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 ٌمبء ِع جمٍخ اٌىثبق
23 – 3 – 2005 َ 

 اٌسيذ اٌفبضً األستبر حمّذ جىاد وبظُ
 حتيخ طيجخ وثعذ ،

فَظزين أْ أػرب ٌىُ ػٓ طؼبديت ٌشٍبررىُ اٌىزؽلخ دلىزيب يف ِزوش اٌـفوٌةخ اامِوِةخ   
طً عظور اٌزؼباْ دلب فَٗ ادلظٍؾخ وااوٕذ طؼَدح ثبحلوار اٌضمبيف اٌذً دار ثَٕٕب اآًِ أْ رز

اأغزُٕ ٘ذٖ اٌفزطخ مشىزوُ ػٍي ئربؽخ اٌفزطخ يل ٌٍزؼجًن ػٓ آرائٌ اٌززثوٍخ ػةرب  . بِخاٌؼ
اٌزفظةٍََخ  فَّب ٌٍٍ ئعبثبيت . رلٍزىُ اٌغزاء ااٌيت حتفً ثبٌؼدٍد ِٓ ادلواػَغ اٌشبئمخ اادلفَدح

 :  ػٍي أطئٍزىُ اٌوعَهخ

 هً ٔستطيع أْ ٔطٍك عٍى اٌطفً اٌىىييت ثشىً عبَ ثأٔه ِثمف؟ .1

اٌضمبفخ ِٓ ػدح ػٕبطز ِٓ ِضً اٌٍغخ ااٌؼبداد ااٌزمبٌَد اامٌؼبة اٌشؼجَخ اغًن٘ب رزىوْ 
ؽممذ اٌىوٍذ يف فززح لظًنح ٌمد . ااٌمَُ اٌزاؽَخ ااجملزّؼَخ اأطبٌَت اٌزؼٍُ اَِبدٍٓ اٌززثَخ

روطَغ اٌىٓ اٌـّوػ أورب شلب مت ئصلبسٖ فٕؾٓ ٔـّؼ ئىل يف رلبي رػبٍخ اٌـفً ِذٍ٘خ  ئصلبساد
. ائشزان أورب شزػلخ ِٓ امؿفبي يف امٔشـخ اٌضمبفَخ ٌضمبفخ اٌمزائَخ ارؼَّمهب ارزشَد٘بأـبق 

دار يف اٌزلٌ ااٌزمدَ ئىل اُْ اال ثد ِةٓ رفؼَةً   ادلٕشود دار٘ب  اٌؼبِخ مل رٍؼت ادلىزجبد
ادلىزجبد اال ألظد يف فززح االِزؾبٔبد افززح ئػداد حبوس اٌـالة اٌىةٓ ادلـٍةوة ِةٓ    

يف اٌؼّوَ ٍٕؼُ اٌـفً اٌىوٍيت ثةبٌىضًن   .ة امؿفبي ااٌشجبة ِٓ اجلٕظٌن ئٌَهبادلىزجبد عذ
ِٓ احلموق اٌيت افزد ٌٗ فزطخ اٌزؼٍَُ اجلَد امبب أْ اٌضمبفخ رشًّ اٌفٕوْ ااٌؼٍةوَ ااُداة  
فاْ اٌضمبفخ اٌظّؼَخ ٌ٘ اٌـبغَخ ػٍي أؿفبٌٕب فبٌـفً ٍٕهً ِٓ ِظبدر زلةدادح ِززوةشح يف   

ػلزبط اٌـفً اٌىوٍيت ئىل روصَك صمبفزٗ ثبدلـبٌؼخ اٌواطؼخ، اخةوع غّةبر    .امطزح اادلدرطخ
اادلزبؽف اٌؼٍَّخ ااٌفَٕخ ، ادار اٌظَّٕب ِوطوػبد امؿفبي، ارذاق رتبٌَبد ػبمل ادلظبرػ 

ؽلوط اٌؼبمل ثبدلؼٍوِبد اأطجؾذ اٌظورح ادلزئَةخ  .  اامٔدٍخ اٌزٍبػَخ ااجملالد ثظورح دارٍخ
ْ اثدأد أؼىبطبد اٌؼودلخ دتد أررػهب ئىل اٌـفً اجلبٌض يف دارٖ ا٘ذا أطبص اٌدػبٍخ ااإلػال

أػزمد . ثٌن ؽمبئك اٌوالغاخلَبي اخزافبد ٍزـٍت رَّٕخ اٌفىز إٌبلد ػٕد اٌـفً وٌ ؽلَش ثٌن 
أطةٍوة ؽةً   )عبسِخ أْ اٌـفً اٌىوٍيت ػلزبط ئىل عزػبد ِىضفخ ِٓ ِهةبراد احلَةبح   



 2 

فهذٖ ِهبراد ٘بِخ ( أطض رىوٍٓ اٌظدالبد -بارح اجلَدحاحمل -اٌزؼبًِ ِغ اٌجَئخ -ادلشىالد
ٌ   .حببعخ ئىل ادلشٍد ِٓ اٌززوَش ػٍَهب ؽبٌَب وٌ رظجؼ طةهٍخ ادلشااٌةخ    ئْ اٌظةٍون اخلٍمة

