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  دمةــقـالم 
 

ٍيا  ٍ  بنل لااافنا ب اار ينميح اان غ حاااٍ ف افاا  باانل  ف ٍ  النااا إنناان نشاافي  صاا  حااا
ٍتاانت حشاا  يلاا اشاانا ب اا     نصن  اان  ٍض ناعاا ن ص ٍيا يلا  نلفاا  يل اا   ااا ٍو مباانل تم يلا اامي 

فناا ع حااط ولاا  مكاامم  شاا  يلاا اشاانا يلمكااا  يلششافاا  يلاش نلاا  يااان  ميلااميط تفا اان يلاة شااا   
ٍيت هاااول يل لااا ٍا غ امي بااا ت مينا نلااانت م اااشم ٍا يم اااا  افنا لشماااامر إلااا  انفن  ااان ا اااان  بااا

 بنلاعئملف  ميلا ن  يلاعن  يلاش نو حش   نهش ن  
ٍبمفا    اٍ ولا  اشف اص      ٍيه    غت ن  اننب يلشاشفا  يل ششفافا  يل  ٍم    يفاا م نب اش ب ا صنلاشان

ٍيت ح ٍبمفااا  مب نصااا  ينميح ااان م  نصااا  فننبفش ااان غ صاااانٍ يلشاااب   بفااا ٍيا يل ششفافااا  ميل  شااا  يراي
حش  لا عمي  غ ماانٍ ل ياانت حشف ان يلاااما ميلامي با  ااط ياار يل  ففاٍ ميل تامفٍ يلل اا  
ٍو  صاا   ٍم ٍباامأ يلعااشف  غ ميلااوأ يااابي تاا ٍفااش يل مافااس يل  يلااوأ يااابي أ ف اا    إأ حااط ت

ٍااا ٍبمفاا  غ ميلااوأ باااي ف   بنلعااشبفنا يل ااااأ لش ااااذ يلااوأ تاانر يلاتععاانا يل ششفافاا  ميل 
ٍبفاا    لااوي يااابي يأه ااان  بنل مافااس  ميماااس يل اااٍم حنااا  اار ااااةر اااط اااايةر يل ششااف  ميل 

ٍيتغ ميلشااار  ٍباامأ  بفاا ٍنن إلف اان  حشاا يل  ٍيا يل اا  ي اا اصشااس لفااار إلاا  ن تاا  يل شنااار ااال يل  فاا
مياباانت غ مولاا  ب لمفاار اا ماااس اااط كنئااا  يلاااانهف  يلبنلفاا  يل اا  عااناا صاا   ااانط افااٍ هااوي 

ٍو صا  ي ٍكفنط ب ن لشاانهف  يلاافاو يلاات  ل انط ميل   آلا إل  لنل  اط يل  مكل ميلةامر أ ف
ٍبمف  ميل  نصف  لاى اا اشنا يلفم  يلا تشش  ل ر ان هم اافا    يللفنو يل ششفاف  ميل 

ٍي اااس  ٍو  تم ٍبااامأ ميهايصاااس ميعااانلفبس ماعاااف ن نااانمر صااا  هاااوي يل  ااانب اا ااام  يل مافاااس يل 
ٍبمفا  ماعافن س إل  ا ٍيا يل ششفافا  ميل  ٍعانا يلاة شاا  ااط كإلبار يراي نناب يل تبف انا ميلاان

ٍبامففطغ صا  عابفر يلماامر إلا   ششاف  يصتار ص   ٍبامأ م يلااما فط يل  ماط كبار يل مافاس يل 
ٍتام  انتش ان ما انأ لاول  بااا  ن  ٍبامأ عان ةو ااط مأفا  يلة  تبفش م نافو ا ن  يلامااس يل 

ٍو صاا  ا ٍيئااا صاا  يلشااار يلمأفاا  يث  ااٍ ةباا ٍفب  حشاا ااانر يل ششااف  باااا  ةنااا غ مهاا  يل  ااا
ٍلش  يل ننمف      م تمفٍ ياي  يلاششافط ص  يلا

ٍصاا    عااام بااس صاا      ٍف  صاا  تفاانا هااوي يل  اانب ااان فن ااال اااط اش ٍي يل اا ن ااار يط فاااا يل اان
ٍا يلاافاار يلاااوأ تااام  ٍبفااا  غ ميط فمص ناان ين صااا  عااا يلاااافط م ش عااانميا يلااا شش  ميل ششااف   ميل 

ٍ   ص  اط حشامنان يلفان   اننمي  ٍنن غ ميط فعبر يلةفٍ ميلب يل ششف  بس يحننكنن انو نشما  ي ان
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ٍو  يم يامي نت غ مفعاا ةتن يبننئنن متالبنان صا   ةتا  ااشمبنا يلاعا  بر يل ا  عا مياس اعاف
ٍب     يل ششف  ص  بالانن مص   نص  بالا يلاعشافط ميلش

 دكتور/ عمر محمد العماس
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  لالفصل األو
 التوجيه التربوي

 
  :التوجيه التربويمفهوم 

ٍب أبط ان ٍم )   (1990ان  ص  لعنط يلش
ٍم ) ٍيم يأن انب غ مي  ٍم  يل   محش   يل   إط ير  ٍم غ مي  ٍم حشفس :     : حالل م  

ٍم ل   يل    ٍل غ مي  ٍم حشفس اف ٍمم : يلوأ كا   ٍ ال غ ميلا  ٍم  يل   : حالل مي يا ن  غ م ن
ٍصا : ا يل    ٍص غ مف نر : ي  ٍيم : يلل ٍصا حشفس : يتششا حشفس  يل   نن انس غ مير  حشم س مي 

ٍصا  ٍ   ن ٍ إلفس يل   اط صمش غ ميع   ٍيع  يم با ٍصشا    (إوي 
ٍبمأ فش بٍ          ٍم  يلايل مافس يل  ٍيم ص  اانر يل ششف غ حشفس صشناان نش ٍ نط يثعنعف  لإل  يث

ٍيم ن فٍ بول ٍل ف ةو ناس يلاشن   تانن إل   ير  يلشاشف   مهم يه  حنناٍ يل مافس يلوأ بام
ٍبمف  إط ل  ف ط يها ن حش  يرتالش انو يط  نط هنن   ششف  م شش    ماشش  ما شش  يل ششفاف  يل 

ٍبمف  كنئا  بوي  ن سفش بٍ يل ماف         ٍبمأ كفناو   ل ن ان حشف ن اط ا ن  مميابنا من    شار  غيل 
ٍهنغ هم  لعفط يلشاشف  يل ششفاف  غر إل  اب    ميلااافش ن لشمام  ص   ر  ب ناش ن ميلشار حش   تمف

ٍيصف  ا غ اننلف ن ٍ ناه  ماعنحا    حش  ة ا  مول  ب  اف  ةاا  إ   يلنامص  ا نبش  يلاششافط مي 
ٍبمأ يل مافسميث نافا  ميل ةا  ص   ر يلاا اشنا يرنعننف    ب اافر ي بٍ فش بٍ عيلا ن    يل 

ٍف  غحاشف  صنف  ٍبمف  ص   ر  غ ناش  غإنعننف  غكفناف  غ م ٍا  إل    مف  م تمفٍ يلشاشف  يل ششفاف  يل   
ٍمم بفئف   ششفاف     امينب ن ص من ن صنف  ص   اط اننب يلا نبش  يلشاف   لشاشش  ميلتنلب ص   مصفٍ  
ٍيت حش  ياي   اماسيلفت ٍ صف ن  غ ا ر معتنت ةابنت لشانن ت يل ششفاف  يلاة شا  غافاو ٍيت ابن  ٍبمأ    ف يل 

 يلاشش  ميلتنلب ص  آط ميلا  
ٍف          ٍبمأ ميلاشش  ف مط ابنفنت حش   يلاماسصنل شنار صف ن بفط  غيان اط ننلف   من ن  م يل 
ٍى ٍبمفنت  غيل م ٍيتف  ص  يللاما يلاعامح ب ن   ٍمح يلافا  ٍيأ يآلةٍ  غميل ٍي  يل اان ف ما إل   غمول  بنل 

ٍبمأ يلاتاأ إل  بشمغ يل ام    ي  أب  نٍ ميل اافا ص  يثعشمب يل 
ٍفش يل شنار يرنعنن  يلااف          ص م فبوٍ بوٍم يل    ص  يلاشش   غيان  منس حاشف  إنعننف  صشط ت

ٍبمأ بعةن  يلاماساششس ف انن  ص   شناشس ال فم  مال يأ  ةص آةٍ فشار حش  يلن مض  غيل 
 يل ششفاف  بنلشاشف  
ٍكف  م لعفط يلشاشف  يل ششفاف          م ر يلشنناٍ  غميل املف  صفس ينس فعل  ر يلامينب يلانمت ب ن  

 يل مافسط حش  يط اا م  يل    عنه  ص  ول  تاط يثهايم يلشنا    مهوي يل امر فاششنن نتا  
ٍبمأ ابن ٍف  فنت يل  ٍي ٍ فط يم ي  ٍ لشا غحش  يأع ا ٍو يم  فن ٍيع  ص م أ فن    ب فن شش  ةالر حن  ا

ٍبمأ حاشف  اعنحاو ص   ناف  يلاشش  ا نفنت  سل مافيفش بٍ إنان  غيم ل   بشا حاشف  يل  مف  غالاا يل 
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ٍبمفنت   غيم   مفاس غملفس يأ  ان  بنلمامر إل  يةتنئس يم كاٍم يايئس غم لعفط يايئس صنفنت مي نافافنت م 
ٍبمأ ان هم إأ ا ا  ماب إحتنتهن صنل مافس ٍعفخ اافل امينب ن  يل   مي  انا ن ر يثهاف  ص  عبفر  

 حش  يلماس يث ار  
ٍبمففط يل مافس          ٍبمأ   ان ياال   فٍ اط يلششان  يل  ٍئفسيل  ٍض   غان هم إأ حاشف  ويا ا

( مه  ويا مامل ا شااو Interpersonalهم  لعفط يلشاشف  يل ششفاف  يل   كا     بفط يث ةنص )
ٍبمأ غ ميلبفئنا يل ششفاف  يلاة شا  غ إل  اننب يع  الر  ننمر يلعشم   ٍيع  يل    يل ششفا  ميلان نج يلا

ٍه  ا نفنت      ا ما يلاششافط م تمف
ٍيعف  اشفن يل مافس كا فع  ام  ٍبمأ ااامح  اط يلاششافط يلاة افط ص  اناو ا ي نن   غيل 

ٍيايت اط يلاششافط ان ينس كا  غ الااويلش ن يا يل    ش ا ص  انت    ششفاف    اشش  ميلا  غفع  ام يص
ٍيم يلشفناأ يم ير شفنف   ) ٍم بنر  مول   غ(Clinical Supervisionا الت  لا اعا  ان فش

ٍيعف  يلاة شا   ٍمعس ميل ةتفت ل ن باا  حنا  ل ر يلملايا يلا لاعنحاو يلاشش  ص   فاف   لتفٍ ا
ٍفع ن ٍياع  غيلام ر إلفس  ا يل  مف  يم  فاف  يل شنار ال يملفن  يثاٍم ي نن  يم اعنحا س ص  متل ب

ٍبمأ يلاماس يم يأ حار آةٍ يم ان ت كا فم ر إلفس اط كبر غيأل  ن  ب   كا  ا ن   ليم يأ ينان   غيل 
     مط ةنا  بس

  

ٍفط اط  يل مافسفعنحا  ٍو يلشار ال يآلة ٍبمأ يلاشش  يفتنت حش   فاف  بشم ٍيطيل  متالب يم  يك
ٍبمأيأ صئنا يةٍ  مول  لبشمغ يثهايم يل   يحشنا اعب نت   ص  بايفنا يلشاشف   غى ل ن اش  بنلشار يل 

ٍيعف  لشا ش   غيل ششفاف  ص  حاشف   غمهم يلتنلب غ نط يه ان  يلاشش  فناب ص   فاف   مافر يلاناو يلا
ٍو اةاا  لول     ٍم بنل ششف  " يلمانه  " يأ ما نت لماس ص  لا ٍمس يم يأ امكل ااف  ل غش  ش   يلا

ٍفش يل ش فط ٍم م  نص  محشم   غحط ت ص نط يلاشش  فبور  ر تنكن س ما ال مان ص  معشس اط اشن
ٍبمأ ف ا ر ص   ل فش تاملنا  لش مافسلشمامر إل  هول يل نف    لول  يابي يل ام يثمر  يل 

ٍيعف فانٍ فاحاس بنل ماص غيلاشش  ٍ نايا يل    عنحا ص   مافر يلاناو يلا ب ع ر  غلشتنلب  نا مير
ٍفس يلال ا  لول  غيثعنلفب ٍش يل ا ٍيحنو إ بنذ ت ٍش يل    اشر يأنعان  ميل شنمط بفط  غال ا ميلت

ٍيأ  غمول  ص  إتنٍ يل ش   ص ت غيلاشش  ميلتنلب ننصوو بنل اٍ يلاا ط باي  يل ملفس لشلميٍ ميلاننك   مي 
 فو ٍ    يآلةٍ اٍم
ٍبمأ اط يل مافس ن ع ااتشي         ٍع  ن نتنا  م اتنافط حاو يل  ااتشلنا عنب    اا اان

ٍبمف  اة شا   لا   ا ش  ن  
ٍبمأ يلوأ ان  ير كنئانت ل   يآلط         صنلاعافنا  غ شا  ش  يلن نتنا  اٍم ص  ناس يلاش  يل 

 نمح نغ  نطا ان مي با يمتنحنت اة شا  ص  لفن ن  غ ننا ص  يلعنبش يم لنلفنت  ي يل   يتش ا عم 
م ننا  لار االمأا   ان    غناا  ر يلاا اشنا حش  اٍ يلل بغ عيم يا انحف  يم   نصف  عفنعف 

 م  مي ب ال يثمتنذ يلعفنعف  ميأا انحف  ميل  نصف  يل    ننا كنئا  آنوي  
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ٍنن إلف ن ب          اط يل اافر يلاما  لشمكمم حش  ةميا ن    ن ننمر صفان فش  يلاعافنا يل   ي 
ٍهن     ل ماف ف يميامي

 
  Inspectionالتفتيش  أواًل:

ٍو ن نتنا يلا نبش  ميل  يل ا في     ا  انو ان كبر يع  الر يلعمايط نط هم يلاعا  يثمر راي
ٍص  ةانئا ن غ ي(ا  ش اط يلاشر )ص     غيأ بلث من ب ص  اع ل  ان لشمامر إل  ال ميهن ماش

ٍان  ن ماط     ا نبش                  اة
ٍما ميل فان          يلا عشت  و مفشن   ول  يل م  غ نط يل ا في ص  ول  يلمكا فلار اشن  يل مو ميلاب

ٍتنت ص  عبفر يلمامر إل  يلاةب  صنل ا في ف   غ لشعشت  يللن ا  ٍض ص  غ  ميلاا مر ميلاانمذ يلفنننت ا
ٍس ص  يلةان   ٍع س اان انشا كا يم غمباشن  آةٍ ص م فشن  يلمامر إل   ر ان هم ال ٍم ماان

ٍص  ان هم اة        ٍف  لاش ٍو ا هنن   ا في يلاميكل يل ان اط  ب ننمط اط عشل مبتنئل ال م
ماننتش يلع ط يلاة شا  لشمامر لان هم ال ٍم  غمهنن  يفتنت  ا في يلانن ر غ يلعشتنا يللن ا 

ٍيا ا  ميفتنت هنن   ا في ةنص بنلاتععنا يلشنا  يم يلةن غ يا انحفنت ا ر يلةاٍم ميلاةا
مهنن  يل ا في يثان  يم يلعفنع  ميلوأ ف ار  ر يلاميكل م ر  غميلا ن ب ميلا نا يلانلف 

ٍع   ٍعنا م ر يثن ت  يلاان   ةشم حفمط يلعشت  يلاان
ٍننهنف         ٍعا  ف اف  بنلشنم ميل مو ص   غالل  اط ينميذ يل ا في يل   و  يط يل ا في حار صمك  
 اب إ بنح ن لشمامر إل  يلاب      مه  اط يلاانا يلمي  يل شنار
ٍبمففط مية انا  يل ششف          ٍس  لا  غاان فتعم لس يط يل  ٍمي ياتالح )يل ا في( ل ان يع شن

ٍفب يلاششافط ٍبمف  يلاة شا  مةنا  ص  ا نبش  م ا ٍا يلوأ   ا ش س يثن ت  يل  ص ابي اعا  يلا
ٍفب هم )يلاا ي( مباف   يط   ةفر ااى  غ صش  ششفاف  )اا ي يل ششف ( فم ر لس ياٍ يلا نبش  ميل ا

ٍس  يلااللفنا ميثعنلفب يل    نط ف   افٍ ا بمل  مافٍ البب  لاى  غٍوب ن ا ناس غ أ    ين ن انا   ان
ٍج ان ن غيلاششافط ٍ ب حشفس  غإأ ين ن ص  ان ل  يرل ياف  يل   أ اة ٍصشس يلاا ي ف  ٍفٍ يلوأ ف صنل  

ٍكف  يلاشش  ميلاشما بس ل ٍي ب يل فناف  ص  افايط حاشس   ٍانا انفن كا  ار  غشا يم يلن مر بس إل  ا
ٍفٍ  نط اش انت مصنحالت   غإل  يلاار حط يلةاا  ٍم ول  ثط يل   ميلعفا  غ نط يلاا ي هم كا  يلاشن

ٍل لشاششافط مان حشف   إأ  ٍفع نغ مهم يلوأ فااٍ يميا ٍيعف  مصنمط  ا ٍص  لشاميا يلا يثمر ميثةفٍ اش
ٍيأ يط ٍم غفنانحمي إلف ن امط اننك   يم إباي   لاناس بنلاشن ٍ س مي  ٍيض يط يلاشش  كناٍ ص  كا  غبنص 

ٍيكب  ميل مافس ٍصل اع ميه  يلششا  غمفل نج امانت لشا  غمهم يلاعئمر ميلالنعب حش   لافر يل الافو م
ل شافو اط محش  يلاا ي كفنس لافش  ي غثط  هام يل ششف  ص  ول  يلمكا هم يل لافر ميللا 

ٍم ميلاششمانا   يلاشن
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ٍس  ينلاٍ  ٍص  ان فلا س يل الافو حط   ٍ كشبغ م نط اةمر يلاا ي لشااي يل ا في ص  اش
غ مهاس يثمر ميثةفٍ  اف   ٍٍم ٍفن  ميل  ا يثةتن  ميل اميا  هوي يلنمذ اط  لفت بس هنل  اط يل ب

ٍل ان فشغيل ا فيْ ي ع   بنل عشت م افا يثةتن     :ص نط اط آ ن
 ص ايط يلاش  بفط يلاا ي ميلاششافط  -)
ٍمب - ٍو يل ا ف ف   يلاششافط ه ٍو يل فن ٍع  ص  ص   اط يلاا
ٍ  يلا ن   -  بشض يلاششافط  
 ن ر يلاششافط إل  اننتش يل او  -
ٍكفنا  -  يل ةت  ص  يل 
ٍس ي نن  يل ا في ام - ٍفن ام يلااي   ( 1() أ فةشم اط يل
ٍو ان كبر يأع  غن ن ن  اعا  )يل ا في(يلل ب  يل   عنا صف          ٍنن ص  الر مان بشال  مه   ان و 
ٍ نن اط يأع شانٍ يعنلفب يل مو  غحاو بعنميا ٍيا يلب ن   مهم يعشمب ميل عشتغلفث م يلاع شاٍ يلوأ ي

ٍي س ٍيا غص  اع شا ٍبمف  غميرب ن  حش  عفنعن س يلةنا  بنلاع شا  غننعفنت يم ا ننعفنت  ر يثعنلفب يل 
ٍأ   ٍانا يل انر يلب   يل    نط فا ط اط ةالل ن يلمامر بنلاميتط يلعماين  إل  اانم ا

ٍو ميل   عناا صف ن  عاف           يلاافٍ بنلو ٍ يط يلاا ال يلعماين  غ ص   ش  يلل ب يلاو م
ٍيتف  ٍفنا ميلافا  ٍع  يلل مول   غ )يلاا ي( غ  نط فل نج لبشض يأنتبنت كبر يأع شايا يل نار لاان

ٍبف  يأع شانٍ يلب فض ٍذ منان انو ل   يلعمايط ص   غنن ع   ٍح يلوأ  اف  بنل ال ميل او ميلوأ  
ٍ   ميلل   يل ننئ  ٍو ل   يلامل  يلا اف  غل ب   يلل   يل   يل   يناب يه انا ن بنل ششف  غاع بشافط ص 

 ص ت   ىص  يلةالم  يلافن 
ٍأ )يلاا ي( لف         ص ابي  ر  غا  يت اط يلعفنع  يلاششن  لشامل  ابيكنا يل عشت يأع شان

ٍياح  غ)اا ي( فا ر يللن   اان ياى إل  اميا   يلاميتنفط ل ن بنلاا  غمهم عشت    ا ل ب مينفن ن يل
ٍتن ميل ننح  باامى يلعفنع  يل ششفاف  يلاششن  آنوي     محا  يل

  اف  م  غعشم  يلاششافط يث نافا  تبت اط اننب يلاا  فط حش  ميل بت  يل مف إط يل عشت         
ٍع   إل  ا نانا ا    مفعْ غامط حاشساشش   فام   غيصميه   ٍي ان  يل اف  مط بااي ف لعٍ يلا ششامط   ف

ٍع   ا فا عفنعفنغ يل ايا  حش  ص اين   لبشض ااي ؟  عن لمط يفط ةٍم ت ا ؟ يفط لن مبمف يل   ا 
هم الجهة الوحيدة المسئولة عن تميز المدرسة  انواك يعني ذلك أن المفتشين هل)يفط مياأ عفانن ؟ 
 (؟ عن تميز المعلمين الوحيدة المسئولة؟ أم هل هم الجهة 

فأين الناظر؟ وأين نائب الناظر؟ بل وأين رئيس الشعبة والمعلم نفسه ؟ وفوق كل ذلك أين         
 ؟ اإلدارة التعليمية

                                                 
 م.2001أكتوبر . الطيب محمد البشير، لمحات من نشأة التوجيه الفني في السودان، ورقة عمل، 1
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ٍه  آنوي          ٍيت إأ  يط ا غ ر يملئ  ل   يامي ٍم يلاا ي  نط هم يلاٍم يلات ٍ ميلاتاأ إل  يلا
ٍيأ يلعنئاغ  غيلاع  ف  ٍ ف ل ص  حاشس حش  يه  لعب يل  ال   حنناٍ ص  يلشاشف  يل ششفاف  مول  ب 

  ه :
 يلان نج  يلتنلبغ يلاشش غ        

هننل  اانا مةانئص يابلا يلتنبل يلااف  لشاا ي يل   فاب يط ف  اا ن ل   
 ن  ا ناس حش  يلماس يث ار نو ٍ ان ن :فع تفل ينا

ٍا  يلم فاف    1 ٍامك  يلا  يلا
 يلااف  يلاتهر يلششا     2
ٍو يلميعش  ص  اانر يل ششف     3  يلةب
ٍأ يلنناي ي م   4   صٍ اانا يراي
ٍيا  يلااف    5  ميلا
 يل  فا بنلشميئي    6
 يل ناي  يلا بمر   7 
 يل امو يللعن  ص  يلعشم    8
 كااف  ص  يلشار  يث  9

ٍفنا يل ششف  ص  يلعمايط         ٍ بنتنت م ف نت  غإط يل ا في يلات ٍ حش  اا ٍ بتنت ي ميلوأ  نط ا
ٍ    غ بنلاا ال يلعماين  هم ول  يل ا في يلوأ بايل الاا حش  بن ن ص  ااٍ يبنط يلل   يل 

ٍس ٍأ حش  يلعمايط غ ص ا تبش الاا حش  ن نانت  ا ف نت حش  يلااي   ر ب نميح ن  اشا يلاا
ٍس يل نئا  ص  يلعمايط    يلااي

ٍيهف  ميلا  ٍم ا         ٍا يثع نو يلا  ٍم لعط الاا إب   ول :لعفط يلشاا  ص   لاايم
ٍس  مص  ااٍ )    ٍ يل ا في ال ن  و ن ن  يل ششف  ص  ح ا الاا حش  مبةنا  ال إن ن  ااي

ٍس يأب ايئف  يل    لاا ها ٍس )لبا افنط( مه  يلااي ص ن يعنعنت ص   لاف  يل الافو م  فئ    إل  ااي
ٍس يل ننمف ( ٍفٍ يل    نط ف  ب ن إلفس يلاا  مط غيل ا ف  )يلااي ميل    غم نط الاا حش  ف    بنل  ن

ٍس يأب ايئف  ٍس يلان  و بنركشف  غ ننا  ت   ر ا فٍ م بفٍ حط يلااي ٍهن يلااي    يااٍ  غبنح بن
  مان  ص  ااٍ هول يلالئل  يط )يلاا  فط ه  يحفط نن ٍ "م فٍ" 1883أئل  )يل ا في( ص  حن  

ٍيانا مين  ن  يلعفٍ  ٍما ٍعفط مف ل ش لافس بميعت    امي  إ بنذ يلب ٍه  يلمير يلاا ٍم فبا يلاشن
ٍيكب  يلشاشف  يل ششفاف  ب نص  ا منن  ن غميلمير يلن نٍ ميلاششافط حنا   غ)مفشن (  نط صلمى يل ا في ا

ٍفٍميل بشفغ ح  لش نب يلاةتئ   غط يأ   افٍ يم اةنلا  ب  
ٍيا( يلاانائ          ٍو يل ا في ممعفش س يعشمب )يل فن ٍع  ص   غم ننا إاي لشمكمم حش  لنر يلاا

ل نئس مصلص  غمتش ن )يلتبفش ( ٍح يلاشش  مي  ( يللاص )ميأع انذ( إل    ماط ننلف  )لتٍم
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ٍع  هننل  اط يلاا  فط اط ف نل  ص   شاس )حفمب(  بر  نط غمعنئر يعنعف  لش ا في غعاالا يلاا
ٍعافنت   ٍع  م) عافر( يثةتن  ميربالغ حن ن   يلاشش  ميلاا

إو يط )يلاانا و( ةش ا اميت  غتنحا يلشالكنا يرنعننف  غمص  إتنٍ هول يلشاشف  مهوي يلاا م         
ٍحب ميل م ٍ يلناع  بفط يلشناشفط  ٍس اط يل  بنلااي

ٍيل ماط هنن         ٍ بت يل ا في بنلابٍ مير  ٍاب  ص   لعفط ياي  يلاشش  اصشا بشض  غي مول  يط يل
ٍه  بنح بنٍ يط هوي يثعشمب عفتاأ إل   تمفٍ  غيلاا  فط إل  )إابنٍ( يلاششافط حش   نافو يميا

  1لش ششف  ميلاششافط(
ٍ ل  انر يط   ٍو يمافن  اايننا مب ٍا يلا  م ٍم نٍ  ماممكا و  ٍ مط مب ٍيم ب نس 1966بف   لإل 

ٍو حط مان  لمفس اط  غلانط اط يلاميتنفط يلشناففط     شففن   ل ا في يلاتععنا يل ششفاف ) حبن
   (اششافط متالب مابنن  مي نث م ر يل ا ف يا يلةنا  بنلاتعع 

ٍ ف  يلشانط فناب ص  ااى إنان  يلاششافط ثحانل      صششفس  نط  
ٍفإ نمفش بٍ ا ر هوي يل ا في  ا ف  ٍبف  ص تغ ناي ماط هول  غ تةو حشفس بشض يلاآةو ص  اانأا يل 

  - يلاآةو:
ٍبمف   غيلا نف ط  ن ا   يل ان و م يلاا  مط اميتنمط حناففش بٍ   1 مفن ا   يرلان  بنلاعنئر يل 

  
ٍو يل ششف  أ فا ط يط      2 ٍئفنت ص  عبفر ص  يح  نا هول يلشانط يط ا ن شش  ص   أ فبولمط ا ايت ا

 يل ششفاف  لر يلا ن ر يم  لعفط يمتنذ يلشاشف  
ل    غأ يه ان  ل ول يلشانط بنلنميل  يرنعننف  يلةنا  بشميتم م شٍم ماشنمفنا يلاششافط  3

 اش ن فشاشمي حش  يل انحر 
ٍض حشفس  فن  4 و  لافر يلتالب اط افٍ اهول يلشانط  اشر اط يلاشش  يل ام يلوأ فا

ٍ   ص  يل تمفٍ يم   يل اافا  يلا ن
 ومن عيوب التفتيش أيضا:

 فشار يلاشش  حش  إةان  حفمبس ةمصنت اط يلالنعب  يلا مكش  ايئانت اط يلاا ي   1
كش  يربايذ لاى يلاششافط أه انا   يثمر بنل ششفانا يلان ل  حشف   لفث أ اانر لالب  نٍ   2

 ميربايذ 
ٍعس عشم  يلاا ي ص  ناس فعما يل م ٍ ميل ماس يلشالك  بفط يلاا ي ميلاش  3 ش  مول  بان ف 

ٍكب لألعمي   يلاشش  اط يلةمم ميل 
ٍي س ماميهبس    4  افاما  يلةمم لاى يلاشش  اان فشتر كا

ٍٍ اط يأع شانٍ ميل تشل إل  ينانت اافاو اط يلعشم          نعب  ل  ففٍ عشم  يلاا اشنا بشا يل ل
ٍفنا ٍيت  يلا بل ب اٍ افٍ فعفٍ اط يلل ٍعن  ن غيلشنا   يلافا  بايا لاو يل ا في ص  يل لمر  ماان

                                                 
1

 م.2007حسن محمد إبراهيم، وآخر، اإلدارة التربوية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، َعمان ،الطبعة األولى   
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ص  ا نبش  يلاششافط إل  افغ اط يل شنار ف ةششس  يل نبت  إل  ان امط ول  اط يل  اا ميل فان 
ٍ نا ميل مافس ٍيم " محشفس   فٍ اعا  يل ا في إل  غير ٍمح يل ا في أ  " يل مافس يم ير  افٍ يط 

ٍيتف  مينعب  يلا    ااس مأ  ير يلاما مط ف ننتلمط آ نٍ يل ا في ب ف  يلشبٍم إل  ان هم ي  ٍ افا 
ٍيٍ   ٍ   ص  ي ةنو يل  ٍيأ ميلا ن باي  يل ٍف  مي  ٍمح يلاا اشنا يلاافاو يلا تشش  إل  يلل  امي ب  ل

ٍحف           ٍو ص ٍيا يل ششف  إاي ٍصا ب "ص  ل ب  أل   يع لا ا ص  إاي ٍو يل ئمط يلانف ح مه   " إاي
ٍياط يل     ف ٍ   ص  لر ا ن ش   غحش   م فل يلاششافط م ن ال    اط امكل آلةٍ مبنر   غميلا ن

ٍيم مي ٍع    شحر  ٍم لش مافس  كنا ول  إل  يل عاف  يلاافاو غ يلاششافط بااي  بنل مافسلفث يابي فش
 يلان   

 التوجيه الفني :  2
ٍج حط إتنٍ يل ا فييأ ين غيلان  ا شااو يل مافس يابلا امينب اعئملفنا         يم  "  ن ل   ة
ل ط هننل  بشض  ص ابي يلاا ي هم يلاماس يلان   غ"يلوأ ي ةو ص  يلعمايط بافال لش ا في يل مافس

ٍس  :يلشاعنا يلانف  ا ر لان  يلااي  غيللاص ما نبش  يلاايمر ممتش ن ميحايايل ةتفت مي 
ٍم فن   وي يابلا يل عاف  يلاافاو   ننعب ال ل  يل نئ  ميأا لنننا م ن فل ن إل  اننب يلشار يل

ٍمن  اط وأ كبر   غيلان  يلاماس يلن نتنا يل   ف م  ب ن  يابي يل مافس يلان   ميلوأ يابي ي  ٍ ا
ٍبمأ ٍعن    ص  يلن نت يل  ٍ ن    ماان ٍٍ يل شافو يلعماين   غف    ب فنس اع مى  ا فٍ يل الافو ما ن ص ل

ٍا لس يلل اط يلبب نمف  ميللا  غ ٍبف  ببةا ممص ٍو يلششاف  يل    بننهن اش ا يل  ٍف  يلوهنف  باتر يلن 
ٍتن لش مافس يلان  ٍيأ   غيلوأ فش   يل    ص  يلاششافط غيل ٍو م بنار يل ٍ   ميلةب  مف م  حش  يلا ن

 : الثالثيأتي بعد ذلك المسمى 
 :التوجيه التربوي  3

ٍبف  ال يل ششف          ٍيط يل  ٍبف  ص  يلاتععنا مول  ب غمان  يأع  أك  شا يط ه اِّي اٍم يل 
ٍايلفث يابي يل ششف   غيل ششفاف  ٍبف  ميل ششف  صم  غبنل عاف  انا ٍو يل  ٍم   ي ٍو  ش ٍا ص  يلفنط   ف ان

ٍو ٍبم  يلاماس يل ششف  يلشن    يابي فش مر حش  بم ي ٍبف  أيل  ٍيت ص  اانر يل  ميل   بايا امي فن ن  غ  ف
ٍو ٍيا يثةف ٍذ ممعنئت يلشملا    ا  غ ة ر ص  يلا  ٍع  ميلان ر ميل ن ٍال  ان بفط يلاا   
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 للتوجيه التربوي:ها علماء التربية غفيما يلي نورد بعض التعريفات التي صا
ٍفع يل ماف  هم يلعشم  )  1 ٍض يط ف مط  يل ا ٍل يلان ا   غ ان فا  ن ن  عشم   إتنص   مص

ٍض يل انحر ال يلن ن  يلعشم  ٍعا  ل  ٍع ( ب  ر     يل ششفا  حش  نلم فتاط يرب ن  )يلاا
ٍص يل ششفاف  لش الافو م ل ف  ن بنلاشرحش    (غ م  ففٍ م لعفط م مصفٍ يلا

 لمصفر ميفش  م
(Wiles and Lovel) 

 6ص  
ٍفع  هم ان يل مافسإط  )  2 ٍع  يل ا لشالنص   حش  غ يم   ففٍ غ   اششس هفئ  يلشناشفط ص  يلاا

ٍع  ٍش  ت ٍ ب  ر ابن ٍ ص  حاشفنا يل ششف  يلاع ةاا  ص   يلشاشف  يل     م  ب ن يلاا بت
   افل  شش  يل الافو" 

ٍس  بط هن
(Ben Harris) 

  11 –10 ص  1975
ميط يلشار صف ن ال يلاششافط  ه   ششف  يلاششافط  فم فششامط يل مافس نلط نش بٍ يط ا انا)  3

ٍحف   ٍيٍ م فا  ص ٍش  –ف  يلشن  ا نف  ص  إحناو افنا  يل شش ا ا  مكفناو إك باننهاس مت
ٍفعس مي  نلس حش  ماس يل لافا   ( ا

ٍبر   ام ٍ م بف
(Mosher & Purpel)  

 3 –2 ص  1972
ٍع  ما ان  ن )  4 ٍف  ال يهايم يلاا ٍم  ان  (فاب إفال  ا فا اط يأه ان  لااع يللنانا يلت

ٍس حط  ل فش ) :هم يل مافس يط   اننب اط يهايم حاشف  فع ةاا ن يملئ  يلاعئملمط ص  يلااي
ٍفط لاعنحا    ص   ل فش هول يثهايم ٍو حش  يآلة ٍع  ميلوفط فش اامط ابن    (يلاا

ٍا ٍافمصنن  م ع ن  عف
(Surgioovanni & Starratt) 

 15م 12 ص  1972
ٍبمأ )  5 هم اافل يلا ما يلان ا  يل   فبول ن يلاعئملمط ل فناو يلاششافط ميلشناشفط ص  يلل ر يل 

  (ل ششف  ا نفنت ص  اانر  لعفط ي
ٍعف  ويا )  6 ٍفس م نعفش يلن نتنا يلاا ٍو ميلاننهع ميل ا هم ا ا  كفناف   اا يلاعٍم بفط يراي

  (يلشالك  بنل ششف 
ٍياش  يثهايم )  7 هم يلا ما يل   فبول ن يل نئامط حش   ئمط يل ششف  ل مافس يلاششافط ملا

ٍهن م  مفا ن ٍبمف  ميعنلفب يل ششف  مية بن   (يل 
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ٍفب )  8 ٍفسفمهم صشر م ا ا  يت  ول  فش بٍ  م ش  لعفط ياي  يلاش م  ام إل   لعفط يل ا
ٍبمأ ٍيم يل  ٍيت اط ا ن  ير    (فعف

ٍبمف  ا نمح   ناش  لاعنحاو اط ه  ص  )  9 ٍيا   هم حاشف  صنف  ان ا   تاف ن كفنايا ل ن ةب
ٍاب  ص   ا ن   اط يلنام يلا ن  ميل  نص  ميلعشم  ٍصل امكل يلشار    م ر ان اط   نس يط ف

  (اع مى حاشف  يل ششف  ميل شش  مف فا اط يلتنكنا يرنعننف 
 تعريف حديث:

هم يلشاشف  يل   ف   صف ن   مف  م تمفٍ يلشاشف  يل ششفاف  ما نبش   نافو  ر ان ف ششش ب ن )  10
ٍأ ص  ٍيم حش  اافل يلشاشفنا يل    ا ٍبمف  مهم ف ار ير  ٍع   ل ل فش يثهايم يل  يلاا

ٍا ن  ٍع  يم ةن ٍبمأ ص  يلاا ٍف  ي    ششش ب أ نمذ اط ينميذ يلن نت يل  ٍفبف   ننا ي  إاي  ا
  (ميلشالكنا ميل انحالا يلاماماو صف ن

ٍيت )   11 ٍبمف   ششفاف  اا  ل   ينس أ فا ننن يط نتل لس إتن ٍبمأ فلار اشنط   ٍيم يل  إط ير 
ٍ  ر ٍيةنانت بس غ ص  ايةشس ف   يل ل ٍفل  نعب  يلا ن  يلا شش   بس غ ول   ا لش تٍم يلع

ٍهن   لوي فابي  ٍو يل مافس يلا  نبل ص  يلشاشف  يل ششفاف  باة شم حننا ٍبمأ حاشف  اع ا يل 
ٍتن  تاملنا يلاا اشنا ملنان  ن يلا اااو فاا اااو لإل ٍبمف  مي  ن  با تشبنا يلشاشف  يل 

  (امانت 
ٍمط ي                                                       لش نن  م آة

1999  
ٍمط )  12 ٍم يلامف  مآة ٍبمأ ب نس :2001مفش ٍيم يل  ٍيتف   شنمنف  ) ( ير  حاشف  كفناف  افا 

ٍل اط اننهع ممعنئر ميعنلفب مبفئ   ان ا  غ  شن  بنلامكم يل ششفا  يل ششا  غ باافل حننا
ٍو ص   ٍيع  يلشميار يلات  ول  يلامكم غ م  ففا ن لششار حش  ماشش  متنلب غ م  ام ا

  ( لعفن ن م ن فا ن غ اط يار  ل فش يصتر ثهايم  يل شش  ميل ششف 
ٍمط       يلامف  مآة

 1998  
 

ٍيا مبفط يلاششافط يل مافس يط   :فا ننن يل مر ٍا يم يص ٍبمأ ان هم إأ حاشف   انحر     بفط ص ب اا  غيل 
ٍيحنو  غلعفط  ششف  يلا ششافطاان فنش س إفانبنت حش    غ لعفط يايئ    - يآل  :مأ ف     ول  إأ با

 يثعنع    يلاماس مهم حار يفانبفن   ففٍ عشم  يلاشش   ي 
ٍفنت بإتنص  يم لوم بشض يلامينب يل    انم هن يل اط  شافر يلان نج  ب  يم  غف   ول  ام

ٍيت فشن  ول  يط ف مط يل شافر ا غيلامينب يلاع ااو ص  لفنو يلاا اشنا ٍأ يل ة   غع ا ل   فان
ٍا  ب  فٍ اط يلعشم فنا غيلا اصش يلفم  ب فٍ  مكم يلاششمان   ص   يلبنلف  مفمي ب يلاع اايا يل    

  بش                             يلا
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ٍعف    م تمفٍ حناو    فر اا   يلبفئ  يلاا
ٍهاان   اا فر يلبفئاا  يل ششفافاا          ايا م  نلفااا يلاا اشاانا اااط لاامر لااس اااش  م ف اا  ب  نصاا  محاان م تمف

ب ف  امي ب  يلاعا اايا يل ششفافا   غاصل إل  يلشار بنأه ان  ب ن ميع ن نت ن نغ اايلاتععنا يل ششفاف 
ٍ  ن  بنلشاشف  يل ششفاف  فا ي يلاانر لش تم فص  مف  يلبفئ  يل ششفاف  م   فش ن  لمل نغاط   ٍ ميأب  نٍ ميأ
 

 أهداف التوجيه التربوي
ٍف  ميأا انحف  ميل  نصف  هننل  ٍبمف  ميراي ٍيم  غيل  فٍ اط يثهايم يل  ٍا  ل ن ير  يل   ف

ٍعن س يلاة شا  ال يلاششافط ٍبمأ اط ةالر اان ٍيا يل    عنحا  غيل  ٍيافنت إل  بث يأفانبفنا ميلةب
 يلاشش  ص  ياي  ا ناس باشنلف    ماط هول يثهايم نو ٍ ان فش  : 

ٍف  يث نافاف  يم يلا نف  يم يل  نصف  لاى يلاشش   ا ر يلاششمانا يل  1  ن 
ٍعف      2 ٍو يلاا   تمفٍ  ان و يلاشش  ص  يل شنار ميل اننس ال يلتالب ميراي
ٍفس     3 ٍيا يل ا   تمفٍ  ان و يلاشش  ص  ا ن
ٍو يلام    4   تمفٍ  ان و يلاشش  ص  إاي
  تمفٍ  ان و يلاشش  ص  حاشفنا يل  مف     5
 يلاشش  يلاةشص يلا انن   ةشش   6
ٍل يأا انح     7  ةشش يلاشش  يلوأ فش  ام
ٍفس ص  يلاششافط    8 ٍس ابناي ميةالكفنا ا ن  يل ا  ا
ٍمعس     9 ٍفب يلاشش  حش  يل ةتفت ميل لتفٍ يلافا لا   ا

 اشنلا  يماس يل اٍم لاى يلاشش      10
ٍبمفنت  يلشار حش  بنن   ةاف  يلاشش  ال إحايال ناعفنت م    11   
ٍيا يل نصف  ص  ويا يلاشش      12  يع ةالص يلاميهب ميل ا
ٍيع      13  يلاعنها  ص   تمفٍ يلان ع يلا
ٍبمف     14    مف  حار يلاتعع  يل 
  تمفٍ يلنام يلا ن  لشاششافط     15
ٍفس    16 ٍش ميثعنلفب ص  يل ا   مافر يلاشش  ثلعط يلت
 ط يلاششافط   لعفط يلشالكنا يأا انحف  بف  17
ٍع       18 ٍبمف  بااي ٍع  يثن ت  يل     افل يلاششافط لاان
ٍ س    19 اي ٍمح يل شنمط ان بفط يلاشش  مي  ٍو   بشم
ٍبمف  يلال ا      20 ٍحنا يل  ٍعف  م  مفاهن بنلا ٍو يلاا  اح  يراي
 يلن مض باا ال يلتالب إل  يثلعط     21
  ن فت ن  يلمامر إل  اميهب يلتالب يلاة شا  م    22
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ٍي  مين ت  يملفن  يثاٍم ماانلس يآلبن  ميلاششافط    23  يأه ان  بآ
ٍيا لاى يلشناشفط    24   تمفٍ يل ان يا يلششاف  ميلشاشف  ميلةب
ٍبف  ميل ششف  لششناشفط     25   ش ف  يأن ان  لا ن  يل 
ٍبمف  ص  اافل ا  26  مينب ن  يل شنمط ال يلا نا يلاة ا  حش   تمفٍ يلشاشف  يل 
ٍعفط     27 ٍب يلننال  بفط يلاا ٍيا ميل ان  يلشار حش  ن ر يلةب
ٍس     28 ٍبمف  لاى يلشناشفط ص  يلااي ٍعفخ يل ف  يل    
ٍف  ميلاناف      29 ٍهن يلب  ٍس ماانا   ل فش يأع ةاي  يثا ر را نننا يلااي
ٍفل يل شش  م   30 ٍبمف  يل    عنحا يلتالب ص   ع ٍي س اشفر يلن نتنا يل      شافش ا ن
ٍتيهن إل  يلاشنففط اط اششافط متالب    31 ٍو م ما ن  ن م  ن ر يص نٍ يراي
 اعنحاو يلاششافط ص  يللامر حش  يلاميا ميلااناٍ يلال ا  لش ششف  ميل شش     32
ٍكف  ياي  يلاشش    33 ٍفش يلاشش  يل م  فاشي لنر يل ششف  م   ار امينب      ان نشش  صشط ت

ٍفبف  يلشاشف  ي ٍش يلششاف  ميل ا ل ششفاف  غ حشفس فاب يط نتل ص  ة ت   تمفٍ يل ششف  إ بنذ يلت
لشن مض بنلاشش  م لعفط يايئس  اشش  لشمامر إل  يلاع مى يلاتشمب يلان ما ثاي  ا ا  
ٍفب يلاع اٍ ميلا نبش  يلشاف   حبٍ معنئت يل مافس  ٍفس ما   ن س مأ ف     ول  إأ بنل ا يل ا

ٍبمأ    يل 
ٍكف  ياي  يلاشش  م لعفط اع ميل ي نافافنت مصنفنت أ فناار ب أ لنر اط يثلمير حط يلان نج    34  

يلان نج يلوأ فاٍ س غ صنلان نج يلعشف  هم ول  يلوأ فتنلس يل شافر بنللوم ميرتنص  ميلشار 
بايلس بنلان نج يلوأ ف ع ٍاو بس غ يم بنل  ففٍ يل نار مي   مل  اط حش   الفي يثةتن  يلمي

ٍم اافاو يم    نص  محنايا م  نلفا يلاا ال ميط ف مط امي بنت لان فاٍم لمر يلاا ال اط اشن
ٍيم  ٍي ل ير  ٍفش يلاشش  يل م  يلوأ ف م م يعنلفب لفن ف  اع لا   مأ ف   ول  إأ حط ت

ٍبمأ يلانحر    يل 
ٍ  يلاب  ٍ ا  35 ٍا يلا ش   يلا ن  غنبنت إل  انب ال يلاشش يلتنلب )يلاميتط( نشن  بس ول  يلا

ٍفنت محشافنت م  نصفنت معفنعفنت ميا انحفنت   غميلوأ   ا ر صفس بايفنا ةشش يلاميتط يلانلي لمتنسغ ص 
ٍابنا م تششنا مآانر يلاا ال يلوأ فشفي صفس إو ينس فش بٍ يلنميو يثمل  ص   غميلوأ عفشب  

ٍبمأ    ةشش اا ال اشنص  باعنناو صنحش  اط يل مافس يل 
 
ٍننهن يهايم حنا  ميتل  يلال مى         ٍهن يل  فٍ    ااا  غ ر يثهايم يل   و  مهنن  اف

ٍبمف  يل ششفاف  اط مكا آلةٍ ٍتى يل  لعب ان    تفس يللنر ميلميكل يآل   يم  غيثهايم ب ااا يل
ٍبمأ ص  لنل   اافا اع اٍ اشف   ان هم يللنر ص  يلش غيلاع  بش غ مبول   ابي يهايم يل مافس يل 
ٍبمأ ٍو نإنان  غيل ششفاف    ر  ملفنان نمتي يثهايم يل    ةص يل مافس يل  شن  بول   لافا ص 

ٍو  انف  الااوغ ف   صف ن بشمغ  ش  يثهايم لعب ا  تفنا ول  يلمكا   ٍفنن ن لا   ع
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 التربوي: التوجيهمهمات 
ٍو         ٍبمأ ا انا   ف ٍيم يل  ٍ ف و ا غ  ششش بنر  ٍبمأ اشر انس  ٍ نئ  يلشار يل  م  شال معن   غط 

ٍهنغ ب ر ان  ل مفس اط حنناٍغ ا ر يلان نج ميلاشش  ميلا شش  ٍبمف  م تمف ٍك  بنلشاشف  يل  مان  غيل 
ٍفب   ٍفس م ا ٍش  ا ٍ بت ب ن اط ت  : نذكر فيما يلي بعضا من هذه المهامف

ٍبمف  اط يل ششف  إل  يل شش     1  يأن  نر بنلشاشف  يل 
ٍبمأ ص   ااف  يأن   2 ٍ  هنن اٍم يلاماس يل  ٍص  إل   ناف  ين ت  يل ا فٍ مفب  نر اط يلاش

 ممتل يلاننهع ماعنها س ص  إحايا يلاششافط 
 يأن  نر اط  ااف  اششمانا يلاشش  إل  بنن  ن ن  كفا  لافس    3

ٍبمأ يلاشش  ص  لر ا ن شس يلا شش   بس ص  اةنتب   ماايط ف    هوي ب ط فعنحا يلاماس يل 
ٍ ف ٍى   يلتالب ميلامينب يللس ل  ميلامينب يثة

ٍع  م انحش ن ال يلبفئ     4  يأن  نر اط يل ااف  يلةنص بنلاشش  إل  يل ااف  يلةنص بنلاا
ٍبمففط حط بشت ن  ٍبف  حاشف  ا  ناش  صال فا ط صار ا ن  يلاما فط يل  مفشن  ول   يط يل 

 صفابي يه انا ن باننب امط يآلةٍ  
ٍل  يأ  5  ٍع  إل  يلن ن  يل ششفا    ر محالكن س ب ف ٍيع  يلاا  ن  نر اط ا
 

ٍي         ٍ بنتنت ابن  ٍ بت بنلاا ال ي اط امينبس يأك اناف  ميأا انحف   غيلن ن  يل ششفا  هم ن ن  ف
ٍيغ ٍعنل س اط ص فا  يأ امط يل  فا بنلن ن  يل شش غميل  نصف  ميلافنف  غ لوي صنلاشش  أ فنتشش ص  ياي  

   ن يلاش
 

 مبررات التوجيه التربوي : 
ٍص  يلا ميار إل  يلشار   1 ٍم ب    ينميح ن غياى يل ة  يلاش ماط      غلالع شايا ل ش   يلاشن

ٍ فب ن حناو افنا  ن مان ا ن غ انفا ن م  ملاط فن امط  غل ابي ع ش  يلا ننمر لشا ششافط غمي 
ٍيئا ٍل   ف    هنن يلاٍم يل ٍبمأ يلشش  ص  اة شم ام ٍو  غلش مافس يل  ٍيت مبام لفث فعنحا   ف

