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 َكز١َ

ٚضٛسا  تاَا  األٖزاف  فُٛضٛع  األٖزاف  عتتٌ  أ١ُٖٝ  ٜٛضح إٕ  ايعٌُ  يف اجملاٍ ايرتبٟٛ  

نبري٠  يف ايع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ  نُا ٜعترب  َٔ أنجض  األعايٝب  اييت  تٓارٟ  بٗا  االجتاٖات  

ٕ  عض صتاح  ٜهِا  ايرتب١ٜٛ  اذتزٜج١  ألْٗا  املٛد٘  ٚاملكٓٔ األعاعٞ  يًع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ  ، ٚب٘

نٌ  َٔ ٜتصز٣  يع١ًُٝ  ايتعًِٝ  فٗٞ تغاعز  املعًِ ع٢ً ايكٝاّ  باملُٗات  ايتع١ًُٝٝ  

املدتًف١  ٚع٢ً  تٛدٝ٘ ٚتػٝري عًٛى  املتعًِ  ضتٛ األفطٌ  َٚٔ ثِ  بٓا٤  اجملتُع  بفاع١ًٝ 

 .أنرب

ٚالطاٍ َٛضٛع حتزٜز األٖزاف  ٜهتٓف٘  ايػُٛض  أٚ ايًبػ  َٔ قبٌ  بعض اهل٦ٝات  

يشا  نإ  يظاَا  عًٝٓا  تٛضٝح  َفَٗٛٗا  ٚصٝاغتٗا  صٝاغ١  ....  ايتع١ًُٝٝ  أٚ اإلؽضاف١ٝ  

َٚا  إىل سيو  َٔ خالٍ ٖشٙ  ..... رقٝك١  َٔ خالٍ  فِٗ  خصا٥صٗا  ٚؽضٚطٗا  ٚأدظا٤ٖا 

ت٢ ْتُهٔ  َٔ حتكٝل  حٜٔ  إٔ ْغاِٖ  يف ؽضح  ٚتٛضٝح  نٌ َا ًٜظّ  املشنض٠  آٌَ

 .أٖزافٓا  املضد٠ٛ  
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 :املعين  ايًػٟٛ  يًٗزف 

 اهلزف  ٖٛ  ايػا١ٜ أٚ املضَٞ  أٚ  ايػضض أٚ  ايكصز  ايشٟ ْغعٞ  يًٛصٍٛ إي١ٝ  

 .نُا  إٔ ٖٓاى  أْٛاعا  عزٜز٠ َٔ األٖزاف  سغب  ايػا١ٜ  املٓؾٛر٠   

فُٝا  ٜتعًل  مبذاٍ  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  فغٛف  ْتٓاٍٚ  اهلزف  ايرتبٟٛ  َٚف١َٛٗ  أَا  

 .االصطالسٞ 

 :املعين  ايرتبٟٛ  يًٗزف

 . ٖٛ  ٚصف يًتػري  املتٛقع  سزٚث٘  يف عًٛى  املتعًِ  ْتٝذ١ تظٜٚزٙ  بارتربات  ايتع١ًُٝٝ   

ايرتب١ٜٛ  أٚ  ايػا١ٜ  ايت٢  تغع٢  املع١ًُ  ٖٛ ايٓتٝذ١  ايٓٗا١ٝ٥  يًع١ًُٝ  ....  فاهلزف  ايرتبٟٛ  

 .يتشكٝكٗا 

 َغتٜٛات  األٖزاف  

 اهلزف  ايؾاٌَ  يًرتب١ٝ  يف ايهٜٛت :     املغت٣ٛ األٍٚ  

ت١٦ٝٗ  ايفضص  املٓاعب١ ملغاعز٠  األفضار  ع٢ً ايُٓٛ  ايؾاٌَ املتهاٌَ  صٚسٝا  ٚخًكٝا   

ٚفهضٜا ٚادتُاعٝا  ٚدغُٝا  إيٞ أقصٞ  َا تغُح  ب٘ اعتعزاراتِٗ ٚإَهاْاتِٗ  يف ض٤ٛ  

ر  َبارئ اإلعالّ  ٚايرتاخ   ايعضبٞ  ٚايجكاف١  املعاصض٠  مبا  ٜهفٌ  ايتٛاطٕ  بني  حتكٝل  األفضا