 .ٍزظٕؼٗ اإلٔظبْ يف اٌجداٍخ ؽىت ٍظًن اٌظٍون ٌٗ طغَخ غًن ِزىٍفةخ  ...(اٌظدق, اٌزواػغ)
ادلهبراد احلَبرَخ اٌزدرٍت ػٍي ِشااٌخ أعلَخ  ٌمد أودد يف اٌىضًن ِٓ ئطدارايت ادارايت ػٍي

يف ِإطظبد اٌززثَخ اٌزمسَخ ااٌشؼجَخ وٌ ضلظٓ ٔوػَخ صمبفخ أؿفبٌٕب مبب ٍزفةك  ثـزٍمخ ِٕهغَخ 
  .ِغ ِؼـَبد اٌؼظز

 
 أيٓ يمع اٌطفً اٌىىييت ثني ألشأه يف دوي جمٍس اٌتعبوْ؟ .2

زؼٍمةخ ثبٌـفةً   ادلصلبساد رولغ أْ اٌزؾدٍبد ااالإٔ٘بن رمبرة وجًن ثٌن داي اخلٍَظ ا
ئػبفخ ئىل لوح اإلِىبٔبد ادلبدٍخ . ٔظزا ٌزشبثٗ اٌؼواًِ ادلإصزح يف رىوٍٓ اٌضمبفخ اخلٍَغَخِزمبرثخ 
ادلهزّةخ ثزَّٕةخ اٌـفةً    ثشٍبرح ثؼغ ادلزاوش اخلٍَغَخ  يف اُأخ امخًنح اٌمد لّذ. ادلزبؽخ

ػٍةي  طداراد، االؽظذ احلزص ف ااٌرباِظ اامٔشـخ ااإلادلظذ أاعٗ اٌزشبثٗ يف ام٘دا
ٓ   إطظَخ وّبِظبٍزح االجتب٘بد اٌؼبدلَخ يف شأْ اٌؼٕبٍخ ثضمبفخ اٌـفً ثظورح ِ  أْ اٌىةضًن ِة

ادلإطظبد اخلٍَغَخ رزواطً ِغ ادلإطظبد اٌؼبدلَخ ِٓ أعً إٌهوع ثضمبفةخ اٌـفةً افةك    
 .ادلزـٍجبد اٌؼظزٍخ

 ِب هي األسجبة اٌيت حتىي ثني اٌطفً واٌثمبفخ؟ .3

أا أطزٍخ امطجبة فمد رىوْ اٌضمبفخ اادلؼزفخ اوزظبة ػشاف امؿفبي ػٓ طجبة رزؼدد أ
 :اٌضمبفخاوزظبة  وي ثٌن اٌـفً افَّب ٌٍٍ ثؼغ امطجبة اٌيت حت, رلزّؼَخ

 

  ثظجت غَبة اٌوػٌ ثأعلَخ ادلىزجبد  اٌضمبفخ اوزظبةٌدى امؿفبي يف لٍخ اٌدافؼَخ
 .ـفًاادلزبؽف اٌؼٍَّخ اغًن٘ب يف رَّٕخ صمبفخ اٌ

  ُرشغَغ اٌـفً ػٍي اٌمزاءح احلزح ثظةورح  ادلبدً اادلؼٕوً يف ػٍَّخ غَبة اٌدػ
يف امطزح اادلدرطخ أا ثظجت ػةؼف ادلزبثؼةخ   احلظٕخ ئِب ٌؼدَ اعود اٌمداح  ِظزّزح
ِـبٌجخ اٌـفً ثبٌجؾش ااإلؿالع ااٌزضمَف اٌذايت ػلزبط ئىل روفًن امِةبوٓ  ئْ  .ااٌزوعَٗ

رمف اٌدػوح ػٕد ؽد احلش اإٌظبئؼ ثً ال ثد ِٓ روعَٗ رتَةغ  اادلؼداد اٌؼزارٍخ اال 
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اٌـبلبد ااإلِىبَٔبد ضلو روفًن أعواء عبرثخ جتؼً اٌـفً هنّب ال ٍشةجغ ِةٓ ِـبٌؼةخ    
 .اٌىزت، شغوفب ثبدلؼزفخ، ػبشمب ٌٍؾىّخ

 اذلب ارتود ادلىزجخ ادلٕشٌَخ ِٓ أطجبة اػزش ػدَ هتَئخ ادلٕشي ثبٌوطبئً اٌزؼٍََّخ ادلزٕوػخ
ٌمد اعدد يف ِٕبلشبيت اٌـوٍٍةخ ِةغ    .زد ذلب ٍد اٌزغدٍد ٔؼَف ئٌَهب ادلفَد اال دتفال

امِهبد إٔٔب ظلزٍه ِىزجبد ِٕشٌَخ عَدح اٌىٓ ال ٔجدع يف اطزضّبر٘ب اآفخ اٌززثَخ اٌواٌدٍخ 
إٔٔب ٔجدأ حبّبص يف رضمَف امثٕبء إٔشؾ ٌفززح زلدادح اٌىٕٕب ال ٔظزّز يف اٌؼـبء اادلزبثؼخ 

دٍد ااٌفزور داء ٍظَت وً أطزح اال ثد ِٓ حتدٍد امطجبة ااػغ احلٍوي ثظورح ااٌزغ
 .ِوػوػَخ 