ٍهن ٍبمف  حشف نغ ماط     ا نبش  عف ٍحنا يل  ٍاو ص  يل فن  با ر هول يلا ن  بشا إابنغ يلا  غا ا
ٍبمأ غل        ي  ش ن ٍيم يل  ٍيا يل ششف  بنر  ميلوأ فعنحا ص   غلوي ماب يط      إاي

ٍبمفنت الفلنت   ٍيت    يع  انٍ يلا ششافط يع  ان
ٍ فبن  ن يأا انحف  ميأك اناف   غنعب  لش  ففٍ يلا  نبل ص    نص  يلاا اشنا  2 م  فٍ  

 نط أبا اط ماما ا        ب ر  غاان فماب يأه ان  بنلان ع مين ت س يلاة شا  غميلعفنعف 
ٍيٍ ما نبش س ٍفناو ا ر هغ هوي يلاافا يلا ااا بنع ا ٍبمأ يل اح يلاشش  ص   ول ص نط لش مافس يل 

ٍيا    يل  ف
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ٍس  3 ٍبفط يلوفط فاشئمط عنلنا يلااي فشامط عشبنت حش   غيثحايا يلا مل  اط يلاششافط افٍ يلاا
ٍفس غيلشاشف  يل ششفاف  ٍفب يثا ر لش فن  بنلا ن  يلاشب  ص  يل ا ٍفب   يل ا م مافس  غلوي ماب  ا

ٍيا يلالفل  لش شش  ميلعشم  يل مف    صنلاشش  ي ٍب هم يلعنا يلل ف  يلا ششافط ص  يلاعن  غلا ا
ٍبمأ هم يلوأ ف م  ٍبمف  يلعشفا    م ان يعشانن صنل مافس يل  ٍأ لششاشف  يل ششفاف  يل  ميلشاما يلا 

ٍفب يلاتشمب ٍفبس يل ا أ  غممتشس ص  ا ننس يلتبفش  ص  يلتشفش  غةشم يلاشش  ص  عبفر  ا
ٍس اط لفث يلبنف  يل ٍعف  غ عفان ص نن   انما  بفٍ ص  امياانا يلااي  ل ف  غ يلبفئ  يلاا

ٍيا  ي الن  يلاامر غ كش  يم ينشاي  يلمعنئر يل ششفاف  غ كش  يم حا  ماما اشفننا اط إاي
ٍس   ٍب  ص  يلااي ٍيا اإلا ٍس غ حا  ماما إاي ٍو يل ششف  يلشن  لشااي  يل ششف  ماط م ي

ٍك  مي غيلعش  لامي ب  يثا  اط لملنن  4 أب  نٍ ميأع  انٍ ميل    نط ل ن كاب يلعبش ص  يل 
ٍبمأ   أ    يط ل ر يا    نص  ن محناي  ن مل ط نعب  ل بنفط يل  نصنا بفط بشض  ؟غيل 

ٍو حنا  :يلاا اشنا ا ر ٍبف  بام ٍو اط يأة الم  غيل  نص  يلعماينف  ميل  نص  يلش ناا يماس   ف
م يل  نص   غ  غ محشفس فا ط يثةو ببشض ان  ماشا إلفس  ش  يلاا اشنا م شافشس بان ف ان

ٍأ اط لملس يطيلعماينف  بنعب يحش    ٍبمأ يلا  م ميلاش  بان فا فا نس  لمفر  غيلاماس يل 
ٍو يل    ٍى اط لملس بنلام عشم فنا اا اشس إل  ان فا ط يط ف ان   ميلاا اشنا يثة

   ننعب ال   نص  اا اشس 
ميأع  نن  حن ن ص    فٍ اط  يل تشل إل  نبو بشض يلعشم فنا ميلشنايا يلعنئاو ص  يلاا ال  5

ٍبان فت ٍ عشبنت حش  يلاا ال   غثلمير ٍٍ يلنن ع حن ن   ميل   ل   شا ويا صنئاو بر إط يلت
ٍبمفنت    6 ٍفب يلاعنصنا بان هم اشامر بس   ٍأ ص  يلاا اشنا يلشنلاف   غيل تشل إل     ال ان فا

ٍف  ٍيا ميثنانت يلب  ٍو غل   فا ط يأع اناو اط يلةب حش  يلاعنحاو ص  إحايا يلاشش   يل نا
 ميلتنلب ميلاا ال باا  حنا  

ٍحنا ص  اانر يلمعنئت ميلمعنئر يل  نملماف  يللاف    7 يل   عناا  غامي ب  يلاافا اط يلاة 
ٍيت  ٍفب يلاششافط ميلا ششافط غص  اش   بالا يلشنل  اتة ماافل ان   ششش ةميص ا ن س  غول  ب ا
ٍبفط  :ل  ا رال يلا ط يل ششفاف  ص  يلعن ٍياع يل ششفاف  ميلاا  صنف  يلاشنار ماشاأ يلب

ٍبمففط حنلافنت   8 لالع اناو اط يلا مكل يلاافا ميلشتن   غامي ب  يل ةتفت يلاع اٍ اط كإلبر يل 
 يلااف  

 على ضوء المبررات المذكورة يمكن لنا أن نتساءل هل هناك حاجة للتوجيه التربوي؟
 

ٍمج بشض يلاششافط حط : إط  لافا يل فئ  يل أواًل  ٍع  ف ةو يهاف  ا  يفاو مول  بة ٍفعف  ص  يلاا ا
ٍف  اان فلاث صامو ص  يل فئ  اط  ٍك  إل  م نئم يحش  كا   مط م نئم إاي ٍفس يم يل  عش  يل ا
ٍو بنلاششافط غ مهم فش بٍ با نب   اافا ل فئ   ٍي  يلشا  يلنن ع غ مبنل نل  فابي اشئ يثان ط يل نا ا

ٍفس غ يا ٍبمأ  يل ا ٍفنت ف م  بس يل مافس يل  ٍم  ٍيت ت
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ٍصفط ثانياً  ٍفض يلاششافط ميلا  ٍفا  ل ٍف  إوي ان ي  ٍم ٍفس ت ٍياع  تمفٍ يحتن  هفئ  يل ا :  ابي ب

ٍبمأ  ٍو يل مافس يل  ٍفش إاي ٍش اافاو يصتر اط يلعنب   مول  ف   يفتنت حط ت ٍففط لفشاشمي بت  ميراي
 

ٍي    : كا فل نج بشض يلاششافط غ بش ثالثاً  ٍي    مكا ٍانا يلششفن غ إل  يللا  ل ناف  ا ن ٍك  لشا ا يل 
ٍا   ٍامنس ان   مأ ف   ول  إأ باصل ةن ٍيٍ ل   فع تفشمي يط ف اامي ل الافوه  ان ف ٍص   بنع ا ماشن

ٍبمأ    ا ا الت ص  يل مافس يل 
 حل : م مقترحًا قسم فيه حاجات المعلمين إلى مراKatz   1972وقد اقترح كاتز        

ٍلش  يلب ن   (1  :Survival Stageا

ٍيا يلعشم  يل  افل يلاع اٍ محشفس صإط  ششاس فل نج يلاشش  إل  يلا   ميلتا ن  م  لا ن
ٍو   ماعببن س فابي وي صنئاو  بف

ٍلش  يراانج  (2  :Consolidationا

 ٍ ٍلش  ف تشب يلاشش    ٍفس ص  هول يلا ٍو كشفش  ص  يل ا ف يت ميتلنت  باي بشا ي  عنب يلاشش  ةب
ٍيا يأة انافط يلا فاف ٍاأ بنلنعب  ل الافول حشفس فابي ي  ٍ لنا  لةب  طص  يل شش  يلا

ٍتف   ٍفس اافاو مااف و ما ٍش  ا ٍع      عنحال ص  يلمامر إل  ت  بنلاا
ٍلش  يل اافا  (3   :Renewal Stageا

ٍيٍ يث فن  ملو ٍلش     ٍم فط يلاار مه  ا ٍلش  يل    شما إل  يل ل  فابي يلاشش  ه  يلا
ٍو  ٍي   يلاششافط   Stimulationال نانت لالع  ن ٍيا لا ٍفش يل فن   Teacher Centersحط ت

ٍفس اافاو ا ر يع ةاي  يل شان   ٍش  ا ٍم إل  ت ٍيا يلااف  ميأا انحنا يلا نف  ميل ش ميل فن
ٍف   يايئس    Self analysisيلوأ فعنحا يلاشش  ص   لشفر ان كن  بس اط حار لشمكمم حش  ت

ٍلش  يلنتع  (4   Stage of Maturityا

ٍيا يلششاف   ااناٍ  ٍيعنا يلششفن ميل ةاص ميلناميا ميلات ا ٍلش  يأ انل لشا   ار هول يلا
  عنحا ص  يل تٍم يلا ن   

ٍبمأ  ٍم يل  ٍبمأ مفابي ماما يلا  ٍيم يل  ٍو لإل    فٍ يلل ف   يلان ش  يط هنن  لنا  اع ا
ٍس يعنع  لاعنحاو  يلاششافط ص   لعفط يايئ   م لاف ه  لشنام يلا ن  م تٍم يلان نج بنلااي

ٍع   ر ول  فعنحا ص   لعفط يل شش  لةشش يلاميتط يلانلي لمتنس    يلاا
 

 خصائص التوجيه التربوي: 
ٍل اااط يلامينااا ٍباامأ   فاا ٍى بف افاا  يل مافااس يل  ٍبمفاا  يثةاا بةااانئص  افاا ل م ااابغ حشفاااس  غيل 

 :  نورد بعضا من هذه الخصائص فيما يلياا س يلااف و لس  
ٍفط   1 ٍفس ميل مافس يلاع ا ٍكف  ياي  يلاشش غ بنل ا  فشار حش   تمفٍ م 
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ٍيعف     2 ٍف س  ن في م اافا يلاننهع يلا  ف   حط ت
ٍمس   3 ا ماا اايال ب ر ان هم اافا ماام   إصناو يلتنلب مي 
ٍبت يلتنلب باا اشس    4 ٍبمأ ف  يل مافس يل 
ٍعف  افاو عمي   نن سفعنحاي ل ماف  5 ٍبمأ ص  ةشش بفئ  اا ٍاف   ايل   ايةشف  يم ةن
 فشار حش   تمفٍ يلشاشف  يل ششفاف     6
ٍيعف     7 ٍع س متالبس مانا س يلا ٍبت يلاشش  باا  ف
ٍع     8 ٍو يلاا ٍبت يلاشش  بإاي  ف
ٍو يل ششفاف     9 ٍبت يلاشش  بنراي  ف

ٍي ب يلششفن   10 ٍك  لشا    ا نفنت فعنحا يلاشش  ص  يل 
 

  ي أهمية  التوجيه التربوي للمعلم؟ما ه
ٍيت ص  حاو اانأا نو ٍ ان ن:          ٍبمأ يلاشش    ف   -فعنحا يل مافس يل 

 ص   م فا س ميأن ان  إلف ن     1
ٍيا يللاف   ص  اانر حاشس    2 ٍص  يل تم  اعنحا س ص  اش
ٍفبس   ص  بايفنا لفن س يلشاشف     3  فعنحا ص   ا
 ل ناف  يلا نف  لاى يلاشش   ي  4
 اعنحا س ص  لر يلا  الا يل    ميا س    5
ٍبمف     6  فعنحال ص   فاف  إحايا يلبلمث يل 
ٍ نت ص  اا اشس    7  فاشر اط يلاشش   ةانت ا ن
 فبشث صفس يل    بنلناس    8
 فعنحال ص   امفا حاشس مي   ننس      9

ٍبمف   فعنحال ص  ةشش االا يا انحف   اح     10  يلشاشف  يل 
ٍمح يل شنمط    11  فبشث صفس 
ٍاف  بفط يلتالب    12 ٍمش يلا ٍي  يلا  فعنحا يلاشش  ص  إا
ٍي فافنا ميل  نف اانا   يلاة شااا  صاا  اااانر يل ششااف    13 ٍو يلاششاا  يلاافااا صاا  اااانر يأعاا   تااٍم ةباا

 ميل شش   
ٍيع    14 ٍبف  ي نن  ا  يلاشش   تمفٍ يرحايا افٍ يل نص  ص   شفنا يل 
ٍيا يلاششافط يلاة شا     15  ا ر كا
   ٍم يلا  الا يل ششفاف  اط مكا آلةٍ ميلشار حش  لش ن     16
ٍاف  لاى يلاششافط  17 ٍبمأ ف مط ايصشنت إل  يلاننصع  يلا    ماما يلاماس يل 
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 الثانيالفصل 
 الموجه التربوي ودوره في العملية التربوية

 
 أواًل : 

 الموجه التربوي
 ؟هو الموجه التربوي من

ٍباامأ يلا  اام يلااوأ فا شاا  ااامحاا  اااط ةااانئص يل فااناأ يل اام  كفااناو مياي   يلةبفااٍهاام  يل 
ٍيفااا  يل ناااا  بةتااات يلشاااار يلانااامت ب ااان بشااامغ  ٍم ميلا مكاااامو صااا  يلعاااشم غ مهااام يلاةتااات يلا ااابل بنلاشااان

ٍبمفاا  يلام شاا  إلفااس ٍفل يل  ر عااشم س يل فااناأ اااط ةااالغ ميل اا    اال  لااا ا ناااس يثهااايم صاا   اار يلا اان
ٍو   م  ٍف   اع ا ٍي صٍ صف ن يل    يفع تفل يط فتٍم اط  شناشس ال اششافس بت يلا بنالفط ص  نتنش  ميأل 

ٍبامأغ  اان يناس  يلانامت باس   امف  حاار يلاششا  ااط ةاالر يلةتات يلامتامحف   يلةبفاٍا تشبنا يلشار يل 
 باشنففٍ اشفن   عنحا ص  يلمامر لول  يلاب    

ٍت يط ف ٍيت ماعا  بالت صا  نتانش يلاان ع ي م ف   ٍبمأ يرفانط يل نار بشاشس لنت صٍ ص  يلاماس يل 
ٍبمأ يلاشامر بس ميلاةتت لس اعب نتغ لفث ف مكل انس  تبفش يلاان ع  تبف انت  ناانت ااط ةاالر  ماف اس  يل 

ٍ نال ص  اشنلا  م نافو  ر امينبس   يلانامص حشف ن م  مفا ن ص  ةن ا  يلاتنم مي 
ٍات فالل  اان  ٍبامأ يط ار   م ٍبمأ ف ل حش   نهر يلاماس يل  ٍبامأ  غيلشار يل  ٍل يل  ااان اشار ام

ٍبمفاا  يآل فاا  يلاش اانو حشاا   يلا اان مف  ااٍ ولاا  اشفاانت اااط ةااالر  غيل ششفااا  هنااانت ميعنعاافنت صاا  يلشاشفاا  يل 
  نهشس:

 يلاعنحاو يلانف  لشاششافط   1
ٍ نا ميل   2 ٍبمف  بنل مافس مير   مف  ا نبش  يلشاشف  يل 
ٍفٍ ميل مافنا يل   ف اا ن ب  ط يلاششافط   3 ٍأ اط ةالر يل  ن ٍ بنتس يلم فش بنلشار يراي  ي
ٍفب يلاششافط    4 ٍياع  ا ٍ يت ص  يل ةتفت ميل نافو لب ٍيت بن   ا فشس ام
ٍبمف  اافاو   5 ٍب   ٍيا م ان  يلاعنها  ص   اشف  يلاششافط ةب

ٍبامأ ياابي فا يل مافاسفا ط يط نتفم يط  ٍبامأ يل  ٍو يل مافاس يل  ٍو كنئاا  باوي  ن ها  إاي  ار إاي
ٍو يل ئمط يلانف غ يعمو بإايٍ  ٍم لاف نت بإاي ٍيلر يل ششفاف  يم إايٍ  يايم ان فش ٍو ٍ يلاااي يايلا س يم يأ إاي

ٍيا ٍبمأ هم ن نج  ار يل اانحالا بافط هاول يراي ٍىغ صنلاماس يل  ٍبمف  ية  اان  غص ام فن اا  ل ان اافشانت  غ 
ٍي يط ٍل ير   ص  أ بافر لس ام

ٍش صاا  اااالنا كناااانا  ٍننهاان يلاماااسلاابشض ا اان  عاان ت ٍو يل اا  و  ٍباامأ يل اا   شتااا يلا اا  يل 
   م  نهايت حش  يهاف س  مه 



 

 20 

ٍبمأ  ششم صمش  ر يلا ن  لان ل ن اط  بشنا   ششش بنلاشش  ميلتنلاب ميلشاشفا   غيهاف  يلاماس يل 
ٍباامأ لإلماااط هااوي يلانتشااش ص ااا اااف ا ا اان  الااااو  غيل ششفافاا  فس ن  بااان    تاافاااف اام  ب اان يلاماااس يل 

ٍبمف  نو ٍ ان ن  :ا ا س يل 
 

  :جانب المعلم في مهام
ٍفب يثا ر    1 ٍفب يلاشش  يل ا  يط فشار حش   ا
ٍكف  يايئس   2  يط فشت  يلاشش   نار يه اناس ص  عبفر  
 لألان   ليط فماس يلاشش  يل مافس يلاشنر يلوأ ف ما  3
ٍي س ماميهبس يط فعنحا يلا  4  شش  ص   ناف  كا
 اشر اط يلاشش   ةانت فش اا حشفس اا اشس فيط   5
ٍاف   صشيط فم   6 ٍعف  يلايةشف  ميلةن  بفط يلاشش  ميلبفئ  يلاا
ٍيا يلاشش   مفلشريط فع محب   7  ٍام  يل فنانا ميع اعن
ٍس  ر يلاانا يلااف و لشاشش  ص  اششافس   8  ا
  سناع حش يط فاصل يلاشش  لالح انا   9

ٍل   10  يط فماس يلاشش  لاله ان  با  
ٍبمف  ميأا انحف   ا اليط فعنحا ص  لر ا   11  يلاشش  يل 
ٍمح يل شنمط بفنس مبفط  االئس مبفنس مبفط تالبس فيط   12  ةشش ص  يلاشش  

 

 :العام لمهام تجاه العم
ٍاف  ميلايةشف    1 ٍعف  يلةن ٍيفس ص  يلبفئ  يلاا  إباي  
ٍيعف  حش  يلماس يث ار  يل   ا  2  اط إنانو يلةت  يلا
ٍو إلا  يلان ص يم يل فاناو صا  يحااياه    3 ٍعا   اال ير ان ٍف  لشاششاافط بااي إحايا يرلان يا يلام

 لعب يل ةاانا 
ٍيكب   نافو  ن الا يلاششافط يل   ما  ب ن   4  ا
ٍكفنا ميلبش نا   5 ٍو ص  يأن ايبنا ميل  ٍيفس حنا يأع  ن  يط فباأ 

  
ٍبامأ با نااس حشا  يلم  ٍبمفا  غااس يث ااركفن  يلامااس يل  ٍأ يلشاشفا  يل  أ عافان  غ ار امينب انب ف ا

ٍبمف  ٍ س يل  ٍيت ابنفانت حشا    يلاننب يلوأ ف ششش بنلاشش  ص  اعف ٍبمأ ية فان حشفس يط ف   ية فنٍ يلاماس يل 
ٍبمأ  غيعس متميبت ميتل     مة  يلاك  يلششاف  ص  يلاانر يل ششفا  ميل 

ٍتنن عنب نت ل ر ل   ٍبامأ يل    افا  يلامااس  ميلامياانا يلاانا ا  ش ٍلغ يل   حشا  يط أحاط افا
ٍو ٍبامأ يم اااط أ ف ا شامط بنلااانا يلااو م ٍيفا  ل ا  بنل مافاس يل   غف   يل شففط لاار  يلم فاا  اااط أ ا

ٍاف  اط يملئ  يلوأ تنكا ب   يلم فص ٍبمأ فت  يلنتفل  ميلا  مص اشمي صا   غيل  ابي اانر يل مافس يل 
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ٍباامأص  اا غإحتاان  م اانئا   ل  اان ٍو يل مافااس يل  ٍبت    يم اااط يملئاا  يثااااكن  غوم ب اا  صاا  إاي يلااوفط  اا
   ٍميبت ميمياٍ بنلاعئملفط

 العامة: التربوي الموجهمهام 
ٍ   يل /1 ٍبمف  ص   نافو  يل شنمط ال ا ٍيعنا يل  ٍفب ميلا ٍبمف  ا ٍياع يل   يلب
ٍيع  إل  حنناٍ اعنحاو يلاششافط ص    /2  لشفر اميا يلان نج يلا
ٍاف  ميلاانحف    /3 ٍو يلااف  ميلش ن يا يلا ٍيصف   نل فن   نمفل يثعنلفب ير 
ٍ   يلاششافط ص   لافا يلاشمبنا يلششاف  لشتالب يلتشنم  /4  ممتل ةتت يلاشنلا   غا ن
ٍي    يلا غ مافس يلاششافط إل  اعنحاو يلتالب يثكمفن  /5 ٍف  يلششفن م شافش ا ن   
 ميل ةاف  يل   كا  ميا     ميأا انحف اعنحاو يلاششافط ص  اميا   يلاشمبنا يل ششفاف   /6
ٍفس  /7 ٍفب يلاششافط حش  يع ةاي  يثعنلفب يللاف   ص  يل ا   ا
 اعنحاو يلاششافط حش   لعفط يثاي  م تمفٍ اع ميه   /8
 ا نبش    مف  يلاششافط ثاي  تالب    /9

 بش  يلاششافط م  مف  يايئ   ا ن /10
ٍيا يلا بنال  بفن    /11 ٍفش يل فن ٍيا يل ششفاف  يلننال  حط ت  اعنحاو يلاششافط ص   بنار يلةب
ٍعف   /12 ٍ   ص  يلاعنب نا يلاا  يل شنمط ال يلاششافط ص  إحايا يلتالب لشا ن
 لاناو ح ا ل ن يا ال اششا  يلاناو يلميلاو ل بنار يثاي  ميثص نٍ لمر ي /13
 لشاش     فئ  يلاششافط يلااا  /14
ٍيا /15 ٍفبف  ح ا يلام  لشاششافط ي نن  يلةاا  مان ن: يل ا

ٍبمف ع ةاي  ي يا ص امٍ  ي    اط يا  و ممعنئر  ششفاف  يللاف   يل  نفنا يل 
ٍبامأ  ب  ٍ   حار ص  يل فانس ميل  امف  يل  ٍيا م ٍيا متال  يلاششا  صا  ل ااحف  ةبا  يأة بان

  يلاة شا  ميأا لنننا
ٍفب يلاششافط حشا  يعا ةاي  يلااميا يلا ام  اا  ٍ   حار ل ا ٍو ميلا نلا  صا  بفئا  يم ٍعا  ص يلاا

حايا يلمعنئر يل ششفاف    لانل مي 
ٍو  ا  ٍفب يلاششافط حش  إ ن ٍو ل ا  يلتالب بنثن ت   يه ان ام
ٍو لشاششاافط  ها  ٍفا   بنثعانلفب يلاننيام ٍعااف  ل شا ٍصفط حشا  يلا  بانا يلاا عاب  ل اشفاار لا ا

ٍميا إلف ن  ٍهن ماوب يل  ام
ٍش م  ٍفب يلاششافط حش  ت ٍو ل ا ٍفس يلاافاو ام   يل ا
ٍاا  ن إل  يهاايم     ٍيا   ششش بافنا  يثهايم يلشنا  ميثهايم يلعشم ف  م فاف    ام

   يايئف 
ٍاف  بفط يلتالب   ح  ٍمش يلا ٍيا   ششش بنلا  ام
ٍيا   ششش بنلنام يل نار لشتالب   ت   ام
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ٍل  لشالا ن  أ  ٍيا   ششش بنلا  الا يلعشم ف  لشتالب ميلعبر يلا    ام
ٍيا   ششش بنل  مف  يلوي   لشاشار م فاف   لعفط يايئس       ام

 ال يلاششافط  ينميح نباة شم  يأا انحنا ن ف   /16
ٍيعاااا  لاننك اااا  ةتاااا  يلشاااااركااااا ف اااامط يأا ااااانذ كباااار بايفاااا   غ مكااااا ف اااامط كباااار بااااا  يلشاااان  يلا

كاا ف ةاو يأا اانذ  يأا اانذ بشاا ين  ان  يأا لننانا   ان فا ط يط ف امط غلنننا يلن نئف يأا 
ٍ   ل لشفر يثعئش  يل   يع ةا  ر ي  ا ن يلاششامط ص  يأا لنننا لم

 يلشار حش   تمفٍ يلان ع  /17
ٍو يلاامم  /18 ٍض نانوج لشالن نو ص  إاي  ح
ٍيج   اااافل يلاششاااافط صااا   اااانم  إتااانٍ يل  ااانب يل /19 ٍٍ ل ل فاااش يهاااايم يلاااان عغ إةااا ٍعااا  يلا ااا اا

ٍصا  ثط ناامص يل  انب  ٍو ل   أ ف ش  يلتنلب مفا ا يرلاان  بنلاش ٍم يلاشش  اط هوي يلناش ت
 ان ه  إأ ا  تانا ماب  معفش ن م فنا  ن بميعت  يلاشش  

ٍو ميلاششااافط صاا  يلشااار ح /20 ٍباامأ لامكشااس  لش اا  ي ااانر باافط يراي شاا    نااار يعاا  انٍ يلاماااس يل 
ٍف ان   ام

ٍس   21 ٍ   ص  ية فنٍ يلاششافط م م فش   حش  يلااي  يلا ن
ٍفٍ يلن نئ  ل  مف  يلاشش    22  إحايا يل  
 

  :دور الموجه التربوي في تقويم أداء المعلم
ٍ اا  حشاا  ةاااا  يلاششاا  ماعاانحا س  ماااسل ااا   فااٍ اا اام  ياي  يلا صاا  يلشاااٍ يللااافث ص ااابي ف

 : اط يعس يل  ففٍ ان فش   يلعشم ف  غ م ص  اافل يلنميل  يلانف
ٍس  .1  متمح يهايم يلا
ٍص  لشتالب   .2  اع مأ يل لافر يلاش
ٍيعف  م مافر يلاشمانا لشتالب   .3 ٍض يلاناو يلا ٍف   ح  ت
 يل انحر ميل انمب بفط يلاشش  ميلتنلب ايةر يلاار    4
 ف   شا ان و يلاشش  يلا نف  ميلش  5
ٍمن  يلاشش  م   6  انمبس ايةر يلاار  ااأ ا

 والطالب: دور الموجه التربوي في معالجة مشكالت المعلمين
 : ومن أمثلة مشكالت المعلمين في داخل الصف

ٍح    1   يأناشنرع
ٍو عشفا    محا  نتش يل شاناحا  متمح يلاما   2  بام
ٍس   .3 ٍح  ص  يل ال  ي نن  عفٍ يلا  يلع
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   حا  يل    بنلناس  4
ٍو مهننلااا  اٍم آةاااٍ  ٍبااامأ  اااانل ا ااا الا  يلتاااالب ميلا ااا الا يل ااا    ششاااش بنثعااا لشامااااس يل 
ٍهاان يل  فااٍ  ٍي صاا  لفن اان اااط ميلاا ااال ماف ٍباامأ صاا  يلا اا الا يل اا   تاا   مهننلاا  اٍم  بفااٍ لشاماااس يل 

ٍصفاا  ميلمااينفاا  ميلاعاااف   ٍل صاا    اامف  يلاااناو ميلششافاا    اامف  يلتااالب اااط يلنااميل  يلاش حااالمو حشاا  ام
ٍيعف   ٍهن يلا ٍاب  م تمف ٍح حاا اط يثعئش  ا ر : صف فٍ ص  يلاشش  يل  ص  يل  مف  بت

ٍيعف  يللنلف  يصتر اط عنب   ن -  ؟هر يلاناو يلا
ٍل  يوي  ننا يرانب  بنرفانب هر فا ط لوم     ان ن ل ابي يصتر ؟  -  يو 
 هر فا ط إتنص      إلف ن ل  امي ي  ٍ   ناالت ؟ متي ول    -
 ميتل  مالااو   هر يهايص ن -
 هر ال مأ يلان ع يللنل  ا مي ط   -
  فم فا ط  لعفط هوي يلان ع  -

 خصائص الموجه التربوي:
ٍبمأ ببشض  ٍل ااط  يلاانا  أ ا ن  آةٍ ف لش  يلاماس يل  ميلةاانئص يل ا   افا ل حاط افا

ٍاو ميلا شش اا  بنلعااشم  يل ةااا  ميلشاان  ميلا شش اا   يلا نفاافط ٍبتااس با ا ااس يلا ااا ٍيط يلااويا  اااانا   بن اا
ٍمم  ٍفب  ص  يأ  انط ما انط -يلا نل  مافٍ يلا نل  –ميلشار يلا مب ص   ر يل  بشفاايت  غيلبشفاو ميل 

ٍيةا  ميلالابانأو غ  بشض يلا نففط حط يلشارحط يل فما يلاناف  يل    لا    مااط  ا  غم تاأ ب   إل  يل 
 لةانئص:اط بفط  هول يلاانا مي س يلعشب يلتشم ص  يثاي  منن ا إل 
 يأه ان  بنل ناي  ميلن نص  ص  ناعس ماشبعس   1
ٍبم   2  فنت يط ف مط اتهالت ي نافافنت م 
ٍبمأ   3 ٍفبنت فتهشس لششار  اماس    يط ف مط كا  ش    ا
ٍص  )   مر(   4 ٍيم يلاش  يط ف مط ا  انت ماشانت ب ت
ٍي  يثمر   5  يط ف مط يا انحفنت اط يلت
  فنت ويط ف مط لانلنت   6
 يط ف مط اشانت باناو  ةااس   7
ٍفبنت ص  يل شنار ميع ة  8  اي  يلمعنئت يل  نملماف  يللاف   يط ف مط كا  ش    ا
 حط يل تب ميل تاٍ ميلف س ميرلبنت يط ف مط بشفايت   9

 يط ف مط ااط فلعنمط يل شنار ال يل فٍ   10
ٍ ل يلاششاا  اااط اشنناانو ميعاائش  ميع اعاان  11 ملاااو صاا  يل لاااث ماتااب  غٍيايط فعاا محب  اار ااان فااا

ٍتن حط ا ن س ٍي يا يلعنلب   غمحا    مان إل  ول  اط يرص
ٍه  اااااط   12 ٍيا يل اا   باااٍ اااط يلاششااافط يم افاا ٍيت حشاا  يرانباا  حااط  اار يأع اعااان يط ف اامط كاانا

  اش   يلبفئ  يل ششفاف   
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ٍيت ماااايت   13 ٍانا حاشس يط ف مط اب     لااةالا ماة
 ٍ يل فناأ يلنناي يط فلعط   اص ام   14
 يط ف مط انتبتنت ص  اميحفال   15
ٍبمف    16 ٍيا يل  ٍفط اط يلاششافط ميلتالب ميراي ٍ  مكا يآلة  يط فل 
ٍتمعف  17   سيط فلعط يعنلفب يلا نبش  لا
 يط ف مط اةشانت من ف نت ص    مفاس لشاششافط   18
 يط أ فتار حار يلفم  إل  يل ا   19
ٍتعنئس يط ف مط اااٍ       20  ل
 يط ف مط عشف  يلنتش ميللميس   21
 يط ف مط عشفانت اط يلشنهنا يلاعاف    22
 حش  ا ن س  ييط ف مط افمٍ   23
ٍي س   24 ٍي  يط أ فافر ثعشمب يل افف  ميل لف  ص  ك
ٍف   25  يلالفل    يط فتبش يلشميئي يل ششفاف   ناش  بنلت
ٍيت   26 ٍيت ما نب  يط ف مط ابم
اانط يللعا يط فب شا ح  27 ٍفط  تمي   ل مش يآلة
 يط فشار حش   ومفب يللميا  يلاشفاف  بفنس مبفط اششافس   28
ٍمم يأا انحف  لاششافس   29 ٍيح  يللنل  يلناعف  ميل   يط ف
 يط ف انحر  انحالت  ناالت ال اا اشس   30
 يط ف مط حمننت ل ر اط فلعط يل ط صفس   31
ٍبمف  يط ف مط اشانت ب عنلفب يل لشفر   32 ٍ فب ميل  مف  لشاعنئر يل   ميل 
ٍبمأ   33  يط ف مط اشانت ب اٍ ميص  اط حش  يرلان  يل 
ٍبمأ   34  يط ف مط اشانت ب اٍ  بفٍ اط حش  يل ةتفت يل 
 يط ف مط اويبنت مافٍ اناٍ   35
 يط ف مط اشانت ب عس يل فنس ميل  مف    36
    لال ر حشيط ف مط اشانت ب ر  انافر لفنو اششافس   37
ٍيا   38   يط ف مط اشانت ب فاف  متل يأا لنننا ميأة بن

 في عمل الموجه التربوي: اإلنسانيةالعالقات 
ٍا حميتاام ممااااينفنا  ل ااا  اانط يرح  اانا صاا  يلانتاا  بااان  شنفااس يلشالكاانا يرنعااننف  هاام اااا

ٍيت ةنتئانت  غمااناالا ٍفا  ااناو إو يط يلشالكانا يرنعاننف  اان ها  إ غإأ يط ول   انط  اعاف ٍفانا إاي أ ن 
ٍ   صاا  إتاانٍ إنعاانن    ااما ااامحاا  يلشااار إلاا  ياي  يلا شاار باامح  مينتاابنت نلاام بشاامغ يثهااايم يلا اا 

ٍف     
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ٍتمعااااف  ننااااا حالكاااا  يلشااااناشفط  و مٍ مولاااا  حنااااا بايفاااا  يل اااا غ ةشاااام اااااط يلامينااااب يرنعااااننف   با
مولاا   غميلشنئااا اااط يلشااار غ اانجإو يط يثاااٍ  اانط أ ف شاااى  فااناو يرن غااان  ش  اان اااط ل ااب غيلاااننحف 

ٍأ صاا  حاااٍ  ٍيت ااان  اانط فااا بإنااانو  ششفااانا ميمياااٍ بميعاات  يلشااناشفط صاا   اار اافااس كنعااف    اانبس   فاا
ٍانا يرن انج ٍل حنااان ف فاا يرن انج مأ  غيركتنذغ ص نط ياٍ يلشنار فلاا بنعب   ان   ماة صف فاا ياا

ٍمم يلناعااف   غاااانر ل فااٍ ولاا  ٍيحاانو يل اا غ ص ااا  اانط هااوي يأا انحفاا يم  ميلعااف ملماف اااان فعاا اح  ا
ٍفا  عاشم  يلشاناشفط يم  ٍيعنا يلششاف  بشا ولا  با ط يثااٍ ملاال أ ف اا  ل ل يلا   اةنلانت لان ي ب  س يلا

ٍل إفانبفنت  ٍب ماشبس ماع طغ إأ يط  غ  فف ميط  نط ف بل يللنانا يلاعفملماف  لششناشفط اط ا  ر ما 
 لنا    لألاط م ل فش يلويا ميل  ا   :يلناعف  ميأا انحف  لششناشفط ا رهوي يثاٍ أ ف بل يللنانا 

ٍ اابت ٍمم يلشااناشفط حشاا  ية الصن  اان يلاعاااف  يم يلمااينفاا  يم  لاااف نغ ميرن اانجيلشااار  ي ب اار  اا
ٍيا م   فا   فعنحا صا  يلباور يلاانا يلا  ام عا يط  مىيل  نصف  يم يأا انحف  ميابي يأه ان  ب ششف  يثص

ٍبمفنت  نط ا ٍبمأ يرنعنن  لفاث فنااار حاط  غنافنت يم اشنمفنتغ  ششفافنت يم   ماط هنن ان  اٍم يلاماس يل 
ٍصشااس ٍ بت بنرن اانج م فنا ااس إلاا  ااان هاام ي  ااٍ  ٍيحاا  يلااا  غ اار يباااافنا ميعااس يل مافااس يلاااننح  يم يل 

ٍ  هاول يثااٍم  ميلتم يص انت  ٍبامأ يلناناي هام يلاوأ فاا من فاٍ ولا   غن  انمفشاار حشا   تبف  غيلامااس يل 
ٍبمف  يلام ش  إلفس   فع ر حشفس ياي  يلا ا  يل 

ٍبمأ إل  يلاشش     يلتنلب ٍبمف  اط يلاماس يل    ماط    إل  يلاا ال غ ن  ر هول يلعشم فنا يل 
ٍ فب يلاا ال يلاافا يلالنت ميلا بل بنلعشم  يرنعنن  يل نار   صش  يط  شل  إل  انهف   

ٍصا  معافنا  نفش بٍ هوي يلشاٍ يلوأ نش ٍو  غفي صفاس حااٍ ين  انٍ يلاش صنثاا  يلا  ااا  يلا تام
ٍم ٍم إأ يل شفااارغ اااان  غ  ااانس باااان  لمفاااس ااااط اشااان ميكااار يثاااا  نااااميت هااا   شااا  يل ااا  أ  اشااا  ااااط يلاشااان

ٍو يل   يابلا  تنه  اان  انط فن ااس  نالل س يآلط هم  تبفش لااةالا يلمعنئت يل  نملماف  يلا تم
 عانبش صا   يثاا   امياابل يلمعانئر يلبايئفا حاط  شا    لامر يلشانل حشفس ص اا ايئف   يرنعنط بمعنئشس يلب

ٍبف    يع ةاي   ش  يلمعنئت ص  اتانٍ يل 
مولاااا   غفا نناااان يل اااامر باااا ط يلامينااااب يرنعااااننف    اااانا   اااامط اشامااااا  اااااان فاشش اااان يكاااار  ااااانصف 

ٍمح يلمااينفاا  يللفاا  صاا  يلامينااب يرنعااننف غ حشفااس ي بنناااانل ن ٍباامأ حااط يلاا ااابي ل يااانت حشاا  يلاماااس يل 
ٍأ ٍمح إنعننف   ناش   غيرلان  بان فا  مالنمل   اشفر  ش  يلمعنئت ص  

ٍ   يلشالكنا يرنعننف  ص  يآل  : ٍ نئ  يل   كناا حشف ن ل  اان عبش فا ننن  لافا يل
ٍو يلششافااا غ يأ يط يرنعااانط  ااانئط آلااا غ م   فاااا يلبشاااا يرنعااانن  صااا   تااام   1 فٍ ٍصاااض انتاااش يراي

ٍكف  اشاأ   ٍي هنان يثاي  م   ن يا
ٍيعانا يط إن انج  غيللنص  يلاناأ لفس هم يلميكل يلملفا يلوأ فع افب لس يلشناار  2 ص اا   ااا يلا

ٍ بت بإن نج  االئس ٍو با  ال س يل ةااف  ميأا انحفا  ايةار يلاتععا   غيلشنار ف مف ار ابن 
ٍا ن   مةن
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ٍو  غٍا انش ريلشنار أ فع افب لشاميكم يلاة شا   ا  3 ٍو ايئا  ماعا ا ٍيا بام ول  يط  اال يثص
ٍ    نص  يلشار فةشش  ن فا  يا انحفنت  عما صفس حالكنا يلااشل  يلا  

ٍيتفاااا   ةن ااااا  يل اااامر ناااااار يل اااامر باااا ط يلشالكاااانا يرنعااااننف  صاااا    ٍياصاااانت لافا  لفعااااا إأ  لفاااا يت ا
ٍش باا ط يلشالكاانا يرنعااننف   تب اا ٍيتفاا  حشاا  يلميكاال م لاام  يل مافااسغ ميط  اانط هننلاا  صاان ٍي  ش يلافا  ر يرااا

ٍأ إل  يلاننب يلشاش   ميلوأ فع نا إل  يثعشمب يلششا  يلانا ص  إتنٍ إنعنن   غيلاشعا  يلن 
 

 التربوي: التوجيهوسائل وأساليب 
 الزيارة الصفية: /1

ٍو يلاانائ   ي    يل فن
ٍاا   ب   ٍو يلاب  يل فن
ٍبمأ  اا   ٍو حش  تشب يلاماس يل   لعبب ان  فن

ٍيا  /2  يلن 
ٍاف   /3  يلاايمأا يل ماف ف  يلا
 يللاص يلنامواف   /4
ٍيا بفط يلاششافط  /5   بنار يل فن
ٍيا يل اافاف  ي نن  يلةاا   /6  يلام
ٍض يل ششفاف   /7 ٍبمف  ميلاشن ٍيا يل   يلات ا
ٍي  يلبلمث   /8  إا
  

   :الصعوبات والمشاكل التي تواجه التوجيه التربوي
ٍباامأ صاا  لااا وي ااس حااار اشاائ باانل  فٍ اااط يلاااشنبغ حيل مافاا ٍأ س يل  شاا  ح ااس يل مافااس يل ااان
ٍفاا ميلاااننح   ٍي  صاا  يلا ااناٍ ميلااااننل ي صاا  حاشف اا  يلااوأ ف ششااش بنلعااشل ميثاااننم يل ان لبفاال ميل اا

ٍفا  يلش اميئف  ميثعاميشغ ص ام ف ششاش بنرنعانط يلاا شش  يلاوأ ااط يلااشمب  با انط يط فا    ميلانن ت يل ان
ٍفااب ااااىيلصنلشااار يل ااماف   يلا ششاش بااس حااار ا افا  كااا ف اامط حشا   غ مفااس بنلعاا مل  يلا مكشا   يم  يل 

حشفس صنلاا ما يل ماف   يلابومر فاشب مااس ن فا  لشاااةالا يلا ميااش  ميلا  انب    غيلااى يلبشفا
ٍبمفاا  يلان ااماو  باار يلاعاائملفط حشفااس صااإط  تاانصٍ يلا ااما اااط ك ااال بشتاا ن صاا  عاابفر بشاامغ يثهااايم يل 

ٍبمففط ص   ر اميكش   ٍبمففط ل ا  يملئا  يلاوف غيل  ٍأ طم ر يل  ٍم بنل  نحاا يرابان  غتانل    لشنا  اان فشا
ٍمض حشااف   ٍتاانغ حشااف   يلاااا ٍباامأ يلااوأ  ص ٍعاافخ كميحااا يل مافااس يل  اافشاانت بااور يلشتاان  يلعااة  صاا   

ٍو يل  مكل ين  نريابي هم يثار يلملفا ص   ٍك   بل صف نغغ يل   ف يل ششف  اط بت إل  اانم يل اف  ميل 
ٍت  تامح يبننئ ناط يار بنن  يا  أ  يلا      اع  بالم  يت لنتٍ  تشل إل   ششف  ف
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ٍبامأ ا ااااو فماان بشاا فام  فلعاط    ٍو ياان  ياي  يلامااس يل  ٍو   م لاٍ ح  هننل  اشمبنا   ف
ٍبمف  عشفا غ نو ٍ ان ن غيلمكمم حناهن  حش  عبفر يلا نر: ميلشار حش  اشنلا  ن اشنلا   

ٍيم يلاماس يلميلا  ٍب   1  حاا يلاششافط  لا إ 
ٍبامأحا   تبفش يلشاميئي  تبف انت  اناالت ااان ف  اٍ بشاض يلتاشم صا  ن انئع   2 م  امف   يل مافاس يل 

 يثاي  
ٍبمفف  3 ٍافا   ة شام  يل اماف   ص ا فا   يلشاار غطحا  يل نعفش بفط ااامح  يلاما فط يل  ٍف ا  ص بت

 بمأ آلةٍ اط اماس  ٍ 
ٍبمأ ك  4 ٍياع يل مافس يل   اٍم يل ةتفت يلافا لب
ٍو معنئر يل  مف   .5  تشم منا
ٍبمففط  6 ٍيا يل مافس كش  حاا يلاما فط يل    يلشناشفط ص  يلل ر ص  اش   ص 
ٍبفط اكش  حا  7 ٍفبن صنحال يلاششافط يلاا    ا
ٍو يثحبن  يلاش نو حش  حن ش يلاشش   .8    
 ا نف  لاأ بشض يلاششافط تشم يل ان و يل  9

ٍفبف  يلا نل  لشاششافط  .10 ٍيا يل ا  كش  يلام
ٍأ يلعاابفر( يلاااوفط   11 ٍاباا  صااا  ا ناا  يل ششااف  لااااأ بشااض يلاششاااافط يلااوفط نعاااف   )حااانب تااشم يل

ٍى يم ٍص يلشار يثة ٍهن اط ص ٍص  ف ةومط اط ا ن  يل ششف  الت  حبٍم ل ف ٍيب ص   يأا 
ٍبمأ   نمط يلاششافط ص   نافو   12  يل ماف نا يل   فباف ن يلاماس يل 
ٍبمأ ميلاشش   .13  كش  يلمعنئر يل ششفاف  ميثا  و يل    عنحا ص  حتن  يلاماس يل 
ٍو يلا  ب   لشاميا يلششاف  حا  ماما اشنار  14 ٍو يلانمط ملا ٍيا ةنا  ببشض يلاميا  لا  ملا
ٍبمأ   فٍ   نهر حش  يثحبن  يلاش نو     15 ٍو   ويلاماس يل  ان هام يللانر لااأ يلاششا  ص نان  يحبان    فا

ٍبمأ م ابي حبئنت حشفس   ف لاش ن يلاماس يل 
ٍفبف  16 ٍيا يل ا ٍبمأكش  يلام      يل    ع ر ا ا  يلاماس يل 
ٍبمأ يم يلاشش   .17  حا  ا نبش   نافو يل ماف نا اط كبر يلاماس يل 
ٍبم   18 ٍيعة  م شنمط بفط يلاما فط يل   ففط حا  ماما حالكنا 
ٍوحا    19 ٍف  معنئر يلن ر مص ٍبمأ ي نن    اف  ا ناس ي ل ل  لاماس يل 
ٍيا يل ششفاف  كش  يلاح  يلانل   20 ٍبمأ  يلا ا  اط كبر يراي  لشاماس يل 
ٍي   21 ٍبمأ    فٍ اط حا  إا  يلاششافط ثهاف  يل مافس يل 
ٍو  22 ٍٍ فشفش حاشف  يل مافس ي    ٍبمأ يثحويٍ مافنب يلاششافط يلا    ل 
ٍبمف   فاما  نا ةاف فط بامياانايلاششا بشض حا  كننح   23   فطيل 
ٍبمأ )يلاا ي( يل افا   .24  حا  يل ةشص يل نار اط عشبفنا يلاماس يل 
ٍففط  .25 ٍتعنئس اط يراي ٍا  يل ننف  اط كبر  ٍبمأ  ا ن  اط يلا  يل شنار ال يلاماس يل 
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ٍع   26 ٍعف  لاان ٍبمأ  حا  االلف  يلبفئنا يلاا  ا ن  يلاماس يل 
ٍبمأ  .27 ٍعف  ال يلاماس يل  ٍو يلاا  حا  يل شنمط اط اننب يراي
 يلاامر بنلتالب  ي   ن   28
ٍبمففط ص  حار يلا  29 ٍعن  كميحا يل امينفط  ماسيل اةر افٍ يلالئش لبشض يلاعئملفط يل  ٍبمأ بإ يل 

 يلا فاو لس ص  ياي  ا ناس 
ٍس  30 م  ففٍ      شار حش   شتفر يلشار  غنعبنا كا أ   مط ا مكشسص  ان غإاالش يبميب يلااي

ٍبمأ   ةت  حار يلاماس يل 
    :رؤية تشخيصية

ٍم فنف  إوي  مكاا   1 ٍبمأ إل  حاشف   ٍاب  ص  يل اافاا ميلا نبشا  كا ف لمر يل مافس يل  ٍو  يل يلاعا ا
ٍبامأ  ةاو امكشاس صا  بشاض مكاا بااي ولا  ف غل ل فش ي بٍ كاٍ اط يل تٍم ص  حاشفا  يل مافاس يل 

ٍبمأ   امينب يل مافس يل 
ٍبمففط   ع  ب    اط تنبل يل ا في  2 ٍيا يلاما فط يل  ٍبمففط ل   غأ يلا  فن إو يط يلاما فط يل 

ٍشص ل ا اافي إأ كشاا  ااان  غ  ااان يعااشاننف ةشااامي بشااا اااط يعااشمب ي مك اانت  هااوي يلاا ةشص  ااا فعاا  
ٍيت    بف

ٍباامأ   3 ٍس ي ناان يلمكااا يلااوأ ف تاافس يلاماااس يل  ٍو صاا  يلااااي ٍيا يلالااااو لش مافااس كشفاار ص اا  غيل فاان
ٍبمفا  ا شاااويلاشش   أع اناوأ ف ا  ص م  ٍبامأ صا  ناميل    ٍيا يلاماس يل  مف  اٍ ولا   غاط ةب

ٍو إو يناس ف ار صا  النملا  ايئاا  ل  تفا   ار  ٍبمأ  بفا ٍبت لشاماس يل  اشفنت حناان   مط كنحاو يل
ٍو  حايا يلاششافط يب يلةنا يلا ن   ٍيصس  ايةر الفتل بف  إ 

ٍى يم  ين  نر  4 ٍبمفا  يةا ٍيا يلانف  ميل ششفاف  با ان ر   ٍفٍ  يك اانٍيراي ٍيعا  يل  ان ا ا  ان صا  ا
ٍبمففط  ٍاو اط يلاما فط يل  ٍبامأ يلمي ٍاامط ب هاايم يل مافاس يل  ٍا حش  ان ان  صف نغ مباول  ف ميل

 بشفايت 
ٍبمفف  5 ٍيا بشض يلاما فط يل  ٍيا مكا   طتشم ةب
ٍبمففط ه  اط ومأ يل ان يا يلا نف  يلتشفا    6  ناا يط بشض يلاما فط يل 
ٍبمففط   7 ٍبمأ يلان ما لاأ بشض يلاما فط يل   كش  يلمح  باع مى يلشار يل 
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 :رؤية عالجية
ٍبامأ مولا   ي  ٍكش  ماعنل  يل مافس يل  ٍ  فا  صا   بنعا ةاي  معفل  ٍبامأغ مفشنا   يلالا يل مافاس يل 

ٍ فاااب ا اااماه  يلا ااا   غ اااال  لافاااا حااااا الااااما ااااط ولااا   فاااناو حااااا  ٍبااامففط م  يلااااما فط يل 
ٍبمأ  ٍبت بنلنعب  ل ر اماس   ٍس  لا كنحاو يل  يلااي

ٍيا اعاانلنا لش مافااس يلااوي   ااال  اامصفٍ يلمعاانئر ميلمعاانئت يلاعاانحاو حشاا  ولاا  لشاششااافط صاا   ب  يصاا
 اميكش   يلاة شا  