يشٚاتِٗ  ٚإعزارِٖ  يًُؾاصن١   ايبٓا٠٤  يف تكزّ  اجملتُع  ايهٜٛيت  خباص١  ٚاجملتُع  ايعضبٞ  

 .ايعاملٞ  بعا١َ 

  

عٓزَا  ْتُعٔ  باهلزف  ايؾاٌَ  يًرتب١ٝ  ْٚكّٛ  بع١ًُٝ حتًٌٝ  ملا عتًُ٘  َٔ َعاْٞ  صتز  إٔ 

 . :ٖٓاى  أعػ  ٚاعتباصات  ٖا١َ  اعتٓز  عًٝٗا  َٚٔ أُٖٗا  

    إٔ  تؾٌُ  َغاعز٠  ايفضر ع٢ً ايُٓٛ  دٛاْب٘  ٚزتاالت٘  ايجالث١  ايفهض١ٜ  ،،  ٚارتًك١ٝ

 .االدتُاع١ٝ  ٚادتغ١ُٝ  ست٢  ٜتشكل  ايتٛاطٕ  املطًٛب  
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   إٔ تهٕٛ  ٚفكا  يكزصات  ٚاعتعزارات  األفضار  َٚع٢ٓ  سيو إٔ األٖزاف  اييت تٓبين  يًف٦ات

اييت تكزّ   هلِ  ختتًف  عٔ  َا تكزّ  يًف٦ات  األخض٣  ٚسيو    ارتاص١  ٚارتربات  ٚاألْؾط١

 .سغب  قزصاتِٗ  املدتًف١  

    َٕٛٚتُؾ١ٝ  َع    اإلعالََٞب١ٝٓ  َؾتك١  َٔ َبارئ  رٜٓٓا   األٖزافال بز  إٔ ٜه

ايعضبٞ  ،،ٚسيو  بٗزف    يًرتاخايجكاف١  املعاصض٠ ْٚعضٜات ايتعًِ  اذتزٜج١  َٚال١ُ٥  

 يبٓا٤  اجملتُع  ٚاملغا١ُٖ  يف تكزَ٘  بصٛص٠  خاص١  ٚتكزّ  اجملتُع    األفضارإعزار  

 .ايعضبٞ  بصٛص٠  عا١َ  

 :َٔ أِٖ  َصارص  اؽتكام األٖزاف  ٚمما عبل  ْتٛصٌ  إيٞ إٔ  

    طبٝع١  اجملتُع  ٚرٜٓ٘  ٚفًغفت٘ ٚتضاخ ٠ ايجكايف. 

   َِٗطايب  منٛ  املتعًُني  ٚخصا٥صِٗ  ٚقزصات. 

    ٘ٝ( 29ايرتب١ٜٛ  ص  ٚاألٖزافاملٓاٖر  ) االجتاٖات  ايرتب١ٜٛ  املعاصض٠   ٚطبٝع١  ايعصض ايشٟ ْعٝؿ  ف 

 :ٖٞ اييت األٖزاف ايعا١َ يًرتب١ٝ

  تضتبط اصتباطا ٚثٝكا بإعزار ايفضر. 

   حتزر االعرتاتٝذ١ٝ  ايعا١َ يًرتب١ٝ 

  اجملتُع َٔ ايع١ًُٝ متجٌ زتُٛع١ املبارئ ايعا١َ اييت تعرب عٔ آَاٍ ٚطُٛسات

 ايرتب١ٜٛ 

  ٘متجٌ ايػاٜات اييت ٜغع٢ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ بهٌ َؤعغات٘ ٚبهٌ اَهاْٝات

 يتشكٝكٗا 

       .ٜٚهٕٛ ٚاعع ايٓطام عاّ ايصٝاغ١ ٚحتكٝك٘ َغؤٚي١ٝ َؾرتن١

 

 

 

 

 



7 
 

      

 : املغت٣ٛ ايجاْٞ 

 األٖزاف  ايعا١َ  يًُضس١ً

قبٌ  إٔ  ْزخٌ  يف تفاصٌٝ  األٖزاف  ايعا١َ  ملضس١ً صٜاض  األطفاٍ  رعْٛا  ْغًط  ايط٤ٛ  ع٢ً  