 ٔلبٌذ يل ئؽدى امِهبد أْ اٌد٘ب ٍىزٖ اٌىزت  .بد اَِوي اٌـفًَاجلهً ثاِىب
٘ذا ِظزؾًَ فبٌمزاءح ٔور ااٌفـزح حتت اخلًن اٌىٓ ضلٓ ضلزةبط ئىل  : فمٍذ ػٍي اٌفور 

ئٔةٗ  : فمبٌةذ  : ِب ا٘زّبِبد اٌدن: لٍذ ٌزٍه امَ . ؿفًِؼزفخ ادلداخً ادلالئّخ ٌىً 
مل ال ضلةباي  : لٍذ...ر٘ب ثال ًٍِِغزَ مبؼزفخ رفبطًَ أٔواع اٌظَبراد اػلت رتغ طو

رمدمي رلالد الظض راد ِؼبٌِن رزثوٍخ ِزرجـخ ثبٌظَبراد اأٔواػهب فّٕٕةٌ َِوٌةٗ   
 وبٔذ اٌجداٍخ ِوفمخ حبّةد ال : لبٌذ امَ ثؼد فززح ِٓ اٌشِٓ ... اٌمزائَخ مبب ػلت اٌـفً

 .رؼبىل

 ؽً اٌواعجبد ادلدرطةَخ   .ػدَ اٌزََّش ثٌن اٌمزاءح احلزح اػًّ اٌواعجبد ادلدرطَخ
 .ال ٍغين ػٓ حتدٍد فززح ٌٍمزاءح احلزٍخ ٍوَِب

  ادلؼَٕخ ثبٌـفًاٌضزٍخ ادلزغددح ٔدرح ادلىزجبد اٌؼبِخ. 

 رموَ اطبئً . ااٌضمبيف ٌزوػوًا بػٓ دار٘ اٌظّؼَخ ااٌجظزٍخاإلػالَ اطبئً  اثزؼبد
شةزاء اٌوعجةبد   )أشز اٌضمبفخ االطزهالوَخ  ااٌززفَٗ ادلزؼخ ئىلزوعَٗ اال٘زّبَ اإلػالَ ث
ثةزاِظ  اإلػالٔبد اٌزغبرٍخ ادلٍّخ اداْ ِزاػبح اٌؼواثؾ اٌززثوٍخ ؽىت غدد ...( اٌظزٍؼخ

ِنٓ    .ؾ امخالق احلَّدحامؿفبي اٌزٍفشٍؤَخ اادلظزؽَخ ٍَِئخ ثبٌمَُ اٌظٍجَخ ادلٕبفَخ مثظ
أْ ال تىىْ هٕبن سلبثخ تشثىيخ تشبسن األجهنضح اععمِينخ يف انٕبعخ    حمب اٌغشيت 

مَ ال أْ يٕفشد اععنمَ  ِٓ املفتشض أْ يمىد اٌفىش عبمل اعع. وإجبصح ثشاِج األطفبي
ِع احتشاِني اٌشنذيذ ٌٍفٕنبٔني    . ثشاِج ِعضوٌخ عٓ أاىي اٌتشثيخ اٌصحيحخثتمذمي 
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 وحشىد اٌىتبة فئْ ِشبسوخ اٌمطب  اٌتشثى  املتخص  يف ابيخ األيمينخ  واملخشجني
 . ٌمستمبء ثثمبفخ اٌطفً إعمِيب

  ااحلبطت  ,اذلوارف إٌمبٌخ)اٌظٍيب ٌوطبئً اٌزىٕوٌوعَخ احلدٍضخ االطزغالي
 .ززثوًاٌ ٔزَغخ غَبة اٌوػٌ....( اُيل

 ٌضمبفخ امطٍَخ ائٔين أصك دتبِب بٌٍغخ عظز أطبص ٌجٕبء اف ؛بٌٍغخ اٌؼزثَخاال٘زّبَ ث لٍخ
 . ثأْ اٌٍغخ اٌؼزثَخ ادلجظـخ رظغ ئثداػبرٕب اإلػالَِخ ئرا اطزؼٕب هبب ثبٌشىً اٌظؾَؼ

 
 وِؤسسبد حىىِيخ وأوبدمييني يف عبمل اٌٍجبْ ومجعيبد إٌفع اٌعبَهٕبن اٌىثري ِٓ  .4

 ووزٌه ِجبٌغ تصشف ثشىً وجري يف جمبي اٌطفً؟, اٌطفً
 رٌه؟هً حنٓ حببجخ إىل و ً 
 هً أوجه اٌصشف تىاص  إٌفع اٌز  ِٓ أجٍه مت اٌصشف؟ 
 هً هٕبن تٕسيك ثني وً أوٌئه؟ 

, ٕ٘بن اٌؼدٍد ِٓ اجلهبد ادلؼَٕخ ثزػبٍخ اٌـفوٌخ يف داٌخ اٌىوٍذ ِٕهب اسارح اٌظؾخ اٌؼبِخ
اثؼغ ادلإطظبد اٌزبثؼةخ  , اسارح اإلػالَ, اسارح اٌززثَخ, اسارح اٌشئوْ االعزّبػَخ ااٌؼًّ

