لعفعافعهذاعاالمرعلمصل عهفعكاالهعللسع عالمرعالخطأع

لبكفعالمدلرعقدكةعكلذهبعمععالميلملفعكلزكرعمدلرعالمدرجلعكلعالعقشعميهعكلجعفلدعمفعع
عخ راعه

 مجتمع التعمم: -3

عالصيك لع:
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عيدـعكاقيللعالخططعالعتععضيهععالميلمعتعكيدـععفيللهعع

عال ؿ:ع

عمعع يلعالميلملفعمفعق ؿعالمدلرعكمالجقتعالمكادعكاال راؼعيل ععفيلؿعالخططع

عيقدعدكراتععدرلبعللميلمعتععربزعيل عبلفللعصلعغعهفعللخططعكعفيللهعع

 القيادة المدرسية: -2

عالصيك لع:

اال غعؿعاالهعلتع عيمعلهـع عكضيؼعمهعراتعالعكاصؿعلدلعالميلمعتعممععلتدمعإل عضيؼع
عرجلعالعكاصؿعمععالمد

عال ؿ:ع

يقدعاالجعمععع أكقعتعمعيددةع عكعالعكاصؿع علهكاعؼعك  بعتعالعكاصؿعاالجعمعيتعمععأكللعاع
عاالمكر

عزكلدعالميلمعتع علمهعراتعالبلزملعللعكاصؿعمععاالهعلتعمفعخبلؿعيمؿعالدكاتعكم عضراتع
عكدكراتعع جلععكعع فلزعالميلمعتعيل عالعكاصؿع

 التنمية المهنية :  -5

عالصيك لع:

عيدـعم عربلعالميلمعتع علدكراتع عكيدـعقالعيلعالميلمعتع علجدكلعمفعالدكرات

عال ؿ:ع

عاقالعععالميلمعتع أهمللعالدكراتع

ععبكفعالمدلرةعقدكةعللميلمعتع م عربعهفع
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 المشاركة المجتمعية : -9

عالصيك لع:

يدـعكجكدعخططعلعفيلؿعالم عربلعالمجعميللع عيدـععفعيؿع يضعاالهعلتعمععالمدرجلع
عال طعهععالمخعلفلكا

عال ؿ:ع

ع العاعيبلقعتعالجع للع لفعاالهعلتعكالمدرجل

عيمؿعاال طلعكالعـعمفعك لعلزلعدةعالعفعيؿعمععالمجعمععالم لت

يمؿعخططعرتع داللعاليعـعالدراجتعلعفيلؿعالم عربلعالمجعميللع عيقدعاجعمعععل لعفعاهمللع
عالم عربلعالمجعميلل

 ادوات تكنولوجيا المعمومات : -9

عك لع:الصي

عيدـعبفعللعاالمكاؿعالعتعجميهععاالهعلتعل رااعااليدادعالمالعج لعمفعال كاجلب

عال ؿ:ع

عق كؿعالع رععع عجهزةع عجكبعقدلملعكاليمؿعيل عصلعالعهععككضيهععرتعمخع راتعالمدرجل

ععكجلععالطلبعمفعمتججعتعالمجعمععالم لتعكالق كؿعمالهـع ع جطعالع ريعت

 االستخدام االمثل لمموارد : -8

عالصيك لع:

الميلمعتعكعيدـعامعثعؿعالميلمعتعللدكراتعالعدرل للعكيدـعيدـعكجكدعدكراتعمالعج لعل عجعتع
ع ضكرهعع
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عال ؿ:

عع جلععالميلمعتعيل ع ضكرعالدكراتعالعدرل لل

ععبرلـعالميلمعتعالمعملزاتعرتع ضكرعهذ عالدكرات

ععفهـع عجعتعالميلمعتعكاليمؿعيل عكضععدكراتعمالعج لع 

 تفادة الدروس المس

 استفدت من برنامج الدبموم ما يمي :

 عمى الصعيد الشخصي :

عقكةعال خصللع ع-9

عالقدرةعكعالجرأةعيل عطرحعالمكاضلععالمخعلفلع ع-6

عع مؿعالمجتلللع ع-1

عال كارعكالم عربلعرتعطرحعاألربعرعالخعصلع ع-4

علعكالمكازاللع لالهععلع دلدعاألصحعجمعععكعق ؿعاحرااعالمخعلفع-1

 يد المهني ) العممي ( :عمى الصع

عالقدرةعيل عالعيلـعالذاعتعكع العاعكععكرلرعالللعالعيلـعالذاعتعلدلعالطل لع ع-9

عالمعع يلعكالعقللـعلؤليمعؿعكاحدااع ع-6

عالعيعكفعكاليمؿعالجمعيتعكع بلؿعررؽعاليمؿعكالمجمكيعتع ع-1

ع العاعثقعرلعخعصلع علمدرجلعكالطل لع ع-4

عالطل لع العآثلرعرتع العاع خصللعع-1
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 الخاتمة

 

أوجه جزيل الشكر و االمتنان لبرنامج دبموم الكادر العربي و لممدرب الدكتور طارق جابر عمى 
 التوجيه 

 و المساعدة .