 .َفّٗٛ  األٖزاف  ايعا١َ  ْٚكّٛ  بعٌُ  َكاص١ْ  بٝٓٗا  ٚبني األٖزاف  ارتاص١  

 

 

 

 

 األٖزاف ارتاص١ األٖزاف ايعا١َ

ٖٞ  أٖزاف تضب١ٜٛ  غا١ٜ  يف األ١ُٖٝ  يهٓٗا  

عا١َ  ، ٚأمشٌ  ٚ أٚعع  َٔ تصاغ  بصٛص٠  

األٖزاف  ارتاص١  ٚتأت٢  ع٢ً  ؽهٌ  مجٌٝ  

غري  ستزرٙ  طَٓٝا  َجاٍ سيو  ت١ُٝٓ  قزص٠ 

 ".ايطفٌ  ع٢ً ايتفهري اإلبزاعٞ  

 

 

 مباسا  تتصف  األٖزاف  ايعا١َ  ؟ 

   أٖزاف  إعرتاجت١ٝ  تضتبط  بتدطٝط

 .عاّ أٚ فًغف١  تضب١ٜٛ   عا١َ 

 عتتاز  حتكٝكٗا    أٖزاف  ط١ًٜٛ  املز٣

 .يفرت٠ ط١َٝٓ   ط١ًٜٛ   ٚغري ستزرٙ 

   أَج١ً  تًو األٖزاف   أٖزاف  َٔٚ

 .األعًٛب املتطٛص 

 

بغبب  َا اتصفت  ب٘ األٖزاف  ايعا١َ  َٔ  

مشٛي١ٝ  ناْت  ٖٓاى رع٠ٛ  العتدزاّ  

األٖزاف  ايغًٛن١ٝ  باعتباصٖا  ايٛع١ًٝ  اييت 

تعًِ  حتزٜزا  ٜتِ  َٔ خالهلا  حتزٜز  ْٛاتر  اٍ

رقٝكا   األَض  ايشٟ  ٜرتتب  عًٝ٘  تٛدٝ٘  

 .ايع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ  إيٞ طضٜل  َضعّٛ  ٚستزر 

 

 مباسا  تتصف  األٖزاف ارتاص١  ؟  

    ٌٗأٖزاف  تزصٜغ٘ اقٌ مشٛال  ٚأع ٖٞ

 .قٝاعا  َٔ األٖزاف ايعا١َ 

   أٖزاف  تغاعز ع٢ً حتكٝل ٖٞ

 .األٖزاف  ايعا١َ 

 َضتبط١  باألْؾط١  ٖٞ أٖزاف  تزصٜػ  ٙ

 .اي١َٝٛٝ  ٚاألعبٛع١ٝ  

   ٟأٖزاف   ستزرٙ  قصري٠  املز ٖٞ

عتتاز  حتكٝكٗا  يفرت٠  ط١َٝٓ  قصري٠  َجاٍ  

 ( اذتًك١  ايتع١ًُٝٝ  ) سيو  
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 األٖزاف  ايعا١َ  يضٜاض  األطفاٍ يف ايهٜٛت

 عٓٛات  6 – 3 – 5َٔ عٔ  

 

باهلل  يف  ايعكٝز٠  اإلعال١َٝ  يف  ْفٛعِٗ  ٚتضعٝذ  اإلميإَغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً غضؼ  :  أٚال 

 ..قًٛبِٗ  ٚت١ُٝٓ  اجتاٖات  إظتاب١ٝ  ضتٛ  ايزٜٔ ٚايكِٝ  اإلعال١َٝ  

َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً إنغاب  َؾاعض  االْتُا٤  ألعض٠   ٚايهٜٛت  ٚارتًٝر ايعضبٞ  :  ثاْٝا 

 .ٚاأل١َ  ايعضب١ٝ  اإلعال١َٝ  

 .األطفاٍ  ع٢ً تهٜٛٔ  َفّٗٛ  إظتابٞ  عٔ ايشات   َغاعز٠:  ثايجا 

َغاعز٠  األطفاٍ  ع٢ً نغب  االجتاٖات  اييت  تغاعزِٖ  ع٢ً  إٔ ٜهْٛٛا  آَٓني  :  صابعا 