اِزوش اٌـفوٌخ اامِوِخ، ااجملٍض اٌوؿين ٌٍضمبفةخ ااٌفٕةوْ ااُداة   , ؼَبد إٌفغ اٌؼبَجلّ
ثزوفًن اٌوطبئً اٌالسِخ  -اغًن٘ب ثـجَؼخ احلبي  -لبِذ ٘ذٖ اجلهبد . اغًن٘ب ِٓ ادلإطظبد

ااػغ أ٘داف زلىّخ ، اطَبطبد ااػؾخ ٌزؾمَك اٌزػبٍخ اٌظؾَخ ااٌضمبفَخ ااالعزّبػَةخ  
 .اخلبطخ ثبٌـفوٌخ

, ظزوى اٌضمبيف ٌٍـفً يف داٌزٕب احلجَجخٌزفغ ادلاجملدٍخ ٔؼُ ضلٓ حببعخ ئىل ثذي وبفخ اجلهود  
اٌطفنً   فتشثينخ زبط ادلشٍد ِٓ اٌظزف فّٓ ادلفززع أْ ال ٔجلً ائرا وبٔذ صمبفخ اٌـفً حت

ائىل .. ئٔين أرفك ِغ ِمظود طإاٌه فال ثد ِٓ رمََُ اٌوػغ اِؼزفخ ادلزداد .أعظُ استثّبس
؟ ٘ذٖ أِور غلةت أْ  امِواي ػٍي ثزاِظ امؿفبي طزفِدى ٍظزفَد اٌـفً اِب ٔزبئظ  أً

ٌززشةَد   رداْ اٌزؾدٍبد ااٌزوطَبدزلبٍدح اِزلظظخ اجلبْ , ب عداى الزظبدٍخرىوْ ذل
 . ادلظًنح
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ثٌن اجلهبد ادلؼَٕخ ثبٌـفوٌخ يف داٌخ اٌىوٍذ فاهنب حتزةبط  اٌؼًّ رٕظَك وػوع ثبٌٕظجخ دلا
ً احلىوَِخ ادلؼَٕخ ثبٌـفوزواطً فَّب ثٌن ادلإطظبد امٍَ٘خ ارؼشٍش اٌئىل  اجلهةود   ٌخ ٌزىبِة

رفؼًَ دار االٔززٔذ ثشىً رفبػٌٍ ادٍٕبَِىٌ ِٓ ادلهُ ا .ثبٌشىً امِضً ااطزضّبر اٌـبلبد
جلَّغ ادلإطظبد حبَش ٍظزـَغ اٌشائز رمََُ ٔفظٗ ائرطبي ِمززؽبرٗ ااإلفبدح ِٓ خةدِبد  

ادلؼٍوِةبد احلدٍضةخ   رٍه ادلوالغ ثشزؽ أْ رزؼّٓ  إطظبد اغًن٘بيف رٍه ادل االطزشبراد
ئْ رظةهًَ   .ااٌمدؽلخ ػٓ ئطهبِبد وً ِإطظخ دتهَدا جلهود اٌجبؽضٌن اخدِخ مفزاد اجملزّغ

ػٍَّخ احلظوي ػٍي ادلؼٍوِبد ااحلمبئك اامرلبَ ِٓ مسبد اٌؼظز يف ادلإطظبد احلدٍضخ اٌيت 
 .رٕشد اٌزلٌ

ف وزبة ػٓ ادلإطظبد ادلؼَٕخ ثبٌـفوٌخ يف داٌخ اٌىوٍةذ امسَةذ   ثزأٌَ ئٔين ألوَ ؽبٌَب
 اٍهدف اٌىزبة ئىل" أػواء رزثوٍخ ػٍي جتزثخ داٌخ اٌىوٍذ يف رلبي اٌـفوٌخ ادلجىزح"اٌىزبة 

اٌزؼزف ػٍي ثؼغ اجلهبد اادلإطظبد اٌىوٍزَخ اٌيت رؼىن ثزؼٍَُ اردرٍت امؿفبي يف ِزؽٍخ 
ػٍي  اٌؼوء ِغ رظٍَؾ, مَك عودح اٌزؼٍَُ خالي ٘ذٖ ادلزؽٍخاٌـفوٌخ ادلجىزح ااٌيت رظبُ٘ يف حت

اٌمد ٔبلش اٌىزبة ثؼةغ  . ِزوش اٌـفوٌخ اامِوِخ ِٓ ؽَش اٌفٍظفخ اام٘داف اامٔشـخ
وّب اطزؼزع ثؼغ اٌزوطَبد , اٌزؾدٍبد اٌيت رواعٗ ِزؽٍخ اٌـفوٌخ ادلجىزح يف داٌخ اٌىوٍذ

 .اإٌزبئظ اذلبِخ يف ٘ذا ادلوػوع
 

 

ِسشح أو جممد ِتخصصخ ٌٍطفً؟ وهً هٕبن سلبثخ عٍى ِب يمذِه هؤالء هً هٕبن  .5
 ثبسُ اٌطفً؟