 الكفايات التي استفدتها من برنامج الدبموم :

العكاصؿع ع-9  

القلعدةع ع-6  

العخطلطع ع-1  

إدارةعالمكاردعالمعكررةع ع-4  

  العاعررؽعاليمؿع ع-1

المعع يلعكالعقللـع ع-2  

 الفائدة التي عادت عمى المدرسة من برنامج الدبموم :

المجعيدةعرتعالعخطلطعلؤليمعؿعالمدرجللع ع-9  

المجعهملعرتعإدارةعالمكاردعال  رللعكالمعدللع ع-6  

المجعيدةعرتع العاعررؽعاليمؿعالمدرجللع ع-1  

المجعهملعرتعالمعع يلعكالعقللـعلليمؿعالمدرجتع ع-4  

لعدةعكعإالجعحعالم عرلععالمدرجللعالمجعالدةعرتعقع-1  
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 التوصيات التي أقدمها في كل مجال :

ع

 الرؤيا المدرسية :

عال رعثقعرلعلدلعاكللعاعاالمكرعلبلهعمعـع رتللعالمدرجهعبكالهـعجزاعمالهع ع-

ع لعفعاهمللعالرتلععرتعالجعحعاأليمعؿعكعالم عرلععالمدرجلل ع-

 المتعمم : 

عـعالميلمعتعالمعملزاتع قلعـعاالدارةع عبرلع-

ع العاععكجهعتعالجع للعلدلعالميلمعتع ععفيلؿعاليبلقعتعاالالجعاللهع لفعالمدلرةعكالميلمعت ع-

 مجتمع التعمم :

ععلجلرع صكؿعالميلمعتعيل عدكراتععدرل للع ع-

ععرجلخعاهمللعالعخطلطعكعالفلذعالخططع ع-

 القيادة المدرسية :

صللعالعتععضمفعلهععيبلقعتعالجع للعمععجملععأررادعكعقلعـعالمدلرةع عطكلرعمهعراعهععال خع-
عمتججعتعالمجعمععالم لتع 

عع التعالمدلرةعللجلعجعتعالدايمهعلبلال طهعااللجع للعالعتععفيؿعدكرعاكللعاعاالمكرعكاالهعلتع ع-

 التنمية المهنية المستدامه :

عقلعـعالمدلرةع عكرلرعررصعالعالمللعالمهالللعللميلمعتع ع-

عمعتعيل عالالمكعالمهالتعمفعخبلؿعااللع عؼع علدكراتعالعدرل للعالمخعلفل ع فلزعالميلع-

 المشاركة المجتمعبة :
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ععبكلفعيبلقعتعالجع للع لفعالمدرجلعكالمجعمععالم لتع عكعبرلـعالمعكاصللفعمععالمدرجلع ع-

عاالهعمعـع علخططعاللعتععفيؿعالم عربهعالمجعميللع ع-

 أدوات تكنولوجيا المعمومات :

علعدكرعاالهعلتعكالمجعمععرتععكرلرعال الللعالع عللعمفعاجهزةعال كاج بعكصلعالعهع عالملع-

عاالهعمعـع علكاج عتعالعفعيلللعاللعتعل عرؾع هععاكللعاعاالمكرع ع-

 االستخدام االمثل لمموارد :

مجعيدةعالميلمعتعيل عع جفعبفعلععهفع  بؿعمجعمرعكععفكلضعااليمعؿعالمدرجللعع-
عللميلملفع 

عراتععدرل للعلعطكلرعبفعلعتعالميلمعتع يقدعدكعع-
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 المرفقات

 تقرير وصف المدرسة

 خالدة محمد مفمح السرهيد اجـعالميلمل 

رجل
لمد
ـعل
ليع
ؼعا

كص
ال

 