 .ٚإظتابٝني  يف عالقاتِٗ  َع أقضاِْٗ  َٚع ايضاؽزٜٔ 

سيو  ٜتكبًٕٛ  َغاعز٠  األطفاٍ  ع٢ً ت١ُٝٓ  إسغاعِٗ  باملغ٦ٛي١ٝ  ٚاالعتكالٍ َٚع :  خاَغا 

 .اذتزٚر  اييت  ٜتطًبٗا  ايعٝؿ  يف زتتُع  َتعإٚ 

َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً نغب  اجتاٖات  إظتاب١ٝ  ضتٛ  ايب١٦ٝ  احملٝط١  بِٗ  ٚتكزٜض  :  عارعا 

 .َعاٖض  ادتُاٍ  فٝٗا  ٚاحملافع١  عًٝٗا 

ىل  أبزاِْٗ  ٚتكٜٛتٗا  َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً إرصاى  ساداتِٗ  ادتغ١ُٝ  ٚاحملافع١  ع:  عابعا 

َٔ خالٍ  ت١ُٝٓ  عارات صش١ٝ  ع١ًُٝ  يف ايًعب  ٚايضاس١  ٚايّٓٛ  ٚايتٓفػ  ٚاملأنٌ  ٚاملًبػ  

 .ٚغضؼ  عارات  األَٔ  ٚايغال١َ  يف املٓظٍ  ٚايؾاصع  ٚايضٚض١  

  َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً ت١ُٝٓ  مجٝع  سٛاعِٗ  ، ٚاعتدزاّ أدغاَِٗ  ٚايتشهِ  فٝٗا:   اثأَ

 .َتظاٜز  بايجك١  مبٗاص٠ ٚإسغاؼ 
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 .َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً نغب  بعض املٗاصات  األعاع١ٝ  ايالط١َ  يًشٝا٠ يف  اجملتُع  :  تاععا 

َغاعز٠ األطفاٍ  ع٢ً تٛعٝع  اٖتُاَاتِٗ  َٚزاصنِٗ  عٔ ايب١٦ٝ  ايطبٝع١ٝ  احملٝط١   :  عاؽضا

 .بِٗ  ٚايتفاعٌ اإلظتابٞ  

   األطفاٍراف ايعا١َ  يف َضس١ً  يضٜاض  زتاال  حتكٝل   األٙ

 .ٜتِ  حتكٝل  أٖزاف   َضس١ً صٜاض  األطفاٍ  عايف١ ايشنض  بعز٠ طضم ٚزتاالت  أُٖٗا  

 .ارتربات  ايرتب١ٜٛ    -1

 .األْؾط١  ايزاخ١ًٝ    -2

 ( ايضسالت )  األْؾط١ ارتاصد١ٝ   -3

 .فرتات  ايّٝٛ ايزصاعٞ   -4

 .ٚايفعايٝات  االستفاالت    -5

 .املٓاعب١  املدتًف١    -6

اهلزاف  ايرتب١ٜٛ  املؾتك١  َٔ املٓٗر  ٚاملعضٚف  بارتربات  ايرتب١ٜٛ يزٟ  َضس١ً  : املغت٣ٛ  ايجايح  

 .صٜاض األطفاٍ 

 

 

 

 تصٓٝف  األٖزاف  ايرتب١ٜٛ
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 ٚفكا  دتٛاْب ارترب٠ ... أٚال 

 (  41املٓاٖر  ٚاألٖزاف  ايرتب١ٜٛ ص ) ٚفكا  يًدصا٥ص  ايغًٛن١ٝ  أٚ زتاالت  ايُٓٛ  يز٣ ايفضر ... ثاْٝا 

  ٚفكا  دتٛاْب  ارترب٠ .... أٚال  

  :-تتطُٔ  دٛاْب ارترب٠  اجملاالت ايتاي١ٝ 

ارات  ، ٚاالجتاٖات  املفاِٖٝ  األعاع١ٝ  املفاِٖٝ  ايفضع١ٝ  ، االٖتُاَات  ٚاملٍٝٛ  ، ٚاملٗاصات  ٚايع

نُا  ٖٛ  َٛضح  يف ادتزٍٚ  ايتايٞ  رترب٠  صٚضيت ٚاييت  أطًل  عًٝٗا  بعز  َٓٗر  . ٚايكِٝ  