ٍع   باٍم يلاماس يلا ف  مهم اافٍ يأه ان  اا   يلاا
ٍو ا  ٍس اعاانل   انفاا   بفاا ٍباامأ إحتاان  يلااااي  عاانحا يلاششااافط صاا  يل ميااار ااال  اااط يل مافااس يل 

ٍبمففط   يلاما فط يل 
ٍبمأ ميلاشش   ها  ٍميبت ان بفط يلاماس يل   يلشار حش    مف  يل
ٍي    م  مفاااه  بنلاافاااا م  ٍبااامففط اااط ياااار ااا ر ةبااا ٍو لشاااما فط يل  ٍفبفاا  اعااا ا ٍيا  ا  إكنااا  ام

ٍبف    يلا اٍ ص  صنمط يل 
 :كالالتيعلي ضوء ما جاء في الصفحات أعاله يمكن تصنيف الموجهين التربويين 

ٍبمأ اط يملئ  يلاما فط اط و - ٍي اف  يل   ل   نكا ف مط يلاماس يل  ٍيا يل  بي يم   انٍ مأ يلةب
ٍفس صا  يلشانل  ااط لملنان ٍش  اا ٍم متا ٍأ يآلط ااط اشان  مولا  غاتنافن ن ل ا   مي اب اان فاا

ٍفش ٍفب يلاع اٍ يلوأ ف حط ت ٍياابنل ا ٍيا مفاشش ن ي  ٍ صنحشفا   هاول يلةبا  كاا  ر هول يلةب
ٍيت  ص اااات إنااااان  ب اااا  ويا اااااامىلفعااااا  ااااابي  ٍيٍانباااا ٍفنا  أا اااا صاااا  اااااانلس يلاااااما فط يلااااو 
ٍبمففط   يل 

ٍبمأ اط يملئ  يلاما فط اط ا نٍ يلعط يلوف كا ف - ٍي طمط يلاماس يل  ٍيا    اف  أ فاش مط ةب
ٍيئ   يلاااٍ   ل م  غان ن إأ يل شفر ٍفب يا ار اعا اٍ فان ش   إلا  ااانم ن ا بفطغ مها  فةتشمي ل اا

ٍفش الن نو يل بنٍ ٍي    حط ت ٍنن إلف ن ب ميل  بث  فشاشمط حش   ناف  كا ٍي    يل   ي   ةب
ٍعنا يلافاينف  صإط   ٍبامأ يلا ميااا صا  عانل  يل ششاف  لنلفانت أ فا ا ماط يلاان ف لااث   يلامااس يل 

ٍل ااط  ٍعاف  يم صا  يلان انج يم افا حط ي فن  كا ف مط     انم هن ن فا  يل تٍم ميل اافا صا  يلبفئا  يلاا
ٍس مصاا   ٍو يلاا ٍبامأ لااا يلاميناب يل ناا  يل اا    ششاش بنلشاشفا  يل ششفافاا غ م ا انر لاول  فاااةر يلامااس يل 

 غت  انااانيلبناما كاا  ا   انم هان  هاولميرتان و متابت يلااار  نلاط نش باٍ ا ار  يل  مفا وهناس ي افن  ا ار 
ٍلشاا  يل ننمفاا  ٍس  عاا ةا  صف يط صاا الت ناااا صاا  يلا ٍيا يلااا ٍيمح مبشتاا ن يا اا و   ففاام   ااناش اا  لااا يلااا

ٍوغ ميل ا  ااط ةالل ان فن انر يل بانٍ ميلشميلاش  يل مي  )يلا فانا( يان يرتن و يل    ا ي ل ن  ابنبف  يللاا
ٍو يلامف   شفا  ب  ا نر ا شاااو ميناميذ اة شاا  ااط ياميا يرتان وغ ياابلا إتان و ايةإلا  ايةار يللاا

ٍس  ميان ٍو يلا ٍج لا يلاار ص ابي   اف  يصاميل يلتاالب افاٍ ااااأ حط تبت   تنه  يرتن و ةن
ٍي لشاننك   م بنار  يثمرص  يلا ن   أ عفان منلط ن ماس ل ششف  فل نج بفط يلاشش  ميلاا شش غ مياابي  يآل

ششااا  يلامااااس صشاشفااا  يل ششفافااا غ حشفاااس صااا  يلااااط عاااانا يل ةشااام  عااا   نٍميأميلااااحمو لشلاااا   يل ش ااافط 
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ٍس؟ ملافس  فام ك اٍ يلاششا  يلا ششاافط ميعا  ٍبمأ يط فا الص حاشفا   فام فعافٍ يلاا      ل ا  يط نيل 
ٍباامأ ٍس ااال يثعاا نو )       (  ف اامر صاا  بشااض يثلفاانط يلاماااس يل  ٍيا يلااا ل االئااس )اةشااا يلااا لااا

ٍا اشس لا   ناش    ط يلاار فةشم ااط يلا ششاافط(غ فشنا  باول  ص يعال ام ن افٍ ام س ل  ملت
مفشاا ولا    ففاايت لااٍم يلاا شش   غيأ يلاحمو لشاااا ميلعا مط محاا  يل لااث إأ باإوط اعابش غيأنتبنت

ٍيتف  يلال ٍف  ميلافا  ٍ   يلانحش  ميلل ٍيئس اط ةالر يلا ن   ا  لش شش   م لافاس حط إباي  ي
ٍب  ٍي س ص ت صشفس هننل   نعفش فشار يلاماس يل  ٍيا س اش اايت حش  ةب مأ )يلفم ( بان  اشفس حشفس إ

ٍبمفف ٍبمأغ طبفط يلاما فط يل  إنان  ص   أ فاش مط يرانب  حش  يلعتير: فم نماس؟ص   فاف  يل مافس يل 
ٍفتااا  ا ااار ٍبااامأ يلةناااا (غ عااافٍ  :هننلااا  ةتااامت ح ٍف ااا  يلامااااس يل  اةااامر يللاااا غ  مافاااس يلاشش )بت

 ٍ ٍيعااانا ماااان إلااا  ولااا  ااااط يلبااااف فنا  ل اااط يلا ااا ٍأ  مااااط ما ااا ٍ غ يلاشةاااصغ  اااالفي يل  ششااا  صن ااا
ٍباامأ يط فشااار حشاا   لعافط ياي  يلاششاا  ل اا  فااابي صا  يلاعاا مى يلامي ااب يلا تااٍم ايئااانت   غيلامااس يل 

ٍفبس ٍفب مول  بنلشار حش   ا  يلاع اٍ ص  هوي يلانل    يل ا
ٍبامأ ااط ولا  فااب  ٍفبنت وي فانت فشاار صفاس حشا   تامفٍ ل   ف ا ط يلامااس يل  ٍب ناعاس  اا يط فاا

ٍفب يلناتا  يل  شفااأ افاٍ يلااااأ  ٍ ط إلا  اشعانا يل اا ص اابي ناعس ي نافافنت مصنفانت م  نصفانتغ ميط أ فا
ٍيٍ سلشم نع ش  يلاشعنا احميا  ملفس إل  انوي نشار صا   غيثلنافث حط ان آر إلفس ميكل يل ششف  ميا 

ٍبمأ يايو  نافو صشنل فابي  حنا ول غيصتر ي  ٍ صنحشف  ميمصٍ ناشنت  عبفر يلمامر إل   ششف   يلاماس يل 
ٍك  بس إل  اع مى يلاعئملف     

ٍبامأ لعاب افملاس  ٍم يلامااس يل  ٍو ف اا ٍابن اس يل ةااف  يلبل ا  مينتبنحن اسصا  يلفانط   فا  غم
ٍأ صا يع شتنم مالنبنو م  مف  ينتبانح  بان  لاشس  ش  يلاتنافط اطص ٍيهفا   غ مباان فاا اميةشاس ااط  

ٍتاان  ااانل يلاششاا  غ م  يم   ت بااان فمااا  بااس   نباام   اامف  يلاششاا غ  حااطةشااال غ صاا  ااان فاااٍم بمل ااا محااا  
ٍيت اان باافط هاوي موي  اااط يلاششاافط لعااب   غ اانه ٍااانا يم نعاب   ااانما   فاا ٍيئااسمبااان فااما بااس ااط ا  ي

ٍأ  ر هوي تاط يلن  يلةنا  ٍيئ  ميلعشم  ص  ايةر  ر إنغ فا    عنطحنا ميل 
ٍباامأ )اا  اانت( صاا  ااااا ٍا يلاما اانا يلشنااا  صاا   غب ااول يلاافاا يا فااابي يلاماااس يل  لااوي ااان

ٍش يل  امفا  مي  بانا اااايكف س بنل ااٍ  ٍفاب يلاان ٍو اشلا  ل   ٍم ٍبامأ م  امف  يلاششاافط تا  فاف  يل مافس يل 
 يلاش مر 

ٍباامأ بنلشنئااا يلااانل غ مهاام ف اام  ب  افاا  ا ناااس يل ٍ  بمفاا  يل ماف فاا غ فاات ٍ إط ين اا نر يلاماااس يل 
ٍيت صاا  ااااى  ٍف يأه ااان   فاا ٍو يلننصشاا   أ عاافان ميط  سم  اا ٍو بنلااام ٍاباانا ميلا ااا اااط يااار إ ااانر ام يل

ٍس صف ن انن اتنن يلفام    ٍو ص  ن ع يللفنو يل نعف  يل   نان ا ايٍ يلاةر يلاناأ يابي ف  ر يهاف   بف
ٍيط يلاااوياحشااا  يلشتااان  ا اااان  يلشنئاااا يلااااناأ يلتاااشفم فااات ٍ عاااشبنت  ٍبااامأ بااانل ف  من ااا  غاعااا  يلامااااس يل 

ٍفط غ إأ يط   ٍش ل تااا   ل ةااا ٍم ب ناااس  ااااش   ل ااا هننلااا   بشااانا صااا  يللفااانو أ  شااانلع إأ بنلاااانر  ميح ااا
ٍباامأ ل اا   ٍض  ل ااا آط يثميط ر يلاا  م نلفاا  يل ا فااٍ يلاااناأ حااط وهااط يلاماااس يل  ٍتاا  ولاا  ي  لاا  فاا
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 ا   ا اةض ايئاانت صا  مأاو يلااميتط يلاانلي يل فاٍم حشا  يل غفن اس ب شفن س ص  ةت  ا نااس يلعاناف 
 متنس حنا ةن ا  يلاتنم  ص ر اط اافب؟ 

ٍبمأ ثاي  يلا ان  يلام شا  لاس ٍغ يل نار لشاماس يل  بانن ات اننبفا   بنن ا نلسمولا   غإط حا  يل ا
ٍهااان ااااط  ااا ط فن اااا  ثأ اتععااا   ششفافااا  يم اف غ  ةاااو اناااس يل  فاااٍ ااااط يلمكاااا يااااالت صااا   فاااناو اةشاااس

يم  غيلنن ااااا  حااااط متااااشس  إنعاااانط يأا انحفاااا يلاتععااانا لبشاااامغ هااااوي يل ااااام  حااااالمو حشاااا  يلتااا مت 
ٍ نا ص  يلاننعبنا يلاة شا  مافٍ ول    ا تشبنا يلاا ال يلوأ فشفي صفس اط   نصر مةاانا ما ن

ٍباامأ حااط يلا اان   ٍتاان اااط اننااب يلاماااس يل   يأك ناانذحااا   يملااس  يلام شاا إط حااا  يرفااانط ميل
ٍ  س يلاششفاا  صاا  ااافنا  ن يم ين اان   افاا  بامينااب اااط مفناا ع ولاا باابشض امينب اان   يماااس إااان لشااا  ا اان

ٍباامأ حشاا يل اااٍم يل اا   اات ٍ  ٍو يل مافااس يل  ٍو  غبشاامغ يثهااايم يلاششناا  اااط إاي ٍم لاااف نت بااإاي يم ااان فشاا
 يل ئمط يلانف  
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  :ثانياً 
 الموجه التربوي فنيًا وأكاديمياً 

ٍيحن  اانغ  مهاا  صاا  يلا اان  يثمر  ية فاانٍحنااا          ٍباامأ هناان  كميحااا ميعنعاافنا فاااب ا يلاماااس يل 
ٍفب م لعافط ياي    شش ٍي صا  اعانٍ  اا ٍبامأ يل ا   اشار اناس  ةاان اات  ش باانا مااف يا يلاماس يل 

ٍبمفااا  بااااا  حناااا غ  صااانلاما  غيلاششااا  ٍكفااا  يلشاشفااا  يل ششفافااا  يل  ٍبمفااام م  ط يلاااوفط فااا   يعااا فشنب   م ط يل 
ٍففط يم يلاعا ٍبت صفان بفن   مبفط يراي ٍص  ميلشالك  يل     ٍتعانته  صا  لفطغ يم يملئا  يلاوئم بنلاش ٍيا  فط ي

ٍاا  ب ا  صا   ٍو  ششفاف  اشفن  يلا ةشص اان  غ لشاا   اان     يم عام  عاشم    يم ثأ عابب آةاٍغ صف  إاي
ٍفب يل ا ٍبمأ  يم  ج  ار ااط فن ااس يل اا ٍبامأعنل  يل مافس يل  ةتا    غ صانص  لش فان  با ان  يلامااس يل 

ٍباااامأ ٍو يلشنتافاااا  لشلنلاااا  يلااااالف  لشا  ااااغ يل مافااااس يل  ٍباااامأغ اااااط كباااار يم باااانلن  ا  لششااااار بنل مافااااس يل 
ٍيل  ميأع اان      ٍما  ان ال لش ٍمي بنث يهفٍ ميلم ٍبمأ اا  يلاعئملفطغ  نن ب ط  اانر يل مافس يل 

ٍبمأ اان          ٍيا يل ششفاف  ياى إل   شمث بفئ  يل مافس يل  ٍم افٍ يلاعئمر اط كبر يراي هوي يل ا
ٍ س ص  يل فن  با ناس ٍبمف  يلام ش  إلفس  فتاأ ولا   ش نئفانت إلا  ينلتانت م  اافي اٍم   يا ص  حا  كا يل 

ٍفب يلاش نر صا  ااانر ا ن اسغ صفاابي باول   ٍم يلال ا  ميل ا يلاشش  يلوأ ل  فعشال يلل  ص   ش   يلاشن
ٍيت ص  ول   ان  اع مفنا يل ششف غ  ان ن نهال يلفم غ  ٍبمف   م عنحا   ف ٍو يل ششفاف  ميل  حبئن حش  يلاعف

ٍبمأ يلا بل بنل اٍم         ٍبمأ يل ششفا  يلا ا ر ص  يلاماس يل  ٍاأ ص  يلاٍم يل  ٍي  يل   مول  ا
ٍبمأ بشا ان  بفط ل ن حا  ااميل ص  متاشس  ٍيا يل ششفاف  ل لعفط اٍم يلاماس يل  ٍحا يراي عن

ٍشغ مأ فةاا  حشاغ يللنل    يلاا يط مول  بن ةنو بشض يلتميبت يل    عنحا ص  إحنا س لانتافس يلا ا
ول  لط ف اٍ إأ بشا إتانح  يل  فاٍ ااط يلمكاا يلاوأ   تشباس يلشاماو إلا  يلانتا    اان ف تشاب يلاافا  

ٍو ميلا نبش  يلشاف   لبشمغ ول  يل ام   يلاع ا
 من الضوابط التي استحدثت ما يلي: 

ٍيا لنلفان صا  يل /1 ٍيا بار عا   اا ٍ فط إلا  ةااس اا ٍبامأ ااط اا ٍو  فناو حاا اامأا يل مافاس يل  ا ا
ٍناناع حاار اال  ٍ اب ب ٍعا   صف ٍو اششافس صا  ااي ٍبمأ ب فن ٍيعف  يلميلاو  ف م  صف ن يلاماس يل  يلا

ل  ففااٍ عاشم  يلاششاا  إلاا  يلعا   إلاا  ااان  ا  يل ةتاافت إلفاسغ   ار  ااان   لفاار صاا  ن نفا  يلااامأا
ٍبمأ ميث نافا  بنانح  غيثلعط  مي  انر يلاٍم يل 

ٍبمأ حنا يثةو /2 ٍيأ يلاماس يل  ٍفاٍ  ب ٍفاٍ يلاوأ ف ش ااا حشفاس هام    ٍكف  يلاشش  ا نفنت غ ص انط يل    
ٍباامأ ااا  يت  ٍعاا  ص اات   ل ااط اااط انتشااش يلتااميبت يلاافاااو ص ااا ة اااص لشاماااس يل  اااافٍ يلاا

ٍو يل مافس فلعب ل ن  ر يللعنب حنا يل فن  ب  مف  ياي  يلاشش     ناالت اط يع ان

ٍيا ةاالر ي /3 ٍيعاف  يلاش اااو متل ة ت  ا  ناش  لعافٍ يلا اٍ ٍيا يلا ٍو يل ششاف   بنل شانمط االلا ا إاي
ٍعاا  ميلاماااس  ٍو يلاا اي ٍو يل ششااف  غ مي  تاا  صاا    فااب   عااش  نعااة  انااس ل اار اااط إاي    تباال هااول يلة 

ٍبمأغ لف ا ط اط حاشف  يلا نبش  لاششافس  م حش  يايئ   لعب يلة ت  يلاششن  ميلمكم  غيل 
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ٍو يلامااااس يل ٍ  /4 ٍعااا   اااااف  اص اااٍ ةااانص ل فااان ٍي ااا لف  اااببااامأ لشاا ٍي لعاااب نااامذ  ساالل ن اااس يم ك
ٍو يل اااتمط يلانفااا  ااااط  ٍعااا  ل ااا   ااا ا ط إاي ٍو يلاا ٍتااا ن  ف لاااا  هاااوي يلااااص ٍ لااااى إاي ٍو ما يل فااان
ٍبمفااا   ٍيئاااس صااا   لعااافط يلشاشفااا  يل ششفافااا  يل  ٍبااامأ صااا  يايئاااس ميأعااا اناو ااااط ي ا نبشااا  يلامااااس يل 

ٍك  ب ن    ميل 

ٍج يلالشفااانا لعاااب كفاااا  انااا  اششاااطغ متااال يثعاااس يلةناااا  ل ااان ال /5 ا يلاششاااافط ايةااار مةااان
ٍاا ااسغ اااان فبشااا يلاماااس  ٍانا يلم فافاا  يلاة شااا  لعااب ا  تاافنا يلشااار مب ف ان اا  ااال يلااا
ٍمم يلاششافط  ٍيح  ص  ول  متل يأح بنٍ يلال   ل  ٍيٍ  ف ٍبمأ حط يلش ميئف  ص  ي ةنو يل  يل 

 يلةنا  يل    ل   ن ش   يم حااس   

ٍ   يلاششااافط صاا   ااالفي يل اا ناو  متاال /6 ٍه    يل ننمفاا يعااس اشفناا  لا اان م لافااا  فافاا  ية فاان
ٍباامأ حااط يل ةاابت صاا  يأة فاانٍغ صشااناو ااان فاا   ولاا  مص اانت  باماااب هااول يثعااس فب شااا يلاماااس يل 

ٍو ل مينفط  ٍ فط اط يلاششافط إاي  يا لنننا يلعمايط يل    لاا  ان و يلا ن

ٍفب /7 ٍيع  يم ص  بايف س يم حنا ن نف سغ  مآنف غ ي متل ة ت   ا ٍيا الااو ةالر يلشن  يلا ص  ص 
ٍفب   صاا  انلاا   ٍفل  اشفناا  اااط يلاششااافط ب فاا   ااا ٍبفط يم صاا  يعاا  ايم  اا لشاششااافط افااٍ يلاااا
ٍبامأ باان فا ش اس  اشافط ااط انانل  يل ششاف   فعانحا صا  متال  شا  يلةتات م نافاوهنغ يلامااس يل 

ٍكان  ٍيا  اشر انس  ٍيا مةب  أ فا ط  انم ل ص  هوي يلاتانٍ اط كا

ٍبامأ صا  /8 ٍ  يلاماس يل  ٍو صنحشا غ  ف ن ٍفب باام ٍياع يل اا ٍيا يم با مولا  بنة فانٍ نمحفا  يلالنتا
ٍب صششفنت   ٍيا يم يلانن ت يلشاشف  يل   فل نا ن يلا ا  يلن 

ٍيا يث نافافا  ل /9 ٍبمف  انبنت إل  اناب اال يلالنتا ٍيا يل  ٍ ف  ص  يلالنت عاب يلشار حش  يل 
 يل ةاانا يلاة شا   

ٍيا يل ششااف  بنلالشفاانا لشمكاامم حشاا   /10 ٍو يل ااتمط يلانفاا  بااامأا افاينفاا  بنل نعاافش ااال إاي   اام  إاي
ٍبمأ  ٍم حشف ن مف نبش ن يلاماس يل  ٍيا يل   ف   ياٍ  نافو عفٍ ة ت  يلا ٍ

ٍبااامأ من ااار يلاششاااافط ا /11 ٍ ااافي لششاااار بنل مافاااس يل  ٍيا  ةااا ص بنل  ٍج ) اااااف  يعااا ان يةااار مةااان
ٍك  ) ٍو   ((1يلالشفنا ) ان ص  يع ان

ٍك  ) /12 ٍو   ((2 متفي يعس ن ر يلاششافط ص    م اناار  ) ان ص  يع ان

ٍ في ل الفي يا لنط يل  ناو يل /13 ٍو   ننمف  متفي يعس يل  ص    م اناار   ) ان ص  يع ان
 (( 3ٍك  )
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة التربية والتعليم  –والية الخرطوم 

 الشئون الفنية  –للتعليم الثانوي اإلدارة العامة 

 استمارة ترشيح للعمل بالتوجيه التربوي للعام )                (

ٍو يل ااتم  ٍيا يلاعاا ةاا  لاااى إاي يلا شااااو  نط يلانفاا  صاا  اااانأا اناان  اات صفااان فشاا  بفاانط بنأعاا ان
ٍلش  يل ننمف  (: ٍتم   ا نر لمأفنا يلعمايط يلاة شا  )يلا  (1) بمأف  يلة

 ( توضح الترشيح للعمل بالتوجيه التربوي1استمارة رقم )

                                                 
(1)

 م.2009الشؤون الفنية، والية الخرطوم .  

 أوالً : بيان المرشح
 

 

 ..........................................................................: .رباعياً  سم/ اال1
 
 / تاريخ التعاقد ...............................3:............................/ تاريخ الميالد 2
 
 ...................................................: ...................... / الدرجة الحالية4
 
 : (  ( مدير مدرسة ) ) ( وكيل / سنوات الخدمة معلم )5
 /         ( عام جامعة : .....................   / بكالوريوس تربية / علوم تخصص )6
 ( عام جامعة : .....................     /    / ليسانس /بكالوريوس علوم تخصص )7

 (.  + دبلوم تربية عام )
 جامعة : ..................... /       ( عام    / ليسانس / بكالوريوس آداب تخصص )8

 (  + دبلوم تربية عام )
 / موقع العمل الحالي :.....................................................................9
 / المحلية : ..............................................................................10

 

  لمرشحثانياً : كفاية ا

 

 الدرجة التي تحصل عليها  الدرجة القصوى بيان الكفايات
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ٍو يلاااٍ:  ٍبف  ميل ششف غ يل ئمط يلانف  إاي ٍو يل  ٍتم غ م ي    مأف  يلة
 لحوظات :م
ٍيبش  صان صمش   1 ٍا  يل ٍ ي ص  يلا ٍت يط ف مط يلا   ف  
ٍبف  صمش يلاناش   2 ٍبف  يم ابشم    ٍفمس   ٍ ي لناال حش  ب نلم ٍت يط ف مط يلا    ف  

ٍ في اط ل  فلار حش    3 ٍانا 40أ ف ر   ٍا  اط ااامذ يلا   ا
ٍو يناااس أ فمااااا ا عااال ل متااافي       ٍيأ  ااار ااااط  بفاااٍ يلااااما فط  فاللااا  صااا  بفننااانا هاااول يأعااا ان

ٍ في يلاماس  ميلاعنحا يلان  بنلالشف  ماافٍ يل ششف  بنلالشف  إو فا شمط يه  يلائنا ص  حاشف   
ٍبمأ  ااان  اا  لااوم  شااا  )بنلالشفاا ( فاانا انمفاللاا  يفتاان الامافاا  يل  اااط يلاعاانحا يلاناا   يل 

 يلااش  ب شا  )يه  (  عبش ص   ي بٍ اط ول  ب  فٍغ صنط  نط كاا يأة انٍ صفا ط يط    

 توصية اللجنة

  
 ...........كبير موجهي المادة  :............ المساعد الفني  ............ مدير التعليم بالمحلية  : .

 :...................... االسم :......................... االسم :.............................االسم 
 التوقيع :......................... التوقيع :.........................:......................  التوقيع

 
 : ...................................................................... رأي المساعد الفني بالوالية 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................... 
....................................................................................................................

...................................................................................... 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................... 

..................................................................................................... 
 

 : ........................................................ رأي مدير اإلدارة العامة للمرحلة بالوالية
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

......................................... 
..................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 موالية الخرطوم // وزارة التربية والتعلي

 اإلدارة العامة للمرحلة الثانوية

 
 ( توضح أسس نقل المعلمين :/أ2استمارة رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٍو يلاااٍ:  ٍبف  ميل ششف غ يل ئمط يلانف  إاي ٍو يل  ٍتم غ م ي    2009 مأف  يلة

 

 

 ةــنيــون الفـئـالش
 

 

 التاريخ : .../..../...........م 

 

 

 أسـس النـــقــل 
 

 

 .عدم النقل إال في حالة عجز حقيقي  .1
 
 . توزيع الدرجات القيادية للمدارس .2
 
 . عدم نقل المعلم الذي تم نقله العام السابق إال إذ طلب ذلك لظروفه  .3
 
 . طلبات النقل من الريف حسب الفترة المحددة .4
 
 يتم تحريك المعلمين من المدارس النموذجية حسب األقدمية أو رأي اإلدارة في األداء. .5
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وزارة التربية والتعليم  –والية الخرطوم 

 اإلدارة العامة للمرحلة الثانوية

 (  نقل من محلية إلي محلية أخرى/ب2استمارة رقم )
 

 
 
 
 

1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٍو : يلاااٍ ٍبف  ميل ششف غ يل ئمط يلانف  إاي ٍو يل  ٍتم غ م ي    2009 مأف  يلة

                                                 
 

 

 نقل من محلية إلي محلية أخري
 

 

 .................. المحلية : .....................أسم المعلم :................. المادة ........
 

 نسبة لتقدير ظروف المعلم المعلمة:.................................................. مرفقة فال 
 

 .........................................مانع لدينا من نقله إلي محلية : ......................
 

 .......إلداري : ...............................................................أسم المساعد ا
 

 ...........التوقيع : .........................................................................
 

 ..............أسم المساعد الفني : ...........................................................
 

 ...............التوقيع : .....................................................................
 

 ...........مدير التعليم بالمحلية : ............................................................
 

 ................................................المحلية المنقول إليها : .......................
 

تقديرا ً لظروف المعلم / المعلمة وبعد موافقة المحلية التي يعمل بها ولحاجتنا إلي مادة تخصصه / 
 تخصصها نوافق علي النقل إلينا علي أن يوزع حسب اإلحتياج الميداني .

 

 ..............................................المساعد الفني : ................................
 

 ....................االسم : ..................................................................
 

 التوقيع : .....................................................................................
 

  لمحليةمدير التعليم با
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 والية الخرطوم // وزارة التربية والتعليم

 

 اإلدارة العامة للمرحلة الثانوية

 ( توضح أسس ترشيح المعلمين للتصحيح3استمارة رقم )
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍو يلاااٍ:  ٍتم إاي   يل ئمط يلانف  مأف  يلة

 ةــنيــون الفـئـالش
 

 /...........م التاريخ : .../....

 

 أسس ترشيح المعلمين للتصحيح
 

 

% مددن  10تحديددد نسددبة مددن المددوجهين حسددب عدددد المعلمددين المر ددحين مددن ال ددعب  .1
 الموجهين للتر يح حسب الكوته من االمتحانات .

 

 س الصف الثالث .تعامل إدارات المدارس معاملة المعلمين في التصحيح إذا كانت تدر   .2
 

د ذات الفرص المحدودة يتم تر يح موجهين وفي حالة م اركتهم فدي العدام بالنسبة للموا .3
 السابق ير ح معلمون فقط .

 

التركيز في التر يح علدي معلمدي الريدف مدع مراعداة  دروط االمتحاندات الخاصدة فيمدا  .4
 يختص بتدريس الصف الثالث .
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  ( ) بطاقة تقويم المعلم (5استمارة رقم )

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َنبئُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفيُ )َوُقِل 

 صدق اهلل العظيم 
 جمهورية السودان

 ديوان شئون الخدمة
 

  3قويم أداء و م ت أ / د ش خ / ت          سري للغاية 
 

 بطاقة تقويم المعلم
 

 اإلدارة التعليمية : ........................................................................................
 المؤسسة التعليمية : .....................................................................................

 تقويم : من ............................................ إلي : .....................................فترة ال
 

 القسم األول : معلومات عن المعلم المقيم 
 : بيانات أساسيةأوالً  : 

 .................../ اإلسم :................................................................................1
 / تاريخ الميالد : ...........................................................................................2
 / تاريخ اإللتحاق بالخدمة : ................................................................................3
 ة : ......................................................................................./  عنوان الوظيف4
 الدرجة : ........................................................................................... /5
 ............................................اللغات التي يجيدها : ................................... / 6

 ثانياً  النمو األكاديمي 
 المؤهالت العملية عند اإللتحاق بالخدمة : /1
 الدورات التدريبية أثناء الخدمة ...................................................................... /2
 .................................................................المؤهالت العلمية اثناء الخدمة : ... /3
 

 القسم الثاني : عناصر تقويم األداء 
 : الخبرة في التدريسأواًل : 

 الرقم المناسب        طريقة التدريس (1)
مـــاهر إلـــى حـــد  ماهر فائق المهارة

 ما
   ضعيف المهارة

4 3 2 1  
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 الرقم المناسب        أهداف الدرس (2)
   غامضة ناقصة متداخلة واضحة

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب       وسائل اإليضاح التعليمية (3)
مناســــــــــــــــــــــــــبة 
ومرتبطـــــــــــــــــــــــة 

 بالدروس

ــرتبط  تتناسب غالباً  تتناســب وت
 أحياناً 

ــرتبط  تتناســب وت
 نادراً 

  

4 3 2 1  
  

 ثانيًا الخبرة بالمادة الدراسية
 الرقم المناسب      الدراسية الدقة في تناول المادة (1)

   غير دقيق دقيق نوعًا ما دقيق دقيق جداً 
4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب     اإلحاطة والشمول في تناول المادة الدراسية (2)
   ضحل قليل التحصيل ملم إلى حٍد ما إلمامه كبير

4 3 2 1  
  

 ناسبالرقم الم      متابعة ما جد عن المادة الدراسية (3)
ــل  ــى ك ــع عل مطل

 حديث
ــــــــع علــــــــى  مطل

 بعض الحديث
   ال يطلع قليل اإلطالع

4 3 2 1  
 المهارة في ربط المادة التي يدرسها بحياة التالميذ اليومية (4) 

 الرقم المناسب       والمواد الدراسية األخرى 
   دون الوسط وسط في الربط يجيد الربط ماهر في الربط

4 3 2 1  
  

 األعمال الفنية التنظيميةثالثًا: 
ٍمس (1)  الرقم المناسب        لتفٍ يلا

   يحضر نادراً  يحضر أحياناً  يحضر غالباً  يحضر دائماً 
  صفر 2 3 4
 
 الرقم المناسب       تصحيح كراسات التالميذ (2)

   يصحح نادراً  يصحح أحيانًا  يصحح غالباً  يصحح دائماً 
  صفر 2 3 4
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 الرقم المناسب       تحاناتتصحيح االم (3)
   يصحح نادراً  يصحح أحياناً  يصحح غالباً  يصحح دائماً 

  صفر 2 3 4
 
 الرقم المناسب       أعمال إدارية أخرى (4)

   ال يحب التعاون يتعاون أحياناً  يتعاون غالباً  يتعاون دائماً 
  صفر 2 3 4
  

 رابعًا: النظام والسلطة في حجرة الدراسة
 الرقم المناسب      يقة المعلم في حفظ النظامطر  (1)

ــــــــي  وسط في تناوله طريقة جيدة طريقة ممتازة ضــــــــعيف ف
 تناوله

  

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب       استخدام أساليب الثواب  (2)
ممتــــــــــاز فــــــــــي 

 استخدامه
وســـــــــــط فـــــــــــي  طريقة جيدة

 االستخدام
ــــــــي  ضــــــــعيف ف

 استخدامه
  

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب       ستخدام أساليب العقابا (3)
أســــاليب هادفــــة 

 دائماً 
نـــادرًا مـــا تكـــون  هادفة أحياناً  ص\هادفة غالبا

 هادفة
  

4 3 2 1  
  

 خامساً: في العالقات اإلنسانية

 الرقم المناسب      تنظيم جماعات العمل اليومي (1)
   ضعيف يحسن التنظيم جيد متمكن

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب    يم العالقات االجتماعية داخل الفصل أو خارجهتنظ (2)
   ضعيف يحسن التنظيم جيد منظم ممتاز

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب    االهتمام بتنمية التفكير العلمي واإلبتكاري في التالميذ (3)
   ضئيل االهتمام يهتم أحياناً  يهتم غالباً  دائم االهتمام

4 3 2 1  
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 الرقم المناسب      االهتمام بالفروق الفردية بين التالميذ (4)
   ضئيل االهتمام يهتم أحياناً  يهتم غالباً  كبير االهتمام

4 3 2 1  
  

 سادساً: النشاط المدرسي واالتصال بالمجتمع

 الرقم المناسب      اإلسهام في النشاط المدرسي (1)
   در اإلسهامنا يهتم أحياناً  يهتم غالباً  وافر النشاط

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب      المشاركة في نشاط المجتمع المحلي (2)
   نادر المشاركة يشارك أحياناً  يشارك غالباً  يشارك دائماً 

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب     المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين (3)
يميـــــــــــل إلـــــــــــى  يشارك دائماً 

 المشاركة غالباً 
عـــــــزوف عــــــــن  اناً يشارك أحي

 المشاركة
  

4 3 2 1  
  

 سابعاً: تمثيل قيم المجتمع

 الرقم المناسب   سلوك المعلم داخل الفصل وخارجه ومدى تمسكه بالقيم الدينية (1)
ــــــــر  سلوك وسط سلوك طيب قدوة حسنة ســــــــلوك غي

 مقبول
  

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب   التدريساالهتمام بتأكيد القيم الدينية واالجتماعية الفاضلة في  (2)
   ال يهتم يهتم أحياناً  يهتم غالباً  دائم االهتمام

4 3 2 1  
  

 الرقم المناسب     االهتمام بمشكالت المجتمع في التدريس (3)
   ال يهتم يهتم أحياناً  يهتم غالباً  دائم االهتمام

4 3 2 1  
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 )أن ترشيد األداء ليس في النظم والقوانين فحسب، وإنما في قلوب الناس وضماورهم(.

 
 تدريب الموجه التربوي:

ٍي           ٍكفاا  يايئااس مي  اا ٍفب ل  ٍباامأ ا شااس ا اار يأ ا ناا  آةااٍ فل اانج لش ااا ٍم  يلاماااس يل  وي ااس بنلاشاان
ٍفب اعاا اٍ فا     ل نااس فل اانج صاا  يلا اان  يثمر إلاا ٍل يل ااماف   انااس اااط يلامي باا  ميأب  اانٍ لش فاان  باا ااا م

ٍا يل ام  يلاوأ   يلاشنر  ٍو  ة شام لعاب ا  تافنا يللانر  شاار اافش ان لةشاش يلاا ٍفب ي ا نر   فا لش ا
ٍل بع مل      فا نس كفناو اف

ٍيا بشااض يل           ٍٍم يلمكااا تاا ٍمم بااا ٍو نعااب  ل  فااٍ يل اا ٍيا صاا  يلاا اشاانا  صاا  نااميح   فاا ففاا
ميل تششاانا يل اا    تشااب نمحاان  غيلالفتاا  ب اان غ منعااب  ل  ااٍم بشااض يللنااانا يلاافاااو صاا  يلاا اشاانا

ياابي  مااس يل مافاس إفاانا يللشامر ل ان   ش ن ميلشاار حشااافاي اط يلعشم  صا   فافا  يل شناار اال ا ان 
ٍااا  ٍبامأ صا  ااانر يل ششاف  ف ٍبامأ صاا  ويا   إلا يل   شاافر يلعاشم  يفانبفان صاا  اٍم يلاششا  يل ششفاا  ميل 
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ٍي ااال نمحفاا  يلا ش اا  يلاافاااغ يلمكااا ٍي اااط ا ش اا  ص اات إلاا   غميلااوأ ف تاانبش   فاا لفااث   فااٍ متااشس   فاا
ٍبااامأ  بشااان  ٍو يل مافاااس يل  ٍيا صااا  اعاااف ٍاااا  حنلفااا  صااا  حاشفااا  يلااا شش    ااااط  ااا    نبشاااا يل  ففااا ٍ  با ا ااان

ميل  ففٍ ميل لمر يأا انح  يلا  نبل غ لفث عاناهن  ار اان هام اافاا صا  انن ات ن  لا  تفنا يلشاٍ
ٍيلار ا شاااو صا  عابفر يل فان  بنلااٍم حشفاس فا اط يط نعاش   غمتبفش    مفن ن ٍبامأ ااٍ با   بانط يل مافاس يل 

ااااط ةاااالر حاشفااا   ن تااا  اا اشااا يلاااوأ عفعااانحا صااا   غيلاشااانر صااا  ةشاااش مبنااان  يلاششااا  يلاافااا  يل ااام 
   صنحش     ششفاف

ٍبامأ إط فةتال ثناميذ ل          ٍبامأ ل افان غ ملاوي مااب حشا  يلامااس يل  ٍفب يلاماس يل   ا يابي  ا
ٍل  ناال ٍفب يلاع اٍ ل   ف ا ط اط يل فن  بام  مينان  يلا ن  يلام ش  إلفس    غاة شا  اط يل ا

ٍمم غ مان        ٍباامأ يلاشاا ٍا يثعاا نو يلتفااب الاااا يلب اافٍ يلةبفااٍ يل  ٍبفاا  يلشاشفاا  باناشاا  يم عااش يل 
ٍ    –يلعمايط يلاا مل   ٍبمأ :  ي ا ٍفب يلاماس يل  ٍانط غ ص  ا نبش  اشس صفان ف ششش ب ا  ا

ٍلشاا  يل ششااف  يث        ٍباامأ اااط ا ٍفب يلاماااس يل  ٍلشاا  يل ششااف  يل ااننمأ إو يط " فة شاام  ااا عنعاا  إلاا  ا
ٍفاااش يلالااااششاا  يل ششاااف   ٍس حاااط ت ٍيعاااف  ٍم يااان اششااا  ينيثعنعااا  فااا ٍس يلااااناو يلا ٍلشااا  يل ننمفاا  صفاااا لا

ٍفب ةنا      يلانااش  غ صش ر ان ان  فاف   ا
ٍفب  ااال          ٍي  اا ٍفاش إكناا  م ٍبامأ حاط ت ٍفب يلامااس يل  ٍيف  مبماس حان  غ إوي اان  ا    اا ص  

ٍه  حشا  يعاس ٍبمففط يلوفط  ا  ية فان ٍ    غ ميلاما فط يل  ٍبفط غ حش  كش    مكش  ةب ٍبمفا   ان بفط يلاا  
ٍبفط صعاامم عااشفا  غ   ٍا يثعاا نو يلتفااب   ف ا ناامي اااط يأعاا اناو يل ااامى اااان ف ش منااس اااط يلاااا ميعاا ت
ٍبمفا  فااب  .في أي الجوانب يتم تدريب هؤالء الموجهين التربويين ؟ غا عانئال هننلا   ميباا  

ٍيش حار  ٍبمففط ص    ر يم ٍفب يلاما فط يل     تاط : يط  تةو ص  يأح بنٍ حنا يل فن  ب ا
ٍلشاا  يل اا  فن ااا  يل  1 ٍلشفاا  )يلا ٍبمفاا  يلشنلافاا  ميلعااماينف  ميلا ٍكاا  حااار   ششااش بنثهااايم يل   اان فم

ٍبمأ (   يلاماس يل 
ٍيلر يل ششفاف  يلاة شا      2 ٍك  حار   ششش بنلاننهع باا  حنا  ماننهع يلا  م
ٍك  حار  ة  3 ٍبمف    بص  م ٍيا يل   نلا ن
ٍيا اشعنا لشاننك     4 ٍي يل ششفاف    إص  ي نن  إكنا  يلم
ٍفس يلاة شا  م  مفا ن     5 ٍك  حار حط يعنلفب يل ا  م
ٍش يع ةايا ن م اافا ن     6 ٍك  حار حط يلمعنئر يل ششفاف    ار ت  م
ٍب يلششاف  ص  يلاشنار م فاف   تبف  ن     7 ٍك  حار حط يل ان  م
ٍبف  باا  ن ل   يل   8 ٍيا يلش   يلش ٍك  حار حط ا ن ٍفس يلاش ااو   م  ا
ٍباامف  9 ٍبفط لشمكاامم حشاا  ااااى يعاا اناو يلاااما فط يل  فط اااط يلا نبشاا  يلاااناو يلاشنلاا  اااط كباار يلاااا

ٍفبف  ٍي يل ششفاف  يل ا   يلم
ٍ  ن  .10 اي  يللاص يلنامواف  ميعنلفب إحاياهن مي 
ٍبمأ   11   يل  مف  يل 
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ٍفبفاا  لشلااام   12 ٍي يل ششفافاا  يل ا ٍ اا  اااط يلاام ٍعاافخ   اامف  حااار  اار م ر حشاا  ن اانئع  عاانحا صاا   
ٍبمفمط  ٍفب ")م تمفٍ ان  ش نل يلاما مط يل     (1اط  ا

ٍبامففط ٍفبف  يل  شفاف  اافاو مصشنل  إوي ان ننلا يه اان  يلاعائملفط يل  ٍش يل ا  غ ش بٍ ا ر هول يلت
ٍح  ثحايا افٍ ٍفب يلانع  ميلا عن ٍا  ين ن أ  ا  بلنا  يل ا كشفش  اط  مننلا يلاح  يلاناأ يلاننعب 

ٍأ لششاشف  يل ششفاف     ٍمط يلشاما يلا  ٍبمففط يلوفط فش ب  يلاما فط يل 
 :  من التدريب نذكر منها في تطبيق مثل هذا النمطهنالك بعض المآخذ 

ٍبفط افٍ اتهشفط يم اة افط /1 ٍبفط اش   يلاا ٍفب  يم اا    ص  اانر يلشار يل ا
ٍفب حش  كايا  يلاششافط /2 ٍبمففط  يأح انا ص  يل ا ٍففط يل  ٍبفط اا ش   ما ارميراي يلالشفافط  يلااا

ٍفنتف  بشا  ٍش يل  يح  يل    ص  يلا
ٍافط    /3 ٍبفط ا ا  حا  ماما اا
ٍج يلبالايع  شا   /4 ٍفب اط ةن ٍي   ا     حنلف   اي  ةب

ٍى اط          ٍفب يها نهننل  ينميذ ية ٍل عانب يل ا ٍا و ا ٍفب يلاوي   غ  اان م  ن حش  يرتالش هام يل اا
ٍي اااس يلااحاااا  بنلمعااانئت يل ششفافااا   ٍي اااس مكا ٍبااامأ  اااانل ناعاااس اعااا ةاان ةب غ يلاااوأ ف ااام  باااس يلامااااس يل 

ٍو ب اااٍ  اانم   يااابلاميل اا   غيلاة شااا  ٍفب  ا اامص مصاا  ا ناانمر يلاافاال   اااط ةااالر هااوي يلناامذ اااط يل ااا
ٍباامأ حشاا   لعاافط اعاا ميل يث اانافا  ميلاناا  ميل  اانص  اااط يااار  انف اا ٍبمفاا  يلوي فاا  فشااار يلاماااس يل  س يل 

ٍف   يلا ش   انل اششافس    ٍل يلم فا  بنلت  ميل    ا نس اط يل فن  بام
 تربوي؟هل أنت موجه 

ٍبامأ    ميأا اانح            فانئ ان ل  ان يلا نا  ميث انافا  ميل  هننل  حاو ي فن  فااب يلشاار ب ان مي 
ٍفاانا يلشاشفاا  يل ششفافاا  ميل  ااا  ب اان ةتاامي ٍش امي ااب ميل اا   اانش س حشاا  اا ا ل ف اا  نلاام اعاا  بر ا اا

ٍبمفاان صاانحال أبااا لاا  اااط يل  فااا ميل اعاا  باااانا مةااانئص  لششاانل  اااط لملناان   ل اا    اامط اما اان  
ٍم يلا اط مها  ا نا  يل ششاف    إط ا ار هاول يلةاانئص كار  يط  ٍ اي   مب ا ن  اط ي ا  اشش  يهال أ

ٍن  إل  ا نا  يل ششاف   شاا  غنف  ااهن ص  اا  ط آةٍ ثأ ا ن  ا ان تمك  ن يلامينب يرنعن ص   بنلا ن
ٍ با  ايئاان    ش باٍ ا نا  يل ششاف  يلااااٍ يلا ال يلااي  ئ  يلشتان  يلانااب ل ار يلاا  نافطيثكر ميثان  ا

ٍهاان اااط يلا ااط يل اا  ياش  اان حشاا ٍمصاا  ماف ٍ اا  يلاش ٍمب يلا ناا  يلا مي ٍمم   صاا   اا   تاا يلاا اشاانا  اا
ٍك  )يللاي   ميل تمفٍ غ ثن ن ا ن  يثنبف ٍعر ص   ايئان    ر يل  (   1ن  ميل

ٍا هنن بشتن اط يلنانوج           ٍاا اعب ن ص  االنا هوي يل  نب يم إل  اننب يلةانئص يل   م
ٍبامأ ااط ةاالر يلا ان  يلام ملا  لاس صا  ل ار  ٍي بنلاٍم يل بفاٍ يلاوأ ف ام  باس يلامااس يل  يل    مل  لش ن

ٍبف    :يل ششف  ميل 

                                                 
 م.2009جامعة السودان المفتوحة،مقابلة –.الطيب محمد البشير،منسق التربية العملية 1



 

 46 

  
 
 

                                  
 
 

                   
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

تعال  :أخي المعلم

  .رنجلس ونتفا ك
أخي المعلم : 

معرفتك لطالبك 

 .كنز ثمين

 
ترقية األداء تقود إلي ترقية 

 .المهنة

 

أخي الموجه التربوي كن 
مثقفًا فطناً  متطلعا 
 .تعطي المهنة حقها

 

( فكن 1أنت رقم ) 

 .قاودا ً

 المعرفة + الخبرة + اإلخالص

 

 زادك في مهامك التربوية

 

 ال تهمل أي حاسة 

 من حواسك أثناء 

 تأدية عملك. 

1 2 

3 

 

 أخي المعلم :

 قّوم نفسك 

 أوالً .

4 

5 

6 7 

8 
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  .لم أمانة في عنقكالمع

 .أوفي األمانة حقها

مدددا المطلدددوب مددددن 

اآلبددددددداء وأوليددددددداء 

األمددددددددددور لدددددددددددفع 

العمليددددة التعليميددددة 

 ؟والتربوية 

أعمل علي كسب 

 .االحترام من اآلخرين

أبتعد عن الحقد 

والحسد والظلم في 

 .لمعلميك كتقويم

  أنت صاحب رسالة فأعط  

 .حقهاالرسالة 

باعد بينك وبين 

الماديات فعملك 

إنساني في 

 .المقام األول

 

 .تذليلها ىالصعوبات وأعمل عل تحدّ 

 

 ابتسم في وجه 

كدددددددن المعلدددددددم و

 سمحا ولطيفا 

 معـــه.      

 

          

 قّوم عالقتك 

 بمعلميك.

متابعتك لمعلميك واجب 

 شخصي.

قوي صلتك بالمجتمع 

من خالل معلميك 

 وطالبك.

9 10 

11 12 13 

14 15 

16 17 18 

19 
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ٍي ٍ  اان  فا نا  ح فا أ يل ان ٍم ميثهاايم ميلااانا ميلاافا يا يل ا     يعا ةالص يلشباٍ ميلاشاان
ٍبمأ ص  اميةش  :  ن لشمامر إل  يرانب  حط يلعتيرماط    فا نس  لشفر ن نئا غ  ةاف  يلاماس يل 

 هل هو موجه تربوي ؟
          
ٍبامأ يل  فاٍ صا  عانل  يلشاار يل        ٍفب يلامااس يل  ٍبمفان ميا انحفافمصٍ  ا ٍبامأ انافان م ششفافان م   نغ 

ٍباامأ  ٍفب يلاماااس يل  ٍا بشتاان اااط ناامي ع  ااا ٍا  اان   صفااان فشاا  ناام ٍبمفاا  ب مف ااما إلاا  إاااالح يلشاشفاا  يل 
 يأفانبف  : 

 

العالقات اإلنسانية مقود فعال في تحقي  

 .الطموحات التربوية

 نفسك .... نفسك ... نفسك.... أرض عنها

 وأنت تقوم بأداء مهامك. 