إ٘ةبن  ... اٌؼجمزً اٌظغًنا  ,ٔؼُ ٕ٘بن رلالد ِزٕوػخ ِضً رلٍخ اٌؼزيب اٌظغًن ، اطدرح
ِظزػ ٌٍـفً ٍمدَ يف امػَبد اادلٕبطجبد اٌىضًن ِٓ ادلظزؽَبد اِؼظّهب جتبرٍخ ال رزرمٌ ئىل 

ال شه أْ اٌزلبثخ اٌززثوٍخ ِفمودح يف ِؼظُ امؽواي اِـٍوة ِشبروخ أً٘ . اٌـّوػ ادلٕشود
 . االخزظبص يف ئصزاء اإلػالَ ائهنبء ؽبٌخ االفززاق ثٌن اإلػالٌَِن اثٌن اٌززثوٌٍن

 ثٕظشن ِب هى اٌسجيً األِثً ٌتثميف اٌطفً؟ وِب املمصىد ثبٌمشاءح؟  .6

ثذي األظد ثزشغَغ اٌمزاءح َف اٌـفً اٌمزاءح ااإلؿالع ٘و اٌـزٍك امِضً ٌزضم ئْ رشغَغ
  .غبٍخ اٌوطغ ٌَموَ اٌفزد ثبٌمزاءح ثظفخ ِظزّزح ثدافغ احلت ااٌزغجخ يف االطزىشبف
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رزؼدد رؼزٍفبد اٌمزاءح رجؼًب ٌٍشااٍخ اٌؼٍَّخ ااٌؼٍَّخ اٌيت ٕٔـٍك ِٕهب اٌ٘ يف زلظٍزهب ِهبرح  
إلدران ذتزح جلهود ِمظةودح   -ب يف سلزعبهت – خ اػمٍَخ رموَ ػٍي رفبػً رايت فبٌمزاءحٔفظَ

فهُ ِؼبين اِؼبٌِن اٌىٍّبد ، ااٌظةور ،  زلباٌخ ٌئْ اٌمزاءح مبفهوِهب اٌواطغ ٌ٘  .ادلؼبين
 .ااالطزّزبع ثبالوزشبف اامرلبَ يف ئؿبر ػٍَّخ اٌزؼٍُ ااٌزواطً أمً امفىبر اغزص اٌمَُ

 وويف هنيئ اٌطفً ٌٍمشاءح؟ .7

 خ امؿفةبي احتجَجةهُ ثبٌىزةت اادلىزجةخ اادلؼزفةخ      أْ ٔجدأ ِٕذ اٌظٕواد اماىل ثزهَئ
 .ااالطزىشبف

 ًاٌزدرط افك أؽواي اٌـف. 
 رثؾ ادلزؼخ ثبٌمزاءح. 
 ئػـبء اٌـفً فزطخ اخزَبر ِب ٍٕبطجٗ ِٓ وزت. 
 ٓؽظٓ اخزَبر امالبد اامِبو. 
 اإلعبثخ ػٓ أطئٍخ اٌـفً أصٕبء اثؼد ػٍَّخ اٌمزاءح. 

أطبطَبد لزاءح اٌظور ثغزع حتجَجٗ ثبٌىزت وزّهَد  إٍظؼ ادلزثوْ أْ ٍزؼٍُ اٌـفً اٌزػَغ
 :٘ذٖ اٌوطبئًخالي ِٓ رٌه رؼٍَّٗ اٌمزاءح اٍظجك ِزؽٍخ 

 .دتزٍز اٌَد ػٍي اٌىٍّبد أصٕبء اٌمزاءح ٌٍـفً .1

 .زلبدصخ اٌـفً ثىٍّبد ااػؾخ اِفَدح أصٕبء احلوار ااٌمزاءح .2

 .خ ٔوَ اٌـفًثؼغ اٌىزت ادلظٍَخ ادلظٕوػخ ِٓ اٌمـٓ أا اإلطفٕظ يف غزفاػغ  .3

  .ِشب٘دح اٌـفً ثؼغ احلزاف ااٌىٍّبد .4

 .مسبع طود احلزاف ااٌىٍّبد .5

 .رؤٍخ اٌظور اِؼزفخ ِظَّبد اٌظور .6

 .رؼٍَك اٌظور ااحلزاف ااٌىٍّبد يف غزفخ اٌـفً .7

 .ِٓ احلزاف ااٌىٍّبد ااٌٍؼت هبب( flash card)ػًّ ثؼغ اٌجـبلبد  .8

 .(ادلىؼجبد)اٌٍؼت ثبحلزاف اخلشجَخ ااٌجالطزَىَخ  .9
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. دار ِزوش اٌـفوٌخ اامِوِخا٘و ِٓ ئط" رشغَغ اٌمزاءح"ٌمد لّذ ثزأٌَف وزبة 
ثؼغ االطززارَغَبد ادلهّخ يف ِظأٌخ رشغَغ امؿفبي ااٌىجبر ػٍي ِهبرح اٌىزبة اػؼ 

 .اٌمزاءح ثغزع االطزئٕبص هبب، ادػُ اروظَف إٌبفغ ِٕهب
ػٓ ؿزٍك اٌمزاءح ادلضّزح وّب لدَ اٌىزبة أفىبرا ِزٕوػخ ٌزؾظٌن اٌمدراد اٌفزدٍخ 