 : إرخاٍ  املٛار  باهلٝانٌ  ايبٓا١ٝ٥ 
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 ٚفكا  يًدصا٥ص  ايغًٛن١ٝ   ٚزتاالت  ايُٓٛ يزٟ  ايفضر ... ثاْٝا  

 سٝح  ٜتِ  ايتصٓٝف  األٖزاف  إيٞ ثالث١  زتاالت ص٥ٝغ١ٝ  

 اجملاٍ ايعكًٞ املعضيف 

 ٜٚتطُٔ  شتتًف املٗاصات   ايتفهري  ٚايكزصات  ايعك١ًٝ   املفاِٖٝ املعضف١ٝ 

 ْٞاجملاٍ  االدتُاعٞ  ايٛدزا 

   ٜٚتطُٔ ادتٛاْب االْفعاي١ٝ  ٚاالدتُاع١ٝ  ٚاألخالق١ٝ  ٚاالجتاٖات  ٚايكِٝ ٚاملٍٝٛ

 ٞاجملاٍ  اذتغٞ  اذتضن 

ٜٚتطُٔ  دٛاْب  املٗاصات  اذتغ١ٝ  ٜٚعرب  عٔ ايكزص٠  ع٢ً أرا٤ أعُاٍ  َٚٗاصات  

 .َتٓاعك١  سضنٝا 
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َغرتؽز٠  بزيٌٝ  املع١ًُ  مبا   ايف١ ايشنض ؼحتزر املع١ًُ  أٖزافٗا  يف اجملاالت  ايجالث١  

عًٛن١ٝ  َٚغتع١ٓٝ  سغب  صغبتٗا  رٕٚ  فضض أٚ إدباص    ٚأٖزافعتتٜٛ٘  َٔ دٛاْب  يًدرب٠  ،  

تضاعٞ   إٔيف عذٌ  ايتشطري ع٢ً   األٖزاف،  َز١ْٚ  تًو    األعبٛعٞبُٓاسز  ايتشطري 

ست٢  ٜتشكل ايتزصز  ايصشٝح  يف تكزِٜ  املعًَٛات    األٖزافايتغًغٌ  املٓطكٞ  ٚايرتابط  بني  

ُٖٗا  ٚاعتٝعابٗا  ٚاالعتفار٠  َٓٗا  يف املٛاقف  ايتع١ًُٝٝ  ٚاملعاصف  ٚست٢  ٜغٌٗ  ع٢ً ايطفٌ  ف

 .املدتًف١  بصٛص٠  أنجض فاع١ًٝ 

 

 

 

 

 

َع  عزّ إغفاٍ  َا  دا٤  يف  تٛصٝف  ارترب٠  َٔ َفاِٖٝ  عزر١ٜ  َٚفضرات٘ ايًػ١ٜٛ  ست٢ 

 .تهٕٛ  ايع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ  أنجض رق١  ٚٚضٛسا 
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 :األدظا٤  اييت ٜتهٕٛ  َٓٗا اهلزف  ايغًٛنٞ 

قبٌ إٔ ْٛضح  اهلزف  ايغًٛنٞ  ٚطتٛض  يف تفاصًٝ٘  رعْٛا ْتعضف  ع٢ً َعين   

 .األٖزاف  ايغًٛن١ٝ  

ٖٞ ْٛع  َٔ ايصٝاغ١  ايًػ١ٜٛ  اييت  تصف  عًٛنا  َعٝٓا    :األٖزاف ايغًٛن١ٝ   

ميهٔ  َالسعت٘  ٚقٝاع٘  ٜٚتٛقع  إٔ ٜهٕٛ  املتعًِ  ايطفٌ  قارصا   ع٢ً أرا٤ٙ  يف ْٗا١ٜ  

 .أٟ ْؾاط  تعًُٝٞ  ستزر 

 

أسغٔ  صٝاغتٗا  ٚاعتدزاَٗا  فإٕ  سيو  ٜؤرٟ  إيٞ  تعًِ أنجض   ٚاألٖزاف  ايغًٛن١ٝ  أسا