ندام الجيد يوحي اله

 .بالسلوك التربوي القويم

 مدير المدرسة موجه مقيم

 .تعاون معهف

 

 

ل قبل اتخاذ همت

 .القرار

 
 

تقارير التقويم هي خاتمة المطاف في مهام 

 .الموجه التربوي

20 21 

22 

23 24 

25 
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ٍبمفا   1   يلا اما  ار مولا  بباور غ  شفر يل  انلفم يلانافا  يل ا   نااش صا   اشفار م تامفٍ يلشاشفا  يل 
ٍفبن يل ااا   ة ااااٍ يرناااانش صااا ٍبن  اااا ٍبااامأ ااااا ٍو إوي اااان  ااانط يلامااااس يل    يمااااس اشفنااا  الاااام

ٍفبااس غ  غااالفلن ٍبمفاا  يل اا   ش نهاان ي ناان   ا ٍم يل  ٍو صاا  يأعاا اناو اااط يلاشاان ف اامال أااا ال  يل ااا
ٍعااا    ااا ٍ  ااي ٍه  ل ااا ٍفبن اانحفااان ااااط افاااٍ يط فتااات ٍفب يلاششاااافط  اااا  اااابي ص غط ف ااام  ب اااا

ٍو بشااا  إا ننفاا  يل نعاافش  ٍفط إط ماااامي  يم باعاانحاو يلاششاا  لاااا    اانا ااال  االئ اا  يآلةاا
ٍت   ٍت  يل نعااافا مي ااا ٍفب ناعاااس وي فااان مولااا  بنعااا ةاي  معااانئت يل  نملمافااان يلا نلااا     ااا ب اااا

ٍهن      يلافافم ماف
ٍم   2 ٍي  اششافااس بنلاشاان ٍباامأ صاا  إ اا ٍفبفاا  لشاششااافط باعاانها  يلاماااس يل  ٍيا يل ا   شفاار حاااا يلااام

ٍبمف  يلاة   شا    ميثن ت  يل 
ٍبمأ ص  ةشش اشش  ا شنمط  ميش أ  عنب  ر ان هم اافا صف  فةص لفن اس   3 فعنحا يلاماس يل 

ٍينااس صاا  ل اار يل ششااف  افااانن ف اعاا  بااس تفشاا  لفن ااس  يلا نفاا  غ إو فااابي يل شاانمط بفنااس مباافط يك
 يلشاشف    

ٍفب م لن   هاٍ يلمكا ص  ان أ فافا     4    شفر يلمكا يلاع ةا  ص  يل ا
ٍفاااا   5 ٍب فشاااار حشااا  يأة فااانٍ يلعاااشف  لشاششااا  يلاااوأ ف ٍبااامأ يلا اااا ٍفباااسغيلامااااس يل  باميااااانا   ا

ٍفب     الااو غ    فتاط صنحشف  يل ا
ٍباامأ  6 ٍفبن عااشفانت  بيلااااٍ   يلاتهاار م فعاانحا يلاماااس يل  ٍفب مااان   ااا صاا  إكناانذ يلاششاا  بانئاااو يل ااا

 عفانفس انس   
ٍب فا ر يل   7 ٍبمأ يلاا        امو يللعن  ميلا ر يلوأ فل وأ بسيلاماس يل 
ٍباامأ يلااااٍ    8 ٍفب يلاششااافط حشاا  يعاا ةاي  يل  نفاانا يل ششفافاا  يللاف اا  فعاانحا يلاماااس يل  ب صاا   ااا

ٍي  ٍفب اط افٍ يللنا  إل  يع  اي  ةب ٍج    يل ا  اط يلايةر يم يلةن
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 ثالثل الـالفص
 نشـاطــات توجيهيـه

 أواًل : 
 :دارس الثانوية الحكوميةالتوجيه التربوي في الم

ٍو       ٍس يل ننمفاا  يلل مافاا  يعاانس يلشاشفاا  يل ششفافاا  يلافاااو يلا تاام ٍباامأ صاا  يلااااي  غفش باٍ يل مافااس يل 
ٍااا  صاا  انفن  اان إلاا غويا يثهااايم يلميتاال  يلبناان و ةشااش يلاااميتط يلا  اام مولاا  اااط ةااالر   يل اا   

ٍاع     يلشتن  ميثاي  يلااف  يلاب
ٍبفا  با لإل           ٍو يل ششف  ميل  ٍو اشل  ص  اعف ٍم ٍبمأ ت ٍيا يل ششفاف  يلا شنكب  يط يل مافس يل   غاي
ٍأ يلةاانص ولاا  ي    مبناان  حشاا ٍيا انااااش  ل اان يهااايص ن مهف ش اان يراي ٍاا لااس إاي ٍل  ااان صاا يه اااا ب تاامف

 م اشفر يايئس   
ٍباامأ يلافااااين  ل ا نااس ااااط ي          ٍو ةتااا  لشااار يلامااااس يل  يلمااااس   ل فاان  با نااااس حشاامتااشا يراي
ٍيا الاااااو  غيث ااار ٍفن يم ةاااالر ص اا ٍا لاااس يلاشفناانا يلال ااا  لاااول  غ اااط بفن اان يلشنئاااا يلااانل   اا  ممصاا

ٍيع  ٍو يل ننف  اط يلشن  يلا ٍو يثمل  ميلا  ٍو يلانفا  غيل ا   غ نلا  لعاب يلعفنعا  يلانلفا  يلا بشا  لااى يراي
ٍو يل  ٍميصااهن    صا  بشاض يللانأا  امصٍ يرا  لار حش  يل  يان  ن يلانلف  اط إاي ٍو ششف  ل من ن يلاا  ي

ٍبمأ معفش  ن ر  ٍفام   مها  يلانف  لشاماس يل  ٍس يل ٍصفا  يل ا   عاا  باااي ٍس يلت ثاي  ا ناس صا  يلاااي
ٍج   تف   ب   يلامياالا يلشنا  بنلمأف  ا ر ٍفم يلانمب  لاافنا  ي  :يلاننتش يل     ل ةن ٍاانط  يل ا

ٍتم   ٍفم يل انل  لاافن  ماافن  يلة ٍأ م  ي ميل ٍتم  بلا ٍانط ماافن  يلة ٍش ا ٍك  لالشفا   ا ٍفام يل ا يل
ٍس انت ااا يلنفااار غ  ٍو حشااا يلن ااار شاااار معااانئر   يلشفشاااامط مي  تااامي بااانط ميلشعااافالا اااااي ن ااار   يلااااو م

ٍباامففط اااط ا ن ااب يل ششااف  بنلالشفاانا إلاا ٍفافاا  صاا   اا ر  يلاااما فط يل  ٍس يل ااامحاانا اااط   شاا  يلااااي
ٍباامففط يلاااما  فنباان صاا  يفاان  اشفناا  فط يل  ٍيعااف  غ وهنباان مي  اااط ومأ يل ةاااانا يلاة شااا  صاا  يلاااميا يلا

ٍو يلانفااا  يفتااان لشامااااس  ٍااااا  ةناااا  باااول      اااا  يراي ميمكااانا اششماااا  لااااى يلاافااال غمولااا  تااااط ب
ٍبمأ ٍبمأ مكش  غ ا   اط يلاشفننا غيل      لبٍ انم اص ٍ ل عافر يلاششمانا يلةنا  بنل مافس يل 
ٍبامأ يم لششاشفا  يل ماف فا    ار أ ط  يأ           ٍكا  إلا  يلاعا مى  ان ف ا  اط اشفنانا لشامااس يل  ف

ٍبمأ ٍصفل يلوأ ف ا ل بس يلاماس يل  ٍمم يأك ااناف  يلاشلا  غيل  يل ا  فشف ا نغ ميلا نن  يأا انحفا  ميل ا
ٍو يل ششفاف  مصا  ن اٍ يلاششا  ص    ش بٍ اشفننا ا ميتش  اط ما   ن ٍ يلاماس ناعس مص  ن ٍ يراي

ٍو ين  انٍ ا ش ا  غ ٍبامأ بشاا ص ا  من ٍ يلاا ال باا  حناا    إط يلشنئاا يلااناأ يلاوأ ف عاشاس يلامااس يل 
  نااس فعاا ااأ يلشتاان  ان عااٍ يلةاانتٍ غ فعاانر ةالل اان حااط يعاابنب يل اا ةفٍ غ مف ال اا  يلعااتير إوي ااان 

ص م  غٍبمأ أ فلعب  لا كنئا  يلشناشفط يلشناففط  إط يلاماس يل  ياالت  يلاا أ عش  ول  يلشنئا افٍ 
ٍصاا  غلاافس حااناال ملعااب ٍا يلاش ٍكاا  ميح اا  ااامي ٍانا يلششفاان اااط  غباار هاام كاانامس فلااار ي مف اا ر يلااا

ٍعر  ان يعشانن    غيلشار يلم فا   ص م ص  يلا ن  يثمر فا  ط ا ن  يثنبفن  ميل
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ٍباامأ ا اان  اعاافا  ويا كااف  حنلفاا         ٍى صاا  اااانأا ة  غلشاماااس يل   شاام حااط اش اا  يلا اان  يثةاا
ٍى ٍاي صا   غية ٍيس يلا ٍكا  ب ان ااط لفاث ين ان  افٍ ااانر يل ششاف  غ لاوي إوي لا   يرفاان  ل شا  يلا ان  ميل 

ٍيعخ غ ماب يط غيلشاشف  يل ششفاف  ٍ  يل ششفا  يل ٍبامأ ميل    ش بٍ يعنعن لش   ف مط يأه ان  بنل مافاس يل 
ٍبمفاا  ةنااا  مولاا  ب فاا  يلمااامر إلاا يل ااام يثمر يلااوأ ف ااااٍ كنئااا   ششااف    يأه انااانا يلشنااا  ميل 

 يصتر غ بس  لر  ر يلا  الا يل   كا  ميا نن  اا ال ننا  ا تشل   
ميلااا مةاعاا  اااط )غ  %(5غ1حشااا  صاانط يلنعااب  يلاةاااا  لش ششااف  أ   ااانم  )  بااان نااان إلاا       

ٍو صاا  يلانئاا  اااط يلاااةر يل ااما  ٍى اةاااا  غ مهاا  نعااب  تااشفا (ح اا ٍنااا بنعااب يةاا   ااااي إوي ااان كم
 % )ةاعفط ص  يلانئ  ( اط يلاةر يل ما    50لبشض يلا نا كا  ار إل  ي  ٍ اط  

ٍ بااا           ٍمعااافن )يأ لااانا يلعااامصف   يلعااانبش( ا ٍط يلانتااا  يتش اااا  ٍو يلةاعااافننا ااااط يل ااا صااا  ص ااا
ٍأ   صتنئف  حش ٍاار صتان  غ لشاتاكاا ن ن إنعنط ) فم ٍفط ( غ  ا مر  ٍا نك ااان ي ا ٍ لاف ا   غن  يلةان

ٍف فااا ئم يلاعااا ٍمعااافن هااا  يلانااانصس يل  شفااااأ صااا  هاااوي  غلفط يلعفنعاااففط صااا  يلمأفااانا يلا لااااو يثا ب ااامط 
ٍف اانط إلاا غيلاااانر ٍي    مااار يثا ٍمعاافن  ننااا اافاا و مي  ااٍ  تاام ٍبمفاا  يلاشااامر ب اان صاا   يط يلاناانهع يل 

ٍيلار اامط  ناط  ش  يلاشامر ب ن ص  يلمأفنا يلا لاو   صان  انط  ٍف ا  يل ٍئفس يثا اأ إأ يط فاااط يلا
ٍيس   محش غب شافر م  ففٍ ص  يلاننهع يل ششفاف  يل    ننا عنئاو ص  لفن ن ص  يلمأفنا يلا لاو أننا

ٍهاان ا ااما يلشاشفاا   ٍباامأ يلنااافب يث بااٍ اااط يل شااافر ميل  ففااٍ بنح بن ٍو يل مافااس يل  هااوي يل  ففااٍ  اانط راي
 يل ششفاف    

ٍونالاا       ٍاا لااس اف ينفاانا  بفاا ٍف فاا  غ بشااا  تبفااش ن اان   ششفااا  ال اا  يصاا   غا يلمأفاانا يلا لاااو يثا
 اط يلمامر م انم  ان مار إلفس يلعمصفا ص  حشم  يلاتن   

ٍاا  انلف فن لص  ام        ٍبشافط 40اف ينف  ةناا  بانل ششف  مااشا إلا   يص نلانئا  (  ااط يلااةر ب% )ي
ٍي   متال  ششفاا    يل ششف  غيلماامر إلا  هول يلنعب  يلشنلف  ص  يرنانش حشيل ما     نط يل ام اط م

  ن   اشنلانا اافل ا ن ر يلاا ال يم اش    يصتر فشار حش
ٍباامففط  اامصفٍ يلشننفاا  يل ناشاا  ميثنااانش يلاش بااٍ حشاائم يلاعاا  ص ااا يااابي ل يااان حشاا سحشفاا          لفط يل 

ٍيا مملاااايا ٍبااامأ  ااا  فاااابي  إاي ٍو إلااا  يلامااااس  نحشفااا ي  اااٍ صيل مافاااس يل     اااان فااااب يط    فاااٍ يلن ااا
ٍل ٍف ااا  ية فااان ٍبااامأ باااا ي  ااااط ت ٍفب يلاعااا اٍ ما نبشااا  ياي   غيل  ٍلشااا    مفااااس باااان صااا  ولااا  يل اااا مل ااا  ا

 يلاماس لا ناس يلاعن    
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 كيفية اختيار الموجه التربوي : 
ٍتاام   اانط ف مكاام حشاا        ٍباامأ صاا  مأفاا  يلة ٍااا   ية فاانٍ يلاماااس يل  يلم فافاا  يل اا  ف اا ش ن غ  يلا

ٍبامففط ٍيبش  ه  يللا يثانا  صا   شفافط يلااما فط يل  ٍا  يل ملافس هنان  اشفانٍ  انهٍ آةاٍ  غص ننا يلا
ٍيا يل شفاافط غ ا اار يأعاا شايا يل ةااا  ميلناعاا  ٍيا  غفا ااط يط فمتاال صاا  يح باان مااان ف ا اال بااس اااط كااا

ٍيا ي نافافاا  مصنفا  ميا انحفاا  م  نصفاا  ٍهان ااا غمعاشم  مةباا  يلاماااسط يلاااانا ميلاافا يا يل اا   افاا  ماف
ٍل اط  ناش  يلم نئم يلل ماف     ٍبمأ حط اف  يل 

ٍفاال صاا  يلشاشفاا  يل ششفافاا   ياى ولاا  يل ةاابت إلاا        ٍج ب اا غ ااان  ا يمهاانا ا شااا  ل اا  يط   إلاا نم ااا
ٍباامففط يااابي ها اا  فاا شةص  صاا  يرانباا  حشاائم يلاعا  كيــف ينهضــوا بمســتوىيلعااتير :   لفط يل 
  يم ولو قليال ؟التعل

ٍباامأ لاااف نئم يلااا يلاعاا  اا اا          ٍباامففط غ مهاام ف  شااا انااابس يل  يميئاار يل عااشفننا اااط  صاا  لفط يل 
ٍط يلانتاا  غ  انط فان اا ٍفخ بانل ششف  إلاايل ا ٍاال يل اان ٍي غ إلا    ناعااس يط ف ٍط   يلاام ل باا  يلعا فننا اااط يل اا

ٍاأ يلااوأ مااار إلفااس  اعاا مفن س ماااط بفن اان يل مافااس  ف  ب ااريل ششاايلانتاا    ف اام ولاا  الاافال كنتشاان لش اا
ٍبمأ    يل 
ٍباااامأ  لفطئم يلاعاااان فااااا  أه ااااان         ٍيا يل مافااااس يل  ٍتاااام  بنلااااويا غ بااااإاي ٍباااامففط غ صاااا  مأفاااا  يلة يل 

ٍباامأ ةنااا  ٍبمفاا  ننالاا  مصنحشاا  غ ص ااابي يأه ااان  ب عااس  غميلاماااس يل  يلااوأ فا نااس يط ف ااما حاشفاا   
ٍأ ٍم ٍل هناعن غ مانٍ اط يلت ٍاا  يلم فافا  يل ا    يأه ان  بنلامينب يل ةااف  حاالمو حشا ية فن يلا

ٍا  صف ن  ٍبمأ حط يط   مط ا بش  ف ٍيا يل مافس يل  ٍاف     يلنتفل ف  ش ن   بول  يب شاا إاي  ميلا 
ار وتعيـين الموجـه يـعليه وضعت إدارة الشؤون الفنية بوالية الخرطوم  الضـوابط التاليـة الخت

 :  التربوي
ٍبمأيلاتهر ي  1     ل 
ٍا  يلم فاف   2    يلا
   يل ةاص  3
ٍيا  4     يلةب
ٍو حش  ياي  يلا ن  5     يل ا
   يللنل  يلالف   6
 ن  يلعشم  يلش  7
ٍاب  ميلايصشف   8    يل
ٍفب يمصٍ ماع اٍ ع شايايأ  9    ل ش    ا

ٍكف  م لعفط اٍم يلاشش   ب ط   فانطير  10 ٍبمأ  يث نافا يل ام يثعنع  ص  حاشس هم    ميل 
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   الصفية:برامج الزيارات  
ٍعاا   غ مهاا  ينااميذ  ٍباامأ لاششافااس بااي ٍيا يل اا  ف اام  ب اان يلاماااس يل  ٍيا يلااااف  هاا  يل فاان يل فاان

ٍيتس ميهايصس غمه   نآل   :   مل ر نمذ يا

  الزيارات المسحية  1
ٍبااامأ حشاا        ٍيعاا  غ ف ااام صف اان يلاماااس يل  ٍعااا  يللنلاا      اان  صاا  بايفااا  يلشاان  يلا يلشناااا  صاا  يلاا

ٍعااا  صااا  يل اااشب  يلاشيا ااار  ااام   يلا شش ااا  باششافاااس ٍاااان    نفاااصٍ يلاششاااافط ميحااااياه  يلامااااماو بنلاا   غ ا
ٍى يلةناااا  بااانلاشش  ٍٍ غيلم فافاا  مبشاااض يلاششماااانا يثةاا  غميل اا   عااانحا صااا  متاال ةتااا   نافاااو يلا ااا

ٍفس ااام اشاافط غ ي  ميلااامر إلاا ٍي ااس صاا   ااا ٍيا  اار اششاا  مةب ٍيعااف  إا نناانا مكااا م ااا   اااط اااناو ا
ٍفس صا  يلاام يثمر يم يل انن  يم يل نلاث    اان ف ام يلامااس  اشفن  غ   ط ف م  بشض يلاششافط بنل اا

ٍبمأ حش ٍي صا  يلمكامم حشا  يل  ٍعا  ااان فعانحال   فا ٍو يلاا   يلانن ت ميلا ن  يلام ش  إلف   ااط كبار إاي
 يبشنا يلشاشف  يل ششفاف    

   الزيارات التوجيهية  2
ٍو إلا       ٍٍ ااط لفاث يل  ااف      ام هول يل فن يلمكامم حشا  ياي  يلاششا  ما نبشا  ةتا  عافٍ يلا ا

ٍف  ال يلاشش     غميل  ةفٍ ٍم  ماننك   بشض يا ي  يلال مى يلت
ٍبامأ ب ااامفط االل ن اس يأفانبفاا  ميلعاشبف  يلا شش اا  با اي  يلاششاا  صا  يللااا  يل اا        ف ام  يلاماااس يل 

ٍبامأغةاص اشع  بشا يللا      صف ان اننك ا  االل انا يلامااس ماط       يع تنصس صف ن     اان  يل 
ٍ نا يلال   ميل مافس لشاشش  غ م فنب   اط يلاشش  يط ف ةو اشتفنا  ش  يلاشع  ا ةو يلاا  ف ا  صف ن ير

  تبفش ان ان  صف ن  تبف ن  ناال      لفث فشار حش

   الزيارات التقويمية  3
ٍبمأ ب  مف  يلاشش  ص  يايئس ماافل اانص  هول يل        ٍو ف م  يلاماس يل  ف ال تااط ا نااس يلام شا    فن
ٍبمأغ حش إلفس  ٍو   مفاف  ةنا   متي يلبفنننا يلاتشمب  صف ن بميعت  يلاماس يل  تم    مهننل  يع ان

ٍس   اااان   تااااط ٍو يلاااا ٍج لاااا  اااان يع ةشااااس ااااط يلاششااا  ي نااان    افااا  يللاااا  مي نااان   ميااااال اشاااس ةااان
ٍع  مبول   ابي يلنعب  يل ناش  لش  مف   ٍو ا  ي ةنان فاأل بميعت  اافٍ يلاا  %  100يأع ان

ٍبمأ يل فٍم حش      ٍى يلاماس يل  ٍيا إتنصف  لعب ان ف ٍو   كا   مط هننل   فن حاشسغ ف نبل صف ن اعف
  لعط ياي  يلاشش  يم إةانكن س يث نافاف  يم يلانف  يم يلعشم ف   

ٍكنن ل ن  نتبش حشإط يل ف      ٍيا يل    ت ٍفام حشا  ن ٍس يلااط ميل يلعامي   صا  اش ا  يلالشفانا   ااي
ٍعااس صاا  يلااااط بنعاا ةاي  معاانئ ٍو ااي ٍباامأ ب فاان ٍو لااس ب فااا   تف اام  يلاماااس يل   اااصل لااس يلن اار يلشاان  يلا اامص

نان  اةر تاط يلاع لش يلوأ ف عشاس صا  امحاال يلالااام غ  صفان بشا ٍنن إلفاس ا غي  عاب ن غ ياان ميلاوأ ي ا
ٍفاف  ص    بنع ةاي  مع ٍيا يلاننتش يل ٍل   نئت فن ٍا و  ٍو ص  يلالشف   ان م  يلن ر يلاانح  يلا مص
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ٍاأ ايةاار يلااااط فاااشب حشاا ٍباامأ يط فا  اا  صاا  لنلاا  يل مافااس يلااا ر اٍم يل ااامو صاا  يلاماااس يل 
ٍيااال فاناض اان حشاش  ٍعا  يلاشنفا   ااط ابانٍ حشا  اعاال اانر يل ششف غ إو ينس انلبن ان فاار إلا  يلاا

ٍفاااٍ  ااا ن  ٍو يل ااااس اااافان مااااط يل ا  ٍي ٍو غ  ااانلبن اااط لااااي لااا ٍش صااا  يلفااانط   فااا   غماشبعااس اااابشال بااانلش
ٍعا  يلا   ا  ايئاان غ أعافان ميط اش ا    حالمو حش ٍفش يلاتاف  لشاا ٍس يل ننمفا  ا لا  يلت ميكال يلاااي
ٍيا   ااا ايةريابلا      يلع نف  يللن

ٍبمأ يل امو ه يلاوأ يلا  اٍ  طا بملا غ لعايل ةااف  يل مم انلب يل ناي  يلالئشغ ويلاماس يل 
ٍيل  يلبنر غ    ٍ هول يلاانا اشفن لاى يملئ  يلاوفط  ف ا ل ب اٍ اط يلن نص  غ  بام حشفس يلتا نفن  م

 ل مي بمعنئت ن ر ةنا  ب    
 :  نشاطات الموجه التربوي

ٍبمأ ي نن     ان ن : يل ماف ف   اف  ا ناسهننل  ن نتنا اننبف  فتاف ن يلاماس يل 
 م  تاط يآل   :  1

ٍ    ي   ٍعف ؟ااى ا ن  يلاشش  ص  يلانن ت يلاا
ٍعف  فاف   ب   ٍ س يلاا   ؟ شنار يلاشش  ال إاي
ٍينس اط يلاششافط؟ شنار يلاشش فاف   اا      م شنمنس ال يك
ٍعف اعنحاو  ا     يلاشش  ص   لعفط يلبفئ  يلاا
 ل اانلس يآلبن    شنمط ايلم    شناريل ها  
  شنمط ال يملفن  يثاٍم  يل شنار م يل م  

ٍف  ال   2   طاششافيللتٍم يلش ن يا يلام
ٍ  صف ن يلاششامط لعب  ةاان      3   ااف  لاص اشنفن  ف ن
  ن ف  لاص نامواف  لشاششافط   4
ٍض يلإكنا   يلاعنحاو ص   5  اشن
ٍيا يلإكنا   يلاعنحاو ص   6  عانن
ٍعف   يلاعنحاو ص   7 ٍو يلاا   اشفر اٍم يراي
ٍبمأ يلا ف    8 ٍع  ص  يل فن  باٍم يلاماس يل   اعنحاو اافٍ يلاا

 إدارة الشؤون الفنية بالمحليات :
ٍو اعانحا ااافٍ         ٍيس هاول يراي ٍل بشننفا   ناا  اااط ومأ  يل ششاف  فا لش اتمط يلانفاا  غ يلاوأ فا   ية فان

ٍصا  ميلااناس يلتمفار غ  ٍو ميلاش ٍفٍ فيلاوأ يلةبا ٍيا يل  امف  عااش    ان اااط  بفاٍ اااما     اا شاا  صا  يأعا ان
ٍفااٍ ميصاا  حااط ايم يلااا ٍيا بميعاات  اعاانحا اااافٍ يل ششااف  لش اائمط يلانفاا  بنلالشفاا   ف   ااب     هااول يأعاا ان

ٍو يل تمط يلانف   ٍو نلمأف   باشن  آةٍ  ا ربمف عش  راي  اان بافط ي انريل تمط يلانف  بنلالشف  لش    إاي
ٍو ٍل فا ر لش   بمط يلانف  ئ يل إاي ٍبامأ  ي انرنلمأف  م بفٍ اما   يلاناو ميلوأ بام ان بافط يلامااس يل 

 إدارة التعليم بالوالية

ة 
جع
را
ة 
ذي
تغ
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ٍو يل ااتمط يلانفاا  بنلالشفاا  اي ٍباامأ لش اا   غمي  ااان باافط يلاششاا  م بفااٍ اااما    ي ااانر ااان فا اار يلاماااس يل 
  يلاناو

 إدارة التعليم

 بالوالية 

إدارة الشئون 

 الفنية بالوالية

إدارة المرحلة 

 ية بالمحليةالثانو

إدارة الشئون 

 الفنية بالمحلية

كبير موجهي 

 المادة

 الموجه

 التربوي 

مدير المدرسة 

 موجه مقيم

 المعلم

 إدارية

 إدارية 

 فنية

 إدارية

 فنية إدارية 

 فنية

 فنية

 فنية فنية

 إدارية 

 فنية

 إدارية 

ة 
جع
را
ة 
ذي
تغ
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 القة بينرسم تخطيطي يوضح نوع الع

 إدارة التعليم والشئون الفنية

 فنية  ( –) إدارية 
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ٍيس اعنحا اافٍ يلوفط ف مامط  غا   يلاميا يلاة شا لش تمط يلانف  بنلالشف  حاايت اط  بنٍ ام  يل ششف  ف
ٍفٍ يلاتشمباا  اان   لعااب  ةاااان    ااان يط هننلا  يا انحاانت يعاابمحفنت فاا      بإااايال بنلاششمااانا ميل  اان

ٍو يل ششاف  بنلالشفا  ااط شبفنس مبفط  بنٍ يلاما فط لش ان ٍ ميل ةتفت ماننك   يل ش ٍا إلا  إاي فانا يل    ا
ٍو بنلمأف  ميلمكمم  ي ٍ ول  فا ال يحتن   ر  اشب    حشش   نص  يلا ن  يلام ش  إلف     حٍئنع  يلم ي

ٍو ة ت  ٍبمففط ال  بفٍ يلاما فط ب شب    لشاننك   ميلمكمم حش  عف ٍٍ اط يلاما فط يل   يلا ششن   يلا 
 ن الفنية بالمحلية:ئومهام إدارة الش

ٍو ا اان  ا شااااو   تاانصٍ ب شفن  اان صاا  عاابفر  امفااا يثاي           مبشاامغ يثهااايم يلان ااماو بن نفاا  لااإلاي
ٍا س غ نو ٍ اط هول يلا ن  : غيلة ت  ٍيع  ب  ميل   انلبنت ان   ت  يلشن  يلا

ٍس لعاب يللناا   1 ٍانا يلم فافا   غيلشار حش   م فل يلاششافط حشا  يلاااي ٍيحفط صا  ولا  يلاا اا
ٍو غ اميتط يلع ط مافٍ ول  اان فعنحا ص     م فل يلاششافط  يل   ف  شمن ن غ يل ان و غ يلةب

ٍس لعاب   2 ٍيعا  حشا  يلاااي  م فل يلاششافط يلااا يلوفط     شففن   ص  بايفا  يم ةاالر يلشان  يلا
ٍاا  اعب نت   ة ت  يل م فل يلاب

ٍاف     3 ٍفش يل ن الا يلايةشف  ميلةن  لر ا  الا يلاششافط حط ت

ٍى مأئفنت   4 ٍف  يلاششافط اط اميكش   لاميكل ية يم الشفنت لاننك   ن يم إان   ان  إحايا   مصنا  ل
ٍف  ف ش ااا انلباانت كباار بايفاا  يلشاان   ٍم بنا ااانذ يلشاناا  يأع  اان ةااالر يا ااانذ حاان  لشالشفاانا فشاا

ٍيع     يلاافا يلا

ٍس يلاة شا     5  يل   ا اط ي  انر يحايا يلاششافط لعب  ةاان    بنلااي

 يلاة شا     لافا يلشا  ص  يحايا يلاششافط بنلالشف  لعب يل ةاانا  6

  لافا يلانئض اط يلاششافط بنلالشف  لعب يل ةاانا يلاة شا     7

ٍعاا   8 ٍفس صااا  ي  ااٍ ااااط اا ٍي  بشااض يلاششاااافط لش ااا ٍو ميلشاااا  غإ اا صاا  يلشااااا  صاا  لااانأا يلنااا
  يلاة شا يل نص  اط يلاششافط ص  يل ةاانا 

اااااط افااااٍ يحااااويٍ ا بملاااا      اااااف  يلاششااااافط افااااٍ يلاش اااا افط باااانلشميئي يم يلا  فباااافط حااااط يلشااااار  9
ٍو يل تمط يلانف  بنلمأف        لشالنعب  لاى إاي

ٍ لفط اط يلااللفط لشاميا يلاة شا  ص  يا لنط يل  ناو   10    يل ننمف إحايا   مصنا يلا

ٍاف     11 ٍ في يلاششافط لشبش نا يلايةشف  ميلةن   

ٍفب يلاششافط  12 حايا   مصنا  ا ٍ في مي     

ٍيا ا اان ش    ا اان ر يلاششااافط يلشنااا  ميل ةاااف  م يلشااار حشاا  لاار  13 اي ٍس مي  ٍيا يلااااي ااال إاي
 يل ششف  

ٍكف  يلاششافط لشم نئم يلششفن   14 ٍفٍ يلةنا  ب   اشئ يل  ن

ٍبمففط   15 ٍفب يلاما فط يل    لافا كميئ   ا
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ٍو يل اااتمط يلانفااا  بنلمأفااا  صفاااان   16 ٍ ااافلنا يلاتشمبااا  ااااط كإلبااار إاي ص  فةااايلشاااار حشااا    ااااف  يل 
ٍبمففط ب  نلاما فط يل 

ٍلش  يل ننمف  بنلالشف  صفان فة  17 ٍو يلا ٍف بص  يل  نٍم ال إاي   نل تمط يلانف  ميراي

ٍس   18 ٍ   ص  يلانن ت ميلناميا ميللاص يلنامواف  ملاص يلاشنفن  بنلااي  يلا ن

ٍفب يلاششافط   19 ٍيم يل نار حش   ا  ير 

ٍفب يلاما فط يل   20 ٍيم حش   ا  ٍبمففط ير 

ٍع   يلاة شا    حشمتل اايمر لامأا يل مافس يلةنا  بنلاششافط   21  ااي

ٍصف    22 ٍس يلت ٍفم ميلااي ٍس يل ٍبمففط يلةنا  بااي ٍيا يلاما فط يل   متل اايمر ل فن

ٍصف   عنئت مصفٍ م   23 ٍس يلت ٍفم ميلااي ٍس يل ٍيا ااي  يلن ر ل فن

ٍبفااا  يلشاشفااا  24 ٍيم حشااا   م فااال تاااالب يل  ٍس يلاة شاااا  لعااابير ااا               ااااط يلاناشااانا حشااا  يلاااااي
  ةاان     

ٍ  ن  ب   25    يلشار حش  متل يلةتت يل    عنحا حش   لعفط ياي  يلاششافط ميأ

ٍف    26 ٍو يل ششف  بنلالشف  ميأل ان  ب    يلاشن فطيلاعنحاو ص      اط انعمب  إاي

 ثانيا: 
 :ثانوية غير الحكوميةالتوجيه التربوي في المدارس ال     

ٍيئاااو ميل اا  أكااا  ٍباا  يل ٍس يل ننمفاا  يلل مافاا  هاا  يل ا ٍباامأ صاا  يلااااي ٍاااا  يل مافااس يل   ش بااٍ ب
ٍعانت حشف اان نعااب   ٍباامأ ا  ٍعا  نغ إو  اانط يل مافاس يل  ٍيت ااط يلاعاائملفط مولا  ل اااا ن مكااا  اان يه اناانت  بفاا

ٍتام  ٍس يل ننمف  افٍ يلل ماف  ص  مأف  يلة ٍس يثهشفا   ل ش  يلااي ميل ا   نناا   ا ار صا  بشاض يلاااي
ياابي يل مافاس  غمه   عااف  أل ا  لش ششاف  يثهشا   غص  يلمأف غ ل ط بشا ين  نٍ يل ششف  افٍ يلل ما 

ٍو  تااا  صئااانا اة شاااا  ااااط  ٍس اش اااانت لفاااث يط يحاااايا يلاششاااافط ياااابلا  بفااا ٍبااامأ صااا  هاااول يلاااااي يل 
ٍس يلل ماف  مه  ا شنمنمطغ ميلاششامط يلاوفط فشاشامط  يلاششافط هنن  يلاششامط يلوفط فشاشمط ص  يلااي

ٍس  ٍس افاااٍ يلل مافاا غ ميلاششااامط يلا شاانمنمط ااااط افااٍ يلااوفط فشاشاامط بنلاااااي باااا  ايئااا  صاا  يلااااي
ٍس يل ننمفا   ٍعا   إلا  ااانم يلاااي ٍكف  يايئ   ميلعام ب   مبااي يلل ماف   لوي ل    ماف    اط يار  

 يلل ماف  
ٍيا ٍس افااٍ يلل مافاا  يط  اامل ٍيا يراي صبااايا با نبشاا   شفاافط  غيلاششاا  ااار  يه انا اان  يل ششفافاا  لشااااي

ٍمت: غيلاششافط ص  يلاعنكنا يلاة شا  ٍيحن  ن حنا يل شففط ماط هول يل  ٍمتنت مابا ا  ممتشا  
ٍو يل ششف    1 ٍبمف  يل    لااهن م ي ٍمت يل   يط ف مط عماينفنت اع مصفنت لش 
ٍم ب ن  ى  اتهالت اناشفنت اط يلايط فلار يلا  ا  2 ٍبف  يلاش    شفنا يل 
ٍفط عن  مأ   فا حط ةاع  مع  3    فطيط أ   ر عط يلا  ا  حط ح 
 يط ف مط أئ نت تبفنت  .4
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ٍو يل ششف   .5 ٍيا يل ششفاف  بم ي  يط ف    شففنس بشا اميص   يراي
ٍعاا  يل اا  فشااار ب اان  6 ٍ  ح ااا حااار ا  اامب ااال يلاا ٍو يل ششااف  افااٍ   عااش  غيط فباا نعااة  انااس راي

ٍو   يلل ما  بنلم ي
ٍهن يلااشااااس يثحشاااا  لش ششااااف  افااااٍ يلل ااااما  اااااط يلننلفاااا  يلانفاااا    7 يط فش اااا   باااانلن   يل اااا  فاااااا

ٍف  حش  لا عمي    ميراي
 

ٍيعاف غ يم          ٍو ا ٍفٍ بشاا ن نفا   ار ص ا ٍصل   ن ٍس افٍ يلل ماف  ب ٍو يل ششف  بنلمأف  يلااي  تنلب إاي
ٍفٍ ان فش :ان ت   ا    شب ان ن ول غ حش  يط   تاط هول يل  ن
ٍع   ي   عفٍ ياي  يلاا

 يرلان يا يلةنا  بشاا يلتالب ص  يلام  ب 
ٍع   اا  ٍافط لششار بنلاا  حاا يلاششافط يلا ا
ٍع   ا  ٍافط لششار بنلاا  حاا يلاششافط افٍ يلا ا
 ن نئع يأا لنننا ب ر ام  ها 
 نا لنل  يلابنن  ميث ن  م 
 امكم يل  ب مااى االلف  ن م انف  ن    
ٍفب يلاششافط  ح    ا
 

ٍس ٍو يل ششااف  بنلمأفاا  لشااااي ٍحفاا  بنلالشفاانا غ اا   يلا نبشاا  اااط إاي ٍيا يل ششفافاا  يلا ا نبشاا   غمراي
ٍأ  نافاوهنغ  اان  غلاف   حبٍ يا    ن ص  يلمأف  لشمكامم حشا   ار يلا تشبانا يل ا   ا   نافاوهن يم يلاان

ٍس  اام حشاا   ٍي ميلاعاانحاو صاا  لش اانغ  ااان   اام  بشاشفاا   غيلا اان ر يل نئااا  صاا  يلااااي ميلا اان ر يل اا   تاا
ٍفنط نامص يلشميئي ميل مينفط  ٍو ل ت ا ع  ا نبش  اع ا
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 :بمدارس التعليم غير الحكومي القبول أسس
 

ٍبفا  ميل ششاف  يلشان  مأ ف         ٍو يل  عااي ب اانم  ولا  ف   كبمر يلتاالب يلاااا مصاش كامينفط يل بامر بام ي
ٍو يل ششف  كمينفط يلاشمس أا لنط يل  ناو يل ٍيح  إاي ما تشبن سغ محشفاس   ننمف ثأ عبب اط يثعبنب   

ٍمت يآل ف : ٍس يل ننمف  افٍ يلل ماف  بنع فان  يل   ف   كبمر يلتالب بنلااي
ٍس يلل مافاا  لا  1 ٍمت يل باامر يلاشااامر ب اان صاا  يلااااي يل ششااف  ٍلشاا  يط ف اامط يلتنلااب اعاا مصفنت ل اا

  يل ننمأ
ٍلشاا   2 ٍيا  يثعنعاا يل ششاف  يط ف امط يلتنلااب كاا لااار حشا   اا ناو ا  بناانح يم ااان فشنال اان إوي ي

ٍلش  يل ننمف   يلتنلب  يأل لنش بنلا
ٍس يلل مافا  مافاٍ يلل مافا  مصاش تاميبت اشفنا   تاش ن  .3 يط ف    لمفر يلتالب ان بفط يلاااي

ٍو  ٍو يل ششف  بنلم ي  إاي
ٍو يا لنننا يلعمايط  فع مص  يلتنلب  ر  يط   4 ٍو حط إاي  يلتميبت يلانا
ٍع  افٍ يلل ماف   .5 ٍو يلاا ٍو يل ششف  بنل  نٍم ال إاي ٍفش لان     ش ن إاي  ف بر يلتنلب حط ت
 ف   كبمر يلتالب يلالملفط مصش يل  نايا بنلاف   يلاش ااو يم يل  نايا يلاشنال    6
 

ٍباااام   عاااانا حاشفاااا  ٍباااامففط بنلالشفاااانا يل مافااااس يل  ٍس افااااٍ يلل مافاااا  لشاااااما فط يل  أ صاااا  يلااااااي
ٍتم غ يلوأ يابي حبئانت   افالت حشا   نهار يلااما فطغ إو يناس فش باٍ حااالت إتانصفنت  يلاة شا  ص  مأف  يلة
ٍس  ٍس يلل مافا   صاا  يلاااي بنلنعب  ل  غ حالمو حش  اان ف ماامط باس ااط يحبان   ماف فاس ةناا  بنلاااي

ٍس يلل ماف  ناا يلل ٍمط اششانتغ ص  ااي ٍبمأغ هم ةاع  مح  ٍبت يلوأ ف  فا بس يلاماس يل  ا يثان  لش
ٍيصف  غناموافاا  مافااٍ ولاا  اااط يلاافاا يا( ما بنحاااو نعاابفنت ايةاار  ٍوغبنفطغبنناغا  ٍو غااا ف ا نمحاا ) بف

ٍباامأ يط ف اانبل حاشفاا  يل مافااسيلالشفاا غ حشاا  يلاماااس  ٍ ااا يل  ٍيا افاينفاا  ي ل ل اار اششافااس صاا   ااالث  فاان
ٍيت إلاا   ٍيعااف  ميلاااو أ   ااانم   ال اا   عاا  حااااهن اااتة ٍو ا ٍيا حشااانت باا ط يلمكااا يلا اانح لااول  هاام ص اا  فاان

ٍهان يل  امف   ٍبامأ يل ا  ف امط آة ٍو يل فان  ب ار يلا ان  يلام شا  لشاماا  يل  ي  ٍغ فا   صا  اتامط هاول يلا ا
ٍو يل ششف  افٍ يلل ما  بنلمأف   ٍيا   مفاف  ا اا  اط إاي  باش   يع ان

ٍبمأ مهم فتاأ هول يلا ا  يلاشب  يل    ل نج لش  فٍ  حشفس فا ننن يط ن اٍم لنر يلاماس يل 
ٍى حباٍ معانئ ٍعا  ميةا يلن ار يلشناا  يل ا   لا   حشفاس  تاط يلاك  ميأه ان غ أ عافان مهام ف ن ار بافط اا

ٍياااالت لاعانصنا  ااار بشااض يثمكانا إلاا  ي  ااٍ ااط  فشاام ٍعا  يلا اااماو  ا ااٍغ مأ  ايئاانت يط فااار يلاا
ٍبااامأ بنعااا ةاي  معااان ٍفااام( لفاااث ف ااامط  ئتف ا ااال يلامااااس يل  ٍصفااا  )يل ٍس يلت يلن ااار إأ صااا  وهنباااس لشاااااي

ٍو امكااااال  ششفاااااا   يل مافااااس  مافاااااس ااااااانح غ يأ ب فاااان  ااامحااااا  ااااااط يلاااااما فط صااااا  مكاااااا ميلااااا ب فااااان
ٍع (اشفط ٍس يلل ماف   )اا ٍبمأ ص  يلااي   هوي هم لنر يلاماس يل 
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ٍباامأ مهاام ف اام  ب مافااس  فا ااط لناان يط        نعاا ةشص ااااأ يلشااب  يرتاانص  يلااوأ ف لاشااس يلاماااس يل 
صا  ويا يلمكاا يلاوأ فاتاأ صفاس ا نااس  اانل يل مافاس صا   انعمب  يل ششف  افٍ يلل ما  ااط يلاششاافطغ

ٍس يلل ماف غ ٍل  ناالت  بول  ف ايا يلتفط بشس صالص يلااي   فا ننن يط ن مكل  ماف نت صنحالت ان انت فتاأ ام
ٍبمأ بنللاامر حشا         ٍعا  يلاشنفا غ يل ا    ص    فٍ اط يثلفنط ف    يلاماس يل   مكفال ااافٍ يلاا

ٍمت  ٍعااا  ل اااابي كننمنفااا  ماعااا مصفس لش ااا ٍو يل ماف فااا غ مة ا ااان بةااا   يلاا ٍ  ااانغ حشااا  يأعااا ان ف ااام  ب فن
ٍاا  اعب نغ حشا ٍيا يل ماف ف  يلاششن  ميلاب ٍاو تاط بنما يل فن ٍبامأ كاا أ يلاش ا  يلمي نت ب ط يلامااس يل 

ٍص   ٍآل اط كبر يمل    ط بفن ان يف  اش ٍو يم ل  ف ط كا  ٍس ال يلاشش  ي نن  يل فن ٍو يلا ف مط كا اةر لا
 يم ل   ل ن  حنبٍغ صا ر هوي يلعشم  فشا عشبنت ااف نت لششاشف  يل ششفاف  ب ناش ن  

ٍا إلفاس اعاب نت ولا        حنااان  ناا ي ا ر م فاا  ااافٍ يل ششاف  افاٍ يما يط يو ٍ لنا    شتا ان ي 
ٍو ااط  ٍانطغ ص ا نان إل  حشاا  يط  ال ا  ااط  بانٍ يلااما فط لاشامي ااامحا   بفا يلل ما  بالشف  ي  ا
ٍو يلةناااا  بنل اائمط يلانفااا  بنلالشفاا غ مكااانامي ب م فاال  شااا   ٍيا يل مافاااس يل  مفافاا  ميعااا ةاامي يلعاافن يعاا ان

ٍس افٍ يل ٍيا حش  بشض يلااي ٍس حشف ن اط افاٍ يط يأع ان ٍأ  ش  يلااي ل ماف  ب ف  ص   مكفل ااف
ٍيا  ٍس بااار  يأعاا ان ٍم يلااااي  ااٍ حبااٍ يلاششااافط يلاشنفافط باة شاام  ةاااان   غ مكاا كاان  بشااض اااف

ٍعشا ل بنٍ يلاما فط   نفنب  حط يلاماس ميلاشش غ ممكشا مة اا مي
 

 :)تجربة أم درمان(في التوجيه التربوي  تجربة جديدة
ٍبا  )            ٍبامأ صا  الشفا  ي  2007ان ا هاول يل ا ٍتا غ لش مافاس يل   ( ن فاا  لششتان غافٍ يلا
ٍانطغ ٍس افٍ يلل ماف غ  ان لاعنن ول  ص   ا ٍهن اط يلالشفناغ صفان فة ص بنلااي مه  ا نر ص ت ل ف

ٍباامأ صش اان ٍو  ششااف غ يط ف اامط هناان   مافااس   ٍناان  ااإاي ٍس يثعااتٍ يلعاانب    ا اانر لااول  يل ااان غ آ  ر بنلااااي
ٍباامأ يلااوأ أ اناان لعاانميا ناامولاا  بااان  اشفااس حشف غافااٍ يلل مافاا  ن مياباانا اميكشناان يلم فافاا  ميللااس يل 

 تمفش    
ٍو ميل  هفار يث انافا   ٍصا  ميلةبا ٍو بنلاش ٍبامأ صنحشاس  يةا ٍو حش    عافس ملااو  مافاس   بنفا يلا 

ٍبااامأ اشااانتغ م اشاااا هاااول يلااااانا باااش ااان صااا  يلاششاااافط يلا ش ٍبااامففط ميل  نكاااافط مبنلاااويا يلااااما فط يل 
ٍبمفا غ ها  يملئا   ٍبمفا  بانل اف  ميلن تا  يلششافا  يث نافافا  ميل  يلعنب فطغ يلوفط   اا ل   يلعنلنا يل 

ٍا  ب   كننمط يل  نحاغ ص  عط يلع فط يل   ف اف   ٍبمأ يلانا يلاام   يننع نيلوفط  ا وأ ب ر اانا يل 
ٍب يلااا  صا  ةتا  يل ششاف   صاا ٍفانم ممعات يلشنئاافط ااط يل ان لانن نن اب مناا ي  صا  يثلفان  مصا  يث

ٍاشناان الاشاافط ب اار ااااط هاام اباااذ  ٍج  مبعااالا  ين محااامل  ٍيب يلااوفط ااا شمي  انااانت بنلةاان بااالا يأا اا
ٍيت ص   ٍامب  اان عنحانن   ف ٍبمف  يلا ٍب م ر يلعانا يل  ٍم ميل ان ٍو بنلاشن ٍيا  ية ما ا ط ما بل بةب

ٍ  ن  بشاشف  ٍبمف  باا  حنا   يأ ٍبمأ ماط    يلشاشف  يل ششفاف  يل   يل مافس يل 
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ٍيعااف  ية فانٍ ا   ٍباامففط لش فان  ب مافاس يلاششااافط صا   ار ااناو ا مولا  لعاب يلشااب   غااما فط  
ٍيا يلاما فط   يلوأ ف ان   ال كا

ٍس افاٍ يلل م       ٍأ يلاااي ٍأ يلشان  يلاوأ فااال اتععا  ماااف ٍتا يثااٍ صا  يأا اانذ يلاام افا  ح
ٍمن ن يثمل  اط نمح نغ لفث ين   ل   بنلالشف غ صننر ير ناو يل نا  م تشل يلاافل إل  يلبايف  يل   فش ب
ٍمي اصل كفا  يثااٍ يلااناأ  ٍبمأ يلعنب  غ مكٍ ٍبمأ يم يث نافا  ص  ين ا  يل مافس يل  فشل مي يلشنئا يل 

ٍعا  غ ااط افاٍ يط  عا   م يٍ  ٍبفا  ميل ششاف  يلشان  ااط اةمل   يلةنا غ حشا  لعانب ااي ا شا  صا   و يل 
ٍيتفنت ف ان   اال  ٍيت افا  ٍي ٍيٍ  ك ٍو يل ششف  افٍ يلل ما  بنلمأف غ ب أ نعب  اط هول يثاٍم   نط يل  إاي
ٍبفا  ميل ششاف  يلشان  ااط افاٍ يط  ٍو يل  ٍاهانا م ي ٍك  ص   ٍيت ميابلا ان ٍيتف  يل ششف  يل   انبا   ف افا 

غ ص ر حار  نط صم  ٍى يلنٍم   نافو  يلكفنت اش انت عمى يط  نط ا نشنت ي  أ إنان مياب  
ٍبفا   ميل ششاف         ٍو يل  ٍو ااط م ي  اا افنا  يلشميئي ا ان ف  ال لميئي يل ششف  افٍ يلل اما  يلاانا

ٍياغ  ٍباامأ ما ناااسغ يل  اامف  يل اناا غ يل  اامف  يلا  اامبغ حاااا يل فاان يلشاان غ ابفناانت صف اان مياباانا يلاماااس يل 
ٍبمأ يلةنا  ب ر يحايا يل ٍكن  يل شامننا لشاماس يل  ٍبمأغ  مصفٍ ي ٍبت ل ر اماس   اششافط  لا كنئا  يل

ٍس اااط يلبناافط ميلبنااناغ حاااا يللاااص  ٍأ يلااااي ٍسغ كااميئ  ب عااان  مااااف ٍعاا غ  متاافي اميكاال يلااااي اا
ٍع  مامحاهنغ  مصفٍ  ٍصفط افااينففط لفاابلمي اا  اايمر يللاص ل ر يلااما فطغ  شفافط ب ر اا  يا ا

ٍس بل ٍيم حشا  يلاااي ٍو يل ششف  بنلالشفناغ   نعامي ير    ا  اميكال عا ن  غ صفاان يةا ص  ار ااطاط إاي
ٍصفط ٍبش )يلشناشفط بنلا  ب  يلا  ٍو (محااه  ي  اعنحافط لااافٍ يل ششاف   باانر اشفط اط اانأا يراي

ٍم ا نر افٍ يلل ما  بنلالشف غ ٍم  ئمط يلتالبغ ا  ٍم  ئمط يلاششافطغ ا   ل ائمط يلانلفا غي ا ا
ٍم ٍفاااا  ا اااا ٍو  يل اااائمط يراي ٍا يراي ٍيا ممصاااا ٍس اص ااااٍ  فاااان ٍفٍ بنلااااااي ل اااار  رباااااي  يلاالل اااانا ميل  اااان

ٍصفط ميلاما فط   يلا 
ٍو يل ششاااف   ٍصفطغ   ااام  باااامأا يعااا  ننئف    ااام حشااا   غبنلالشفااا  نناااا إاي  ياي ا ا شااا  صااا  يلا ااا

ٍه  باااص ٍ يل مافااس ٍف ٍباامففط ما نبشاا    اان ٍعاا غ اةاامر يلاااامر يلفنناانتغ يلاااما فط يل  ٍباامأ بنلاا عااش     يل 
ٍٍ يلاوأ فااب يط ف ان ا  اال يلةتا   ٍصفط صفان فافاا بانثاي  ماميكام يلا ا ٍفٍ فماف  اط يلا  ٍو   ن يراي