افك خـواد ِوػوػَخ رظزٍشَ ادلزبثؼخ اٌواػَخ ادلزشٔخ ادلظزّزح وّب رظزٍشَ اٌظرب اجلَّةً  
 "رشغَغ اٌمزاءح"وزبيب اٌمد اػؼذ ٍِلض . فاْ اٌغبٍبد إٌجٍَخ رزـٍت اجلد ااالعزهبد

 :ػٍي ِولؼٌ اخلبص
 http://www.geocities.com/alkanderi1 
 
 عٍى اٌمشاءح؟ يويف ٔشجع األطفب .8

1.  جداٍخأٌمبؽ امؿفبي ِٓ أُ٘  ٘واٍبدِؼزفخ (starting points )  الخزَةبر
 . اٌىزت

3.  أالبد فزاغهيف أا اٌجؾش رمزأ ٌٍّزؼخ  ٍشب٘دأه اأٔذأؿفبٌه دع.  

4. اارزوٗ ؼلزبر ادلبدح امؿفبي  روَٓظزىشف ٌٔزظبَ بئىل ادلىزجخ ث اطـؾت ؿفٍه
 .اٌؼٍَّخ اٌيت ٍزٍد٘ب

5. َك أا رطُ أا رٍوٍٓ ثؼغ امفىبر اٌواردح يف ادلبدح ادلمزاءحشغؼٗ ػٍي رـج. 

6. ٌٌززطَخ اٌزؼباْ ثَٕهُ ارذوز ورب طّٕب ٌٍمزاءح ئىل ئخوهتُ امطغز ام هشّغغ أؿفب
 .أْ اٌـفً ٍزمجً ِٓ ِضٍٗ فَمٍدٖ

7. ارثؾ اٌمزاءح ثبٌٍؼت اادلظبثمبد. 

8. افظؼ اجملبي ٌٍـفً ٌشزػ ثؼغ اٌفوائد اٌواردح يف اٌىزت. 

9.  اٌـفً اٌذً ٍفؼةً  . احلزح ثؼد االٔزهبء ِٓ أداء ادلهبَ اٌدراطَخ ٌٍمزاءح الزبؽدد
  .رٌه دلدح ػشز دلبئك ٍوًِب رزؾظٓ ِهبرارٗ اٍظزّزغ ثأالبرٗ

11. رظبػد اٌمزاءح اجلهزٍخ اٌـفً ادلزؼضز يف رـوٍز ِهبرارٗ يف إٌـك. 

11. خ غبِؼخخ ٌجَبْ وً وٍّادلهُ يف اٌمزاءح احلزح فهُ امفىبر اٌؼبِخ اال ؽبع. 

13. ؽلىٓ ِٕبلشخ امخجبر اٌـزٍفخ ااٌظبرح ااٌغزٍجخ ائػبدح لزاءهتب رتبػَب . 

Formatted: Bullets and Numbering
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14. الزْ اذلدٍخ ادلفؼٍخ ٌـفٍه ثىزبة ٔبفغ يف ادلٕبطجبد اٌظبرح. 

15.   ُخظض ِىبٔب زلددا ٌىزت امؿفبي يف ِٕشٌه اعدد يف ِظبدرٖ افك رغجةبهت
  .اؽبعبهتُ

16. يف وٍٗ  زهٌ ِٓ لزاءح اٌىزبةٍٕأْ يف وً ِزح ٌَض ِٓ اٌؼزارً  ٗثأٔ ػٍُ ؿفٍه
 .عٍظخ ااؽدح

17.  شغغ اماالد اٌجٕبد ػٍي ؽظٓ االػزٕبء جبّبي اٌىزبة ادلدرطٌ ااحملبفظ ػٍَٗ ِغ
  .روطَغ دائزح اٌمزاءح خبرط ئؿبر اٌىزت اٌدراطَخ

18. ثىزةبة   ؼٍي طجًَ ادلضبي، ئرا دتّزغ ؿفٍهفؿفٍه اإلغلبثَخ اد جتبرة لزاء اطغ
ػٌٍّ ٌَشب٘د ػٍي ثشٍبرح ئىل ِزؾف  أْ ٔظزغً اطزؼدادٖفبمفؼً ؽوي اٌدٍٕبطوراد، 

 . اٌـجَؼخ ِب ٍود رؤٍزٗ فًنطُ أا غلّغ اٌظور اٍىزت اٌىٍّبد ادلزؼٍمخ ثذٌه ادلوػوع

19.  ػلزبط ادلظٍُ ئىل اطزغالي امؽداس اجلبرٍخ ٌزغدٍد صمبفزٗ فبدلوٌد إٌجوً اٌشزٍف
زت ارلالد جتؼٍهب ِٕبطجبد خبٌدح ااإلطزاء اادلؼزاط اادلٕبطجبد اٌوؿَٕخ ؽلىٓ رثـهب ثى

 .اطبػبد شلزؼخ

01.   اطزّغ مثٕبئه اثٕبره اُ٘ ٍؼرباْ ػٓ ِشبػزُ٘ اآرائهُ ضلو ادلظبئً اٌفىزٍةخ
ااٌظوا٘ز االعزّبػَخ اٌواردح يف ؿَبد اٌىزت اوٓ ػؤب ذلةُ يف رشةىًَ شلظةَهُ    