 نفا٠٤ ٚأنجض  فاع١ًٝ   ،،،  يشا  رعْٛا  ْغًط ايط٤ٛ  ع٢ً أدظا٤ٙ  ٚاِٖ ؽضٚط  صٝاغت٘

 ٜٚتهٕٛ  اهلزف ايغًٛنٞ  َٔ أدظا٤  ص٥ٝغ١ٝ  ٚأدظا٤  اختٝاص١ٜ

  

 : األدظا٤  ايض٥ٝغ١ٝ  ٖٚٞ  /  أٚال  

 

ٖٚٛ ايفعٌ  ايشٟ ٜؾري  إيٞ  االرا٤  احملزر  اٚ ايغًٛى    :األرا٥ٞ   ايفعٌ ايغًٛنٞ   -1

املطًٛب  ٜٚهٕٛ  فعال َطاصعا  نُا ظتب  إٔ  ختتاص  األٖزاف  ايت٢ حتزر  بزق١  عًٛى  

 املتعًِ   املطًٛب  َجٌ  ٜتعضف  ،ٕ ٜشنض  ،، عتزر  ،، ٜضبط   ،، ٜكاصٕ    ٖٚهشا 

ٜشنض  ايطٌ أدظا٤ ) ط٤ ايشٟ  ٜٓغب  حملت٣ٛ  املٛضٛع  َجاٍ  احملتٟٛ  املضدعٞ   ٖٚٛ  اجل -2

 .(ايغُه١  

 : األدظا٤  االختٝاص١ٜ  ٖٚٞ  /  ثاْٝا  

 

 َغت٣ٛ األرا٤  ،،،، ٖٚٛ ٜؾري  إيٞ  َغتٟٛ  َعني  َٔ ايهفا٠٤   -1

 ( ايؾضٚط  ايت٢ عتزخ  ايغًٛى  يف ض٤ٖٛا  ) ايعضٚف     2

 ٜل  اهلزف  َجاٍ سيو ،،،ٖٚٞ ايعضٚف  ايت٢  ٜتِ فٝٗا  حتل
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 ٜكّٛ  ايطفٌ بع١ًُٝ  َظز األيٛإ  أَاّ  طَال٤ٙ يف  مخغ١ رقا٥ل 

 ٜضتب  ايطفٌ  َضاسٌ ايُٓٛ  بزٕٚ أخطا٤ 

ٚال تصًح  أٟ عباص٠  آلٕ  تهٕٛ  ٖزفا  عًٛنٝا  ٚإمنا  ٖٓاى  ؽضٚط  َٚٛاصفات  خاص١  

 .ظتب إٔ تتٛفض يف اهلزف  ايغًٛنٞ  

املع١ًُ   أْاؽٝز  َضتبط١  بارترب٠  ٚظتب  إٔ ٜهٕٛ   إٔ ٜضرر ايطفٌ  إٔ تضرر: َجاٍ  سيو  

 .أْاؽٝز   َضتبط١ بارترب٠  

 

ٚاآلٕ  ٚبعز  َا تعضفٓا  ع٢ً أدظا٤  اهلزف ايغًٛنٞ  ٚاِٖ  ايؾضٚط  ايٛادب   إتباعٗا  عٓز 

األرا١ٝ٥  املتعًك١  صٝاغت٘ البز يٓا   ٖٓا  َٔ ٚقف١  العتعضاض  مناسز  ألِٖ  األفعاٍ  ايغًٛن١ٝ  

مبذاالت  ايُٓٛ  ايجالث١  ملعضف١  َا ٖٛ  املٓاعب  ٚاالبتعار  قزص اإلَهإ  عٔ األفعاٍ  ارتاط١٦  

 .ايت٢ ميهٔ  إٔ  تضبو  ايع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ  ٚتأثض  ع٢ً صتاسٗا 