ٍبف  ميل ششف  بنلمأف         ٍو يل  ٍيعف  يلاششن  اط م ي  يلا
ٍبااا        ٍح يل ا ٍصااال ا  اا ٍو  صاا  اشااام  يةاااٍ ب اار يل اناااافر يلال ااا  اا   لشا ااانا يلششفاان يلا ا شااا  صااا  إاي

ٍأ يل ششااف غ اااافٍ يل ششااف  افااٍ يلل ااما  بنلالشفاا غ يل اائمط يلانلفاا   يل ششااف  افااٍ يلل ااما  بنلمأفاا غ ااااف
ٍف  بنلمأف    ميراي

ٍس       ٍانط ص ننا ااف و ماا ن و ي نا ب ن  ر ااط يتشال حشف ان يم اان ٍب  ص  الشف  ي  ا  معشا يل ا
 بشض ا نا ن 
 ااانر يل ةااا  باافط اااافٍ يل ششااف  افااٍ يلل ااما  بنلالشفاا  م اار يلا اانا يلاشنفاا  صاا   اا  يأ

ٍهاااان اااااط  ٍباااا  ب ف ٍو يل ششااااف  يلشاااان  يلاة شااااا  مي اااانامي ب اااان اافشاااانت  اااااان فتعاااام لااااس لل ااااا يل ا ٍيا م ي إاي
ٍا صا   امب  بنانل  ٍيج ص نبا عن فط حط يلماما      ا ٍلنا م نط ل يانت حشف ن يط  ب   ايةر يثا يلا  
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ٍي  غاط  بننل ٍب  ان يل ا  لا    ا ٍاانط م ا ٍل  ين ي  ا إأ ينس فاٍم ص  ناس يلاش  ماط افٍ  شافر فو ٍغ 
ٍاانط ملااا بشاا اشننانو ااط ياالنب ن يلل ف فافط يلاوفط  ا   ٍبا  ي  ا حشف ن يلان ل  مل  فو ٍ يلاه  يط  ا

ٍض يل ف  ان يل ا  أ فا ٍب  اط اافاا مصا ٍياا ل ان نعفنن   ل ط يلش ي  ص   بشٍم يل ا  اط يط  تنل ان يفاا ي
 يلانن  

ٍو يل ششااااف  صاااا  يلالشفاااا   ٍباااامأ هاااام لش اااا  يلمااااار باااافط إاي ٍباااا  يااااابي يلامااااا  يل  صاااا  هااااول يل ا
ٍصال بشاض يلا ان ر  غميلاششافط ٍو صا  يمعانت يلاششاافط ميلشاار حشا  لش ان يم  صف م حش  يلا ن ر يلاايئ

ٍو يل ششفافاا  إوي يع شااا  لش اانغ مهاام يفتاانت صاا  ا  ٍو يلاميكاام إلاا  يراي ٍيا فن اار لااإلاي نبش ااس لعاافٍ يلا ااٍ
ٍو  ٍيفس يلةنص صف ن م ر ول  ف   حبٍ ار  يأعا ان باي   ٍو مي  ٍٍ عمى يط  ننا ا  اا  يم ا  ة اط يلا 

 ياننل:
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ٍانط  ٍب  ياا ٍبمفمط بش ا يا انحنا امٍ ماط امينب  ا ٍصمط يل  ف  ال اششاف    لاا ف م  يلا 
  ٍ ٍو يل ششااف  بنلالشفاا  لش ااان ٍ ميل  اانٍم صاا  يلاعاانئر يلا اا  ٍيم إاي ٍ ااب يل فاان  باابشض يلانن اات  غإ اا م 

ٍبمف  ا ار مولا  ب فان  يلاا يلاششاافط  غإكناا  لااص اانحفا    شا  يل ا    ان  صا  يل ششاف  يلل اما  :يل 
ٍيعااف  اشفناا  اعاا ٍفس لااا  صاا  اااناو ا ٍيم يلاماااس يل ااايا  يم اششاا  اافااا ب ااا ب   يل لتاافٍ  لااا إ اا

ٍفط ٍباامأغ فاام ذ يل لتاافٍ حشاا  يلاششااافط ميلاااما فط ميلتاافمم يللنتاا ميلااوفط انلباانت ااان فاشعاامط  غيل 
ٍس لفبام  ٍو يلا ٍس ميلاشش  ناعس  يةشم يلتالب ص  لا  االل ن    حط عفٍ يللا  محط يلا

ٍم حناااا بشاااض يلاششاااافط باااا )يللاااا  يلنامو غبشاااا ن نفااا  يللاااا  افااا ( إو يط إحاااايايت ميل ااا   شااا
ٍى ا اااال م ناااار  غ  باااسةناااانت  اف ااا ٍس كاااان ٍفس يلاااا مياي  ةناااانت يفتااانت فباااور صفاااس يلاششااا  يلاشنااا  ب اااا

ٍلاانا اافاااو  ٍفاانا يللااا  ا ا شاا  صاا  إفانبفن  اان معااشبفن  ن ما   ٍمط باننك اا  اا ٍي ااسغ ف اام  يللنتاا   ةب
ٍبمففط يللنتٍ انلبنت ان فتا   ٍبمأ م بنٍ يل   فط ط حشف ن يلاماس يل 

ٍبمفامط ٍصمط يل  ب نافاو ا ار هاول يللااص يل ا   غااط انعامب  يل ششاف  افاٍ يلل اما  غكان  يلا ا
ٍصااس ماصشااس لألاان   ٍفس لشاششاا  م فاناو اشن ٍيعااف اااط  نناا با نباا   اا حااالمو  غيلاميناب يلاة شااا  لانا اس يلا

ٍبمف  م لعفط ٍيا   ٍفس لافس  ص  حش  ان فانفس اط ةب ٍف   يل ا  ت
ٍباا   ٍميباات ا شااااو  يفتاان كاان  ماااط ةااالر يل ا ٍبمفاامط بإن اان   ٍيبتاا  ل اار اااناو  غيلاما اامط يل 

ٍفنتاافنا :ا اار ٍبفاا  غٍيبتاا  اششااا  يل ٍيبتاا  اششااا  يلش اا  يلش ٍميبت يلا شش اا  باة شاام  غم ٍهاان اااط يلاا ماف
ٍيعااف  ٍيعااف  يلميلاااو غيلاااميا يلا ٍيبت اششااا  يلاااناو يلا ٍم بفاان   م ملفااا  غعاانحا ولاا  صاا   اا م باانار يلاشاان

ٍفع نيلاششم  ٍيا  ا ٍاو ص   غا  يلا ٍعايلم الفي بشض يلاششمانا يلا شمت  يلمي اال يلشاار  غ   انب يلاا
ٍعف   ٍيا تالبس مبفئ    يلاا ٍهن  ر اشش  لعب كا ٍفس يل   فتم ٍف   يل ا  حش   لعفط ت

ٍانط ٍبااا  يااااا ٍفااا  يفتااان حاشاااا  ا ٍف    حشااا  إكناااا  يا انحااانا ام ٍس ماااااف  تااا  حاااااي  يلاااااي
ٍبمففط غ ٍ فاب يلبفاا يلاايةش  نف   ااط ةالل ا ميلاما فط يل  ٍي ماننك ا  بشاض يلاعانئر غ    حشا يل ا   تا

ٍيا ميلشاميئي ميأ اششماانا يم  ششفاانا  ا    ااط  ن ان  بث اط ةالل ا غيلعنل  يلاما انا يلشناا  ميلن ا
ٍو يل ششااف  افااٍ يلل ااما  بنلمأفا  يم يلال ٍح بشاض  يلفنناانفاا     شفاا كبار إاي ماااط  اا  يلشااار يلا اا الا تاا

ٍبمفاا  ميل ششفافا  يل ا    ششاش صا    فااٍ  لش ان   حشا ٍش ا ار هااول يأا انحانا ل  فاٍ ااط يلاعانئر يل    تا
ٍتاان اااط يلاعاائملفط ٍض ص ٍض لش  ااب اااط يثمكاانا إلاا  يلتااميبت يلاافاااو يل اا  انلباان ااان  ااا غيم كااا   شاا

ٍيا ٍتفن غميلا ٍ ٍنا  بااةمل   يلا ميتاش ميه  اط  ر ول  يلا ٍيهن يلبشض االا  ا ن  غا يلانلف  يل   ف
ٍعاا   اااط كبامر مااااى يل اا ي   ٍمم ااي ٍعاف  مافااٍ ولاا  يل  فااٍ  يثااٍم يملفاان م ا ٍمصنا يلاا باااصل يلاااا

    اط يل بشنا 
 

 
 : ثالثاً 
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   :في التوجيه التربوي تيتجرب
ٍاب  ان ٍتم  ب ٍبمأ ص  مأف  يلة ٍو يل مافس يل  إو  ناا ي امش ل ا ر ا ار هاول  غالا يل ل ا بإاي

ٍااا  يلم فافاا   ٍااانط يثهشفاا  يل ننمفاا  ميناان صاا  يلا ٍعاا  ي  ا يلم فااا  ب اا م لفنااان  نااا يحااار م اافالت باا
ٍبمأ ٍيبش غ  نا يلار  ر امياانا يلاماس يل  ٍأ يلةنا  غيل ٍيت اان  غول  اط ما   ن  لفث  نا   فا

ٍناا يكاام  ب ٍ ااناأيلا ناا  يلااوفط كاانامي ب ب عاانتفط ناعاا  ا ن  صاا  ا  باار يل لاانك  با ناا  يل ششااف غ  ااماف   مي 
ٍلم  هن   حبا ين اماس يلششم غ  ٍيت اان  ناا ي الاص  ةااف س مينان حشا  يح انب صيا نر يثع نو يلا   ف

ٍبمأ يل مافس  ايلشلنش با  ٍهن يثع نو هن   ياان  يلتاالب   يل  أ لا يو ٍ بشض يل شنبفٍ يل    نط فن 
ٍس يمبشا  ٍع  اط  غا يلل ن نف  يلا ٍس يل ننمف  بنلبالا ياف م نا عنح  ن ص  اا ٍع   غيلااي مه  اا

ٍت ااا يل ننمفاا  ٍو  ميل اا    باامي ا نناا )بنفط(غةم يط يللااش بنل ننمفاا   شااا   لاا أبااا   اانط غعااناف  اااط يل اا 
س اااط يل افاا  ااان لاا   نشاااافش اان ننلااا  يل ننمفاا  مياأ عاافانن يل ننمفاا  م مب اانل ن ف"بناافط" إوي ين اان م اا ف  

ٍس يل ننمف  ص  يلعمايط ٍى اط بفط يلااي ٍع  ية  ير ي طمينن ي  ب هاول يلعاتٍم يعا ر ناعا  هار اا  اا
 لان تنل ان اط إبناو مي  يل   ص نن ل فطل ط ب ر يلا نففس  ؟ط يلماما ياحم لس ي  حشفسح ش  يلاتععنا 

ٍلاااا  ين مهااام اااانلس ةشااام يلتاااالب صااا  يلااااار ل  ااا  أ لنشاااا إلااا  يعااا نوأ هن ااا  حباااا ين 
ٍس )  اااس ي ناان   ناااببس بيلان لفاا (  اانط أ فناا يللانااا ف اا ش   حااط ا نبشاا  لااا  يثلفاان  يلةنااا  بااا

ٍس ٍال اششا  صا  ا  بار يل ابنب طأ عفان م نط اا غعفٍ يلا نت بام  يلشنا فا  ميأعا شال   مل  عا غف ام  بعا
ٍعش ةف اا  ٍعاس أ  غص  ةفال  م هم غمتس يلا ٍفانا ا ٍكنت ص  اا ٍاا  يلاوأ يةاو ولا ف ا شس نط ان   يل

 ا شايت لس ةشم يلتالب 
ٍس عشعااانت  ٍعااا لشلتاااٍم يل ااان  م  ااانط يلاااا ٍو يلا   ااا   إلااا  انناااب غيلااااناو صااا  يثاي  يلاان يلاااوي 

ٍم ٍح نن م ااان إو ينااس  بنلاششماانا ميلاشاان ااان صيلاششاا  هاام الااٍم يلشاشفاا  يل ششفافاا   آناوي  يط    اانط صاا   اا
ٍي تالبس  نط اعنال فش فس حش   ا نلت  صفس أ اانر لش يا

ٍو حش  يلانتاو ٍاصنت  غي  ار مكا يللا  ال متل يل بن ف )عنميار يللا   ب ر     يل مرا
ٍس إو  نا كشفالت ان (    ك  إط  ن  ين يل ناا  ٍس   اان ٍذ يلا ٍس مينان اعا اٍ صا  يلاا ٍذ يلاا لل ا  كا

ٍس ح  ٍس فميصش ا ٍننا يلااف و يلا )ةنلا( ص ننا عنح   يلايةشف  ل ن ا  امف  وي يل
حناهن مكم يثع نو/ هن   يان  يلتالب مبشا يط لفنه  ن ٍ ص  يعاانح   " يط يثعا نو حااٍ 

ٍن  ب فن   بنب  ٍج م بش اس لا  اب  غط يط ف امط بفان   ا ار هاوي يلاششا م ينا   ال م ا غو  ٍه  مةا  ا   ا 
ٍا يناا  ي  ااٍ يعاا شال  غح ااا  اااي   ااشب  يلششاام غ ل ااا  مي  ااٍ  غمينتااٍ اعاا  بالت  غمياااٍ  حشااانت  غم ااش

   ل االئ  ص   شب  يلششم  فنا
ٍعاا  ةااٍم  سبشااا ااان عاااش  ٍباامأ ميااان  تالباا  صاا  صااار اااط صااامر اا اااط يعاا نوأ يلاماااس يل 

ٍ فب يثمر ول  يلشن  ص  يا لنط يل ا ناو يل غت ا يل ننمف  ٍع  يل   لن ا حش  يل  عاا اش   ننمفا يلاا
ٍيت يان  يلشاالش يل يةٍ بششماس فنتش  شا  إأ بشا يط ف ن ن باف ينفط اف يط يلل ف ا   يلوأ أ غا لا يت صةم

ٍيك  ص  يل لاثغ  بع  ما "يللاا   نناا اا ان و مينان ي نبا   :  يثع نو هن   مباي لاف ا  اشف يط يثاب يل
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ٍش إط  ن  ين م نط  غإأ يط هننل  بشض يث فن  يلةافا  غص نا ا نر لشاشش  يلاا ن  غل  باع  بر ا 
ٍصاشفنتاش  شاا  يلةافااا  يلاعاا ل  مها  يعاا ةاي  يلمعانئر يل ششفافاا  ي  اشااإوي متااش  ن صا  يللعاابنط  غ  ب

ٍف ااا  يمعااال ٍذ مي  بااانذ بت ٍيعاااف  إو ينااا  اعااا ٍلاااا   ل اااط  ااانن  اااان صااا   اااال "  ( ااامفس )يلةتااا  يلا لااا  يل
ٍا يلاافر إط يع تشا إل  ول  عبفال  ٍ مفا مهنينن وي ي ٍتشا ان   ل   ي  يع نوأ)هن  ( ص ا 

ملاا  ي ااانم  اميكفااا يلةتاا   غيلاتشمباا  يل ششفافاا  ياةاار لااا  إأ ماشاا  يلمعاانئراااط فما اان لاا  
ٍيعف  يل    نا ي انهش ان  اناانت  يط يلاششا   يلاششاافطغ نلاط اا نٍ غإو يط اان  انط فااٍم صا  يوهنننان غيلا

 ٍٍ  ا  ايت اط يثةتن  يل نئش  بافط يلاششاافط لميل ول   ر مكا  يمأت هم يلاشش  يلنناي  ليلوأ ف ار ا 
 يلفم  

ٍلم  / هن   حبا ين ل    ط يلملفاو إو ين    شاوا حش    فاٍ ااط  ٍب   ال يثع نو يلا يط  ا
ٍتعااانئ  يم  ٍتااا  تاااامل  مأ تاااامح  ٍل ل ااا  يآلط أ ف ٍتمعااايا نلاااس مانفاااا يل  فاااٍ يلاااوأ يح بااا  –  ا

ٍلا   اافشنت   نع ر ين يط ف
ٍتاام ث ين ااانئ   لنشااا إلاا  امتاامذ ٍو اااما   مأفاا  يلة ٍيا يل ااشب  اااط فاا ااا مااااا ااص عاا ل يصاا

ٍيت يو ٍ ان   يثع نو/ انلي الاا انلي ميثع نو / اش ا    االئ  يل ايا  صلااا ين حش  ول    ف
ٍفن الاا يللعاط مي ميثع نوو / كاٍ حفع  يا  يلاا حش  ثعا نوو/ ميثع نوو/ حشمف  بنب ٍ ميثع نوو/  

ٍلاط ٍااانط  يم اشناان  شناانص ٍااان  يثااافط حبااا يلاا ٍيعاا نن باش ااا يلاششااافط يلشاانل  باا   ا ٍو ا ٍنن صاا  ص اا   شنااا
 غيلاانا فط حشا  عامي  غهم  فافن / يلفان  يث نافا  مافس اناو يثلفن  إو يط  ةاا   اش   عشاا 

ٍفب حش  حاشف   ٍو يل مافس  ة ص باناو يثلفن  مبان ينس ل  ي شش يأ  ا ٍو لاأ إاي ٍا  يل نا ص ننا يلا
ٍفب إأ ان يل مافس اط بشفا ي ٍس يل    كا يصا سم اط ك اط اما   يلعنب فط ماط كاان  يلاششافط بنلااي

ٍ    عانب نت  يان ل   ص ا  نط حاشا ب ن ٍفب  حش  يفاأ  االئ  يلاوفط و ا ٍيت يط ف    ا حاننمن   اا يص غميص
ٍيا يلا ٍصامن  بانراي ٍأ مةتتمي ل  اعنٍ ن نتن   يلافاينفا  مح ٍعاف  بار مبولمي يل  فٍ اط  شافر يص ن ا

ٍس يل     ياٍ يل مافس صف ن  إل    م ربنلاششافط يناع   يلشناشفط بنلااي
 م ننا يلا ا  ع ش  إو غ ننا يلا ا  ع ش  بنلنعب  ل  إو مااا اط ف مان  إل  عمي  يلعبفر

ٍو ين  ٍاانط مصا  ان لا  يلاوأ يا ش اس مكا  نا يا ش  عفن  ي  اٍ معا شا يلا اا    نا يعا ط اافنا  ي  ا
ٍبمأ حش  اع مى يل فناياب  ا  م  ب ول يل ع فالا بايا ةتمي   نلام   مك  لش انحر ال يلاا ال يل 

 ما   اافاو 
ٍس    نط نافب ٍتم : ا  ا ص اط يلااي   ر ب نذ مأف  يلة

ٍعاا نط(  -:ريــف الخرطــوم بحــري  1 ٍكنت ي  تااميت باانط )ب اان اا  ااانأت ل اا  كششاا  ما انلاا  م اا
ٍ  ( ما ٍعاا  ا اا  ٍعاا ( ميلشعاافالا )ب اان اا ٍش )ب اان اا ٍعاا نط(غ  يلشفشااامطنمباانت عاامبن  اا )ب اان اا

ٍع نط(  ٍع ( مي  ام  )ب ن اا ٍكف  )ب ن اا ٍفم يل   محش  يلنفر يلا
ٍع نط  -:ريف الخرطوم  2 ٍبف  مب ن اا ٍفم يل   يلا
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ٍس يلبنفط ميلبننا يل ننمف   -:داخل الخرطوم  3  ااامح  اط ااي

ٍس ايةر -:انـــأم درم  4  يلاافن  ااامح  اط يلااي

ٍلش نط يعبمحفنت  -:الريف الجنوبي  ٍلش  يم 

ٍلش نط يعبمحفنت  -:الريف الشمالي  ٍلش  يم 

ٍس -:دةـــــأم ب  5  ايةر ي  باو  -ااامح  اط يلااي
ٍا يلعااانبش فاللااا  ينااا  كااااا ب مافاااس ااااناو يثلفااان  صااا  اافااال ينلااان  مأفااا      صااا  يلعااا

ٍصاا  باانلاششافط ٍتاام  اااان  ياناا  اش ميكاانت ل فااناو لااافش    ص ااا  نااا  غصاا  اااانر يل ششااف  م اار نن اات غيلة
ٍصف  ان     يلاش

ٍبمأ حاش  يفتنت  اماس ٍس افاٍ يلل مافا  ميل ا     لاناو يثلفن  ميل فافن  ص    فٍ اط يلااي
ٍس يلةنااا  ٍم عاانح  ن بنلااااي ٍهمناامكااا  غ ننااا  شاا ٍيت  هفااايت ا ٍو  ن نااا ي  نتاا  حشاا  ولاا  يااا ٍيٍ إاي ب اا

ٍس يلةنااا  ٍيت  غٍيت ااان  اانط حاشناان فل عااب فااص  غ ششااف  يلااااي   نباا  هااول  مل اا  غيأ أ ن  نتاا  حشفااس يااا
ٍيت اان نعاال  شاا  يأل عانب  غيل ام اط ول يثعتٍ أ يحش  ان  ٍأ ااط  غصنل عابننل ننن   فا هام مأ ناا

ٍو ٍو  انلب يلا   نع ر ين لس يلا ا
ٍس  ٍباامأ صا  يلاااي اافر معا بفط انلااس ماان حشفااس أل اانت بنل ا افااٍ يلل مافا عا  ننمر يل مافاس يل 

ٍس افٍ يلل ماف  غيرفانب ميلعشب يماساط   غمه   عاف  لاف    ان يعشانن غول  يط يل ششف  ص  يلااي
ٍس يةااو امكشااس صاا   ٍيت اشلم اانت صاا  بنفاا  ميهااايم يلااااي ٍكااانت أ فا ااط  ااانم ل إو يط هننلاا   تاام يااابي 

ٍاا  مااما بشاض  ٍت  يل ششف   ٍيا يل ششفافا كبار ير طحشفاس اا يرالانمةن حشاانت ب ناس ياابي ااااٍ  غاي
ٍيا  غاةاار  بفااٍ بنلنعااب  ل اان ٍو يل ششااف  يلشاان  اااط يلاام ي بشااا ااان  ننااا حبئاانت حشاا   يلان ااا ص ااابلا م ي

ٍس ابنلغ يتم إل  ول  غيلامل  ٍعم  يلاش نو حش  حن ش يملفن  يثاٍم ص  يلااي يلل ماف  ص   ار    يل
 ٍيت اط يل تبفش  ااننف  يل ششف  يل   ل   شش ل نت ميص

ٍس يلام اار إلفااس يلشااار ب اان ٍاااا  معفنعاا  يل مافااس    تاا  يط فااوهب  اار اماااس لشااااي  غ ننااا ب
ٍال ٍع  يلميلاو ي  ٍ اط اششا  يم  غباا مه  انلبنت ان   مط ا بنحاو حط بشت ن يلبشض مكا ف مط بنلاا
ٍس يلبنفط ميلبنناإو  نط  غاششاس ٍفس ص  ااي ٍس  ص ششافط ميلاششانا ف م  بس يلانعنط يأ يلا يل ا ااي
ٍس يلبنانا   يلبنافط ٍيٍ ماااي ٍس يلبنانا  اااٍ  نعامن  ل اط بشااا كا ٍ ن  مياابلا اااي ٍش يل اا ٍس يص ا س يلاااي

ٍو ا ر ٍفس بسص  ييلاف فن  ص نط لشاششافط نافب  :ب ن يلاششانا ص ت انحاي اميا يلنا م ننا  ش بٍ  غل ا
ٍمس ةنااا  بشااض يلتنلباانا يلالئاا  امطف اااف  لاانص يت ل اا  إو ين اا   ٍاباا    فلاا اط إلاا  ا م ننااا هااول يل

ٍو  ٍمس يلةاماف  ا مص ٍاو (يثمأا يلتالب) ي  ٍ اط لاى يلتنلبنالشا ٍعا   تان  غيلاوفط ياابلا ااي
ٍيت اان ف  اا  يلاششا  بتشاب ٍو يل ائمط يلانفا  باااا ن شاس م  فا ٍس يلبنانا راي ٍعا  ااط اااي ولا   يط   إأ   غلاا
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ٍتن اط بنل   سفميا   ٍبمففط ما فطيلا   محا  يل ٍبان ياى ول  غيل  ص  يلاششاافط يلاوفط  ص ايط يل   إل   م
ٍتف  ةنا  ص  ول  ف  اامط با ر هول يلتشبنا   ل

ٍنن إلفااسغ يااان  ٍيٍ يلنعاامو يلااوأ ي اا ٍباامأ كباار كاا  يل مافااسيل فاان  با اان   صاا  لااشيل  اانط لشاماااس يل 
ٍبمأ ص   ٍسيل  ٍبامف مول  ل ش  إحاايا غ ال نمح  يلااي ٍا عانب نت ص اا  انط ااط  فط غيلااما فط يل   اان و ا

ٍس يلبننا   نافب  بشض اط ااي
ٍبااامأ ب عااننن اةشااا حاانل   ٍو حااط يل مافاااس غااااإو  نااا كاااا يلا غيل مافااس يل  ٍو مااا ف  ب اار  بفااا

ٍبمأ ٍه  اعب نت  غبميعت   االئ  يل  ٍبامأ إلا   غيلوفط ان  و   يب  انٍمكنان  يللاانس لششاار بنل مافاس يل 
ٍف اا  ةنااا  ٍفط ااااط كاااا ب ااماف    صاا  اااناو يثلفاان ننلااا يع لعاان ت  يااابلال اا  ين اان  غط يل  فاا

ٍف   فا ط  تبف  ن ٍبامففط ااما فطط يلاوفط ياابلمي بشاض يلاششااف ااط لعب ان حشاا غت با ن   كاا  غ 
ٍيت  ٍبمي حشف ن ص ننمي فش  مط ب ن   ف ٍف   يل    ا              ي بشمي ناس يلت

 :التجربةمالمح من  
 :األهداف

ٍيغ  1  وهط يلاشش  اط عشم فنا يلاا ي  إص
 يل شنار ال يلاشش  اط انتشش إنعنن  م شنل  ص  اانر  ةااس  .2
ٍفس ميل ةنتب يان   االئس  .3 ٍفب يلاشش  حش  يل انح  يثابف  مول  بنل ا   ا
ٍمح يلن ا يلبنن  ص  نامس يلاششافط  .4 ٍي    إ 
 يلا نل  يع ةاي   ر يلمعنئت ميلمعنئر ص  لاما يرا ننفنا   5
 ميل اافا  يأب  نٍ شمفا يلاشش  حش    6
 اعنحاو يلاشش  ص    مف  ناعس  .7
ٍعن    8 ٍبمففط ميلتالب  ٍمح يلااش ميثانن  بفط يلاششافطإ  ميلاما فط يل 
ٍ نت ص  يلشاشف  يل ششفاف  مول  بنلبشا حط يل ش فط ميلل م   9  يح بنٍ يلتنلب ا ن

ٍيلر ٍلش  يمل  اط ا ٍبمأ ف   يل انحر ال يلاشش   انانت لشمار إل  ياش يلل انئش يل مافس   ا يل 
ٍبمأ              يلاماس ال  عٍ يللنا  يلاشفاأ بفط غيلا شش   بس ميلاششمانا ميلاانا  غميلاشش  يل 

ٍيكاا   ااان  ماااس ل ماااط  اا  يل شنااار صاا  يللاااما يرنعااننف  يل اا   لااا  لشاششاا  إنعااننف س ما نن ااس اااط افااٍ إ
ٍا  إلفس يل  يلاماس ٍي  حا  ص   يلاشش  لان ف  ٍبمأ ا

ٍلش  أل   ملفس اط يمر اةمر مهول يرلا  ص  بفئ   اشر   مف  يلاشش  ف   يل مياف   هوي     ا
ٍج يلاااار صاا  غشاااار ملتااٍم لااا  ااال يلاششاا ل ا  ااٍ اااط ا اانهٍ يلعااشم   يأ يم يأ  شنااار ةاان

ٍبامأ  ر يلامااسفلانم  غلانأايلكا ف مط حامفانت صا  اش ا   وأيلاة شا  ميل ٍهان يل  يرلاان  ب ار يثمااس  بف
ٍهن باكااس  اان  حااط ف   ااس ٍي   يل اا   عاا تفل يل نكباا  فنااسمح غمااا ف ٍم يلمااامر إلاا  ااان م باافط  ااان هاام ا اا

ٍف اا  ااافااس  ٍ فاا و لش  اامف  يلااوأ فاا    أل اانت  وأ فا اارميلاا غيلعااتٍم ٍيت ااان   اامط هااول يلت إو ينااس صاا   غ  فاا
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 يلاماااسف اامط ا لا اانت حشف اان صاا  اميا اا  نا مبشااض يثلااان  م باابشض يلعااشم فيل نلااب فتااط يلاششاا  
ٍباامأ يلااوأ ٍعاا  انلباان ااان يل  ٍي افااٍ ا لااا يت لشاااةمر اشااس لشاااار  غفانااا  بمااامال صاا  يلاا ميلااوأ فشااا يااا

 ن اٍ يلاششا  لشامااس صا مصا  ن اٍ يلتاالب لاششا ا  م  غحناا  مصا  ن اٍ تالباس غص  ن ٍ يلاششا  حناأ
ٍباامأ ٍ فاا  عاامى يط  اانط صاا هناان فلاااث يل  اا ا محاا يل  ٍف اا   ااان فةااص ا  يل  ٍيعااف  يم صاا  ت يلاااناو يلا

ٍعفط ٍيب ملفن ن ف ةو يلنعفنط ا ننس  غ مافر يلاناو لشاي لايةشفا  صا  نااس ييلالنعاب    اول   ميأتات
ٍيا يلتااالب غميل  اامف  يلااوي   غيلاششاا  ٍس غمن اا ٍو يلااا ٍج لااا ٍعاا  ةاان ٍٍم اااافٍ يلاا يم مااامال ااال  غمااا

ٍل فلاار تاافانت حشاا  ييلاششاا  ايةاار يللاااٍ  ا اار هااوي  لاششاا  مهاام فااتاأ لااا س يااان  تالبااسوغ  اار هااوي مافاا
ٍف اس  ت ٍحنط اان بااي ف ال ا  م لار الشاس ت ٍيت إأ يناس عا فال بيلنمذ اط يل مافس  نط فشاب يلاا  افط   فا

ٍبمأ بفط يلاماسنيلاع ٍبمأ ٍ يل  ٍ ب غميلاشش  يل  ي ش ان  حاشفا  يل  امف  م     ماط    فابي  ر     ا
ٍبااامأ إ ٍصااا  اششاااا  و يط ا اااا  يلامااااس يل  ٍصااا  يل ناااا  نلااااٍ يمأت صااا  اش مااااط  ااا   ااا    يثهاااايم  يلاش

ٍيت حااط يل ةااافط  ٍب لشل ف اا  مف شااا   فاا ٍج فااابي صفااس يل  اامف  يكاا ٍى صاا   ااا ٍيٍ يلاالاام  مي ةاانويثةاا يل اا
 يلفنننت 

 
 األول:اللقاء 

 
ٍبمأ لشاار ال يلاشش  ص  يللا  يثمل  اةمرإط  ول    ط  بم يلاشش  فاب يط فشٍ   يلاماس يل 

ٍبامط يل شاانمط صا  عابفر ةشاش اششاا  كاناٍ مصنحار صا   ٍو حاط ح انا ااس يلنامذ ااط لتاٍم يللاا  هاام حبان
ٍيعف  ٍفعس غيلا ٍف    ا ٍ انح يلبانر فاشاتل يثاار ميل اانتر غحشفس ف مط يلاششا  هاناي يثحاانب غمص  ت  غا

ٍكااب اااط ناعااسغ  ٍا يلةاامم ميل  ٍباامأ اشااس يلاااار ملتااٍم لااا س يل يلاماااس فش بااٍ اةاامر صفتاا ٍيت اااي 
ٍض يانااااس   مف شناااار اشاااس غحنافااانت  ٍل لفعااا ش ٍي اااس محشااااس يل  فاااٍ إا ننن اااسااااافش  ي تااابتس ماااااى  غمكا

ٍمح  ٍبمف  ا ا ش لتالبس ص   ٍف       ص   ةاس يل 
 لمعلمه ولطالبه؟ الحصةبعد نهاية  التربوي ماذا يقول الموجه

   :للطالب
ٍيت بماما  ٍيت  صماف   ل     شا ر هوي يلاشش  يثع نو صالط اين   ال م مط   ف  غيل اع  بس   ف

ٍا  بول   شانميل شش  انس  ٍفط ااط  االئ ا يميل   أ   م  غعنلا ل   يلا ٍىصا  اميكال  صٍ لش  فا )يم  غيةا
ٍيام( ٍس  ننااا افاااو ي اناا  يط   اامط صن اناا  ل اا  يل مصفااش ميلنااانح   يأ لااافث ااا ٍ     صاا  يلااا ا اان

ٍهن اش ااا  مينااان ا   اااا عااا  مط يثلعاااط ثن ااا  تاااالب  غيل نااااا  صااا  يللاااا يثا ااار  ميل ااا  عااامم يلتااا
 ا اف مط 

ٍمح يللااان ٍباامأ  س ميل  ااافل صاا  نااامس يلتااالب ف ااناٍب ااول يل شااانا يل اا   بشااث  يلاماااس يل 
ٍص ٍس ب ٍو يلااا ٍو يم صاا  يأ ا اانط اننعااب  االااا   يلاششاا  إلاا  ا  ااب يلاششااافطغ ا  ااب يلاااافٍغ  لااا  ااا
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ٍفااا ٍي صااا  اا ٍح يط ف ااامط   غنا يللاااا لف اااان  نت لاشعااانا كنااااانا صااا  يح ااانب لااااص ناااٍفامهااام أ فبااا
ٍبمأ عفتاف ن يلاشش  يان  يلاماس ميان  تالبسغ هنن فبث يلاماس بشض يل شاانا ميل ماف انا يلل ف فا   يل 
ٍلااب يط  إل نئااس صاا لعااط ف غا افاا   بااياب اا   اااط يلاكاا  صاا  كنلااب  يوط يلاششاا  يلااوأ عااف بش ن بااااٍ 

ٍم ايئاانت فباا ننا امابس  ٍبامأ يلال ا ٍاا  إلا  يلعاشبفنا  غلاف ا  بنأفانبفاناي يم عنلبسغ صنلامااس يل  مف
ٍ  يلاماس يلاشش  ص  هوي يلمتل بشا يط ف   يل نعفش بفن ان   ص  يلاع  بر عف    انم هنب ن ن هاميا  ف 

ٍس يل اانا  ٍفاانا يلااا ٍيعااف  غ حشاا  اا ٍفننااس اننعاابنت  بشاانت لشةتاا  يلا ٍوم لافااال لعااب ااان ف  يلاششناا  اااط م ي
ٍبف  م  يل ششف   يل 

 
 اللقاء الثاني

ٍبامأ  لعب يل لافا يلاعابش ل اوي يلش ان  فا   لتاٍم يللاا  يلا ااش حشف ان ااط ا ا  يلاماا  يل 
ٍسفااا ٍي اااس  يئاااايت اااان يعااا  ا ٍاااانت صااا  ولااا   ااار ةب ٍبااامأ ناو ااااط يلامااااسايلاششااا  يللاااا  اا ةاااالر يلش ااان   يل 

ٍيانت  غيلعنبش ٍيج يللا  إة ٍتان   غناموافنت ف انم   ر يلعشبفنا ميثةتن  ص  عبفر إة حش  يط فنانر 
ٍبمأ ٍتا لفث ف تشال يلاششا  ل ششفاش اناس حشا  يايئاس  غيلاماس يل  حشا   غتاملن اس مفاصشاس إلا  يثاان  ب
ٍم يط ف ع   ٍل يلةنص بنل مافسيلا  ٍبمأ   يلاال  يلةنا  بنلاشش  ص  اص   إل  كعافط  نآل  : يل 

ٍس                يلاااام                       :المعلـــمأســـم                يللاااا              يلاااا
ٍفخ                      :الفصل الدراسي                        يل مكفا                      يل ن

 مسار عملية التوجيه :
 

 قالجوانب التي ستشر ةقالجوانب المشر 
1/ 1/ 
2/ 2/ 
3/ 3/ 

                                   مه وي       
 يل ااا  غيافااا  ااااط  شاااا  عاااشبفنا شم شاااا  ع  اااٍ  غ   شنااا  يل  فاااٍ لشاششااا ك شاااا  اميناااب ا اااٍ  إط  

ٍبمفاا   ااابغ محااا  يل ننحاا غ باانلانل   يلاشاانن  يلعاانلب محشاا  ناعااف  يلاششاا  يل  فااٍ اااط  غحشاا  يلشاشفاا  يل 
ٍباامأ يلا باال ميلااوأ فلتاا  صاا  يلاششاا  يل  فااٍ اااط يلا يل اا  فنب اا  يط ف افاا  ب اان يلاششاا   غشاانن  يلعااناف يل 

م اشاااتل بنثاااار  ااا  فعااا تفل يط فاشااار  ااار حاشاااس  غنلاشش  إلااا  يل تشااال إلااا  يثلعاااطبااامانلبااانت اااان  اااار 
ٍكنت   ا 

ٍص  فااب يرب اان  حشف ان ٍح لشاششاا  يط يلاميناب يلا اا ٍباامأ يط ف ا  ميط أ فاشاار غحشا  يلامااس يل 
ٍم ا اٍ مصا غشار يحااا  نةف  اانأت لشعشبفنا ك  بنلاشار   نااس يلمكاا فا  اا لفاشار ااط  شا  يل ا  ع  ا
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م شاااان   اااٍ صااا  يلش ااان يا يل نااااا  اااان هااام ةااانص   يلانناااب يثفااااط ااااط يلااااامر صااا  تاااا ن لفاااث فااا  
ٍ اس مصا  ن نفا   غبنلاننب يثفعاٍ فعاار حشا  يط ولا  عافن  ر إلا  يلانناب يثفااط بنا  انا يلاششا  ما نب

ٍيعاا  يلشاان   ااان ا  ناان عاافاا و  يايئفاا  سغ مبااوي فااار يلاششاا  ل ااا   كشاا   ش اان ا ااٍ  ااابي ااالفا  يلاش يلا
ٍصاال اعاا مى يلاششاا  صاا  ويا يلمكااا غايئااس ميا  اانالث ٍكفاا  م ٍباامأ إلاا    مهاام الفاار   ااان فااار يلاماااس يل 

  يفتنحش  نانلس 
ٍفط اط يلاششافط يع انامي اط هول  ٍب أ ي   يبايت يط يل  ف  ص  يل مافس إان ب لعافط يايئ ا  يل ا

ٍبمف   ٍعن    يل   يم  لعفط اان
 :التوجيه الجماعيتجربة 

ٍبمأ يط فاال  ٍم  يلاششافط لافس ص  امكل ميلا بفطكا ف عن  لشاماس يل  ل تبفاش حاشفا  اان فشا
ٍاا  لميلاا يم ي  اٍ  (يم يلااش  ل مافس يلاانح )ي ب ٍس يم بشاض  ااط يلاششاافط   انح يلا ٍفس ا ل اا

ٍس  ٍيعاااف  اشفناا ا ٍفط اكف ااا  الااااا ا اااش حشفاااس)مكااا صااا   يم ملاااو ا ٍبشاافط اكف ااا  يم ح اا يم يكااار يم  ي
ثننان نش باٍ يط  (لاا )نعااف ن  مل ننن نلط غيلبشض فعا  ول  يللا  يلنامواف   يان   االئس ي  ٍ(
أ غل لاااص يلاششااافط ناموافاا فاااا ٍفلمط  لااا  عفعااما مي  يل اااٍم بشااض ياي  يلاششااافط يلااوفط فعاا 

  ص ت ص ابي يلناوا  هنن  امفض لألاي  يلافا يلنناي غ(مواف نا )و ٍ صف ن  شا   الر لاص أ 
ا ننن اااس ااار تنكن اااس  ف ااالو يلاششااا  لشلاااا  صااا  يل مافاااس يلااااانح  ٍبمفااا  يل ااا   مي  يث نافافااا  ميل 

ٍفااش يلاماااس ٍفس يم  ششا اان حااط ت ٍس ب اان يل ااا ٍباامأ ااان ٍباامأ  غيل  ص اا  لفعااا ل اان  ا اار ل اان  يلاماااس يل 
ٍبمفاامط غاشاس ٍصاا   فافا  يايئااس بار هناان  اما امط   مصاا   غيلاوأ عاف ششامط انااس يل  فاٍ غف تششامط إلا  اش

 ناس يلمكا فتفامط إلفس يل  فٍ 
ٍس يلوأ عف م  ٍيت لشا ٍفعس فم ذ يلاشش  يلاشن   لتف ٍفط اافشنت  ب ا ف تاط مكا  غحش  يللنت

ٍس  ااان يعااشانن ميلااام ميلا ٍس اااط يل ا فااا يلااا ٍ فااب عاافٍ يلااا ٍس لعااب ناام ااار م  ذ مل اا  ن نفاا  يلااا
ٍيعااف  ٍل معااشم س  يلاااناو يلا ٍمط ياي  يلاششاا  حبااٍ  لتااف ٍصن س ف اانبل يللنتاا ناامط ايةاار يلاااار فتا   م ااا

ٍصغ  ٍي وغ يل اال غ يل شناار اال يلتاالبغ  م فال يلاا ٍوغ يلةاتغ يل ا ٍ ا غ يلعابم ص  ول  حشا  يلااماغ يلل
ٍاف  يل شن ٍمش يلا ٍيحنو يلا ٍيتناغ ا ٍعانمحف  يثعئش غ  ش   يرانبناغ  ش   يأح    ار اال يل  انب يلاا

ٍيعااف غ  ٍسغ ااااى إلااان  يلاششاا  بانا ااس يلا ٍيعاا  يلتااالبغ يعاا ةاي  يلمعاانئر ميلاشفناانا لعااب ناامذ يلااا م 
ٍ فااا غ يل نااااي  ٍح يل يئااااغ يللااا طغ حاااا  يل  ٍمط ااااط مافاااٍ ولااا  يلشبااامسغ يلتااال غ يلاااا غ ف ااااال يللنتااا

ٍص لش غيلاششافط ص  كنح  ميلاو ٍلانا يل ناصا  ي يل نام يلابن ن نم م ذ ل   يلا  غحش  يرفانب ميلا  
ٍمط لن انحاناو ف ةاو ي  ماشنلاا  يمااس يل ااٍم صا  يللاا  ٍض يللنتاا ي مك انت لافس بنل شفار لفاث فعا ش

ٍو ٍو م بف ٍي   ن نمف مط نن ع هوي يل غ ر ا ف م معافل  غي االل نا فعا افا ان ان يلاافال صا   فاناو ةبا
ٍبف  ميث نافافنا ميلوأ لفس  ٍي    ص  اانر يل  ٍافانت لتافش يلمكاا يلا انح إا ااط يلعا ر يل ماار إلفاس ص

ٍس لش مافس ٍبمأ بنلااي   يل 
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ٍم ص  مكا ماف   .4   فناو يلاشن
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 س يلاشش  تالبنت افٍ تالبس فاٍ    7
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 رابعالالفصل 
 أوجـه تربــويـة

 أواًل :
ٍف    مافش ن لتالبس ب ع ر يلعبر غ  ان ن مة  ص  يلاشش  يل م  يط  ٍيعف  مت ف مط يل نار بانا س يلا

 بلم  س يآل  :

 ؟ كيف تدرس ي 
ٍف ااا  يل         ٍفباااس حشااا  يلت ٍ ااانا يلاششااا  م ا ٍبااامأ صااا  إ عاااشفا  صااا   نلااااٍ اش ااا  ا ااان  يلامااااس يل 

ٍس؟ ٍفس غ يأ  فم فا    يل ا
ٍس         ٍبت يلا  عانحال صا   غمينتالك  يلاشش  إل  آصانش يمعال غإط يرانب  حش  هوي يلعتير  ش بٍ ا

ٍي س ٍم يلاشش   فم فاٍ  ميك ل غ ناف  كا ٍفس غ مل   فش ٍ  يمأ يط لاس ن  ياميٍ  فاف  يل ا س فاب يط فا
ٍبمأ هم يلا ما لول    ٍي صنحال مهنان انمت بس ص  يلشاشف  يل ششفاف  غ ميط يل مافس يل   ام

منعب  لشا ان  يلاعااف  يلاش انو حشا   نهشاس  غنعب  ل وي يلاٍم يلانحر ميل ن  ص  يلشاشف  يل ششفاف  
ٍفة  غ ص ااا  اانط ل يااان حشاا  يلاعااإ ناان ٍباامأ ميل ششفااا  يل اان ٍل يل  ٍباامففط ميلاا ااال اااط ئم     افاا  ام لفط يل 

ٍحنف س ٍفاا  غ  غلملس يأه ان  بس م ٍس ا ان  ا ن اس يل  ٍف س مهم فان م بافا يلاشنب يل   كا   م ص  ت
ٍبفا  ميل ششاف  ااط  ٍعرغ م ع فر  ر اان ااط  اننس اصال حاشا  يل  مهام يلاوأ ناوٍ  غةاللاسا ن  يثنبفن  ميل

ٍكفس يلاا اشنا  ٍيا م  االح يثص ٍص  مي   ناعس لبث يلاش
ٍكفااس حتنئااس  ماااان ف فااٍ يل شااش غ   ٍفبااس ل تاامفٍ يايئااس م  اااط يملمفاانا يأه ااان  باانلاشش  حاشفاا   ا

ٍفبن  ٍبفط  اا ٍيلر يل ششف  يلشن  ص  يلعمايط ااط يلاششاافط افاٍ يلااا ٍو اط يلاششافط ص  ا هنن  إحايا  بف
ٍعااا  ا اااا   فا  ااا ٍبمفااا  ن   ااااط اان ٍو يم  يل ششفاف /يل  ٍفبفااا  يل ااااف ٍيا يل ا حشااا  يلمااااس يث اااار  صنلاااام

ٍض يلان اما لةشاش  ٍيا ا  تشا  مبإا ننانا ا ميتاش  أ  اا  بانل  ٍفبف  يل   ننلمهن ص  ص ا ٍحنا يل ا يلا
ٍص  م تبف ن    اشش   نار  م ٍفب اش   نار يل ا

ٍم ٍفاش يل ششاف  يلاتععا  يل انئ  حشا   ف نس  تاٍم يثاا  باان ننل اس ااط اشان أ   ا    إأ حاط ت
ٍفب يلااا  ط يلاعاا اٍ  ما ااان  ننااا  شااا   ٍو مامي باا  ماششاا  ناانر ل اان اااط يل ااا اناانهع ا  ناشاا  غ ا تاام

ٍبفاا  ٍي لش  ٍفب يلاششاا  حنلفاا  إأ ين اان  ش بااٍ يعاا  ان ميل اا  اااط يلاتااار يط  اات   ي ش اان إوي ااان يلعااط  غ ااا
 يأه ان  ب ن 

ٍهاان صنئاااو  يلاششاا  يلااا  ٍ اانط صاا  يلشاشفاا  يل ششفافاا  مي   ٍفبن  ااناال مافاااي فشااا اااط يهاا  يث ٍب  ااا ا
ٍفب يلننال ن ار يط ن مار إل  يلاشش  يلوأ ف ا ط اط ي  عنب بشض  ااط يلااانا  محتن   صاط يل ا

ٍو ياننل ٍنن افض اط صفض ميل    ش بٍ اط اانا يلاشش غيلاو م    يل م غ مه  ص  ن 
 لم الكفء:صفات وخصائص المع
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ٍفع ن    1  يل ا ط اط اناو  ةااس ميرلان  ب اش يا يئ ن م فاف   لشفش ن م ا
ٍي  يلاششا  صا    2 ٍفعاس غ مهنان فا    اٍم إ ا ٍٍ يلاوأ ف ام  ب ا ٍيتفنت حط يلاان ع يم يلا ا يط ف مط 

ٍيع     متل يلان ع يلا

ٍفس ااااناو  ةاااااس حشااا  3   يلمااااس يث اااار يط فااا نس صااا  ناعاااس يل اااان و يلال اااا  صااا  يل فااان  ب اااا
ٍبف  يللاف     ٍش يل  ٍفس مت ٍش يل ا  اع ةاانت اة شم ت

ٍفش يل لتفٍ يلفما    4 ٍي س حط ت ٍفس ا ٍ ٍو ميعش  حط  فاف  يل ةتفت ل ا فاب يط   مط لس ص 
ٍمعس   لا

ٍض يلميكاال   5 ٍيعااف  صاا  ي ٍمعااس ممتاال يلاااناو يلا ٍصاا  يل ناشاا  صاا   فافاا   نافااو ا يط   اامط لااس يلاش
 لشا ششافط  

ٍيف  بشاشف   يل فنس ميل  مف     6  يط ف مط وم ا

ٍمأ    7 ٍو حش  يل لار ميل  ٍيت وم كا  يط ف مط ابم

 يط ف مط لن انت مو فنت   8

 يط ف مط اةشانت ص  حاشس    9

 يط ف مط البنت لشاشس مانايت ص  يل فن  بس    10

11    ٍ  يلافنف  م  نلفا يلاا ال   يلش نئايط فل 

ٍل بفط يلننسغ اط يلابناي ميلاانهف  يلعناف  يط   مط لس يل  12  ٍاب  ص  يلاحمو لان فتاط بس غ من 

ٍيض يلاشف ا  ثاي  ا ن اس مااط يلتاشم يلباان    13 يط ف مط الفي يلباط ا شنصفنت مةنلفنت ااط يثاا
 يلتنٍ 

ٍفل يلباف   ص   شنتفس لألاٍم لعب يلاميكم يلاة شا  ميآلنف  ان ن بنلويا    14  يط ف مط ع

ٍص  مناعف  مافمر تالبس إلانانت فا نس اط يل انحر اش     15  يط فش  باش

 صٍ يلن نت مأ فافر لش عر ييط ف مط لفن م   16

ٍيئ اس يلاة شاا   17 ٍفن اس مت ٍفس من  ٍيا  غيط ف مط اشانتغ بنللا يثان  ل ميحاا يل اا ميل ا   ننعاب كاا
ٍس  غتالبس ٍيعف  امتمذ يلا  ميلاناو يلا

ٍ بنت  يط ف مط لعط  18  يلا  ٍ من فانت مان انت ما

 يط ف مط اشانت ب فاف    مف  وي س كبر   مف  تالبس   19

ٍفس انا س   20 ٍاب  ميلافر يلتبفش  ميلامهب  ل ا  فاب يط ف لش  بنل

ََ بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك :  -يجب أن يكون ملمًا

ٍفس   ي   يلنانح ص  ا ا  يل ا
 لوأ ف  اأ بس  يط ف مط لس يلا ر ي ب 
ٍبفط نعاب   اا  ٍب ةنتئ  اط كبار يلاششاافط افاٍ يلا اا يط فلا  تالبس اط يلمكمذ ص   ان