 .ادلظزمٍخ

01. ٌٕبعؾخ حتزن إٌفوص ردد وٍّبد اغلبثَخ ػٓ اٌمزاءح أِبَ اٌظغبر ااٌىجبر فبٌربرلخ ا
وبْ اٌظبثموْ ِٓ طٍفٕب اٌظبحل ٍىزجوْ ػجبراد . اروٌد اٌوٌغ ثبٌمزاءح ااٌشغف ثبٌىزت

 - وزبيب عٍَظٌ ال أخبف ِالٌٗ)رتٍَخ يف أِبوٓ ثبرسح ِٓ خشأبهتُ آِ رٍه اٌىٍّبد 
ًٌ يل ػٍي خًن غبٍٍخ - وزبيب حبز ال ٍغَغ ػـبؤٖ ٗ ال ٍشغٍاذلذا وبْ ثؼؼهُ  (.وزبيب دٌَ

 .احلزُّ اال اٌَمزُّ ػٓ ادلـبٌؼِخ ااالطزفبدح

03.  خبطةخ  ( ِذوزح)اوزت ادلالؽظبد اذلبِخ ااٌفوائد ااخلواؿز اامطئٍخ يف رؼٍَمخ
 .وٌ رظجؼ اٌمزاءح ٘بدفخ

 ؽت اٌمزاءح ارـوٍز ادلهبراد اٌٍغوٍخ ااذلغبئَخ ااٌىزبثَخ أُ٘ ِٓ ؽفظ ادلؼٍوِبد. 

  رشغَغ اٌمزاءح يفاامِضبي اطزلداَ امشؼبر اامٔبشَد. 
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 ِب هى دوس وً ِٓ األسشح واملذسسخ واععمَ ومجعيبد إٌفع اٌعبَ يف تثميف اٌطفً؟ .9

ِٓ ادلفززع أْ رموَ ادلإطظبد اخلبطخ ااٌؼبِخ ثزػبٍخ اٌـفوٌخ زلًٍَب اػبدلًَب ثدار ؽؼبرً 
بئً ِزٕبٌِ، ارطبٌخ شبٍِخ ِزغددح خلدِخ اٌـفوٌخ ادلجىزح ارٌه ثـزائك ػٍَّخ سلزٍفخ، ااطة 

ػظزٍخ ِزٕوػخ ؽىت رظجؼ رٍه ادلإطظبد ِٓ أُ٘ ادلإشزاد ٌَمظخ اجملزّغ، اهنؼخ امِةُ،  
 .ااٌزؼٍَُ ادلظزّز

يف ِزوش اٌـفوٌخ اامِوِخ ثـزػ ِشزاع رشغَغ شجىخ ِغ طلجخ ِٓ ادلدرثبد اٌمد لّذ  
 :اٌمزاءح ٌٍّزؽٍخ االثزدائَخ اٍهدف ٘ذا ادلشزاع ئىل ام٘داف اٌزبٌَخ

  روٌَد اٌدافؼَخ ارٌه ثغزع رشوٍك اٌـٍجخ ااٌـبٌجبد ارشةغَؼهُ ػٍةي   اٌززوَش ػٍي
اررَبد ادلىزجبد االزٕبء اٌىزت وٌ رىوْ اٌمزاءح ػبدح ئغلبثَخ ِزٕبَِخ رزرمٌ ثبٌفزد ااجملزّةغ  

ػٕد مسبع احلىبٍبد اٌيت رٌّٕ اٌفىةز  ادلظبعلخ يف حتمَك ادلزؼخ ااٌزظٍَخ ارفٌ مبزـٍجبد اٌؼظز 
 .ارضزً اٌزاػ

 .ف ػٍي أٔواع اٌىزت ااجملالد اادلوطوػبداٌزؼز 
 .اٌزؼزف ػٍي اٌؼبداد اٌظؾَخ اادلزػلخ أصٕبء اٌمزاءح 
 .ِٓ خالي اٌمزاءح اٌفبػٍخ ارشغَغ اطزىشبف ادلزؼخرَّٕخ ٘واٍبد اٌـٍجخ ااٌـبٌجبد  
 ...(.احملباراد اٌزٍوٍٓ -اإلٌمبء –اٌزطُ )رثؾ اٌمزاءح ثبٌٍؼت اادلظبثمبد  

 .ٌّن ضلو أطض أزمبء اٌىزت ارىوٍٓ اٌضمبفخروعَٗ ائرشبد ادلزؼٍ 

 .ٌزمََُ ِب لزأٖ اٌـبٌت ئعزاء ِزبثؼخ ِٕظّخ  

ِدرطخ ػجداحملظٓ اٌجؾز االثزدائَةخ  )مت اخزَبر ِدرطزٌن ِٓ ادلدارص ادلٕزظجخ ٌٍَؤظىو ا
ثشةىً   ػشزاد ِٓ اٌـالة ااٌـبٌجبدامت اخزَبر ( ٌٍجٌٕن اِدرطخ أراى االثزدائَخ ٌٍجٕبد