 رعطملعالزهرااعاألجعجللعالمخعلطل اجـعالمدرجل

 الفلصلللع_علكااعالمكقر مكقععالمدرجل

 دثلالعلكجدع_عالمدرجلعمجع  المكقععاإللبعركالتعللمدرجل

 الهععال علر اجـعمدلرعالمدرجل

 العلكجدع_عالمدرجلعمجع دثلعععععععععععععع هععؼعالمدرجل

 يعدللععع يلعلكزارةعالعر للعكالعيللـعلمدلرللعلكااعالمكقر الكععالمدرجل:

 لكجدعرتعمدرجعتعإدارللعكا دةعهتعالمدلرةععععععع يددعاإلدارللف

 رةعع مؿع هعدةعال بعلكرلكسعكالد لكـعالمدل المتهبلتعاليلمللعلئلدارللف

 جعلعميلمعت يددعالميلملف

 المتهبلتعاليلمللعللميلملف
عخعلؼعالمتهبلتعاليلمللعلميلمعتعالمدرجلع لثع

أغلبعالميلمعتع صلفعيل ع هعدةعال بعلكرلكسععع
 كعكا دةع صلتعيل عالد لكـع

عالفللعاليمرللعللميلملف:

عيعـ(ع63ع-66)

عيعـ(ع64-11)

عيعـ(15ع-14)

ع(=عميلمععف66-63)

 ميلمعتع1(=ع64-11)

 (=عميلمععف14-15)

 رمععركؽ(=عالعلكجد15)
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 يعـعرمععركؽ(ع15)

 طعلبعكطعل لععع30ععععععععععععععععع يددعالطل ل

العث جالسعالطل ل  ذبكرعكا 

 أجعجتعمفعالصؼعاألكؿع ع عالصؼعالخعمس المرا ؿعالعتعُعدّرسعرتعالمدرجل

 العلكجدعألفععمدرجعتعأجعجلل مللعللمر للعالثعالكللالمجعراتعالعيلل

المالعهجعالمط قلعرتعالمدرجلع)غلرع
 مالعهجعالكزارة(

 العلكجدعمالعهجعغلرعمالعهجعكزارةعالعر للعكالعيللـ

 دكراتع صؿعيللهععالميلمكف
الرخصلعالدكلللعلقلعدةعال عجكبعكعإالعؿعكععدكرات

 العدرلسععطكلرعالعيللـعكعالطفكللعالم برةعكعأجعللب

 المدرجلع دلثلعكلـعع صؿع يدعيل عأمعجكالز جكالزع صلتعيللهععالمدرجل

 م ال عكا د يددعالم عالتعرتعالمدرجل

 غرؼعصفللع1 يددعالغرؼعالصفلل

يددعالغرؼعغلرعالصفللع)معع
 عجملعهع(

عغررععف

عغررلعلئلدارة

عك

 غررلعللميلمعت

  ي لعع1عععععععععععععععععععععععع يددعال يبعرتعالمدرجل
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 العلكجدع يددعمخع راتعاليلـك

 العلكجدعععععععععععععععععععععععععععع يددعمخع راتعال عجكب

 العلكجدعأجهزةع عجكبعرتعمدرجعالععععععععععع يددعأجهزةعال عجكبعكأمعبفعكجكدهع

 العلكجدعأجهزةعم مكللعرتعمدرجعالع Laptopsيددعالػع

 الج لعيددعأجهزةعال عجكبعللطل ل
العلكجدعأجهزةع عجكبعللطبلبعرتعععععععععع

 مدرجعالع

يددعأجهزةعال عجكبعالمكصكللع
  عإلالعرالت

 العلكجدعأجهزةع عجكبعمكصكللع عالالعرالت

يددعأجهزةعال عجكبعالمكصكللع
 (Eduwave) عإلالعرالتعع

 العلكجد

أجهزةعأخرلع)مثؿعجهعزعاليرض ع
 جبعالر ععطع يل(

 العلكجد

 رتللعالمدرجل

عجلؿعمعيلـععكايتعمعزفعلعمعععخلؽععع

ع علميعرؼعكالمهعراتعكعالم عدئعكالقلـعكاألخبلؽع

عكلالعمتعليقلدعهعكأمعهعككطالهعكمخلصعلقلعدعهع 

عICTأهداؼعالمدرجلعمفعاجعخداـعأؿع
 رتعخطلعدمجعالعبالكلكجلععرتعالعيللـ

لر طععالعيللـع عليمؿعكعكظلؼعالميعرؼعكالميلكمعتعع
للعكعاجعخداـعأجعللبعرتعال لعةعاللكمللعاليمل

جعراعلجلعتععكظؼعرتعال صلعالصفللعكعفيلؿع كا 
 ال صصعالم كعج لعللطل لع 

ع
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