ٍي    يلالا  او م لةب
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 يط فشار حش    شفر يلا ا م مصفٍ يلمكا  ا 
 يط ف مط ا نأت مكامو لعن  لتالبس  ها  

ٍف   ماناو يأ يط ف مط ا ا ننت اط  شف ان    21  يط ف مط انلب ت

ٍيٍ    22 ٍصس بنع ا  يط فشار حش   اافا اششمان س م ناف  اشن

ٍفا يط فششاس لتالبسي  23   ط ف    بان ف

ٍهن يل بفٍ يلات ٍ ص  يلشاشف  يل ششفاف    24  يط ف ا ل بعالا  لميس يلنتش ميلعال ميلباٍ لام

 يط ف لش  بنل بنا محا  يأناشنر حنا يلاميكم يلاة شا    25

 يلناع  يط ف ا ل بنأ  يط  ي 
ٍو حش  تبت ناعس حنا يللنا    ب   يط ف ا ل بنل ا

ٍو يلشنلف     26  يط ف ا ل بنلا نب

 يط  فب شا حط يل شش ميل م ٍ ميلةمم    27

ٍفل ميلف س    28  يط فب شا حط يلل ط يلع

 يط ف مط وم  ةاف  ا  ناش  ا شااو يلامينب    29

 يط ف مط ف   يلتافٍ   30

ٍ  اا  باانلااان و ااٍ آنااانت اااط ةااانئ  ٍيت حاااط عااميل اااط بناا  يلب ااٍ يلااوفط اص مااااناغ ف شش    فاا
ٍمت يأن ان  ص  عش  ن إل  هاوي  ٍمت ن م  ٍى اط يلا ط ميلانن ت كا أ  ع ماب   فا  نمط ينميحنت ية
ٍايت إو يط ا ا اس هاول   ششاش  ٍل ا اا يل ة  ميلاافض ااط يلااانا يل ا  يةا ص ب ان يلاششا  غ ااان فاشار ام

ٍف  مه ٍ  يلنامس   بنلناس يلب     ي 
ٍانن اط اانا مةانئص مول         ٍبمأ ص  اعنحاو يلاشش  لش ا ل بان يم هنن فا   اٍم يلاماس يل 

ٍبمفن    ٍي ب يلششفن ا نفن مي نافافن م  ٍ  ن  بس إل  يلا ٍص حش  يأ  بنلا نبش  يلشاف   ميلل
 

 طرق التدريس :
ٍا صشااا    ٍفس إوي  لشااا  يلاششااا  بنلةاااانئص ميلااااانا يل ااا  و ااا ٍش يل اااا فباااش لاااس إأ يط فشااا  بتااا

ٍبمفا  غ مها  با نبا  يلشبنانا يل ا  فا اط لشاششا  يط  يلاة شا  ميل   ان ا ن نج  تانصٍ ا اما يلششاان  يل 
ٍض  ٍفس يل   عامم ن شا ٍش يل ا ٍفعف  عشفا    إو يط ت فع نفٍ بان ان  صف ن مفةاص لناعس وي ف   ا

ٍبمف  كنبش  ٍب   ٍو  ان لش تمفٍ ميل اافا لعاب يلا ناانا يلاة شاا  ملعاب  لبشض ان ن ان ه  إأ حان
يلل ااب مةااانئص يلاا اشاانا مااان   ا اال بااس اااط   نصاانا افنفاا   ميا انحفاا   ميك اااناف  مافااٍ ولاا   
ٍهن بنلشار حش   ٍف  يط فتشل حش  ان ان  صف ن صف ةو بنفانبفن  ن مفش ار ص  يماس كام ن فب بنلاشش  يل 

   نٍ م تمفٍ ص  عبفر يلمامر ل ششف  يصتر  لعفن ن ماحا ن بان فاما بس اط يب
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 ما هي طريقة التدريس؟
ٍفاام انهفاا   ٍبمفاامط صاا   ش ٍفااانا يل اا  اان  ب اان يلششااان  يل  إلفا  ح فاا أ يلاششاا  بشتاانتل  اااط يل ش

ٍفس: ٍف   يل ا  -ت
ٍفس ب ن ن يعشمب غ يم معفش  غ يم يايو لش انحر بفط يلتنلب ميلاشش  "          1 ٍف   يل ا      "  شٍ م ت

 م1986وستون وكرانتون 
ٍش يل اا   عا ةا  لاعانحاو يلااا يلنانس صاا    2 ٍاال صاا  اشنانل إلا  يعااس يلتا " ها  اااتشي حاان  ف

ٍا ناعس مفشش  ناعس بناعس "  ٍش يعنلفب  ششفاف  وي ف    ا  اط يلا  يل شش    مكا   مط هول يلت
   رايجلوس

ٍيعاا  " ها  يلاان ع يلاوأ فعااش س يلاششا  صاا   ماافر ااان اان  بااس يل   3 ٍعاا  يم يلان انج يلا  انب يلاا
ٍيا من نتنا غ لش شش  بع مل  مفعٍ "   ٍص  غ ماششمانا ما ن  اط اش
 م2000أفنان نظير دروزة         

ٍو ل ر اط يثهايم يل ششفافا  غ ميلن انتنا يلان افا    4 اي ٍيم مي  ٍع  مي   " إن ن حاشف   ةتفت ماي
ٍاشفاا  غ ميثاميا يل  مفافاا  بلفااث ف اامط غ ميثاميا ميلاااميا ميلمعاانئر يل ششفافاا  ميلاااان اٍ يلا

ٍم غ ميلااااااافٍ ماٍم يلتنلاااااب صف ااااان اٍم  اٍم يلاششااااا  صف ااااان اٍم يلاةتااااات غ ميلاااااان   غ ميلا ااااا
ٍت ميلا انحر ال  ر ن نت اط ين ت  ن م ر امكل اط اميكا ن "  ٍ  ميلاعنه  ميلانة  يلا ن

ٍباامففط  ٍفاافط يل  ٍم حشاا  انهفاا  تاااط ما اا  ن ااٍ يراي ٍفس اااط ما اا  ن ااٍ بشااا يل شاا ٍف اا  يل ااا
ٍباامففط ٍفس فا ااط يط   اامط لا فاا   ااامف   ااان هاام يللاانر صاا   غيلششااان  يل  ٍف اا  يل ااا فا نناان إتاانص  يط ت

ٍيا م ماف انا مافاٍ ولا     اان  ٍ انا مي  ان ٍيا ميلاننك انا ايةار يلاام باان   تاانس ااط ل يلالنت
ٍف  مول  ص  لنلا  يعا ةاي  يلمعانئت يلعا ٍيافام ميل شاانين ن كا   مط عاشف  مبا ٍف  ا ار يل   اشف  ميلباا

ٍهان ااط يلمعانئت يللاف ا  يلاعا ةاا  يلفام    مكاا  ٍت  يلافاافم ماف ٍت  يل نعاا مي ا ٍبمأ ميثصال  مي  يل 
ٍيا  ٍفبفااا  ف ااام  ب ااان يلتنلاااب بناعاااس  اااان فلااااث صااا  يلاشناااار ميلاة بااا ٍفس حاشفااا   ا ٍف ااا  يل اااا   ااامط ت

ٍفبف  يل   ٍهن اط يلاميكل يل ا ٍذ ماف ٍفانت  ميلا ي ٍعاس ن  يم اان كاا ف ماار إلفاس  غ  في لشتنلب  تبفاش اان ا
ٍي ااس ميلفن ااس  ٍباامأ بنعاا ةاي  ةب ٍم "يلاماااس" يل  ٍباا   فاا    اار ولاا  باعاانحاو ماعاانناو يلا اا اااط ميكاال يل ا

ٍفس   ٍش يلعشفا  ص  يل ا  يلا شااو ل مافر يلاشش  أع ةاي  يلت
ٍفس  ة شم حط بشت ن يلب ٍش يل ا شض ص  ال ميهن منمحف  ن م فاف  ف تي لنن اان و ٍ يط ت

ٍف ااا   غكفاااا يل تبفاااش لشاميكااام يل ششفافااا اشنلا  ااان  محشفاااس فااااب حشااا  يلاششااا   ااامة  يلاكااا  صااا  ية فااانٍ ت
ٍص  لشا شش  بع مل  مفعٍ  ٍف  ن ف  ن   مافر يلاش ٍس ميل   حط ت ٍفس يلا ش  ميلاننعب  لا ن  يلا  يل ا
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ٍو يثااا ؟ محشا  يأ  ٍفا  ي  حاشفا  ؟ تمفشا  يثااا ي  كااف ٍا  إل  بشمغ يهايم ن  هر يلاشش  ف
هاار حشاا  اعاا مى يل ااو ٍ ي  يلا اا  ي  يأعاا فشنب ي  يل تبفااش ي   ؟اعاا مى   اامط هااول يثهااايم

ٍ فاااب ي  يل  ااامف  يل لشفااار ي  ٍف ااا   ؟يل     ااار هاااوي فااااصل يلاششااا   ااا  ف ااامط اكف ااانت صااا  ية فااانٍ ت
ٍفس يلاتشمب    يل ا

 

 :المادة الدراسية .2
ٍفاا  ي  حاشفاا  غ هاار هاا  اااشب  ي  عاا ش غ  ٍيا ن  هاار هاا  حشافاا  ي  يابفاا  غ مهاار   تشااب ا اان

ٍفاا  مااان إلاا  ولاا  محشاا  تاام  يلاششمااانا ي ٍفاا  ي  ية فن ٍو إابن ٍو فعاا تفل تمفشاا  ي  كاااف لاااو م
ٍفس  ٍف  س ص  يل ا  يلاشش  يط فة نٍ ت

 

 :األدوات والمواد التعليمية .3
ٍف  ؟ مهااار عااا تاأ يللاااا  صااا   ٍفس إلااا  ااااميا مياميا عااااشف  ي  باااا ٍف ااا  يل اااا هااار  ل ااانج ت

ٍو ي  ٍو يلاار ي  يلاشاار ي  يأ امكال آةاٍغ هار يلااميا يلاتشمبا  ا امص ماان إلا  ولا   افاٍ ا امص
 يا ميلاميا اان ف ششش بنثام 

 

 الفرد المتعلم: .4
ٍي ااس مااان لنلاا  يعااٍ  ٍي ااا مااان هاا  كا ٍي ااس يلعاانب   إلاا  اننااب    س هاار هاام تااار ي   مااان هاا  ةب

  ميعنلفب يل ششف  يلااتش  لس يللنل  يلالف  يلناعف  ميلبانف  مافٍ ول 
 

 التوقيت: .5
ٍفس ؟ هار صا  يلاابنح ي  يلاعان   ؟ ماان نمحفا  ااايمر ان هم يلمكا يلاوأ  ا   صفاس حاشفاس يل اا

ٍيلااا  ؟ ماااان نمحفااا  يللااااص يلعااانب    ٍيعاااف  هااار هااا  ا  اااا  ي    ةشش ااان يمكااانا لش يلتاااالب يلا
ٍهان ؟ فااب متال ولا  صا  يللعابنط لفاث  ؟للا  يلاشش  ٍبف  بانفا  ي  صف فان  يم اف هر ه   

ٍيعف    ٍمم تالبس مااى يع شاياه  ل ش   يلاناو يلا ٍم حش     فا ط لشاشش  يط ف ش
 
 م الصف :حج .6

ٍف ا  يلا شا  ل ار نامذ ان اان ه ر هم اط يلاامم يلا الا  ي  يلشناف  ؟ لفث فلاا يلاشش  يلت
ٍفس ص  يلاامم يلا الا  فة شم ية الصنت  شفنت حط ان فا ط ي بنحفا ٍش صا    إو يط يل ا ااط تا

 يلاامم كشفش  يلشاا 
ٍيحف اان يلاششاا  كباار  ٍمم ميللاانأا يل اا  فاااب يط ف ٍف اا   هننلاا    فااٍ اااط يل اا يلاااةمر صاا  يأ ت
ٍفس ٍمج  غ ا ٍفس إل  ة ٍف   يل ا ل   ف ا ط اط يلنانح يل نار ص  بشمغ يهايصس  فتاأ هوي يأه ان  بت

ٍ نب  ٍم فط ميل  مهم يثاٍ يلاب    اط يلاشش  يلنناي   غمفاصشس ول  لالب  نٍ ميل اافا غيلاشش  اط يل
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ٍفس  لااهن بشض يلامياانا ميلاا  ٍف   يل ا صٍ صف ان لفاث ينا يل   فااب يط   ام إط نانح ت
ناو ٍ حشا  عابفر يلا انر اا  يت ان ان صا  اان م  غفع تفل يلاشش  يلل   بااأ بشماس لألهايم يلاةتات ل ان

 فش :
 -مواصفات الطريقة التدريسية الناجحة:

 يط   مط ميتل  يل ام    1
 يط   شنار ال اع مى  ششفا  الاا    2

    يط  نمذ صف ن يلن نتنا يل ششفاف  3

ٍياش    4  يط ف لار ان ن يلاشش  حش  يل  وف  يل

ٍص    5  يط   بشٍم صف ن اميصل يلتالب نلم يلاش

ٍيا ا نمح   6   يط   عب يلتالب ا ن

 يط  ع ر حاشف  يل انحر بفط يلاشش  ميلتنلب    7

ٍامو ب كر ا ا ممكا م شا يط  مار يلتالب لشن   8   نئع يلا

ٍيا يلتالب ميع   9 ٍابن   م   شاياي  يط  ننعب كا   افمل   م

ٍض حشاااف   يلاششماااانا ب عشعااار انت ااا  ااااط يلعااا ر إلااا  يلااااشب مااااط يلاااا لمم ل فاااٍ   10 يط  شااا
 يلا لمم 

حاياه  ل شش  اافا    11  يط  عنحا يلتالب ص   معفل آصنك   مي 

ٍفب    12 ٍع  ميل ا  يط  عنحا يلتالب حش  يلاان

ٍه   يط  عنحا يلتالب ص    مف  يةتنئ   ماشن  13  لا  كام
  يط  ا ط يلتنلب اط يع ةاي  اش   لميعس   14

 
 -أنواع طرق التدريس:

ٍهن بان فعنحا صا    ا ننف   تمف ٍفس مية الص ن مي  ٍش يل ا ٍنن اط ةانئص لت يع ننايت حش  ان و 
ٍفس م بمفب ن  ان فش : ٍش يل ا ٍاموغ فا ننن   عف  ت  بشمغ يثهايم يلا

ٍفس يلاش ااو حش   1 ٍف   يل ا  يلاشش   ت
ٍفس يل   ف انحر صف ن يلاشش  ميلا شش    2 ٍف   يل ا  ت

ٍفس يلوي ف  ميلاش ااو حش  يلا شش    3 ٍف   يل ا  ت

ٍيم يلاشش    4 ٍفبف  بإ  ٍفس يل ا ٍف   يل ا  ت

ٍف   مان  لمفس اط إفانبفنا معشبفنا  ل   نا ط يلاشش   غعن ننمر ص  ان فش  ةانئص  ر ت
ٍك  ميأب  نٍ اط  غعنايتل  ص  ياي  ا ن  م فا سل  مط لس  غاط يرلان  ب ن م عنحا ص  اصشس إل  عش  يل 

ٍفس  ٍع س لش ا  ةالر اان
  أواًل:
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 طريقة التدريس المعتمدة على المعلم:
ٍف   ف مط يلاشش  هم الٍم يلشا ٍئفسص  هول يلت لشاششمانا مهم  شف  يل ششفاف  مهم يلاااٍ يل

ٍص  ٍانذميل شافو باماب ن ا ش  غانبل يلاش ٍف    غ  اع  ام لشلا  ميأع   ماط ي  نر هول يلت
 طريقة اإللقاء : ي 

ٍفس اط اننب ميلا ٍف    ا يم يلةتانب يلعفنعا     غا شاس ا ار ةتبا  يلااشا  غه  ت
ٍي  يلتنلاااب صاا  ولاا  ٍض يلاششاا  انا ااس يل ششفافااا  اااط افااٍ إ اا ٍف ااا   غصف اان فشاا مهاا  ت

ٍم بنلااااامم  غوالاااااو بااا اط اشااافط   ص ااا    ننعاااب اااال يلااااامم يل بفاااٍ  يم اااان فشااا
ٍلشاا  يل ننمفاا  غ  ااان  ا ااط يلاششاا   غيلا   اا  مصاا   اااط تاافش مالاااا  نللااا  صاا  يلا

ٍيعف  م اشر اط يلاشش  ا الت فل وأ بس ص  حاشف   غاط   تف  ا     بفٍ  اط يلاناو يلا
ٍفااش يلالن اانو ٍف اا  نااو ٍ  غيلاا شش  حااط ت افااٍ إنااس  ماااا بشااض يلعااشبفنا صاا  هااول يلت

 ان ن:
ٍانتل  لش انحر بفط يلاشش  ميلا شش   أ  1    في ص
ٍ فب    2  أ  عنحا ص   ناف  يلاع مفنا يلش شف  يلششفن  نل تبفش ميل لشفر ميل 

ٍهنش يلاشش    3   تاأ إل  إ

ٍاف  بفط يلتالب    4 ٍمش يلا ٍيح  يلا  أ  

  ع ر حاشف  يناالا يلا ششافط ي نن  يرل ن     5

 يل ششفاف   أ   في اانأت لشانن ت   6
 المحاضرة : ب.

ٍف اا  يرل اان  ص اا  أ   اافي اااانأت لشن ااني يم يلعااتير ٍو  غ  اانبس ت إأ بشااا ن نفاا  يلالنتاا
ٍف اا  يك اااناف  إو يط إحاااياهن كشفاار يل شااا  ثحااايا  ااان فا ااط يط    ااا      ش بااٍ هااول يلت

ٍفع  ميعلغ ٍوغ مبال مأ  ا ٍانذ ان فعنحا حش  يأعاامه    في اانأت لش عافر   بف  
 يم يأع و نٍ  

 
 ومن سلبيات هذه الطريقة التدريسية ما يلي :

ٍا  يثمل     1   ش اا حش  يلاشش  بنلا
ٍو تمفش  اط يل اط    2  أ   ا ين بنل يلاع ال ص 

ٍاف  بفط يلتالب    3 ٍمش يلا ٍيح  يلا  أ  

ٍص يع ةاي  ن نتنا  ششفاف  ا نمح   4 ( 1)أ   في لشاشش  ص
 

ٍش صش  هوفط يل  شفط ص نن   ماان فاٍم ص  ٍض ميل ا فار   ت ٍح غ ميل اا  ميلماام ميلشا يل ا
ٍص  لشا ششافط   ٍيت حش  يلاشش  ص   مافر يلاش ٍش  ش اا يح انايت  بف   ش ن ت

                                                 
 186)دروزة( مرجع سابق ص / أفنان نظير  1
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  ثانيًا:

 طريقة التدريس التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم :
ٍف   يل       صف ن يلاعنها  اط يلاششا  ميلاا شش  صا  يل شاشفا  يل ششفافا  ب ار اان ف تاانس ه  يلت

ٍف   : غاط انن ت ما ن  ص  عبفر بشمغ يثهايم يل ششفاف   -ماط ي  نر هول يلت
 -المناقشة الصفية: أ.

ٍيأ بااي  يلا ٍح يلاششا  عاتيأت يم امتامحنت يم ا ا ش  فا   اننك ا  ن مي  ٍف   فت  ص  هول يلت
ٍف اا   عاانحا يلااا شش  حشاا  صف اان يأن ااانس صاا  يلشاشفاا   اااط افااٍ  مافااس اعاابش  هااول يلت

ٍصا  غيل ششفاف  ٍيت حش  ص   يلال مى م فناو يلاش ٍف ا   غم عنحال   ف م ااشي ا ار هاول يلت
ٍو كشفش  يلشاال ٍبت يلتالب بشت   ببشض  ان ين ان  ناا   غشاامر يلا ف م عنحا ص  

ٍمح يل ا فٍ غ    يلتالب ب ناع      :إأ يط يلا ةو حشف ن غم     صف   
ٍش مك نت  /1 ٍٍ ل مافر يلاناو يل ششفاف  لشتالب يلمكا تمفالت ي  ٍ اط   ع    يلا 
ٍو صنئ   /2 ٍفبنت افايت  لشن ني   تشب إاي ٍفب يلاشش   ا  مأ ف     ول  إأ ب ا

ٍف اا  يلاننك اا  يلاانحفاا  ميل اا   ااتاأ صاا  يلاااامر  ٍف اا  ااال ت    اانبس هااول يلت
ٍو اط يلتالب لفث ف ع   يلتالب إل  ا  – 3محنا ااط اااويا يثحايا يل بف

ٍئافس  ار ااامحا   7 ٍح  تالب غ ف   يلن اني ايةار يلااامحانا مااط  ا  فتا
 ان  ماشا إلفس ااامح س  ن نج لشاننك   

ٍو عشفا   عنب   ن  ل  إاي ٍف    ل نج لمكا يتمر مي   هول يلت
 

 ومن األشكال التي تنضوي تحت الطريقة التفاعلية:
ٍف     1 ٍف   يللمي  يلت
ٍفل  2 ٍف   يلا ن   ت

 يل ششف  يلةاما    3
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 ثالثًا:
 الطريقة المعتمدة على المتعلم:

ٍف   يلاش ااو حشا    ٍف   هم الٍم يلشاشف  يل ششفاف  غ حش  ح س يلت ف مط يلا شش  ص  هول يلت
ٍاااا  يل ششفافاا  يل اا   ا نااس اااط يط  يلاششاا  غ مصف اان يفتاانت فااابي يلااا شش  اش اااايت ي  ااٍ حشاا  يآللاا  يم يلب

ٍيت ص ت فشش  ناعس بنا ٍب إل  حاشف  يل ششف  يلوي   لفث فابي يلاشش  صف ن اما نت ماع  ن  عس مه  يك
ٍح   ششاااس منمحف  اان ممك  اان  ٍفاا  لشااا شش  صاا  عاا ٍف اا  اباااي يلل ٍمش  غ  اافي هااول يلت ٍيحاا  يلااا ص اا   

ٍافاا  باافط يلتااالب ٍيابفط صاا  يلاا شش  غيلا ٍص ب اار ينميح اان ل اار يلاا   مصاا  يلاااميا يل اا غ ااان ين اان   اافي يلااا
ٍابمط  ششا ن ٍف  : غف  -ماط يث  نر يلاة شا  ل ول يلت

ٍاع   1  يل  نب يلاب
ٍاا    2  يلل فب  يل ششفاف  يلاب

 يللنعمب يل ششفا    3

ٍيع  يلاع  ش    4  يلا

ٍفس صششاششاا  يلاااٍم  ٍش يل ااا يط  ي صاا  بشاامغ يهااايم يلشاشفاا  يل ششفااا  عاام  يلانحاارا ااان  شااااا تاا
ٍو يم افٍ ابن ٍف   ابن  ٍو نط بت ٍش  غ  ٍ نا غ مااط يلااللا  يط  ار ي ا نر تا ٍيم مير اط ةالر ير 

ٍيف   ناش  ٍنن إلف ن   تشب اششانت وي ا ٍفس يل   ي  ٍفب ا اف  غيل ا ٍعانل س يل ششفافا   غم ا فا  نس اط ياي  
ٍف   ملاهن لفعا  نصف  لبشمغ يثهايم اان يت   يو ٍابا   صنلت ٍفب صنحار ابنا  حشا   لا  ف بش ان مفااحا ن  اا
  يل ششف شش  مين انئس لا ن  يلا

ٍيت ااط يلاششاافط باااميهن   ٍبا  ميل ا  يكنشاا   فا ٍو يلاا ٍفس يل  ف ٍش يل ا ٍننل غ بشتنت اط ت ان و 
ٍفس م  نفن ااس ٍش يل ااا ٍفااب صاا  تاا ميل اا    ااام إلاا   غمهاا  كااا يااابلا انتش اانت لش اافااا ميأب  اانٍ ميل ا

ٍفس ب صتاار يلعاابر  مب كاار ا ااا ميكاااٍ مكااا ميكاار  شااا   منعااب   مااافر يلاااناو يل ششفافاا  يم اااناو يل ااا
ٍفس ٍش م  نفاانا يل اا ٍف  اس يلةنااا  صاا   مااافر اااناو  غلش تاٍم يلاعاا اٍ صاا  تاا ص ااا يااابي ل اار اششاا  ت

ٍفس يلا شا   صاإوي  ل  نان  غ ةااس ٍيئاش يل اا ٍبمفا  ميثعاس يلشناا  لت اع نايت إل  يلابناي ميلااانهف  يل 
ٍفس يلاعاا  ٍش يل ااا ٍب اااط ولاا  صشااط نعاا تفل لاااٍ تاا ةاا  اااط كباار يلاششااافط مكااا ف اامط ولاا  اااط تاا

 يلاع لفر 
 

 المعلم في داخل الصف:
 أساسيات:
اةااامر يلاششااا  لشااااار  ااااةمر يلاااااش  صااا  يلااااالو    ااار ف تشاااب امابااانا ميعنعااافنا ميط  

ية شاا ص  ال ميهن إأ ين ن    نبس اط ننلف  يلامهٍ   صنلاشش  حنا اةملس يلاار فااب يط   اميصٍ لاس 
لاانا ميل ا ف يا غ صمياب حشفس يط ف مط ا فئنت وهنفانت مناعافنت ماعاافنت إلا  انناب يرلاان  بشض اط ي

ٍع  )إط  مصٍ(  ٍيع  يل لتفٍ ميل  نب يلاا   
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ٍس يلمعفش  يل ششفاف  ب    يل     ننعب ال يلا
 يل بن فٍ ب لمينس يلاة شا  يم بايئشس  اا 
ٍو يعاا  ا  ٍم ٍو يلتمفشاا  صاا  لنلاا  تاا ٍسيلات ااٍ يم يلاعاات ٍفنتاافنا يم  غةايا ن صاا  يلااا ٍمس يل  ااا

ٍيصفن يم يلششم  ٍهن اط يلاميا يلا    يم اف
ٍو  ها  ٍش ااانبفط يللااا ٍو  نب اا  مهاا  يل اا   ااا ٍو )اط يلا مكاال يط   اامط ب اار صااار عاابم انعااي يلعاابم

 يلشناف  ميلاار( 
 

ٍيعاف  لشتنلاب ٍو ص   مافر يلاناو يلا ٍل يهاف س يل بف ط ف اعا  صششا  يلاششا  ي غل ر اان عبش و 
إلفاا  ح فاا أ يلاششاا  صاا  ااان فشاا  ناااموج  لتاافٍ  بااول   ةتاامو يعنعااف  صاا  عاابفر  ل فااش  ششااف  يا اار 

ٍيعف : ٍو معنايت لششش  ص  ياي  ميابن س يلا ٍم ٍل ت ٍيع  يل لتفٍ ميلوأ نش ب ٍيعف  ص     يلاناو يلا
 لتحضير مادة دراسيةمقترح نموذج 

 
ٍيعف  )فعاف ن ( ٍذ يلاناو يلا ٍفخ  ص  يل اط يل ش   يل مكفا  يلام  لا  يل يل ن

ٍس )فعافس(       حنميط يلا
 اإللمام بما يلي:بعد الفراغ من هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على 

 يثهايم يلشنا    1
 يثهايم يلةنا    2

 يلمعنئر يل ششفاف     3
 )تسمية الوسيلة(

                                          ي :                                           
 ب:                                                                                   
   اا:                                                                                 

ٍس   4  عفٍ يلا
 ويتوقع أن يكون كما يلي: 

 إل ن  يل لف  حش  يلتالب  ي 
 التمهيد: ب 

ٍو يلشنااااا  لشاااااار مولاااا  لش   ااااا اااااط )يلاشعاااا  يلااااالفل  لشتااااالبغ يرتاااان و غ  /1 يلن اااا
ٍتاام  أ  شناا  يل  فااٍ(يل  مفاا  ٍو م  عاافا  )يل   يااابلا صاا  مأفاا  يلة  نغ غ اعااي يلعاابم

ٍفخ  ر ص  ا ننس يلاةاا (     نب  يلبعاش  ميللا  ميل ن
 -:التمهيد للدرس /2

ٍس   (ي) ٍط بال مى يلا ٍيتل  نعبفنت إوي ان كم  يط ف مط يل ا فا كاف
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ٍس يلاافا   (ب) ٍمس يلعنب   ميلا  يط ف مط وم اش  بنلا

ٍ     يلاشنل     (ج)  ميط فع ةشص اشس اط يلتالب با ن

ٍي      مف ااار  اا  ٍهاان يلاششاا  ميل اا    اامط اننعااب  لتالبااس مكااا ٍف اا  يل اا  فة ن ٍس بنلت ٍض يلااا حاا
 يلمعنئر يل ششفاف  يلاة شا   يع ةاي 

 
 :ل الصفسلوك المعلم داخ

ٍيح   مهم ايةار يلااار )مكاا  لشا  ب ار ااانا يلاششا  يل ام  يل ا   انفش فاب حش  يلاشش  يط ف
ٍا عنب نت(   و 

ٍس   يط فع ةا  ام س يع ةاانت افايت ص  لنأا ينةانت  1  يم حشمل لعب ا ن  يلا
ٍ  س الاماو ل   أ فن  2    ر يلتالب ب ن يط   مط ل

ٍح الاااماو  3 ٍ اا  يثفاااأ ي ناان  يل اا ٍيا يلاننبفاا  ل اا  أ ف اا ا  غيط   اامط ل مأ ف  ااٍ اااط ير اان
ٍح  غين بنل يلتالب ٍج يلاار إ نن  يل    ان أ فن ٍ ةن

ٍو يأعاا ةاي  يثا اار  4  اا    نباا  يلاتشاامب صاا   غباانط ف عااا ن   عاافان ااالفلن غيط فعاا ةا  يلعاابم
ٍس بشا ن نف  يللا   امكشس ان نغ ميط   مط  ا نأ لش لتفٍ يلنناي لشا

ٍف   يلالف  5 ٍو بنلت    اط يحش  إل  يعار ملفس بنلاننبفط اعي يلعبم

ٍح يم يلعتير يم يأ ن نت ابن ٍ   6  يط فمياس  الافول حنا يل 

ٍو ل   ف  م ي باٍ اعانل  ااط عاتي   7 ٍو فاب يط ف م إل  فافط يلعبم حنا يل  نب  حش  يلعبم
ٍو  يأ يط ف مط مكمصس اننبفنت  غلش الافو يلعبم

ٍو فاااب يط ف بال يل  نبا  يل لااث اال تالبااس ل ا  أ   8 ٍس حناا يل  نبا  حشا  يلعابم فناش امي ااط يلااا
  ص  لنأا يلااا

ٍل لشتالب بنل اٍ يلاع تنذ ميط فلنمر اميا     اط مكا آلةاٍ مولا  ب م فال   9 يط أ فمل    
ٍي س حشف   يااشفط   ن 

ٍس بنل اٍ  م فل   10 ٍص حش  تالبس ص  اافل يثعئش  مينميح ن ص  بايف  يم معت يم ن نف  يلا يلا
 يلاا ط 

ٍو  11 ٍم ٍةن صاا   غيط فعاا ةا  يل بن اافٍ يلاشاامط حنااا يلتاا مصاا  امكشااس يلاننعااب لفااث أ فلاااث  اا
ٍو    نعفش يلعبم

ٍم ي ا لن فن يل  نب  حش  يثا ي  يلعاش  اط يلعبمٍ   12  و يط ف مط ةتس ميتلن ا 

ٍص    13 ٍفعف  لاوب   نلم يل شش  ميلاش ٍف س يل ا  يط أ فعئ إل  تالبس بر فع ةا  حب 

 يط فع ةا  يعنلفب يل لاف  يلننال    14

ٍي حشفاااس يط ف ااامة  يلاكاااا  صااا   ماااافر يلاششمااااا  يلاااالفل  صااا  ا اااار هاااوي يل اااانط يلااااوأ   15 ميةفااا
ٍص  صفس   نبن اا ملن لاى يلاافل ماط بفن   تال  بس ص  يلاار يابلا يلاش
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ٍس ٍو يلاااا ٍ فاااب لفااانو يلاششااا  صااا  ايةااار لاااا ٍو يل نصفااا  صااا    ٍبااامأ يلةبااا يأ ) فااام  غلشامااااس يل 
ٍس ٍف    ؟(  فم فع ةا  مك س ص  يلاافا لتالبس مناعس؟فا   ان ينس فا ط يط ف م  باعنحاو يلاشش  ص  ت

ٍسأ عافان صفاان فةاص يل  امف  يلفاما  ايةار  غ  مف  حاشاس ٍو يلاا ٍو  غلاا ميل  امف  يلن انئ  صا  ن نفا  يلا ا
ٍيعف  ميأا لانط يلن انئ  يم  غميلاوأ فا اةض صا  يأا لننانا ب نميح ان غ يلاااف  غ يا لننانا يلن ار غيلا

ٍم بنا لنط يل  ناو يل ٍبمأ لشاشش  صا  عابفر احا  يلشاشفا   ننمف ان فش   ماط تاط ان ف ااس يلاماس يل 
ٍبمف  ل ن  يثعئش  يلااف     فاف  غيل ششفاف  يل     مفط مافنا  مي 

ٍل ص   اشفار يلشاشفا  يل ششفافا          ٍي  عانحا ين انإو  غلألعئش  يلااف  يهاف   بف صا  بشامغ   يلاششا    فا
ٍيا تالبااس حشاا  يةاا الم اعاا مفن    ماااط  اا   بإلاناااسولاا   غيل ششفافاا م نافااو ةتتااس  غيهايصااس يل اان  ب ااا

ٍفس  ٍش يل ااا ٍمعااس صاا  كنلااب  غيلاننعااب ية فاانٍ تاا ٍض ا ٍ  م فافاا  حاا ميل انحاار بفنااس مباافط  يل نااا  يلا اان
ٍى  غتالبس ٍي  يل ششفاف  يلشاشف اان ف     ف
ٍ ن  ص ااا  آةاااٍمااااط انناااب         ٍيا و اشااار ااااط يلتنلاااب  ةاااان ا ااان  إلااا  ااااصل باااس  غا ننافااا م كاااا
ٍصااا ميل لاااافر  يرباااايذ ٍي اااانحال اااال  ي  اااٍفاااابي يلتنلاااب صيل اااٍ   يلاش ٍمح يل نااانصس  ف لشااا  م غناااسإك بااا
 ص  يل شش    ف تٍي ميلافا يل شااف  إل  انتش نت 

ميلعااااشم   يللافاااااو باااانثةالشش يلتااااالب م ةش اااا غحشاااا  تاااابت يلااااام يلااااااف يأعاااائشس   عاااانحا
ٍا  إلااا يط فتافااانط ويلشااا يأفاااانب   ٍ فااانا اااامي ٍصااا ي  يلبفئااا  إلااا يل لاااافر صااا  عااابفر يلماااامر  وم فااانا يلاش
ٍامب  يل ششفاف    يلا

 
 عرفة لدى العالم ) بلوم (  :مستويات الم

ٍح يثعئش فالل  يط   ٍى صا  نتانش اعا مفنا  اانفم بشام  يلعا  فيلااف    إحايا مت مكبار  غاا
ٍل ان  يلةمض ص   لافا ينميذ يثعئش ٍم  حشا  اان ون اٍ   ٍيفنان يط نش ا غيلاااف  م فافا  إحااياهن مت فشا
ٍصف  يلع   ٍا   غباع مفنا )بشم ( يلاش ٍكا  ميل   فا ش ن يل  ر يل  يانانل مها   ا اا ااط يلاعا مى يثانا  

ٍك  )1)  (  6( ل   يلاع مى يثحش  
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 ( يوضح تصنيف بلوم المعرفي1شكل )
 

ٍص 1 ٍ فب5  (يل لشفر4 (يل تبفش3 (يأع فشنب2 (يلاش  يل  مف                                                      (6  (يل 
         

ٍص  هم يل  مف  ٍ  يط يحش  اع مفنا يلاش ٍص  نمياننه غفمتي هوي يل  مل ر اط يلاع مفنا  غيلاش
ٍم   غةنا  لافنا  يثعائش   فافو  مٍ يلاو مبشاا ن نفا     نانييهايصاس  حشا مب ان فعا تفل يلاششا  يط ف شا

ٍا بشتاان اااط يل شااانا يل اا  فا ااط  غيلشاشفاا  يل ششفافاا  يلةنااا  ب اار   شااافنا  يثعاائ ب اانمصفااان فشاا  ناام
 اع مى :

 : مستوى المعرفة )التذكر(  1
ٍص   ف ا م احم يلتنلب يط  ٍل مول  باش   اششمانا الااوالفال حش   و 

ٍٍ     ف  ٍم       ف    ٍ     فامو ٍ     فوفش
 فلاا       ف  ب       فلا        فة نٍ   فعار 

                  انوي             اط          يفط
ٍتم  ؟ا   نر:            بشا يثبفض حط يلة

ٍا    ر يم اف  ( مستوى االستيعاب ) الفهم  2   إل    ر يم اف   :  م احم يلتنلب يط ف 
ٍى بش  س يلةنا       ية

 ا نر :  يحا ان كنلس يل ن ب بش     
ٍميصا ن ٍ يلنفر      ٍفت  يانا  مبفط يه    ين ٍ إل  يلة

ٍبت يلشنناٍ ال بشت ن م فاف  ن  غيلاشن  يأعنع  لشنص ص  هول يللنل  فبفط يلتنلب    ف
   اط ةالر ص اس يل ن  لول  يلنص

ٍص ن  غان ششاس يلتنلبص  هوي يلاع مى فتبش   :مستوى التطبيق  3   مفع ةا  يلاششمانا يل   فش
 ا نر :

ٍو  لمأ ان ششا س اط  شانا ص  يثعبمذ يلانت   (1  ي  ب كاس كاف

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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ٍع  لمل (2         يع ةا  صف ن يثلميط يلاننعب  يل    ششا  ن عنب ن  تبفشف  ي
 ص  هوي يلاع مى :  اط يل شانا يل    ع ةا  لافنا  يثعئش

ٍح       فلر       ٍا    فع شار     ف   فا      ف 
       فمتي    فالص      فة بٍ       فة نٍ         فشمط 

 غيم يلامكم يل ششفا  غص مفا ي يلاناو يلششاف :  احم يلتنلب يط ف ة مستوى التحليل  3
ٍال إل  ا منن س يثعنعف ٍبت بفط هول يثا ي   ا نراال حا  إ  غمف   :انر يلشالك  يل    

  وب ؟ان ةانئص يلان  يلش
ٍف  ؟ ٍيا يل ان  ان ااف يا يل تن

 اط يل شانا يل    ع ةا  لافنا  يأعئشس ص  هوي يلاع مى :
ٍط           فة اانٍ فاف        فام      فاعٍ     ف اٍ           فع ر  فلشر      ف ن

مفع ةااس ص   ملفا ن نئع  غ احم يلتنلب يط فن   ان ي  عب اط اششمانا مستوى التركيب  4
    ن   اافاو ابنف  حش  ان  ششاس عنب  

 : مثال
ٍو  1   ي  ب كاس كاف
ٍتم   2 ٍأ بنلة ٍم ٍو يأ الن  يلا    صعٍ  نه

 ص  هوي يلاع مى :  ط يل شانا يل    ع ةا  ص  افنا  يثعئشا       
ٍح  ٍ ب     فلتٍ      فامغ    فتٍم       فاا      ف   فاال فتلم     ف

 فن      
ٍض اشفط مستوى التقويم  5   فاحم يلتنلب راايٍ ل   حش   ئ ان اط ةالر ح

 :مثال 
ٍ فب يثا ر ل ول يلشنناٍ ؟  1  ان يل 
 افن" ؟موٍ هوي يلاار نالانوي فش ب  2

 يل  مف :  اط يل شانا يل    ع ةا  لافنا  يعئش 
   ٍٍ ٍ ب    فايصل     ف   ف م      فل       فعار         فة نٍ   ف فس ف

ٍننهن فا ننن يط ن ع  يثعئش يلااف  لعب يرتنٍ   م بشن لاع مفنا ) بشم  (  يلع   يل   و 
ٍص  إل  انفش  :     يلاش

 : التجميعية وتشملة األسئل  1
ٍصف  مه  يلاع مى يثان   يثعئش ي     يلاش

 يعئش  يأع فشنب ميعئش  يل تبفش مفا الط يلاع مى يثحش    ب 
 وتشمل االسئله ألتشعيبيه  2

   يعئش  يل لشفر م ا ر يلاع مى يثان  ي 
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ٍ فب ميعئش  يل  مف  م ا الط يلاع مى يثحش    ب   يعئش  يل 
 :   ننا توضيح  ذلك في الشكل أدناهيمك         

   
 ( هرم األسئلة التجميعية و التشعيبية2شكل )

   
ٍ  يلا نٍ إلفس يحالل فا ننن يل مار إلا  يط يثعائش  يل اافشفا  م يل  اشفبف   ن عا    اط ميكل يل 

ٍى حشفاان ٍف ااس صنلاااشااار يلتااالميل اا    تشااب يط ف   غإلاا  اعاا مفنا انفاان ميةاا ٍه  بت ااال  او مننكاا  ب  ا فاا
ٍبشاا  اعاا مفنا  ٍ  يفتاان ينااس ف ناانمر ي ٍيا يلش مفاا  يل اا  ف ا شاامط ب اان   مفاللاا  صاا  يل اا يعاا ةاي  يلا اان

 لش ا فٍ  ان فش  :
:يأعاااائشس يل اافشفاااا  ويا يلاعاااا مى يثاناااا  مفعاااا ةا  صف اااان يلتنلااااب يل ا فااااٍ  المســــتوى األول 

ٍصاا  صاا   يأعاا ن نا  مهاا   ناااب صاا  اااانر  ااو ٍ ٍهن مهاام انفناان ٍ اعاا مى يلاش يلاششمااانا ميعاا   ن
ٍا غ يااب باال   غ حاا  ٍم غ اف ايل   ف تشب ن هوي يلنمذ اط يلعشم  : ح ا   انفم بشم  ماط يثا ش ا غيعا

 يم نش    
صا  هاوي يلاعا مى فعانحا يلاششا   م يل اافشفا  ويا يلاعا مى يثحشا   : يثعائش المستوى الثاني 

ٍلشاا  يل ااو ٍيلتااالب حشاا   ااانم   لاتشاامب مف اااش   حشاا  ص ا اان بنعاا ةاي  ح اامل   ميل اا    تشااب ي ا
   ا فاااٍ ي  اااٍ ااااط  ششامهااان غ مف تشاااب ا ااار هاااوي يلعاااشم  ااااط يلتاااالب لشاششماااانا يل ااا   تبف ااان حاشفااان 

 يلاع مى يثمر مهم فنن ٍ اع مى يأع فشنب ميل تبفش ص   انفم بشم    
 : مثال
 فس : متي يلشالك  بفط يل شانا يأ  ي 

ٍع     ب   يحت  ا نأ لششار يلاانح  ص  يلاا
ااط   يثعائش اطويا يلاع مى يثان  _ ف تشب هوي يلنمذ   : يأعئشس يل  شفبف المستوى الثالث 

ٍي ننكا فاانا يثالا ييلتنلب يط فا ٍ ص  يلاششمانا  ا ف   ب لشفر يلاششماانا أ   انم يثعابنب ميلششار مي 
 فر ( ص   انفم بشم      مفنن ٍ ول  اع مى ) يل لش

 :مثال 
ٍش  فافنئفس اش ال     ٍب   متي يط يلالنلفر أ  اار إأ بت  يل ا

6 

5 

4 

3 

2 
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 األسئلة التشعيبية
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ٍي   تشب :  يأعئشس يل  شفبفس ويا يلاع مى يثحش  المستوى الرابع   ااط يلتنلاب يط فا اٍ  ا فا
مفا ر هوي  غشنرمفااٍ يلل   حش  يثص نٍ ميلاششمانا ميثص غااحان بنل نبت ميل لشفر لشا  الا نحاف 

ٍ فب ميل  مف  (  ص   انفم بشم    غيلاع مى يحش  اع مى اط يل ا فٍ يلننكا  مهم فنن ٍ اع مى ) يل 
 :مثال 

   :يع ةا  يل شانا يأ فس ص  يثعئش 
ٍ ب غ اا  غ تٍم   ان يلشنميط يلافا ل ول يل ا  ؟   ٍح لشمأ غ  مكل غ    نب  غ يت

ٍصااا  صااا  نةشاااص ااااط  متااافلنن لشاعااا مفنا يأ  ٍبشاااس يناااا  يلاااو ٍ ين ااان   تااانبش ميلاعااا مى يلاش
ٍك  )  ٍ  اع مفنا يل ا فٍ لاى يلتالب غ(1 انفم بشم  يلامتي ص  يل  ر  م فاف  افنا   غمه   ب

   ميل   عن ننمل ن أل ن غيلااف   يثعئش
 

 : ماهية االسئله الصفية
 أسئلة تقويم قبلي :

ٍح ا ر هول يثعئش ٍم يلاششا  حشا   ت ٍيا تالباسلف شا ٍ     ماعا غ  كاا ٍه  ماااى ا ان  مى  ا فا
ٍمس يلاافاو ص    ان ينس ف مار إل  ااى ص   يلتالب لشاششمانا يلعنب   ميل ا ط ان ن غ اميتفل يلا

ٍم عانب  ٍ بتا  باشان ٍمس يلا  ااا  يلابنفا  ميلا ٍس غ   ص  لنر يلاا مب ان فعا تفل يط فا اا لامتامذ يلاا
ٍمس يلعنب    ٍبتس بنلا   اٍ ميأة انٍ  بنل  ٍم ا ر هوي يلنمذ اط يثعئشحغ يلاافا م

 : ةستنباطيا ةأسئل
ٍ   ميل انحر ال يلاشش  ٍس لاعنحاو يلتالب ص  يلا ن ٍح ي نن  عفٍ يلا ٍيئ ا  مها   غ ت باي  ي مي 

ٍح اااط مكااا  وانلباان ااان   اامط ابن ااٍ  ٍس يل اانئ   ) كشفشاا  يلشاااا  تاا ٍج حااط اتااامط يلااا مميتاال  مأ  ةاا
 ثةٍ( 

 ة : تنشيطي ةأسئل
ٍح  ٍسا اااار هااااول يثعاااائش    تاااا ٍ    صاااا   ل اشفاااار اٍم يلتااااالب صاااا  يلااااا اااااوب يأن باااانل ميلا اااان

ٍل  ٍبمفا  باام ٍي  يلشاشفا  يل  ميلاننك ا  م عانحا صا  باث يللفمفا  ميلن انت بافط يلتاالب ااان فعانحا صا  إ ا
 ي بٍ 

 :  أسئلة تقويمية
ٍس م ن ع  إل  كعافط :           ٍح ص  ن نف  يلا   ت

ٍفاان   فن   حشف اان  ااا  انباابنرف اام  يلتااالب  : رح داخــل الفصــلأســئلة تطــ   1 ٍف ط يلاششاا  فااتا   غيم  ل
لانا   ي  م ش بٍ ات ٍ  غحشف ن  حش  ااى ال  يرانب ٍس مي   بال ميل  لااى ص   يلتالب لشا

ٍج يلاااريرانبا  لا  م ا     ا ار يعائش  يلميااب يلان : أسئلة خارجيـة  2 مااط  ا  ف ام   غحشف ان ةان
 اان فعنحا ص   شافر عفٍ يلاششما   غمف فٍ صف ن إل  اميتط يلال  ميلةت  يلاشش  بالا ن
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 : مه  يعئش    ششش بنل  مف  يلبشاأأسئلة بعدية  3
 

 الصفية  :  ةصياغة األسئل
إو يط حشااا  يلاششااا  ية فااانٍ يلعاااتير  غيلاااااف   صااا  اااافنا  يثعااائش يفالكااا  يلاششاااامط حن ااان  بفاااٍ  
ٍيا يلتااالبيلا ولاا  بنلاااناو  ٍيبتاان غيلعااشف  ٍمم يلةنااا  ميلشنااا  يلايةشفاا   غٍيعااف  ماعاا مفنا مكااا ميل اا

ٍافا  لتالباس  ااان يناس فشانن  اااط  غماان ف ششااش باول  ااط   نصاا  محانايا م  نلفاا يلاا ااال ااط لملاس غميلةن
ٍح هااول يأعاائشس حشاا  يلتااالب مهاا  كااا   اامط ياااشب ب  فااٍ اااط ااافنا  ن  غحنااا آةااٍ مهاام  فافاا  تاا

ٍفس    ةنا  حش  يلاششافط لاف    يل شففط ص  ا ن  يل ا
 يلااف  :   فش  نما  بشتن اط يل مافنا لاعنحاو يلاشش  ص  افنا  يثعئش انصف   

  يط ف مط يلعتير ميتلنت   1
ٍيت   2   يط ف مط يلعتير اة ا
 ي  يط ف مط يلعتير ابن ٍ   3
 و يط فل مى يلعتير حش  اششما  ميلا  4
   يط   مط ل   يلعتير ع ش  5
  أفانغ يلعتير بش   يل  نبيط    6
ٍس يط ف مط هناصن     7   فعنحا ص  بشمغ يلا يهايم يلا
   م اعشعش  انت ف  يط   مط يثعئش   8
  لش ا فٍ ٍيت  فيط ف مط يلعتير ا   9

  اا مل  ويا إانبنا ا شااو  مه  يعئش ؟ : انوي؟ لانوي ؟  فم ؟ يفط و بحنا   باي يثعئش  10
ٍم بنث يل       إانب  ن بال يم  يثعئش   لن إل   11  يلا ش     عئشنش  م  ش
ٍي  يط فاشر يلعتير ح ر يلتنلب فمل    12   بس ةنا  ا يص ن
ٍامب    بلإلان   يلعتير _ فعنحا ول  ص  يلمامر  تل يلاميب يمأ   13  يلا
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 :طرح األسئلة الصفية
ٍي اط يلاششافط فع ةاامط  يطفالل   ٍو يلااف   عئشثي عشمبي  ف ٍمع    ي نن  يلابن  ٍض ا ح

ٍم فنفاااس ف ااااا ن صااا  اااش ااان  ين ااان إأ غيلااااشمب  إلااا  يلعااا مل مهااا    اااانما ااااط  غتالب ااا  ياااان  يعااائش  
ٍص عفخ يلاششامط ل ٍ  ٍي اال يلاششماانا اان    يم غلاى تالب   يلاش ٍبمفا  يلشاشفا  ر ا م لعافط عافٍ  يل 

ٍس    يلا
ٍح    ل مف  ان ف  مط يلعتير اط ااش وحنا ص  عبفر االمأ س مول   يم  يأع ا ن   اف ص ت