  .جَك ادلشزاع دلدح فظً دراطٌ وبًِػشوائٌ ٌزـ
اٌوطبئؾ اٌززثوٍخ ذلب دار فؼبي يف رَّٕخ صمبفخ اٌـفً فَّب ٌٍٍ ثَةبْ م٘ةُ أداار رٍةه     

 :اٌوطبئؾ
ثٌن امة اامَ يف رزثَخ امؿفبي ارشغَؼهُ ػٍي ؽت اٌؼٍُ اشلبرطخ ادلضّز اٌزؼباْ  :األسشح

 .دار اٌؼبمل اادلزؼٍُ يف زلَؾ امطزح ثظورح ِظزّزح
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اٌزٕوٍغ ثبٌوطبئً اٌززثوٍخ اٌشبئمخ اٌيت رٌّٕ خَبي اٌـفً ااٌززوَش ػٍي اٌزؼٍُ اٌذايت  :املذسسخ
ادار ادلؼٍُ ِزاػبح اٌفةزاق اٌفزدٍةخ ارشةغَغ     .اِد عظور اٌزواطً ثٌن اٌجَذ اادلدرطخ

مغ اٍ. اروعَٗ اٌـالة ئىل اٌزؾدس ااٌىزبثخ ثبٌٍغخ اٌؼزثَخ ائساٌخ رٍه اٌز٘جخ ااخلغً ردرغلَب
ػٍي ػبرك ادلؼٍُ أٍؼب أْ ٍؼزين ثبطزلداَ اٌؼجبراد اٌظٍَّخ ٌغوٍب يف شةزؽٗ ارؼبٍِةٗ ِةغ    

, اٌـالة اامؿفبي وٌ ال ٍشؼزاا ثبالسدااعَخ ااٌزٕبلغ فبٌٍغخ اٌؼزثَخ رظغ ؽَبرٕب اٌَوَِةخ 
ادارٔةب يف  , ارتةبي , اؽؼةبرح , ارٍيب اؽزَبعبرٕب اٌزؼٍََّخ اادلؼَشَخ فهٌ ٌغخ ػٍُ ادٍٓ

اٌزؼٍَُ ااطبئً اإلػالَ أْ ٔرب٘ٓ رٌه ػٍَّب إٌّٔ اٌذوبء اٌٍغوً ااحلض اجلّبيل ِإطظبد 
 .مٔفظٕب امثٕبئٕب

ثظةورح شةبٍِخ   ختدَ اٌـفً اامطزح ِزٕوػخ ئغلبد اطبئً ئػالَِخ مسؼَخ اثظزٍخ : عمَاع
 .إِظّخ
 وٍّخ أخريح خنتُ هبب اٌٍمبء؟ .10

يف شلظَخ اٌـزق ثؼدح ؿةزق اٌَظةذ    رظزـَغ امطزح رَّٕخ اٌضمبفخ امطٍَخ اادلؼبطزح
اذلذا  ٕ٘بن ؿزٍمخ ااؽدح ٔظزـَغ أْ ٔظَّهب اٌـزٍمخ ادلضبٌَخ مْ ٌىً أطزح اطبئٍهب اظزافهب

ئْ . فأين ال أػزمد ثزبرب ثبحلٍوي اجلب٘شح دلشىالد ػؼف ادلظزوى اٌضمةبيف ػٕةد امؿفةبي   
ٓ اٌمواػد اٌزئَظخ ٌزَّٕخ ِةداروٕب  اٌزضمَف اٌذايت ااإلؽلبْ ثأْ اٌمزاءح ِفزبػ ثواثبد اٌضمبفخ ِ

ٍؼزمد ثؼغ إٌبص أْ روفًن ادلبي افزؼ امرطدح اٌجٕىَخ اادخبر امِواي أٔفةغ احلَةً   . رتَؼب
ٌزأٌِن ِظزمجً امثٕبء ااحلمَمخ أْ ٘ذا أِز رتًَ ثشزؽ أْ ال ٔجلً ػٍي أؿفبٌٕةب ثةأعهشح   

أوَد ػٍي أْ اإلٔظبْ ٍظٕغ ادلةبي  ِغ اٌزااجملالد ادلفَدح  ،اادلىزجبد اجلذاثخ ،احلبطت اُيل
ئٔين أؽت أْ أاعٗ دػوح ئىل اٌواٌدٍٓ ٌوػغ ؿزائك ِزٕوػةخ  . اٌىٓ ادلبي ال ٍظٕغ اإلٔظبْ

ٌزَّٕخ صمبفخ امثٕبء ااٌجٕبد دلظبٔدح دار ادلدرطخ اال ثد ِٓ رمََُ ِظزّز جلداى رٍه اٌـزائك 
دٍد اؽزَبعبهتُ ااٌزؼةجًن ػةٓ   ِغ اشززان اٌظغبر يف ػٍَّخ اٌزضمَف فهُ ألدر إٌبص ػٍي حت

اِهّب ثذٌٕب امطجبة، احتزٍٕب اٌدلخ يف رزثَخ فٍذاد اموجبد، فاْ اٌغفٍخ ػٓ ِواطٍخ  .٘واٍبهتُ
اٌيت غلت أْ ضلةذر  اادلشاٌك اخلـًنح اٌدػبء ذلُ يف طغودٔب إٌٍَب اهنبرٔب ِٓ امخـبء اٌىجًنح 
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