ٍس  يل ششفاف  يلاناو يلتالب  ع فر مامر  امتمذ يلا
 : آلتيل األسئلةمن طرح مثل هذه  األساسويهدف المعلم في 

ٍه   رحانر  افل يلتالب   1 ٍه  لشبلثم  ا ف ٍ فب م اافل م ن فت  غا ٍه م  ص  عبفر  يص ن
ٍص يلمامر    يلاتشمب  لشاش

ٍي مول   غان بفن   ص افل يلتالب حش  يل انحر     2 لمر  فاٍم ان ص يل ا فٍ يلننكا  يماس بإب
ٍمح   يلامتمذ يلات

 
 الصفية:  ةتقنيات طرح األسئل

 
ٍح يثعئش إط     ٍس عفط مص   ل و بفٍ   يلااف  لس يهاف    نفنا مصط ت  اان يناس  غياي  معافٍ يلاا

ٍح يثعائشفتاى إل   انحر يلتالب ال يلاشش  ماال يلاا ٍف ا  تا ٍيذ   غناو يل ششفافا   مكاا  اتاى ت إوي لا   ا
ٍبمفاا  يلافاااو ٍي  يماااس عااشبفنا حافاااو كااا  ااتاى إلاا  إةااانش يلاششاا  صاا   ل فااش  غصف اان يثعاانلفب يل  إلاا  إباا

ٍمعس لتالبس ٍبمف  ص    اف  ا مكا أ فان  يلتالب  ر ان هم اةتت لس لش لاافر يلششاا   غةتتس يل 
ٍأ   حشفس  نط  ٍح يأعئشس يلااف    لميلا   ش  نفنا يلافاو يث ٍ يلانحر ص  ت

 نورد فيما يلي بعضا من األساليب والمقترحات التربوية بغرض طرح االسئله وتوجيهها:    
 تاط يل لتفٍ يلفما  كبر اةمر يلام    ( يعئش8-6ي  ب )  1

ٍح يلعتير ب  ر ابعت  2    يت

ٍح يلعتير ب  ر ابن ٍ  3   يت

ٍح يلعت   4 ٍاس  مول  رحتن    مين  ل ش   يرانب 5-3ير لاافل يلتالب مين  ٍ يت يلتالب ص
     فب يثايلش ا فٍ م ٍ 

   ل     انب يلش ميئف   يع ر يلا يلتالب لإلانب  5

ٍا  يران  6 ٍي  بنل  ر ب م ذ ص    ي بٍ حاا اط يلتالب يلوأ فتاأ إل  إ 

ٍيا يلتالب حش   يط   ننعب يثعئش  7   م اع مفن   ية ال مكا

ٍح يلعتير يثمر بلفث ف مط ا شش ن ب   ٍ  ئ ميتي ص  يلا  ش  يلابلم    8   يت
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ٍمح اط اششمانا عنب   9 ٍمص  فاتر يط ف مط يلعتير يلات   لا يلبلث حط يلا  ش    اش

ٍف  م   10 ميع اا اط يل شانا   بايحفيريع ر ي بٍ حاا اا ط اط يأعئشس يلا شش   بنلشاشفنا يل ا ف
ٍٍغ تبش لاا نلف  ا ر: ي ٍط غ لةص غأل  غ صعٍ غ لشر غغب         كن

ٍح يعئش  11  إل  انوي ؟  فم ؟ لانوي ؟   ب عنلفب اة شا  إتنص  يت
ٍح يعئش  12    م لن   يل شاف  والاا  يت
ٍ بن  13 ٍمح ا   نت مميتل انت فن يط ف مط يلعتير يلات
ٍج ص  ين  نر يثعئش  14    ن  إل  يلاع مى يثحش اط يلاع مى يثا  يل ا
ٍ   يل الافو ايةر يلام  شايط ف  15  ر يلعتير حش   فناو ا ن

ٍ   فا ط يل فن  بان فش      :مل فناو يلا ن
 حاا اط يلتالب  مافس عتير ميلا إل   ي   
 افٍ يلالفل     يم حنا  ش   يرانب غحشفس  إحناو  مافس يلعتير حنا حا  يرانب  ب   
 يلتنلب كبر  مافس يلعتير إلفس  لاا يع  اا   
ٍح يلعتير    يلن ٍ إل  يلتالب م ي ا     يلتنلب يلوأ عفافب   ٍنية فت
ٍ   اافل يلتالب ها        ةافص عتير ل ر تنلب لتانط ا ن
ٍح يلعتير حش  هفئ  عتير   م     يت
ٍفلف  يل    بام  ااش   انب يثعئش      ٍف   ا ٍف        
ٍيٍ يلعتي ح    ٍيا ص  ناس يلمكا انب       ر ناعس حاو ا
  اعامح  اط اافل يلتالب  حش  يثعئش  ط يرانبي   ا  ت   

ٍيٍ يعئش  يلتالب ان ل  ف ط يلعتير افٍ اعامذ اط يثار  16     انب   
  انب يأعئشس يل     مط إانب  ن ) نش  ( يم ) أ (  17

  ص ت وميلا  يلا ش   يل   ل ن إانب  يثعئش *  
  افٍ يلالااو مييأعئشس يل نات   *  
  يلا الل   يل      ا يأن بنل  ااامح  يثعئش *  
  حشف ن  فشا  يلتنلب حط يرانب  يل     ششش باششمانا ا  اا  يثعئش *  
ٍف    شلشيل     يثعئش أ      فٍ يلشنكر ا ر : ليلاانا يلب 
ٍمنن -    ٍ  يلنميو ؟  الانوي  لنمر يأل     
 فم   شٍ يأافبن ؟  -   

 لانوي فبلث يلان  حط اع ميل ؟ -   

ٍح يلعتير كبر  لافا يلتنلب يلوأ عفافب 5ا3ين  ٍ ااو   18 مفن ع اط ا ر هوي  غ مين  بشا ت
 -:يأن  نٍ 

   يتمر مي ار  فافب يلتالب ب امب ي 
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   لاث  فناو ص  يل ا فٍ يل ناش  ميربايح  ب 

ٍ   يلتالب بتفئ اا  ٍايا ا ن      يل ششف  

ٍل ي بٍ ا  ٍح كشفشس ل ن ن   فٍ  ا فٍ يلتالب بام   يأعئشس يل    ت

   ي بٍ اط يأع اأأا يلششاف  يلاش مل  يف ا  يلتالب حاا ها 

ٍمن  م     ف ش   يلاشش  إانبنا ي  ٍ ا

    تشب ان   يرانب ف ايا حاا يرانبنا يلاالئا  اط تالب ل     

ٍو حش  ي ح      رانبف ر حا  يل ا

     ايا     يلتالب ب ناع   ت 

   لٍم لمر يلاشش  اايليل ششف   رف ش أ 

   لمر يلتنلب ف ايا يل ششف  يلوأ ف الٍم   

ٍل ن يلتالب  ف ايا حاا يثعئش ر     يل   فت

   ف ايا  نمذ يرانبنا   

ٍا يلتالب حش  بشت   ط     ف ايا 

    ر ا  الا يأنتبنت ص  يلام س 
 

 : ؟الصفيةجنى المعلم من طرح االسئله ماذا ي
ٍس اوب  (1 ٍو يلتالب لشا  إن بنو مي  ن
ٍ   يلتالب   (2 ٍس  ص  اشفر ا ن ٍفنا يلا  اا
ٍياش   (3 ٍس يلامتمذ  يلعنب   يل ششفاف  يلاناوا   يللنل لا
ٍيا يلتااالب مااااى يعاا شاياه  ل ش اا   (4 ٍصاا  كااا فعاانحا يلاششاا   ميل اا  غيلاافاااو يل ششفافاا  يلا ااا اش

  ناف  ن   ص 
ٍيا عنب س حط  (5 ٍس يل ششفاف  يلاناو لافا يلتالب يلوفط فا ش مط اششمانا م ةب   امتمذ يلا
ٍيايم يلتالب  ااامحس  إع ن اح   (6 ٍس  ص  ايةر كنح  يلا
ٍيحنو تبت عشم  يلتالب ي نن   اف   (7   نا حشف نميرانب  يثعئشا
ٍ ن  لإلبايذاصل يلتالب  (8     ميلةشش اط ةالر ا ن
ٍف    انحشف (9     يلشار حش   فناو  شش  يلتالب بت

  ص  نامس يلتالب يل   ٍم و ٍذ ب (10
بشناه  غميل انح  يو شمفا يلتالب حش  يلاٍ  (11 ٍااحط يلة مي    مم ميل 
ٍمج بنلتالب اط اميتط يللا  مي (12 ٍانذيلة   أع 
ٍ  ٍمح يل شنمط  إو ن  (13   يناع  بفط يلاشش  ميلتالب  ميلا ن
  م ان و   ا ط يلاشش  اط   مف  تالبس بع مل (14
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ٍمش  (15 ٍاف  متفي يلا ٍم يل بشف يلا    يلاننك  ي نن   نفآلمي  بفط يلتالب مااى يا ال    لشاشن
ٍصاا  تالبااس اااان فعاانحال  (16 ٍو يلاششاا  مولاا  باش ٍفعااف متاال ةتتااس  صاا يع  اان ٍش  يل ا مية فاانٍ تاا

ٍفس   ع  بال  ال تالبس ا يلا ان ف  يلاننعب يل ا
 

 : ؟ الصفية ةاألسئلماذا يجنى الطالب من طرح 
 
ٍي يأع انذ  يعشمب شش  يلتالب  (1 ٍفط آل    يآلة
ٍصمل ص   إلان  (2 ٍعمهن يلاناويلتالب بنعب  ان ح   يل   ا
ٍ   يعشمبيل شما حش   (3  م يلن ني   يلا ن
ٍص     (4   ميلتشم واط ننلف  يل م  ثناع  اش
  ب مف ايا يه انا   لش شش لتالايصشف  ي   ايا (5
  رفانب  لعفط عشم  يلتالب ي (6
 م يلشار ب ن  ٍيتف  يلافام  يل شااف  اشنن ي  عنب  (7
ٍص (8 ٍتن    فشار يلتنلب حش  يل تشل يلاش ٍينسيلعشف  لفننر     يك
ٍمح يل ننصس بفط يلتالب  (9  ةشش 

ٍتن   تشل يلتالب (10  اششاف    ر
  ميأنتميئف اا اط يلا  ةشص يلتالب (11
  يلاع اٍ ل ا فٍي  ناف  (12
ٍمح يلبلث ميأع   نم (13   ص  يلتالب  ناف  
 ميل لافر  يأع و نٍحش   يلاعنحاو (14

                                                                                                                                                                                                                        
 التقويم 

ٍل ان يلاششا  حشا  ناعاس يطفا اط  يل ا يل  امف   يعئش هننل  بشض    مولا  بشاا  )  امف  وي ا (غ فت
ٍح  إ ااانر حشف اان   باايران صاا ميلااااش   يثانناا  يثعاائشحشاا  يلتااالب     تشااب هااول   يلااااف   يثعاائشتاا
ٍلشا  يل  امف   ص       ثن ن ٍلاس  إحاايالاان فةاص  صا يلاششا   ثاي ا ٍج  غ يلاااف  لألعائشمت مباول  فةا

 إب نئ اااانفشااااار يلاششاااا   يل اااا  م ااااول  يأفانبفاااانا غيل شبفااااٍ يم  تشااااب يل شااااافر  يل اااا يلاششاااا  بنلعااااشبفنا 
ٍهن    م تمف

 من هذه االسئله مايلى : 

ٍحب م اشا (1   ٍا امي افٍ ا ٍح يى عتير فةتٍ ببنل   ؟  هر مص  يلتالب حش  ت

ٍا يلام يلاننعب  (2   ٍيئ   يراأ ف ال يلتالب حش   يلوأهر مص انبن    بآ  ؟  مي 

ٍح افا  (3    ؟  لألعئشهر  نا صشنأ  تن
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ٍ ااهر  (4   ٍح  إل يلتالب  ي  ؟  يثعئش فاف  ت

ٍيا تالب  ؟ إل هر  ماشا  (5   ٍص  كا  اش

ٍح  إ نن  اريلاهر نالا ص  تبت  (6    اط يلتالب ؟ يرانبنام ش     يثعئشمبشا ت
ٍب ناعاا  بناعا  حشاا   يطهار  عاا تفل  :أخيــر لسـؤا (7   ٍح  إحاايا اا  يلااااف  يثعائش متاا

ٍب    هوي يلاتانٍ ؟ ص  يلعنب  ن فا   ان

ٍلنا يأ فس يلااف  ن بنثعئش ان ف ششش  ص يلاشش   ياي عبفر  تمفٍ  ص   :  ا  بنلا  
ٍصت يلتالب  يعئش   يل ٍ   1   نمأ  
   لشعتير يلل ف ف  يل فا  إ  نٍلنمر   2
3   ٍ     حنا صنئاو نط وي  إويحش  يلعتير   يرانب ص يلتالب  ي 
   مكا ةنص ص حنس   يرانبفا ن   ةنا  صنئاو نط يلعتير وي  إوي  4
    يرانباط  يل   احش  عتير امط   يرانب لنمر  أ  5
ٍا  إوي  6 ٍاا  فاام   صا حتحاط عااتير اشافط   يرانبا شاو لشلاامر حشاا   ي  اٍ يمناعاا  متالبا  ص

  يلالفل   يرانب
ٍصف حشف   ناف  لافش     7   ميلششاف  يلاش
   بناع  معش  يلااٍ بنل   حشف    8
ٍ   يلانحش  ال تالب   9 ٍمح يل شنمط يل ن  ميلا ن    إباي  

 :ثالثا
 الوسائل التعليمية:

 

 -نبذة تاريخية:
ٍبت باافط يلانتاا  ميللنتااٍ صاا    ٍفةفاان ل اا  ناا صفااان فشاا  ن ناانمر يعاا ةاي  يلمعاانئر يل ششفافاا   ن

 نمحفس م فاف  يع ةايا ن 
ٍب هااام يللعااط يبااط يل فااا   ٍ ار يل ششفافااا  يلبااااةا  يلمعنئاااإط يمر اااط يع اا  1 -965)ف  اااط يلشاا

ٍس صف ن كاب  لفمتي  1039 ٍو صف  ٍ   ان  اانم ٍج ب الافول إل  ب ل ا  بنلا انهاو ( ص نط فة
ٍفااا  ين عااانٍ يلتااام  صااا  يلاااان   مفاللااا  يط يللعاااط باااط يل فااا   يعااا ةا   ٍو يلميكشفااا  ن  يلابن ااا
ٍي صااا   ماااافر يلاششماااا  حاشفااان إلااا   يرا ننااانا يلا نلااا  صااا  ةشاااش معااافش  صشنلااا  عااانحا س   فااا

  الافول 
ٍأ )  2 ٍفعاا  يللااام ٍعاا   1116 – 1099كاان  بشااض يلششااان  يا اانر يباام حبااا ين يرا ٍيئت ( ب ةاا

ٍفت   متي اميكل يلبشايط يلاة شا   ٍيصف  بش ا يلعبشفط ة  ا 
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ٍلاط باااااط ةشاااااامط )  3 ( يلاششاااااافط صااااا   ششاااااف  يلااااااناو يلاافااااااو  1406 -1332يماااااا  حباااااا يلااااا
ٍي  ميلا   يلالفلفط   بنأح انا حش  يثا ش  يللفس ل شفط يلا ششافط حش  يرا

ٍبففط يلااوفط يمااامي بنعاا ةاي  يلمعاانئر م باال هااتأ  يلششااان  صاا  اناانها     فااٍ اااط يلششااا  4 ن  يل اا
ٍس يلتااالب اااط افااٍ يأح ااانا حشاا  يللااا  غميلا اانهاو يللفاا  غيل ششفافاا   غيم يل عااافل غلااان فااا

ٍي امس  –ماط يا نر يملئ  )  من بنر    ف معاشمصن فنغ  –هملنااي غ م مافنفامس  –يعبننفن غ ميف
ٍمعااام  ٍأ  –م ٍنعااان غ م ان ااام ٍه  يل –ص   فاااٍ ااااط يلاااوفط  ااانط ل ااا  يلاتااار صااا  يفتنلفااان(  مافااا

 ي   نم م تمفٍ يلمعنئر يل ششفاف  

ٍف ااان1908مصااا  حااان    ٍس يلا ااانلم صااا  يا ٍا اااااي ٍم بااانل ششف   غ    ااا  –مهااا  اااان ا باااان فشااا
ٍئااا  ٍعااامانا ميلشملااانا ممعااانئر  غيلا ٍض يلا ن شااا  م م فااال يلااااٍم ميثصاااال  ميل مهااام فش ااااا حشااا  يلاشااان

ٍى    ششفاف  ية
ٍف (     1910ص  حن   *  تبل يمر   نلمج لألصال  يل ششفاف  ) عاشف  / با
ٍيافاااام ميلعاااااشف    (1918 – 1914صاااا  ااااان باااافط حاااانا  )  * ٍا يلمعاااانئر يلعاااااشف  ا اااار يل   اااا

ٍف  ا اار يلعاافنان ٍباامففط صاا    يلبااا ٍميااان ح فااان صاا  يعاا ةايا ن بميعاات  يلاششااافط ميل  ٍياااا  م
ٍب يلشنلاف  يثمل    عبنش لالم يثاف  بشا يلل

ٍب يلشنلافااااا  يل ننفااااا  ) بشااااا * ٍا يلمعااااانئر 1945 -1939ا يللااااا صنعااااا ةااا يرويحااااا   غ(  تااااام
ٍئف  ٍيافم( ميلا  ) يل شان ( م نط ل ن اٍم  ششفا  ا  ما  / يلعاشف يلاعامح  ) يل

ٍبش * ٍط يلعااانبش  اا  ي   ااانم يللنعاامبفاانفصاا  يأ يلااوأ  ااانط لااس يلاتااار يث بااٍ صااا   غنا ااااط يل اا
ٍصف     تمفٍ يللفنو يلاش

ٍط يلعاانبش انفيلةاعاافنصاا   * ٍ اا ا  يفتاان اااط يل اا ٍي لفااث    ٍي  بفاا ٍا معاانئر يأ ااانر  تاام  تاام
ٍف    حش  يلمعنئر يلعاشف  يلبا

ٍط يلعاانبش انفصاا  يلعاا فن * ٍف  لفلاار الش اان  يفتاان اااط يل اا  اا   تاامفٍ يلمعاانئر يلعاااشف  / يلبااا
ٍو ي غ ااف  يلمعنئر ميع ةايا ن    ٍ صنحشف  ميل   فا ط يط  تبت يلشاشف  يل ششفاف  بام

 
 -تسمية الوسائل التعليمية:

ٍيض ا الت:    نط فتشش حشف ن يأع  حش  لعب ان  تافس اط يا
  الوسيلة البصرية:

يلشافط ها    ش اا حش  يلشفط م  ار ب ف  يللميس إأ يناس صا  ولا  يلمكاا ااط يعا ةايا ن  نناا
 يللنع  يثمل  ص  يأع اناو ان ن 

 :الوسيلة السمعية
ٍىغ يلعال يلومش ميلباٍ معفش   ش بٍ  يثوط ه  يلاع ةا  يثمر ل ن ا اش  ب ف  يللميس يثة

  ميل   ميللس ميلش ر
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 الوسيلة السمعية البصرية:
ٍهاااان ااااط يللاااميس  منعاااب  ل اااوي يأةااا الم صااا   يه ااااا بلنعااا   يلعاااال ميلبااااٍ ص ااات امط اف
ٍس حشااا  يل عاااافنا ص اااا ي ااااش يلششاااان  حشااا  هاااوي يلاااااتشي لشمعااانئر يل ششفاااا  )هااا   معااانئر  شااافط يلااااي

ٍيا( مبول    مط كا  اشا  ر يللميس لاى يلا شش   ٍم ميلا ن  ي  عنب يلاشن
ٍى اة شا  اط يلمعنئر يل ششفاف  نو ٍ ان ن:  هننل  ينميذ ية

ٍوت الوسائل الحية ي  ٍبت يلتنلب بان فلفت بس ابن  مه  يل     ةو امكش ن يلتبفش  غ: مه  يل    
ٍمح ص  يلال مى يل ششفا  ي  لات

ٍف   ا نب   لس  انانت لمجسماتي ب  ٍا ص  يلال مى بت  : مه  يل    ا ر يلا  ا يلمي
 

 تكنولوجيا التعليم:
ٍا يلمعاانئر يل ششفافاا  م تااٍم  غيتشااش هااوي يأعاا  حشاا  يلمعاانئر يل ششفافاا  حناااان ي عااشا م تاام

 غيلا شش  لااى  نصا  يلنانسااان ياى إلا  ية ا ير يلمكاا صا  يل ششاف  م  غيع ةايا ن ص  افٍ ااانأا يل ششاف 
ملفس لشاششافط ماانأا يل ششف  ملعبغ ص ا يكبر يلاافل حش  يع ةايا ن ص  يللامر حش  يلاششما  

ٍعف  :ا ر غما  نفنا يلبلث يلششا  ٍو إلا  اٍم يآللا   غيلاميئٍ يل شا فمنف  يلا ش   ميرويح  يلاا مهام إ ان
ٍبمف  ميل ششفاف    ص   تمفٍ يلشاشف  يل 

ٍٍ ان منالل  صف ن يث  : يلمعفش  ٍفس ا   يل ششفاف   ان هم يعا ن  عنحا يلاشش  ص   ا
ٍى اااط يلشاشفااا  يل ششفافااا   غإط يلمعاافش  يل ششفافااا  أ  ااتاأ يلشاااار  ااناال  1 أط هننلااا  امينااب يةااا

ٍى ان ن يلاشش  ا الت     مل   نافوهن حنناٍ ية
ٍض يلوأ يع ةااا   2 يأ يط ان   م  باس يلمعافش   غاط ياشسفاب يط  ل ش يلمعفش  يل ششفاف  يل 

 يل ششفاف  ف   حش  يلماس يث ار 
 

ٍباامأ صاا  عاابفر  ٍكفاا  ياي اااط يلا نبشاانا يلاشنلاا  يل اا  فن  ا اان يلاماااس يل  يلاششاا  مااان عاافنتبل   
ٍبفاا  يللاف اا    يلشاشفاا  يل ششفافاا  غ يعاا ةاي  يلمعاانئر يل ششفافاا  يلا نلاا    يفانبفاان حشاا  عااش  ولاا  أط يل 

ٍو يفانبفااا  ل  مفاااا ٍيا صااا  اااام ٍيا ميلا ااان ٍم صااا  وهاااط  غيلتاااالب بااانلةب ٍعااام  لشاشااان ااااان  ةشااااس ااااط 
ٍ انط يلشاشفا  يل ششفافا   غمهم ان ياى إلا  يأه اان  بنلمعافش  يل ششفافا  غيلا ش   يل ا  ياابلا ااط يها  ي
ٍبمفا  ٍو اشفناا  اا ما ان يلاالفي يلميتااي صا  وهاط يلتنلاابغ مولا  ب شٍ  غيل  فا اان إو ين ان  شتاا  ل ار ةبا

ٍم  كعاا يلمعنئر يل ششفاف  إل  ينميذ  ال     -:ه  لشل ف   م شتفاهن لان ف ش نل يلتنلب اط اشن
ٍف    ي   معنئر با

 معنئر عاشف    ب 
ٍف    اا   معنئر عاشف  با
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ٍل يلاشاانر صاا  يلشاشفاا  يل ششفافاا   ٍو ام مانلباان ااان فعاا ةااس  غل اار ناامذ اااط ينااميذ يلمعاانئر يلاااو م
ٍمف ااس ٍيعااف  باافط فافااس  ص ااا ف  اااٍ يعاا ةاي  يلاششاا   يلاششاا  لعااب  صفااان ف ان اا  ااال ال اامى يلاااناو يلا

ٍف  ميلاو يم ي  ٍ ص   مافر ال مى الاا لشتنلب مكا فع ةا  معفش  عاشف  يم عاشف /  غلمعفش  با
ٍف  ص  ا ن  آةٍ ٍم بوهط يلتنلب  غبا ٍيل اننعبنت ل مافر م  بفا يلاشن  لعب ان ف

 -ية:تعريف الوسيلة التعليم
 -كما يلي: التعليمية يمكن أن نعرف الوسيلة

ٍي  يلاباااناي  غهااا  يايو يم ااااناو فعااا ةاا ن يلتنلاااب صااا  حاشفااا  يلااا شش )  1 ا ٍيا مي  مي  عااانب يلةبااا
ٍم بنانح ب نال يثعنلفب  بتالبس مفع ةاا ن يلاشش  ص  يلمامر غم تمفٍ ان ف  عب اط اشن

ٍشغ بتالبس إل  يلل ف   يلششاف  يلاع  ٍح  م يكر   شا ( ميلاث يلت  ةاا  بع
 ماجدة السيد عبيد

ٍو   2 ٍو ما ن )اميا مياميا   نف غ االئا  لشاميكم يل ششفاف  يلاة شا غ فع ةاا ن يلاشش  ميلا شش  بةب
ل لعفط حاشف  يل ششف  ميل شش غ  ان ين ن  عنحا ص  ن ر يلاشنن  م متفي يثص نٍ م  بفا حاشف  

ٍيا يلتاالب م  ٍ غ م فناو ةب ٍي    م نافا  ي انهان    صا  اام ا امش مٍ يأاي ابا  ي فااو نلام ا ان
  شش  يصتر(  

 لوبـير الكـبش
ٍس ملار يلا ا الا يل ششفافا  صا  امكام   3 )حناٍ اط حنناٍ ن ن   انار ل ل فاش يهاايم يلاا

  ششفا  اشفط( 
 الطبجي

 ) يع ةاي  ي فن  بنرتنص  إل  يلش   ل متفي يثص نٍ ميلاالمأا(   4
 عبد الحليم ابــفتح الب

ٍاام  لن ار اشننف انغ بار ها  ااميا فا اط   5 ٍي و ميع ةاي  يثلان  ميل )اميا أ  ش اا يعنعن حش  يل 
ٍيا بنكف  يث ٍ(  ٍفس م  مفا يل الافو بةب  بميعت  ن  فناو اماو يل ا

E.DATE  

ششفافا  مفا ط يط ن امر يط يلمعافش  يل ششفافا  ها   ار يايو فعا ةاا ن يلاششا  ل لعافط يلشاشفا  يل 
ٍل ٍح يص اان ٍو ااان غم متاافي اااالمأا يلان ااس م اا ٍفب تالبااس حشاا  ا اان يم  نافاا  ي ااانل اشاافط فن  اار  غيم  ااا

ٍيا ميأ انهاانا إلاا  يلشاشفااا   صف اان يلاششاا  اااط يلشا فاا  ميلتنلاااب اااط يل ش اا  يلابن ااٍ إلاا   تااامفٍ يلا اان
 يلاشاشف  ص  اناو يرلفن  يم يلششم  باا  حنا   

 نلف  إل  يل تٍم يلاشلام  يلاوأ عانا يلمعانئر يل ششفافا  ل ا  ماار باس مفالل  ص  يلل ب يلا  
ٍمنف  ا  اا    يلاتنم إل  ان ن نهال يلفم  اط معنئر يل  

 -أهمية الوسائل التعليمية:
ٍس إل  يلميكشف    1    ٍ ب امتمذ يلا
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  اشر يلا شش  ي  ٍ يع شاياي لش شش    2
ٍي    3 ٍيا مول  بنر   ال اافل يللميس  عنحا ص   نمفل يلةب
  عنحا يلا شش  حش  ص   يثلان    4
مي بان هم اافا   5 ٍيا يلعنب    شان اٍ    عنحا يلا ششافط ص   شافر يلةب
ٍو   6 ٍي س مي  عنب يلةب   عنحا يلا شش  ص   ناف  كا
ٍص  يلاميب ميلةت    7 ٍياش  ا ال ص  اش   نمفل يعنلفب يل ش ف   نل  وف  يل
ٍمش يل  8 ٍيا اة شا    فٍ ين بنل يلا شش  اشنلا  يلا ٍاف  ب  اف  ا ف  ا
ٍ فب يثص نٍ م عشعش ن لاى يلا شش  ا ر يثصال    9   تاأ إل   

  تاأ إل   شافر يلعشم  م شافر يأ انهنا ا ر إ بنذ يلشنايا يلالفل    10
 

 :  أهميتـها للمعلم

ٍا   انف  يلاشش  يلا نف    1 ٍصل ا   عنحا حش  

 لاشش  اط ننكر لشاششمانا لاةتت ماناو ما ا    ففٍ اٍم ي  2

ٍض يلاناو م  مفا ن ميل ل   صف ن   3   عنحا يلاشش  حش  لعط ح

  ا ط يلاشش  اط يع  ال   ر يلمكا يلا نح ب  ر يصتر   4

ٍا   5   مصٍ يلمكا ميلا ا لشاشش  ص  يل لتفٍ م يلع

ٍو يلايصشف  لاى يلا ششافط   6   عنحا يلاشش  ص  إ ن

مولا  ب متافي ي افن  صا  يلانتا  مصا   -نحا يلاشش  ص  يل  شب حش  لاما يل انط ميلا انط ع  7
 يا نس افٍ يلاار 

 
 أهميتها للمتعلم:

  نا  ص  يلا شش  لب يأع تالذ   1
مةناااا  إوي يعااا ةاا ن يلاششاااا   غمبااافط يلا ششاااافط يناعاااا   غ  ااامأ يلشالكااا  بااافط يلاششاااا  ميلاااا شش   2

ٍيا لشا شش   معل اانأا ص    ب ان و   يلةب

ٍفا  3  م  فا اط لافش  يلا ششافط ص  يثلان   غ شنلع يلشا ف  ميل ا

ٍامب صف ن   4   ع   ص    مفط ي انهنا ا

ٍ   ميل انحر ال يلاميكم يلااف  يلاة شا    5    ال يلا شش  حش  يلا ن

   فٍ يه ان  يلا شش  م  مف س إل  يل شش    6

ٍيا يل ششفاف  ي    7 ٍي ميكر يل انأ لشنعفنط  اشر يلةب  ٍ صنحشف  مين   ي 

ٍاف    8 ٍمش يلا   ع   ص  اشنلا  يلا

  مصٍ يلمكا ميلا ا   9
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 أهميتها للمادة التعليمية:

ٍيا   1   عنحا ص   مافر يلاششمانا ميلاميكم ميأ انهنا ميلا ن
ٍو ميتل  ص  وهط يلا شش    2   عنحا ص  إب ن  يلاششمانا لفس مويا ام

ٍيا  اان هاام   بعافت  3 يلاششمااانا ميثص انٍ م متاافل ن م عانحا يلا ششااافط حشا  يل فاان  با اي  يلا اان
 اتشمب ان   

 
 خصائص وصفات الوسيلة التعليمية الجيدة:

ٍو لالن باانل ميأه ااان   1 ن نا اان يلاا شش  ميععااس ماتنب   اان  غيط   اامط ا فاا ٍيحاا  صاا  إحاااياهن مي  ميط ف
 لشميكل 

ٍيع  م تاأ إل   ل فش يل ام ان ن  يط   مط يلمعفش  يل ششفاف   2  ننبش  اط يلان نج يلا

ٍبمف  اعنحال مع شس لبشمغ ييط   مط   3  ثهايم يل 

ٍيحف  لةانئص يلا ششافط  4 ٍه  يل ان  ميلش ش  ميأناشنل  ميلاعا   غيط   مط ا  ماننعب  لشا

 يط   ع  بنلبعنت  ميلميكشف  ميلمتمح محا  يل ش فا   5

 س يع ةايا ن اط لفث يللامر حشف ن ب  ال يلمكا ميلا ا يلوأ ف تشبيط   مط ا ننع  6

ٍيا   7 ٍاباااس صااا  يأتاااالذ ميلبلاااث ميأع  اااان  م عااانحال حشااا  يعااا نبنت ةبااا يط   ااامش يلاااا شش  م 
 اافاو 

ٍعافط صا   غيط   ننعب اط لفث يلاماو ميلاعنل  ميللا  ميلاما إط  نناا عااشف   8 محااا يلاي
 يلام 

ٍيحا  صا   ااا  9 ن نا ان اال  يلال امأ ميلااماو ميلاكا  ااط يلننلفا  يلانفا  ااان فا ااط يط ف فا ن مي 
ٍو تمفش     ايمل ن مب ن هن لا 

ٍيا يلاافاو   10 ٍيا يلعنب   بنلةب ٍبت يلةب  يط  

 يط   مط اويب  ب لمين ن   11

ٍو الشفن ويا يل  نلفم يل شفش    12  فاتر يط  انل اط يلاميا يلا مص

ٍت ن يط  لاا يلااو يل    13  انف  يلال ا  لش

 يط   مط اننعب  لفع انا ان ن ص  ي  ٍ اط اع مى   14

 يط   مط ا  ن  مافاو يل ااف  اط لفث يل عشعر ميثص نٍ مين  نل ن اط هام  ششفا  آلةٍ   15

ٍيع    16 ٍيص   لشمعفش  اط   نب يلا ششافط يلا  يط   مط يل  نب  يلا

17     ٍ  يط   ع  بنلل

 ميلششا  لشاا ال   يلمعفش  ال يل تٍم يل  نملمايط   ننعب   18
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ٍاهااان يلااااننحف  يم   19 ٍض ب ااان ااااط لفاااث حناي  ااان م  نلفااااهن مامي يط   ننعاااب اااال يلبفئااا  يل ااا   شااا
 يلتبفشف  

ٍل مبشفال حط يرن نج يل  شفاأ   20  يط   مط اب  

ٍس مص  اتامنس   21  يط   مط اننعب  لشا
 حش  يلا شش  يأع اناو ان ن  يط  أ   مط اش او م اط يلاشب  22

ٍس   23  أ   مط اششمان  ن ي  ٍ اط اششمانا يلا

ٍس   24 ٍو يثلميط ميللمي      ر يلا شش  حط يلا ٍيك    ف  يط أ   مط ب

ٍ فب ميل ا ف    25  يط   مط ع ش  يل 

ٍج يلاار   26 ٍس ةن ٍب كبر يلا  يط  ا

ٍف   27       فش ن يط ف مط يلاشش  اشان بةانئص يلمعفش  م بت

ٍو   28  يط   مط ميتل  مابن 

 يط أ  متل ص  ا نط فع ر  لشا ششافط يأن  نر ب ن كبر يع ةايا ن   29

 
 -حفظ الوسائل التعليمية:

ٍيا يل لتفٍ يلاشل   ب ن مان ن:  ٍش للا  يلمعنئر يل ششفاف  ص  يلاشنار يم لا  هننل  ت
ٍصمم  متل صف ان يلمعانئر لعاب يلاميتافل بميا نا  اناف  ا عا  إل الخزانات ) دواليب(  1   

 يلبشض  فبشت ن محالك  ن
ٍ اامط يلاتاا مت ) يلافبااٍ(  عاا ةا  للااا   – الصــناديق  2 ص اا  إااان اشانفاا  يم ة اابف  يم اااط يل 

ٍف    يلااعانا ميلشفننا ميلااامحنا  يلاةب

ٍ انحاانا  ة شاامالمشــاجب  3 ٍيط بن باانة الم  : حالكاانا اشانفاا  يم ة اابف  بشتاا ن  نب اا  صاا  يلاااا
ٍار ةنا  مان ن ان ف مط حش    ر يعال   ٍ ن  لاشس ي يأع شانر مف مط بشت ن يآلةٍ ا ل

ٍض اط يلة ب   يم حمي

ٍض يلنانوج ميلاشفننا الرفوف  4  :  نئش  يأع شانر لفث  مصٍ يلاعنلنا م ع ةا  ص  ح

ٍصاامم يم اننتااا   الــدراجات:  5 ٍباال حاااالا كمفاا صاا   اا ر ة يناانا يم  ٍ  حشاا  ي م ة شاام  غ لاا
ٍ انحن  ن لعب يثا  و يلاةاا  للاش ن  ٍصمص ن مي  اعنلنا 

 
 حفظ المصورات والملصقات:

 يط   مط ا ميو بنل اني   1
 يط   مط يللنص  يلششفن ميلعاش  بعنش ة بف  يم يلبالع ف    2

ٍت ن لشا ششافط  نلةفت يم يللش   يلاشانف    3  يط   مط ب ن يايو لش ششفش حنا ح

ٍبت ن مه  اشامص   يط فماا  4 ٍفت ل  حنا ان ام يلا يلعنكفط  
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 ماما لش   اشانف    با ب ن بشا لا ن ص  ا نط اشفط   5

ٍو فام    6 ٍهن بتنك  ا ف ٍك  يلاشا   ل ع ر يلمامر إلف ن حنا يللنا    شاش حش      ط حشف ن 
 

 :التعليمية ائلكيفية استخدام الوس
ٍصف ااا  غش   شناااار اعااانحاصااا  ااااانر يل ششاااف  يل  شفااااأ  عااا ةا  يلمعاااف يم ل اتاااف   غيم حناااار  

ٍو لااااى يلا ششااافط ح اااس اااان هااام ميكاال يلمعااافش  يل ااا  فااااب يط   اامط اااا  ي ااااط يلااااناو  غيلمكااا يم لإل ااان
 يل ششفاف  يلا اا  لشا شش   اط يلالبو يط  ع ةا  يلمعفش  يل ششفاف  بنل فاف  يآل ف :

ٍض يلمعفش  ص  يلمكا يلاننعب لشا ششافط  ا  (1   يلاميكم يل ششفاف فن ال ح
متااال يلمعااافش  صااا  ا ااانط  ااانهٍ  عااا ر ا ااانها س بميعااات  يلا ششاااافط ااااط افاااٍ اشننااانو ي نااان   (2

 يع ةايا ن 
ٍي  يلا ششافط ص  يع ةاي  يلمعفش   (3  النمل  إ 
ٍو ي نن  يع ةايا ن ي (4 ٍس يلاامن  حش  يلعبم  ط أ  لاب يم   ت  بشتن اط اششمانا يلا
ٍج ي (5 ٍس يط أ  ة ٍاو صف ن حط ان ان  ص  امتمذ يلا  لاششمانا يلمي
ٍمنف   (6 ٍح يم يرتن و ص  يلمعنئر يأل    ل اف  يع ةاي  يلات ٍ ص  يل 
 متمح يلاما ص  يلمعنئر يلعاشف   (7
ٍف   (8 ٍو ص  يلمعنئر يلبا  متمح يلام
ٍف   (9 ٍو ميلاما ص  يلمعنئر يلعاشف  يلبا  متمح يلام

ٍا يأن  اان  اااط يعاا ةايا ن ل اا  أ فن اا ر يلا ششااامط ب اان صاا  إةااان  يلمعاافش  اااط  (10 ا نن اان باااا
ٍس   لنل  يأن  نر إل  ا   آةٍ اط يلا

 
 التجارب العلمية: 

ٍو صفاان بفن ان       ٍب يلششاف  نمحن اط يناميذ يلمعانئر يل ششفافا  إأ يط هننلا  ية الصانا فعاف  ش بٍ يل ان
ٍش ل ن أل ن غمص  يع ةايا ن فاب اٍ   يحنو يآل  :عن ت

ٍيس ميلاع  بشفاي   1 ٍيحنو كميحا يلعالا  حنا يل فن  ب نغ إبشنا يل  ا
ٍ نا م لوفٍ يلا ششافط حنا يع ةاي  اميا  يم ياميا  كا   مط ةتٍ   2  غ  نأ  شنر ا ال وإ

ٍب  اعب ن كبر يلاةمر إل  يلاار لش   ا اط إا ننف  نانل ن   3 ٍي  يل ا  ف م  يلاشش  بإا

ٍتفا  صا  لنلا  كفان  يلاششا   متل يث  4 اميا ميلاميا يان  يلا ششافط ص  ا نط ميتاي فا اط ااط يل
ٍب    بنل ا

ٍيكب  يلاشش  يلشاف   ص    ر   5 ٍفش يلا ششافط باعنحاو ما ٍب  حط ت    ااامحنا يل فن  بنل ا

ٍب    6   ا فط يلا ششافط اط إباي  االل ن    ي نن  محنا ن نف  يل ا
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ٍيحنو يل عشعر ص   7 ٍب  من فا  ن  ا  يلمامر إل  ن نف  يل ا

ٍب    8 بشنا يثاميا ميلاميا بشا ن نف  يل ا  إةان  مي 

 
 -الوسيلة والتجربة:

ٍس يم ن نف س   1 ٍب  حنا بايف  يلا ٍس بفنان   ا  يل ا    ا  يلمعفش  ي نن  يلا
ٍب     تشب مك ن تمفال   2  يلمعفش  أ   تشب مك ن تمفال بفنان يل ا

ٍب   صاش او يلمعفش    3  ابعت  يان يل ا

ٍبا  مبنلاويا يل فا  4 ٍو صا  يل ا ٍو بفنان  ماا بشاض يلةتام  نئفا  يم يلاف فنئفا فلفعا بنلمعنئر ةتم
  ان ن

ٍب    5  لوٍ  فعمال يليل شنار ال يلمعفش   شنار حناأ بفنان يل شنار ال يل ا

ٍب  ص ا   تاط  6   فافنئف  افٍ اش ناو  يت اميا يلمعفش  كا   مط اط اميا بفئف  اش ناو يان يل ا
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 خامسالالفصل 
 ويـه التربـات في التوجيـارسـمم

  أوال:
 دور التوجيه التربوي في التربية العملية

 المقدمة:
ٍبف  يلاشش  ص  يلعمايط غ أ فن اٍ با ط هننلا  اا امايا كاا  ٍفخ   مفط م  أ    يط يلا  بل ل ن

ٍهن ص     تٍم يل ششف  يللافث ص  يلعمايط  بولا ص  هوي يلاننب م ننا ل ن ي ن
ٍبفا          ٍي  يهافا  اٍم يل  ٍبمأ يل اح يلاشش  ص   امفا م تمفٍ يلا نبشا  يلانحشا  ربا  نط لش مافس يل 

ٍو يل ششف  لبشمغ يل ام يلان ما    يلشاشف  ص  مأاو يلاشش  يلااف  ل فناو اعف
ٍفش  ياي  يلاااما فط    ٍض صاا  لالاانا عاا ٍباامففط يلافاااين   رنااانو  صاا  هااول يلاااالنا عاا ح يل 

ٍيٍ لبناان   ٍبفاا  باناشاانا يلعاامايط غ حش اان   عاانحا صاا  ي ةاانو يل اا ٍبفاا  يلشاشفاا  صاا  بشااض  اااط  شفاانا يل  يل 
ٍبمأ   ٍبمأ افاين  فعنحا ص  إحايا اشش  يلاع  بر يلميحا بإوط ين غ لا ا ش  يل مافس يل   حار  

ٍكفااا           ٍى صاا    ٍبفاا  يلشاشفاا  يهافااا   باا ٍبفااا   لش  ٍبفط ميلان اااافط إلاا   شفاانا يل  ياي  يلتااالب يلا ااا
ٍهان ميأه اان  ب ان ل ا  ين ان  ٍعفة ن م تمف يلاة شا   منعب  ل ول يثهاف  ص ا حاشا هول يل شفنا حش   
ٍبمفاانت مي نافافااانتغ م  إلاار  إلف ااان يل نعاافش اااال  ٍيم حشف ااان   ٍاا لااول  يكعااانانت ةنااا  ب ااان   اام  حشااا  ير اا يصاا

ٍيا يل ششف  ي ٍس  لشن   يعنس /إاي ٍبفط لعاب  ةااان    باااي  ننمأ ص  عبفر يع فشنب يلتالب يلا ا
ٍل اااط يلن اانتنا ميل  اامف  يلن اانئ   –يلالشفاانا يلاة شااا   ٍيم مافاا ملألكعاان  يفتاان صتاار يلا نبشاا  بنر اا

ٍب ٍبف  يلشاشف    غلشتنلب يلا ا ٍج يلتالب اط افٍ يايئ   لش   لفث ينس أ ف    ة
ٍى    ٍبص  يل ا  يثة ٍحنف  لشتنلب يلا ا ٍيا يل ششف  يلشن  يلشننف  يل ناش  ميل ٍا لاس  غمل  إاي ص اا

صٍ لاااااف ن اااااط إا ننااااناغ مولاااا  ب اااامصفٍ اااااايمر لاااااص ماشفناااانا ييلاعاااانلنا يلال ااااا  لعااااب يلا اااام 
ٍيا  اي ٍفب   مي  ٍمط حشاااا   ااااا ٍتعاااان   ااااشب غ فعاااا  ٍبفط غ م ٍ اااانا يلتااااالب يلا ااااا م عاااا فالا ماششااااافط ر

ٍحنف  ٍس  عنحا ص   ٍيا م مص غ  ااي ٍبامففط ااط ياالنب يلةبا ٍفش  ناار ااط يلااما فط  يل  ش  ر ول  ص
ٍبمفا   ٍه  صا   ار يلاعانئر يل  ٍ اناه  م نامف ٍبمف  ميث نافاف  غ لفاث ف ماامط ب اماف    مي  ميلاتهالا يل 
ٍبفا  ولا  عاشفنت اان   صا   امصفٍ يلاششا   ٍيا  شفانا يل  ميث نافاف  لعب  ةااان    ا ا  اان تشباا إاي

 ن فط بول  حش   ميار يثافنر ص    شا ا ن  ا ن  اط يح   يلا ط يل م  ل
ٍبفا  يلشاشفا   انط أباا ااط  نانمر يثااٍ  ٍبامأ صا  يل  ٍبا  اٍم يل مافاس  يل  لفع ر حشفنن   امف   ا
ٍبمأ  ٍن  م عنحانن ص  متل  اٍم لشاع  بر   محشفس     ننمر اٍم يل مافس يل  ص  النٍم   في لنن يلا ن

ٍبفاا  يل ٍيا يلافاينفاا  صاا  يل  ٍباامأ غ صاا   يعاا ةاي  يل فاان شاشفاا غ مكااا اتاا  يماااس حاااو   ششااش بنل مافااس  يل 
ٍفاااش يثعااائش  يلاا ملااا   ااا ايو صااا  ااااال  اميلا ااانبالا يل ةااااف  يلااااااا  صااا   ااا ر يعااا بننن حاااط ت

ٍتااااام  ٍبفااااا  باناشااااانا:  ) يلة يلعااااامايط لشششااااام   -يلاششماااااانا م ااااااشا يلا نبشااااا  بشتااااانت ااااااط  شفااااانا يل 
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ٍااانط يرعااالاف  –يلعاامايط يلاا ملااا   -فاانميل  نملما ٍيا بشاااض   -ي  ا ٍأ( م تااانا يل فاان يلااا حف  يث ه
ٍى يل    ٍيلار بنلالشفانا يعانس  ان ا تاط يرتانٍ يلشان   يل شفنا يثة ٍيا يلا  ااشا يلا انبالا إاي

ٍيا يل اائمط يلانفاا  ٍباامففط صاافاط غ/  ااننمأ غ ا ا شاا  صاا  إاي ٍي  يل  أ   اار  م ننملااا يلا اانبالا يفتاان يلةباا
ٍي    حااط عاابش  م ال اافط حنااانت  ٍس صاا  يل ششااف  يثعنعاا  ميل ااننمأغ  ااان  اااشا  غةباا ٍأ بشااض يلااااي مااااف

ٍيع    بنل شفنا ٍفبنت حاشفنت ي نن  ا ٍبف  يلاة شا  ااط  ش مي  ا ٍفا   شفنا يل  مول   ان هم  غبشتن اط ة
ٍك  )  (  1امتي بنلاامر 

 
 لتهم بإدارات الشؤون الفنية( يوضح الفئات التي تمت مقاب1جدول رقم )

  
 يلائ            
 ٍك  يلاشلش

 يلااامذ اششانا اششافط

1.  6 3 9 
2.  5 5 10 
3.  11 - 11 

4.  1 9 10 

 40 17 23 المجموع
ٍتم غ  ٍبف  ميل ششف غ مأف  يلة ٍو يل  ٍو يرلان غ م ي    2008يلاااٍ: إاي

 
  أقسام التربية العملية بكليات التربية: )أ( 

ٍبف  يآل ف :  اا  فنٍ  ٍبف  يلشاشف  ص   شفنا يل   و يكعن  يل 
ٍبف  يلشاشف    1 ٍتم   –كع  يل  ٍبف  اناش  يلة   شف  يل 

ٍبف  يلشاشف    2 ٍبف  اناش  يلعمايط لشششم  ميل  نملمافن  –كع  يل    شف  يل 

ٍبف  يلشاشف    3 ٍانط يرعالاف   –كع  يل  ٍبف  اناش  ي  ا   شف  يل 

ٍبمف  كع  يلششم  يل  4 ٍأ  –  ٍبف  اناش  يل حف  يث ه   شف  يل 

ٍبف  ( اناش  يلعمايط يلاا مل    5 ٍنناع يل  ٍأ ) ب ٍبف  يلشاشف  انت   بل  انعش يل 

ٍاا  نن ع لشا نبالا  ايمأت حشافنت مامتمحفنت اناكنت ميافننت   ٍي  يل   م  م    ايمر يآل
ٍبمفا  يناا  يلاو ٍ يعا   ٍيا يثكعن  يل  ٍبفا  يع  بش ن  إاي  بنأت فاار حشا  اااى يه انا ان يل بفاٍ بنل 

ٍملا   ٍبامأ غ محشفاس ص اا  نناا إانبان    حشا  يثعائش  يلات يلشاشف  مةنا  صفان ف ششش باٍم يلاماس  يل 
ٍبمأ يلل ف   اان اششن  ي لار حش  يلاششمانا يآل ف  :    ع  بنلااش ميل انصف  ميل انحر يل 
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ٍبمأ يم ي  1 ٍبفا ف   ية فنٍ يلاماس يل  ٍم صا  اافال  شفانا يل  ٍبفا   لا ا ٍو  شفنا  ل شفانا يل  يلاة ان
ٍو صفاا    ٍفس ااان حاااي صاا  لاانأا ناانا باناشاانا يلعاامايط يلاة شااا  غ اااط باافط يحتاان  هفئاا  يل ااا

ٍيا يل ششف  يلشن  ميل ا  فا   يأة فانٍ  غمأ ف اار ولا  اناشا  يلعامايط يلاا ملا  غيل شنمط ال إاي
ٍبمف  يلا ا ٍيا يل  ٍمت يم صف ن اط يلةب ٍو ميلا افا و صا  يلانت ا  يل ششفافا  يلاشنفا  مولا  لعاب  ا ص

ٍبمف  اعب      مه  يل   ف   باماب ن يأة فنٍ   غحشاف /  
ٍبف  يلشاشف ) ٍأ(  - غ اناش  يلعمايط يلاا مل انعش يل   بل

ٍبفا  ااط يل شفان  2 ٍبمأ صاإط اش ا   شفانا يل  ٍم يل  ٍف  يلاعب    لشا  ا صفان فةص يلش ن يا يل نمف
ٍي  م ل ا ااا   ٍبفااا  يلشاشفااا  بلاااا  ين ااا  ةبااا ٍفااانت اعاااب نت اااال انااااوأ يل  ٍو أ   اااا  ل ااان ت  نمف يلاة ااان
ٍفاانت  ٍيا   مفافاا  اااااا  اااط كباار يل شفاا  غ صفااان حاااي بشااض يل شفاانا يل اا   ش ااا ل اان ت  نمف يعاا ان

ٍبفاا  يلشاشفاا  ٍتاام    ) انعااش يل  ٍبفاا  اناشاا  يلة  شفاا   – ثكعاانا ن يلاة شااا  ا اانأت لااول   شفاا  يل 
ٍتم  ٍبف غ اناش  يلة ٍي حاار ل ار ااط   شااس يل شفا   غ(يل  ٍبفا    اا  م  ان يط بشاض  شفانا يل 

ٍبفاا   ٍأ صاا  اناشاا  يلعاامايط يلاا ملاا  )كعاا  يل  ٍبفاا  يلشاشفاا  افاااينفنت ا اار ااان فااا ٍياع يل  ب نافااو باا
ٍأ(  ماناش  يلعمايط لشششم  ميل  نملمافن  -يلشاشف    بل

ٍبف  يلشاشف      ( ) كع  يل 

ٍبفاا  يلشاشفا  ااط اشفناانا م عا فالا رنااانو   3 ٍبفا  لانااوأ يل  مصفاان ف ششاش بااان ف اا  ااط  شفاانا يل 
ٍبفاا   ٍيا يلافاينفاا  ص ااا ي ا ااا اافاال يل شفاانا حشاا  يأعاا ل نش يلااانل  ص اات ااان حاااي كعاا  يل  يل فاان

ٍم يلاااناأ   مفااا  يلشاشفاا  باناشاا  يلعاامايط يلاا ملاا  ميلااوأ ف ااا  حااالمو حشاا  يأعاا ل نش يلا اا
ٍبمأيلافاين    ( بلافش   لمأ يآل   : 1) يل 

ٍبف  يلشاشف    ي   ٍبمأ لش  ٍم يل   الفر يلا 
ٍفس  ب    يعنلفب يل ا

ٍي ا النٍم يل ششف  يثعنع   اا    ا
ٍبف  يلشاشف           ٍأ(       -) انعش يل   بل

ٍبفا  يلشاشفا  يلافاينفا  مولا  4 ٍبف  عفٍ  نافو يل  ٍاع ااط كبار   نبل بشض  شفنا يل    بانلتميم يلابا
ٍتااام   ٍبفااا  ااااط اناشااانا )يلة ٍبمفااا  بنل شفااانا  اااان هااام يللااانر صااا   شفااانا يل   –كعااا  يلششااام  يل 

ٍبفاا  لشاشفاا (  يااان ب فاا   –يلعاامايط لشششاام  ميل  نملمافاان  ماناشاا  يلعاامايط يلاا ملاا ( ) يكعاان  يل 
ٍبفاا  يلشاشفاا   يلافاينفاا  بلااا  يط يلام اامر يل شفاانا بنلاناشاانا صااال  اا   صف اان ا نبشاا  لن اانتنا يل 

ٍل لاى يلاع ٍيا يلافاينف  ه  امكل     مةب ٍفاش  غلفطئم إلف   إنانو يل فن م   ا  بنل مياار حاط ت
ٍيا يل  مفاف  ٍبفط لافس مان فن ع اط ا نبالا يل ع  غيأع ان ٍبف  يلا ا   ال تالب يل 

ٍبف  يلشاشف  5 ٍياع يل  ٍبف  يلاة شا  لب نانوهن ص اا ي تاي حاا  اط ننلف    مف   شفنا يل    يلافاينف  مي 
 ٍتن  ميتي اط يلاافل حط يآل  :

ٍفب يلتالب اان أ   في ل   لاانت  ي   ٍو يل انف  يلاةاا  ل ا   نصف  كاٍ يلا 
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ٍفب    لش ا

ٍبف   ب    ٍبف  يلشاشف  باافل  شفنا يل   تشم يلاف ينف  يلاةاا  رنانو يل 

ٍو حا  ماما  نعفش صفان بفط  شفنا يل ٍ  اا  بف  ص  يلاناشانا بنلمأفا  ااط لفاث ية فانٍ ص ا
ٍس اشفن   ٍبفط ص  ااي ٍفب لتالب   اان فتاأ إل    افس يلتالب يلا ا  يل ا

ٍيمح   6 ٍبفط مف ا ٍفس بنل شفا  صف مكام حشا  حااا يلتاالب يلا اا ٍفب  لشتام هفئا  يل اا يان يلشب  يل اا
ٍبفط   ان هم يللنر صا  10-3ص  يلا معت ان بفط ) ٍتام  ( تالب  ا ا ٍبفا  اناشا  يلة  شفا  يل 

ٍبفا  اناشا  يلا حف   ٍفط تنلبانت  لاا يانا   اان هام اشاامر باس ب شفا  يل  ٍبف  يلشاشف ( مح ا )كع  يل 
ٍبف  اناش  يلعمايط لشششام   ٍبمف  ( يان ص  بشض يل شفنا ا ر :  شف  يل  ٍأ )كع  يلششم  يل  يث ه

ٍاااانط يرعاااال –ميل  نملمافااان  ٍبفااا  باناشااا  ي  ا ٍيا يل ششاااف  يلا ا شااا  صااا  م شفااا  يل  اف  ص  شااام إاي
ٍاااا  ماااط  اا  فاا    م فاال  ٍيا يلافاينفاا  يلاب يكعاانا ن يلانفاا  بنلالشفاانا يلاة شااا  لش فاان  بإنااانو يل فاان

ٍبفط لعب  ةاان    ميحاياه  حش   ٍبفا  ااما    يلتالب يلا ا يلالشفا  بنل عانمأ )يكعان  يل 
ٍيمح يلشب  يل ماف   ب يلشاشف  بنلاناش فط(  ( 20-10نلنعب  لاناش  يلعامايط يلاا ملا  ااط )ف 

ٍبنت   تنلبنت ا ا
ٍلش  يل ننمفا   7 ٍفب اشش   يلا ٍبف   شار  ص  إحايا م ا ار يه انا ان  غاش    شفنا يل  محشفاس  انط ا 

ٍئفس  ياان بنلنعاب  لش ششاف  يثعنعا  ب شفانا  ٍفب ص  اميا يل ةااص مبنلاويا يل ةااص يلا بنل ا
ٍبف  يلاة شا  بنلاناشن ٍأ  اناانت صا  يل ششاف  يل  ٍفب بنل ةااص  اان فاا ا ص  شنار اط  يمفا  يل اا

ٍب صااا  يل ششاااف  يثعنعااا   يل اااننمأ انحااااي اناشااا  يلعااامايط يلاا ملااا  ميل ااا    ااافي لشتنلاااب يلا اااا
ٍفب يلشاش  ص  اانر النٍم يل ششف  يثعنع  بلش ن س يل الث  ٍا  لش ا  يلا

 
 ( ثانوي : إدارات المراحل التعليمية )أساس/)ب( 

ٍبف  يلشاشف :   ٍبف  ف   يث   صفان فةص يل نعفش لش   ص  إاانذ حن  ان بفط  شفنا يل 
ٍس   1 ٍفب صا  اااي ٍبفا  ااافٍ يل ششاف  يلشان  رصعانح يلااانر لتالب ان بنل اا  ةنتب  شفنا يل 

محشفس ف م  اافٍ يل ششف  يلشن  بنلمأف  ب لمفر يلتنلب  غيلمأف  ب  ف ن يثعنع  / يل ننمأ
ٍي  يلاااال  يلا اا ٍلشااا  يلاشنفاا  راااا ٍو يلا ٍب بشاااا يلاميص اا  حشفاااس راي مباماااب ولااا    ااام   غا

ٍو يل ششااااف  يلاشنفاااا  بنلالشفاااا  ٍيلاااار باةنتباااا  إاي ٍيا يلا ٍهن   اااام  ب م فاااال  غإاي ميل اااا  بااااام
ٍس يلالشف  ٍبفط حش  ااي ٍو يل ئمط يلانف  لاف ن    شم اش ا   غيلتالب يلا ا بميعت  إاي

ٍيا ٍبفاا  إاي ٍباامأ رنااانو   شفاانا يل  يل اائمط يلانفاا  بنلالشفاانا يلاة شااا  بنة فاانٍ يلاماااس يل 
ٍيا يلافاينفاا  ٍتاام  ميل اا    شاام يحتاان   غن اانتنا يل فاان ٍبفاا  اناشاا  يلة انحاااي  شفاا  يل 

ٍبفا  يلشاشفا  ٍيا يلافاينفا  ) كعا  يل  ٍفس ب كعنا ن يلاة شا  رنانو يل فن اناشا   -هفئ  يل ا
ٍتم (   يلة
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ٍهن   شاام إاي  2 ٍل مباام ٍبامأ لاااف ن ميلاوأ فاا   ية فاان ٍيا يل ائمط يلانفاا  بنلالشفانا يلاماااس يل 
ٍفش يلاتهار يث انافا    غحناانت  15معانميا يلةااا  يل ا  أ   ار حاط  -ااناش  –حط ت

ٍاااا  يلم فا ٍلشااا  اميل ااا    اااا غف اااااحاااالمو حشااا  يلا ٍو يلا ٍيبشااا  صاااان صااامش ) إاي ٍاااا  يل  ر بنلا
ٍانط ( –يل ننمف    ي  

ٍيا يل ااائمط يلانفااا    ااام  ب م فااال يلشاااار حشااا  يل ةااااانا يلاة شاااا  اااان يط إا 3/4 ميل ااا   غي
ٍهن   اام  ب  عاافاس حشاا  انعاامبف ن بنل عاانمأ ملعااب  ةاااان    بااامط يل  فااا ب نحاااو  بااام

ٍبفاااا  ا نباااار حاااااا  غٍباااات اعااااب   باااار فاااا ل   صاااا  يل م فاااال يلشاااااا يلاعاااا  بر اااااط  شفاااانا يل 
ٍو يلاٍ  ٍبمففط ص   ر  ةاص ) إاي ٍأ (  –لش  يل ننمف  يلاما فط يل  ٍ  

ٍفبف  لتالب ن ميل     ننعب ال يل  مف    5 ٍو يل ا ٍبف  ب لافا اميكفا يلا  هوي م  م   شفنا يل 
ٍلش  يل ننمف   ٍو يلا ٍع  بنلالشفنا  ) إاي  ي  باو (  –يلاا

ٍيمح اااان باااافط  )  6 ٍب اااااايمر لااااص   ااا ٍس لشتنلاااب يلا اااا ٍيا يلاااااي ( 12  -6  ااافي إاي
ٍفب بااايمر  لامأ ي  اٍ إألا  يعبمحفنت  ٍص يل اا ٍس أ  عااي صا  ينس ص  بشض يلاااي
ٍانط ( اط لا فط ص ت ٍلش  يل ششف  يثعنع  ي  ا   ) ا

ٍعاا  اش  ااانت بنلاااامر يلاةاااص لااس   7 ٍب بنلااامي  يلفااما  بنلاا ٍل فش اا   يلتنلااب يلا ااا مبااام
ٍلشاا  يل ننمفاا   ٍو يلا ٍيم اششاا  يلاااناو  ) إاي ٍ   صاا   ي  باااو (  بنرتاانص  – لااا إ اا لشا اان

ٍعااف  غ ااان حاااي تااالب بشااض يل شفاانا يلااوفط  شاا ا    شفاان    بنل مياااا صاا   يلن انتنا يلاا
ٍبمف   ٍأ(  –يفن  اششما   ر يعبمذ ) كع  يلششم  يل   اناش  يل حف  يث ه

ٍبفا    8 ٍبفط ااط  شفانا يل  ٍيا يل ئمط يلانف  بنلالشفنا ب  اس يلتاالب يلا اا ٍا إاي مكا    
ٍفب يلتااالب غميلااا يلاة شااا  صاا  آط مولاا  بشااا  إ نلاا   غاااان فاات ٍ عااشبنت حشاا  حاشفاا   ااا

ٍيا يل ششااااااااف  بنلالشفاااااااانا  ٍص يل نصفاااااااا  صاااااااا  يلاااااااااامر يلفااااااااما   ) اااااااار إاي مأفاااااااا   –يلااااااااا
ٍباامأ ٍفب  اااط كباار يلاماااس يل  ٍتم ( هااوي فااتاأ إلاا  تااشم يلشنئااا يل ااا إأ ينااس صاا   غيلة

ٍبفا  م  ٍو    يل نعافش اان بافط  شفانا يل  ٍيا يل ششاف  يلشان  ل ااناأ يل ااٍم يلعنميا يثةف اي ي 
ٍيعا   ٍبفا  حشا  ااايٍ يلشان  يلا ٍفبفا  ب ار  شفا    ٍيا يل ا يلاو ٍم ميلشاار حشا   ن اف  يلا ا

ٍو يل ئمط يلانف   ٍبف  ميل ششف – ) إاي ٍو يل  ٍتم (  –م ي  مأف  يلة
ٍيا   ي  9 ٍاع اعب نت لش فن ٍلفر يلاب ٍيا يل ششف  بنلالشفنا ب مصفٍ يل  ل ماف فا  ااان  عنه  إاي

ٍ ااااس  ٍااااا  رنااااانو  فن ٍبفاااا  يلشاشفاااا  يعاااا  الر هااااول يلا ٍباااامأ يلا شاااام بنل  ف اااافي لشاماااااس يل 
ٍو  ٍااااا  يلااااو م ٍج يلب ٍس ةااان ٍبفط بنلاااااي يلافاينفااا  يلا ش ااام ب ااان  ياااان ب فااا  يلتاااالب يلا اااا

ٍبااا ٍيا يل ششاااف    مأ حشااا  ناعاااس صااا  يلماااامر إلااا  تالباااسصفش ااااا يلامااااس يل   اااان  شااا   إاي
ٍس بنلالشفنا  ٍيا يلاااي ٍفبغ ميفتنت   م  إاي ٍو يل ا ٍب تفش  ص  اشش  يلاناو لاال ا  يلا ا

ٍع  مبشض يلمعنئر يل ششفاف  ميلاشف ٍبفط بنل  نب يلاا ٍى ب  مفا يلتالب يلا ا ننا يثةا
  لعب ان هم ا نح لاف  
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ٍ   يلانحشا  صا  يثن ات  10 ٍبفط حار يلاعانها  ميلا ان ٍبمأ يلتالب يلا اا   ف ال يلاماس يل 
ٍل با نبشاا  هااوي يل  شفاام  ٍي    غمف اام  بااام ٍعاا  لعااب افاامل   مكااا ٍبمفاا  يلاة شااا  بنلاا يل 
ٍبفط صااا  هاااوي يل ااا ط ااااان فاااار حشااا  يط  ٍكفااا  ياي  يلا اااا ٍبمفااا  يل ناصااا  ل  بنل ماف ااانا يل 

ٍبمأ لفس كنا   ٍيت حش  يلامينب يث نافاف  ملعبن نتس يل 
ٍبااامأ باااإ  11 ٍو ف ااام  يلامااااس يل  ٍبمفااا  ب  ااااف  بشاااض لااااص مصااا  يلفااانط   فااا ٍي  يلشاشفااا  يل   

ٍس   م  ب لتفٍ م  اف  لاص نامواف  اط  يلاشنفن     ان يط اة شم يل شب بنلااي
ٍبفط لتام  ٍاا  لشتاالب يلا اا ٍهن ااان  ش باٍ ويا حنئاا اششا  يل ةاص صف ن   انح يلا

  اافا ل  
ٍفبااااس إأ ينااااس صاااا   12 ٍض  ا ٍس يلالشفاااا  ب اااا ٍب بااااااي يلفاااانط كشفشاااا    فعاااا محب يلتنلااااب يلا ااااا

ٍصفاا  لفااث فماااا حااا  صاا  يلاششااافط  ٍس يلت فعاا ةا   صاا  عااا يلشااا  مةاانص صاا  يلااااي
ٍب صا  عاا يلشاا  ةشاال  صا   ٍيا الااماو  مفش باٍ يعا ةاي  يلتنلاب يلا اا مف مط ول  لا ا
ٍب لشاشاس ٍت صف ان مااما اششا  يلااناو ي نان    افا  يلتنلاب يلا اا ٍفب يل ا  ف ا   غحاشف  يل اا

ٍ ااس ٍيعااف   ااان يط كشاا  ةب ٍعاافط لشاااناو يلا ميل اا   غ ااتاأ إلاا  ةشاار صاا  ااااى يعاا فشنب يلاي
ٍل فباور ا ااي  ٍبان   مط ا شمت غ ٍبمأ يلوأ باام ف ل  ر ول  حبئن   فال حش  يلاماس يل 

ٍفب ا ار هاوي يل ٍي ص  حاشفا   اا ٍس بف ٍب   مصا  بشاض يلاااي   ان  لااص  تنلاب يلا اا
ٍلش  يم يلاماس  اشنفننا  شبف  ل ماف  ٍبمأاافٍ يلا   يل 

          
 خبراء تربويون ومديرو مدارس : :)جـ( 

ٍبامأ عاشف  اال اامي ب      ٍيث   ٍبمفا  م ا ٍيا   ٍو نعاب  لاان فاش امط ااط ةبا    ية فنٍ يلائ  يلااو م
 لش تٍم ميل اافا يلوأ يابي عا  اط عانا يلشاشف  يل ششفاف          

ٍباامأ يهافاا  ح ااا  صاا  1 ٍفبااس ماااان أ اا  صفااس صااإط لش مافااس يل  ٍب م ا ٍكفاا  ياي  يلتنلااب يلا ااا    
ٍ ف و كمف   نب ا  ٍفب يثا ر غ يلوأ فا ر لس  ٍو ااحاا  ي نان  لفن اس يلشاشفا   غيل ا مفاتاط لاس اعاف

 اششاا  صاا  يلاعاا  بر   ل ااط يلميكاال يط يأه ااان  بااس تااشفم إط لاا  ف ااط اشااامانت ) حاامض يلاااا 
ٍتااام  عااانب –يعاااا  ٍلشااا  يل ننفااا  بمأفااا  يلة ٍو يلا  نت( إو يناااس أ  مااااا ا نبشااا   عااانحا صااا  ااااافٍ إاي

ٍلاط  ٍفب يثا ار ) ي  يلا فط حباا يلا ٍفب يلتنلب يل ا ٍفب  - ا ٍبامأ(   اان يط ميكال يل اا ةبفاٍ  
ٍبمف  ) فمعم يلااا الااا لعاط  ٍو ص  يلشاشف  يل  يلاشني لنلفن أ فتهر يلتنلب ثط فتاأ ام

ٍباامففط تااشفم صاابشض – ٍباامأ(   إط  اٍم يلاااما فط يل  ٍيم  ةبفااٍ   يلاناشاانا    ااا  بنر ااا
ٍبامأ  ٍبفط اط اننب ان ص ات مل اط ولا  أفاااأ غ صالباا ااط مااما يلامااس يل  حش  يلتالب يلا ا

ٍمط  ٍب )ا   نج يلافط يل فط ا ف ٍبمأ –ال يلتنلب يلا ا ٍفب   ( ةبفٍ   يان حط يلاع مى يل ا
ٍبفا  يلشاشفا  صفل انج إلا  ا فاا  ٍبامأ لتاالب يل  ةناا  ميط  غااط يلشننفا يلاوأ ف اااس يل مافاس يل 
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ٍيا غ ص  فٍ اان   أ ف انبل  ٍمط إل  يلةب ٍبمففط فن ا   يل  هفر يلان  مفا   بشض يلاما فط يل 
ٍبمف  )ا  اافش بنب ٍ اا إلفايلاث ان ماش ٍبمأ (  –س يثبلنث يل   ةبفٍ  

ٍف اا  يلا بشاا  يآلط صاا  2 ٍتاام  غإط يلت ٍبمفاامط لااافنن صاا  مأفاا  يلة ٍي  يل     تبفااش ياااال اش اا  يلةباا
ٍف اا   ٍبفط   اامب ن بشااض يماااس يل اااٍم ميط  ننااا هاا  ت ٍفب بنلنعااب  لشتااالب يلا ااا يعااس يل ااا

 صنحش  ب اٍ الاما غ ماط يماس يل اٍم صف ن ان فش :
ٍفب    ي   ٍو يل ا  كاٍ ص 
 أ  ماا ا نبش  افاو مأ   مف  صنحر    ب  

ٍفب مأ حاااااا اا  ٍب أ فاااااا ا عااااشن اااااط يلمكااااا لش ااااا ٍي اااااط يللاااااص يلتنلااااب يلا ااااا ي ميصاااا
ٍيعااف  غ عاانحال صاا  يرلااان   ٍبفط  بنلاااناو يلا مولاا  ناان ع اااط عاام   م فاال يلتااالب يلا ااا

ٍس  حش ٍبف  يلاشنف  لتالبيلا ميلوأ انلبن ان ف   ص  مكا م   غيلااي    ر  شفنا يل 
ٍبفط حشاا  يأعاا انا ا  ٍيا يلا اام  وحااا  إكباانر يلتااالب يلا ااا ٍو لاامل   ا ا شاا  صاا  ياااط يلةباا ص

ٍع  يلاناو اشش  ٍئفس يل شب  يم اافٍ يلاا   يم 
 يأص  نٍ لشا نبش  يلشاف   مكش  لاص يلاشنفن    ها 

ٍبامأ   ٍ نا م مافس اط كبار يلامااس يل  ٍب باح  مي  اط يأفانبفنا يل   ن اا لاى يلتنلب يلا ا
ٍفبن حاشفن ان فش  :   ماف   غ ٍينس ااط ل  ف ش مي  ا    س حط يك
ٍفس  ين انس يلتنلب يلا ي    ٍب ص  ا ن  يل ا   ا
  ا  يلاشفاأ شش  يل انح  م عٍ يللن ب   
  تبفش يلاششمانا  تبف ن حاشفن    اا   
    مف  يثاي  يلعشم   ا   
ٍص  م  ها    ٍساش ٍبف  يلا بش  ص  يلااي   عنئر يل 
ٍش  م    ٍسيرلان  بت   ممعنئر يل شنار يلاانح  بنلااي
ٍل  اشش  اع  بال       ٍص  ام  اش
ٍبمف يأنتبنت ما ح    ٍص  يل مينفط ميلشميئي يل    ش
ٍي اف  يل شٍم ت    ٍك  ميل   بنثهاف  ميل 
 يأه ان  بنل ناي  ميلن نص    أ   
 ايةر يلاار م لعط ل   يلاةنتب   يأنتبنت حنا يل لاث ةنا      
   ا فر يل امو يللعن  ر   
 ثانيا:  

دارة الوقت  المعلم وا 
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ٍو ان بفط  انفط الاافطيلمكا ص            ٍفاس هم يلا  ٍو ما انأت لاول  غ ش   1821اان بافط يلشان  : يلا ا
ٍ   ص  يلعمايطمكا   ا ر  1885ميلشن   ٍي  ص   عاففٍ اصا   غيلل   يل  يأ هم يلمكا يلوأ   شس يث 

ٍأ فمنفاام مي  اامبٍ اااط يلشاان  ٍو ااان باافط  اا  ٍو هتاامر يثاتاانٍ صاا  غيلل اا  صاا  يلعاامايط  يااان يلا اا  هاا  ص اا
ٍفام غيميعات يلعامايط مباشناا  آةاٍ يلمكااا يلاوأ فا   صفااس هتامر يثاتاانٍ صا  يلعاامايط   غيأ امعاا  يلة

ٍو ان بفط فم  يلعابا مفام  يلااشا  ااط  ار يعابمذ ٍم ب فان  يثعابمذ غ ان يط يلا  ٍو اان فشا مها   غها  ص ا
ٍو ااط يلعانح  يلعناعا  اابنلنت مل ا  ي لعناعا  اابنح  ا ر مكا يلشار ب    ينميحس مينانتس  يان يلا ا

ٍفط عاانح    ااان يط يلعاانح   غيأ يلمكااا يلفااما  غيلفاام  يل اانل   ا  اار يلفاام  ٍبشاا  مح اا ٍو ي مهاام يلاا ااا لا اا
ميل اا  يااابلا    اانس  غيلميلاااو   اا ر مك اانت فعاانمأ عاا فط اكف اا غ ميلاكف اا    اا ر اااط يلمكااا عاا فط  ننفاا 

يط يلمكااا ااان    ن فااانت اكف اانت أ  ميلااا اااط يلاشفاامط اااط يل ننفاا غ هااوي فشناا  :باانثا ي  ان اان ا اانر لااول 
   مبس يلش ميئف  

ٍفا  فلنعاب ين حشف ان          ٍو حا  ان نشش  صإط حااٍ يرنعانط الااما اان بافط اافالال ممصن اس مها  ص ا
ٍا يلمكاااا يلاااوأ كتااانل لفااانتغ إويت صنلمكاااا هااام  ٍل صفاااان يصنااانل(  فا  ااار حااااٍ يلاااا ٍا غ مصااا  يللاااافث )محاااا يلاااا

ٍص مف مط  غعنط مك س يصن  لفن سصإوي يصن  يرن غيللفنو ٍو  تمط ناعس باك  مل لوي يابي ل يانت حشفس إاي
 بول  كا يايٍ مك س 

ٍتفاا  ميتاال  صاا  يل ةتاافت ميل ن ااف          ٍو م ٍو  بفاا ٍيفاا  ميعااش  مةباا ٍو   تشااب حاااالت ا مباانت ما  غيراي
ٍو يلمكاا  ص اا  ااط  عاامرإل يتانذ مك ااس م ا   اااط اعا   ٍ يتاانذ مها  نااس يلا تشباانا يل ا    تااف ن إاي

ٍفش صشنل   ٍو مك س بت ٍي  إهانلس راي  لفن س اط ا
ٍافاااا  اانحفاااا          ٍو يلمكااااا اعاااائملف  ص ٍيا ميلاانحاااانا  غإاي ٍ ااااب حشف اااان  ل فااااش  تششاااانا يثصاااا إو ف 

عااشناهن ٍ  اان  باانثا  مي  ٍو مك ااس يمحشفااس فاااب  اام  غميأ ٍا صاا  يأه ااان  ميلشااار حشاا  إاي ٍياو لاااى يلااا صٍ ير
ٍف   يلا   ش  يل    ن ى حط يلش ميئف  ميلعشبف   بنلت

ٍصنن إل  كفا  يلمكا         ٍو يلنناش   غص  ان   ا   ش ٍ س يراي ٍش إل  يرلان  ب فاف  إاي يان يآلط صعن ت
ٍ  اانأت  غل   ن ا ط اط يأع اناو انس صنئاو  ناش   لش اٍ ميلتفنذ صفان أ اامى انس مأ ن 

ٍيت اااط يث         ٍفااا كااا نعااال   فاا ٍأ يم يل ٍهن غ يلاا ااال يللتاا ٍهاان مااا ف  غكاامير صاا  اا اشن ناان غ  بف
ٍااانر  ٍمب يلا ااط غ صاا  يلبفااما غ لاااى يل ٍحفط غ يلشااناشفط صاا   اا   تاا يلا  ااافط مافااٍ يلا  ااافط غ يلااا ي

ٍ   غميلنعن  ميل بنب غ   مثل : مص   ر كتنحنا يلاا ال يلاا
 )يلمكا يابي اشبنت(

 لنن()يلمكا تفش أ ف عل ثاي  يحان
ٍح  صنئ  (  )يلمكا فن ت  بع

 )يابي يثعبمذ  نلفم (
ٍفشنت(  )يلعنمط انتف  ع

ٍفشنت اط حالانا يلعنح ( ٍٍم يلمكا ع  )ا
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 )مكا يلافم ا شب(
إأ إط بشااض ااان نااام بااس يلمكااا  غةتاا  ا اانحنت  غيل  فااٍ اااان ف اانر حااط يلمكااا ةاانتئ  انااانت         
ٍو يلمكااااا هاااا غااااالفلنت  ٍيا صااااا   ااااال يللاااانلفط  ااااابي إاي ٍج اااااان ف عاااابب صاااا   بافااااا لفاااانو يثصاااا   يلاةاااا

ٍفشنت مااان فاتاا  اااط مكااا أ فا ااط  ميلاا اشاانا متاافنح ن  نلااط نششاا  حشاا  يلف اافط باا ط يلمكااا فاااٍ عاا
ٍانحااس ٍو ل افاا  ميأعاا  انٍ ف تشااب يل ةتاافت يلعااشف   غإ ٍم محشفااس صنعاا  انٍ يلمكااا باافط يفااافنن يااابي تاا

ٍأ يم يلعانمأ فا ششنان نانا  يل  فاٍ صا  يكار مكاا مب كار ا اا ميكار  شاا   يلفما  يم يثعابمح  يم يل ا 
ٍنان مك انت انلفانت ثاي  ا ان   صان ف مكل يط فنا  ص  حن  كا فا   يناان ل صا  ناام حان  مباول  ن امط كاا مص

ٍى ٍيل  يل    ش بٍ مك نت هنانت ف مط با نب  يأع شايا لالنان  يلا بر   غية  يم لش
ٍاااا  يلعااشفا  ل اار ااان ناما يل فاان  بااس اااط انن اات ل ا  ناان   يلمكااا حشفناان يط نبااا         ي بانل ةتفت ميلب

ٍفط عنح  ف امط  ٍبش  مح  ٍو يث ٍا  أنان ل  صنلفم  يلميلا يأ ص  ٍيح  ص  ول  يثملمف  ميثهاف  لان ن ن
ٍو حشاا  يثاي  ا ااان  اانط نمحااس غ صش اا   ٍيا يلشااناففط يلااوفط ف ا شاامط بنل ااا ا االمننت بنلانن اات بنلنعااب  لألصاا

ٍمي يناعا   مبنل انل  مكا    ب اان و ل ا  فاامي بانلاتشمب اان   بار ي  اٍ ةاالر يلفام  فا ان   يل ةتافت  فاف
 لول   ان فش  ص  هول يلمانفن :

 تل ةت   يثعبمحف  ص  ا ننمر فا  ي نن  يرحايا   1
 تل كنئا   ص  ناس يلمكا اط  ر فم    2

ٍو   3  أ  تل ي  ٍ اط كنئا  ا ف

 ل    ننعب  حا كنئا   يلةنا  ي  4

 ص  يل نئا    ي  ب  ر ن نتن   5

 كع  مك   حش  ا نا  لعب يثملمف    6

 ةاص ل ر ا ا  مك نت الاايت أنان هن   7

ٍأ(   8 ٍم  ٍيال ا نا  يلفماف  ) ةشص اط افٍ يلت

ٍي   9 ٍ  مك نت لشتمي  أ  اامر  ر اكف   اط مك       ي 

ٍئ    10   شنار افايت ال يثاٍم يلتن

ٍ   ي  11 ٍيل      لناع     ثع ٍ  مك نت لش   

 ا ننمر فا  ص  تل يل نئا  ايئان   12

 يل    ب نئا      13

ٍت ص   ن ف  يل نئا  م عشعش ن    14  أ  ا

ٍيحانو  غاط يلمانفن ص  يل ةتفت يلاو ٍم يحالل ٍو يلمكا نن ع  ل انن ص  وي نانغ يأ ا  ش بٍ إاي
ٍ فبااس  لااا كنئااا   اار ااان  ٍو يناعااننغ مولاا   غهاام يفااانب تاابت عااشم نن م  ٍو يلمكااا  شناا  إاي محشفااس صااإاي

ٍأ يم يلعاانمأ يم يللفاان   غ ميأل اا ي  باانل ةتفت  بنعاا فشنبنن لا تشباانا يلن اانت يم يلشااار يلفااما  يم يل اا 
م  شفص يل اانأا هااٍ يلمكااغ  غميلوأ ايئانت فن ع انس   شفر مكا يل نافو غيلعشف  رنانو  ش  يلا تشبنا
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ٍو ع   عنحنا اط افٍ يح بانٍ ل فاا  يلمكاا فا اط يناان ل صان فا ط ي ط فنا  اط حار يم ن نت ص  ص 
ٍا يلااوأ ايئااانت ف ااشٍ  ٍو باانل ةتفت يلعااشف غ مهاا  النملاا  ل اامصفٍ يلمكااا م انفاا  يلااا صاا  يكاار اااط   شاا  يلا اا

 بشا   مصٍ يلمكا م انف س أنان  ا ناس يلا  شب  يبايت  
ٍيا حشااا  يةااا الم  نةشاااص ااااط هاااوي يط لشمكاااا يهافااا       كاااامى مااااب يأل اااانا إلف ااان ااااط كبااار يثصااا

     ي نن   تشش   للفنو يصتر ميكم همفن    ماع مفن  
 

 كيف يدير المعلم وقته؟
ٍبامأ   ٍل يل ششفاا  ميل  ٍ افاو  عانحال صا  إ اان  ام ٍبامأغ كفاناو يلاششا  كفاناو  اط ا ان  يلامااس يل 

ٍو يلالفل  يل    انبس يل  فاٍ ااط حش  ي ار ماس  ماط بفط  ش  يلا ن  يرلان  ب ٍو مك س يراي  فاف  إاي
 يرةانكنا ميلنميكص يل   كا  شمكس ص  يلمامر إل  يهايصس  

ٍو ناعااس بنه ااان  اااط  ٍا يلااوأ فشتاا  يلمكااا يهاف ااس مفشااار حشاا  إاي يلاششاا  يل اام  هاام ولاا  يلااا
  فاابي حناار إهانلاس لشمكاا صف ان غ ميل ابنل اان و يلال اا  ثايو  يار يلا ا ط مبشامغ ا نااس يلام شا  إلفاس
 اشمأت هايانت ل ةاس ملتالبس ملمتنس 

ٍبامأ ااط ياار يلعاام بتالباس  ٍفعا  ميل  ٍل يل ا ان هم يلاتشمب اط يلاشش  ص  هوي يلانلا  صا    اشا  ام
 م تششن    لأللعط؟

ٍ فبنت اكف نت فن أ بس حط  ر يلعشبفنا ميماس يل اٍم  .1 ٍ ب حاشس    حشفس يط ف
ٍم فنف  ص  ياي  حاشس ميط فتاي ايئانت لش  ففٍ ميل شاا يط فب   2  شا حط يل
ٍف   يلشار ص  إنان  ا ناس يه  ب  فٍ اط يلاا ما يلابومر ص  افٍ امتشس  .3  يط فشش  ب ط ت
 يط فشار حش  يل ةتفت يلعشف  ص  إنانو حاشس ل   ف ا ط اط يأع اناو اط مك س  .4
ٍةن  اااط افاا  5 باار حشفااس يط ف اامط ا اا مأت بااان هاام يهاا  مبااول   غٍ إنااان يط أ فافاار إلاا  يأعاا 

ٍ بنت ي  ٍ   فابي مك س ا
ٍمعس ل   ف اناى إتنح  يلمكا يط ف م  ب امفط يهايصس   6  يلةنا  لا
ٍج يلاتعع  يل ششفاف   .7  يط فشار حش   لافا يثملمفنا ص   نافو ا ناس ايةر مةن
ٍفس يلااش  ميل    تاأ إ  8 ٍش يل ا ٍانذيط ف اناى ت   ل  إتنح  يلمكا ص  يأع 
ٍيٍ  .9 ٍيا ص  ي ةنو يل  ٍفب يلوي   يلاع اٍ لامي ب  يثلايث مأ  عنب يلةب  يلشار حش  يل ا

ٍ فب حاشس م م فشس بفط تالبس يم اا اشس ل   أ ف مط يلشار صا  فاا ميلااو ااان فاتاأ إلا   .10  
 إتنح  يلمكا 

ٍو بنأع اناو ااط يلمكاا يلا انح صف ان بنرن انج يط فشش  يط يلشاٍ الاما محشفس يط فشاٍ ه  11 ول يلا 
 ميلشتن  ص  اانر حاشس  لا يان  

ٍيت ص  إنان  ا ناس  فن  يط   12 ٍيت ابن   يلمكا يلا نح لشاننعبنا يأا انحف  ميل    ت ٍ    ف
ٍيت اط يلمكا  .13 ٍف  ميل     اٍ   ف ٍم  يل  شفر اط يلالنا نا يل شامنف  افٍ يلت
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ٍنا يل   أ فان  ان ن عمى إتنح  يلمكا   اناأ  14  يلاةمر ص  اميكل يرن 
ٍل  .15  يل  شفر اط يل مياا افٍ يلاااأ يان  يا  و يرحال   نل شان  ماف
ٍج  .16 ٍمبنا ا ر يمكنا يرصتانٍ صا  ةان يل  شفر اط يلمكا يلوأ فع  تل ص   ننمر يلمابنا ميلا 

 يلاتعع  يم ل   ايةر يلا ن ب 
  يلاششااا  عااانح س حشااا  يثكااار ةااااس اكااانئش  عااانحال صااا  يأل ااا ي  بنلمكاااا يلالااااا ثاي  يط ف اااا  17

 ا ناس 
ٍو يم يلش ن  إفانبفنت  .18  يط فع  اٍ  ر يلمكا يلا نح لشلا  يم يلالنت
ٍاف  بفط تالبس ل   ف اناى إهايٍ مكا يرنان    19 ٍمش يلا ٍكنا يلا ٍي ماان  يط فتل مك نت لشتمي
  ن  يل   ةتت رنان هن ص  مكا الاا يط ف ار  ر يلا  20
 يط فع ر ناعس ايئانت يلعتير: هر ينا ا  ر ان ةتتا إلفس مص  يلمكا يلالاا لول ؟ .21
 يط فشار حش    مف   شناشس ال يلمكا  .22
 يط فشار حش   انم  يلعشبفنا ص  يل شنار ال يلمكا  .23
ٍو يط فتٍم  فاف   شناشس ال يلمكا ينتالكنت اط يلعش  24  بفنا يلاو م
 يط فلاث ناعس ايئانت يط يلمكا يلوأ فات  أ فا ط يط فشما يم فع  اٍ  ننف    25

ٍي يم  ٍو يلمكاااا ااااط انناااب يلاششااا  م  فاااٍ ان ااان فتااا هننلااا  يل  فاااٍ ااااط يلا تشبااانا يلا شش ااا  باااإاي
ٍي فعاا لاث صاا  لفنااس اااان ف تشااب يلاامح  يل نااار مف  اا  يلاششاا  صاا   فافاا  يل شنااار ااال ا اار هااول يلتاام  ي

ٍو يم يلش ن    مف   ول  ي نن    اف س لشلا  يم يلالنت
ٍفا غ نااا صا   ٍو يم اا اال يللا  يم يل  ٍل ص  اا اشس يلا فٍ حش  اعا مى يثعا مكا ف   ي نن  يايئس لام

ميل ا  كاا   امط ااط يلاشفنانا  غ  فٍ اط يلا ط يط يلاا  نافط ل ان فا ش امط بشاض يث افن  يلةناا  ب ا 
ٍو ميللناااا غ ملشاششااا   اااان ل ااا   يثعنعاااف  يم يلاننبفااا  ٍم يل ااا  فا اااط يعااا ةايا ن لعاااب اااان  اشفاااس يلتااا

 من فٍ صفان فش  إل  بشض ان ن: غيعنعفنا ا ن   عنحال ص  يل  شب حش  إهايٍ يلمكا
 يط فلم  يلاشش  عنح  فا  شار بلنل  افاو باا  ايئا   .1
ٍك  2 ٍيع  يم م ٍو يم   ٍو يم اا   غ إتنص  إل  كشا  فاامط صف ان اان كاا يط   مط ايئانت لاأ يلاشش  او 

ٍهن   فتنم يم فلوم اط اششمانا ماف
ٍمن  فمتي يثفن  ميل  ٍم ميلشن   .3  يط ف مط بلم  س  مكفا ا  مب يم إل  
ٍمنف  ان لف    4 ٍكف  يم إل    يط فا ش  ا  ب  م

ٍو مك اس م اتاط لاس يأعا اناو يل اامى ااط ٍيت صا  إاي يلمكاا ااان  هول يلاا ش نا  عنحا يلاشش    ف
ٍص   مفلعط ياي ه    فاشر يلاشش  ي  ٍ ين  نانت محتن ت مفنش س ول  حش  تالبس بان ف فا اشن
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ٍو يل ااا   ٍو يل ششفافااا   شااا  يراي ٍفااانا يل ششاااف  بنلاتععااانا يل ششفافااا  باااا يت   عاااف ٍف ااااا بااانراي اا
ٍبف  ميل ششف  يأ لناف  بنلاافٍ يلابن ٍ لشاشش  مهم اافٍ ي ٍو يل  ٍع غ مين  ن  بم ي  لاا

ٍو يل ششفاف غ النص نت بول  حش  كف  ما ر      ٍا يلوأ فلعط يل شنار ال يراي يلاشش  يل م  هم ول  يلا
ٍيت لناعاااس محاشاااس غميةالكفااانا يلا نااا  ٍ اااس  غمكنئاااايت لتالباااس ماا اشاااس غما اااا مأ ف ااا    ولااا  لشاششااا  إأ بإاي

ٍ ااس لناعااس ميل اا    تشااب يلالنص اا  حشاا  يلشالكاا  يللافااا  ميلعااشفا  ااال  يلافاااو لمك ااسغ م ااان يعااشانن إاي
ٍ س يل ششفاف غ ميلعتير هم:   ماذا تريد اإلدارة التعليمية من المعلم من خالل إدارته لوقته؟إاي

 يأل  ي  باامر يللاص يلام ر إلفس  نافول يان  تالبس  .1
 لشاتعع  يل ششفاف  ص  يلمكا يلالاا يأل  ي  بنأنتبنت ص  يللتٍم   2
ٍيع يع  انٍ يلمكا يلالاا   3  ص  ان فنال يلتالب ميلاا ال  لشفم  يلا
 حا  إهايٍ يلمكا ص  يث فن  يل نا ف  يل    تٍ بنلمكا ميلتالب ميلاا ال  .4
 يأل  ي  بان فم ر إلفس اط انن ت مينان هن ص  يلمكا يلالاا ل ن  .5
ٍو يل ششفافاا  اااان فااتاأ إلاا   ااان  يلشتاان  صاا  يلمكااا يلالاااا    شفاار يأل  اان   6 يلتاانٍ ااال يراي

 رنانو يلا ن  يلام ش  إلفس 
ٍينس ص  يل  نلب حش  يلشتن  يلننصل ب فٍ لاما  .7  يل شنمط يل ن  يلان   بفنس مبفط يك
ٍفا  ل   ف اناى حاشف  يأناالا  8 ٍما يلوهن  غاشناش  يلتالب اشناش    شا إتانح  اان ف غميل 

 لشمكا 
  اتف   ر يم ياشب مكا يلامي  يلفما  بنلاتعع  يل ششفاف   .9
ٍف    مفاس لشمكا مصميئال ص   ر ةتمو فةتمهن   10 ٍي  يع ا

 إدارة الوقت والبيئة المدرسية:
ٍا اان مباشناا  ياش       ٍعااف  ب ن اان )  اار ااان ف ششااش بنلاتععاا  يل ششفافاا  ايةش اان يم ةن نشااٍ م يلبفئاا  يلاا
ٍعااف  ميرتااان و ميلااان  ميلانااان  ص اا   ٍعاا  ميللاف ااا  يلاا يلااااافٍ ميلاششاا  ميلتنلاااب ميلشااانر ميل  ااانب يلاا

ميلافاانافط ميلعاا نط اااط لمل اان ميملفاان  يثاااٍم اااط يآلباان  ميثا اانا ميلاتععاانا يلشنااا  ميلةنااا  اااط 
مافنننا محنايا لمل نغ يلل  بابننفس ملايئ س مال  يلبفئ  صفس ماافل ان ف ششش بنلاا ال اط   نصنا 

ٍع م  نلفا ما ن ر مافٍ ول     (م ر يلاتععنا يل     ا  ةاان  ن لاا ال يلاا
ٍصاا       ٍع ااخ يلاش ٍباات تالبااس بنلبفئاا  يلالشفاا  ل اا     لشاششاا  حالكاا  متفاااو ب اار ااان و ااٍغ ماااط ميابن ااس 

ماااط  اا   غ ااساااان فعاانحا يلتنلااب صاا  يأن ااانس صاا  اا اشااس ميل  اابث ب  نلفااال م  نصن غم  م ااش يلاااالا
ٍو يلمكا ٍ  ن  بسغ هول يلشالك       ص  ان ما  إاي ٍل ميأ ٍو  غيلشار حش   تمف صانلاشش  حنااان فلعاط إاي

ٍو يناعااا   ااااان فااات  ٍو ناعاااسغ ص ااام باااول  فااااا فاااال إلااا  تالباااس ل ااا  فلعااانمي إاي ش   ل فاااناو ه  مك اااسغ يأ إاي
ٍيصئ يل  ا  ميأ اهنٍغ ايصش   ص   ول  إلعنع   بنأع اناو يل امى اط اا اشن    ميلمامر ب ن إل  ا

ٍح  يلمامر يلاب     غيلمكا يلوأ فتاأ إل  اتنحا  يلشتن   ماط    ي افنا ع
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 إدارة وقت المعلم والوطن:
ٍو يبناان  يلاامتط ملألمتاانط افااط حشاا  يبننئ اان         بناا  يثمتاانط ب فاااأ يبننئ اانغ ميلاششاا  هاام اااط ةفاا

ٍكانت ميتلنت صا  ماب يع فانتلغ ميلاشش  هم اط يهر يلم  صن  بان ف اف  بس اط اانا ةنا   اشر انس 
ٍ  ان   ٍس صفاس لاب يلامتط ميلشاار حشا  يأ ٍو مك اس ف ا ٍيط يلوياغ ص افا  يلاششا  صا  إاي اانر يلشتن  من 

ٍو مك اس فشاار حشا  يعا  انٍ يلمكاا ب اان و ٍكا   غبسغ  ان يط يه ان  يلاششا  باإاي ٍح  يل  ااان فاتاأ إلا  عا
ٍمط ااا  يت اااط هااوي يأعاا  انٍ باار هاا   غصاا  يلاااانأا يلاة شااا ميل  ااا  ميل تاامفٍ  لفااث يط يلتااالب ف ش باا

 كناو يلمتط ص  يلاع  برغ صب اٍ ان انمي اط يلاشش  تنحامي حتن ه  ثمتنن   
ٍيت اش ااانت لااس مااا  يت أ ف ااا ي اااط ا ناااس يلااوأ أ ةفاانٍ  ٍو يلمكااا لاااأ يلاششاا  يتاالا يااا إط إاي

ٍلغ صششفااس يط فاامل  يل اااٍ ٍيت حشاا  يلاششاا  إو ينااس اااط  ااا  يلمكااا  افاا يث بااٍ اااط يأه ااان   نلااط نشاامر   فاا
ٍاانئس ص   ٍى هم يلاته ر يثملا اط بفط  ٍيعة  ص  ول  ماط يل ا  يثة ٍ س فش بٍ يلشبن  يثمل  يل اي مي 

ٍي  نن ع بشمغ يثهايم   إا
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 مةــاتــالخ
  

ٍبمفا  يل ششفافا  غ مةناا  ل ا هاصا اط   نب  هوي يل  نب إل  نااض يل بانٍ يلشانلش  بنلشاشفا  يل 
ٍبااامأ ٍلشااا  يل ننمفااا  حشااا  مااااس يلةاااامصغ حاشفااا  يل مافاااس يل  يل ااا  ننلاااا ل  ااان ااااط يرهاااانر  صااا  يلا

 ميلنعفنط  
ٍيفنااان ص اااا ننلاااا ٍعااانا  يلشاشفااا  م اااان  ٍب ميلاان يل  فاااٍ ااااط يلاعاااافنا مولااا  الفااار حشااا  يل اااان

ٍيٍاط يلاعئملفط ماط يا غيل   يع  اص  ن غيلا شااو ٍي  متل يعس  شفش ب ان غلنب يل  ٍفنت م ٍكا   غا م 
ٍبمأ يل ششفا  ص  يلعمايطبم  غب ن  إل  اانم امر يلشنل  يلا  اا    غنلشار يل 

ٍو حاط ا ٍبامأ حبان ٍاا     ننا يا ا و يل مافاس يل  ٍاا صفبشا  ف ااط بااأ ت يط   امط اافا و  غ ان اان ف
ٍيا يل ششفاف   بفط ٍو فعفٍ حش  هايهنم غيراي نر ا ااٍ يلاافل ص  عبفر يلمامر إل   ششف  صش    ش بٍ انن

ٍا يرنعااانط غ ملاا اشاااس ملمتناااس ٍاااا  يلةفاااٍ ااااط حاااار باااال هاااام و إ غلشاااا ٍ ااافاو غيناااس أ ف مباااال كفاااناو 
ٍبمأ   يا انحف  ةتت م ناو اط ةالر كف  غ نعننف  ا ا ش  هنن ص  يا  و يل مافس يل   مي 

ٍبمأ  ش بٍ يلا م  إط   ٍيا ميا  و يل مافس يل  ٍبم  ا ميلاالفر يلاوأ فشاار حشا  متال يل ششاف إاي  فا يل 
ٍهان يلالفي لب ٍي  ول ص  اعن    شمغ يثهايم يلعناف  اط م

ٍو ما شاااااو عاام  بنح باانٍ ٍباامأ   فاا ٍس يل ششااف  يثعنعااا  يم  ي امينااب يل مافااس يل   ننااا صاا  ااااي
ٍهن يم ل اا  يل لاااث حن اان بااان فمصف اان ل  اا ٍس يل ششااف  يل ااننمأ غمأ فا ااط لناان لااا ٍيفااا يط ص غن ااااي  ااا 

ٍبفاا  لااإلاأ  بااالمه  ف اامط هااوي يل  اانب صن لاا    ٍفط حشاا  يل ششااف  ميل  ٍفط يل فاام  اااط يااار إعاااي  افااط غلش  فاا
 ماب يرفان  بس     حشف

ٍ  ح فااا أ  ميآلط ٍيغااان  ام ٍو بناعااا  ل لااااا يل ااان ٍبي ميلةعااان صااا  يل مافاااس  افاانافط ماشااانففٍ يلااا
ٍباامأ ميامي ااس ٍف  يم معاانئ ي عاام  غيل  ٍيا  غت  ششفافاا    شفافاا   ننااا ي  لاف اا  ننااا ب اا حااالمو حشاا  يراي

    يل ششفاف  ويا يلاش 
ٍف  بشتااننعاا ر  ٍي يل اا فاان   اااط ةفااٍ ااان  صاا   ين يط فاااا يل اان ٍا ااس ميط فناشناان مي  اااان كااا فعااا 

 تفن س  
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