 :مناسز  َٔ األفعاٍ  ايغًٛن١ٝ  األرا١ٝ٥  

 اجملاٍ ايعكًٞ  ملعضيف 

 –ٜضبط  –ٜعزر  –ٜغُٞ   -ٜصف   –عتزر   -ٜفغض   -ٜكاصٕ   -ميٝظ    -ف    ٜٛضح صٜتع

 .ٜعٝز تضتٝب  -ٜتشنض   –عتفغ  –ٜكضأ  –رخ حٜت –ٜعز   -ٜغتٓتر  ٜؾضح 

 أخطا٤  ؽا٥ع١  

 –غتترب  –ٜٛظف  –ظتارٍ  –ٜٓاقؿ   -ٜتٓبأ  –غتتصض  –ٜشنض   -ٜهتغب    -ٜزصى 

 .ٜعًٌ  –ٜعٞ  – ٜصٛغ –ٜعُِ  –ٜربص  –ٜغتدًص 

 اجملاٍ االدتُاعٞ ايٛدزاْٞ  

ٜغتُتع   –ٜٗتِ  –ٜؾاصى   -ٜصػٞ  باٖتُاّ  -ٜتكبٌ    -ٜتعإٚ  –ٜٛاظب   -عتافغ   -عتضص  

ٜغتذٝب   –عترتؼ   -ٜعتُز  –ًٜتظّ  -ٜصز أسهاّ   –ٜفطٌ  –ٜبارص  –ٜغاعز  –ٜكتزٟ  -

 .عتغٔ ايتصضف  –ٜعتار  -
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 أخطا٤  ؽا٥ع١  

 ايٓعض   -ٜعٝز  –ٜزسض  –عتزر َٛقفا  –ٜكضص عالقات  –ٜتٛسز  َع  –ٜعظط  -ٜظٕ َغاُٖت٘   

 

 اجملاٍ اذتغٞ اذتضنٞ 

    ٌقز تأخش  األفعاٍ  يف ٖشا اجملاٍ  سضنات تعتُز  ع٢ً ايعطالت  ايهبري٠  َج

 –ميجٌ  رٚص  -ٜكّٛ    -إٔ  ٜغتدزّ  –ٜكفظ  -ٜكشف ايهض٠   –رٚص  –ٜؤرٟ   -ظتضٟ 

 . ٜبين ؽهال  

  أٚ أفعاٍ  تعتُز  ع٢ً عطالت  رقٝك١ 

إٔ ٜغتدزّ    -ٜهتب  نًُات  –ًٜٕٛ   -ٜضعِ   -ٜضنب   -ٜكص    -َجٌ   ٜؾهٌ  

 .مياصؼ عًُٝا   -ٜعظف    -ظتُع عٝٓات   -ٜطبع   -ٜكّٛ    -

   أٚ أفعاال  تعتُز  ع٢ً َٗاصات  ايًػ١  ايًفع١ٝ  ٚايػري يفع١ٝ 

 .ٜغًغٌ أسزاثا   -ٜكضأ   –ٜضرر   -ٜٓؾز   -ٜٓطل    -ٜا  َجٌ   ، ٜعرب سضى

 (  19َشنض٠ األٖزاف  ايغًٛن١ٝ  يًزنتٛص عبزاهلل ايهٓزصٟ ص ) 

 

 أ١ُٖٝ  حتزٜز األٖزاف ايغًٛن١ٝ 

ٜغاعز  ع٢ً صعِ  ارتطط  ايتع١ًُٝٝ  ٚطضٜك١  عضضٗا  بؾهٌ  بعٝز  عٔ  ايعؾٛا١ٝ٥    -1

 .ٚايتدبط 

 .ايتع١ًُٝٝ املٓغب١ اختٝاص األْؾط١    -2

 . اختٝاص  أعايٝب  تكزِٜ األْؾط١   -3

 ٜغاعز  ع٢ً اختٝاص  ايٛعا٥ٌ  ايتع١ًُٝٝ املٓاعب١   -4

 تعتار  املع١ًُ  ع٢ً ايزق١ ٚايرتنٝظ   -5

حتزٜز األٖزاف  ٜعترب أَضا ضضٚصٜا  يتكِٜٛ  ع١ًُٝ   ايتعًِ  ٚايتعًِٝ  ٚايتعضف  ع٢ً    -6

 .يف األْؾط١  ٚيف  قزص٠ ايطفٌ ع٢ً انتغاب  ارتربات املكز١َ  َٛاضع  ايك٠ٛ  ٚايطعف 
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 : ايؾضٚط  ايٛادب َضاعاتٗا  عٓز صٝاغ١  األٖزاف  ايغًٛن١ٝ 

 .إٔ ٜهٕٛ  اهلزف  ستزرا  ٚايغًٛى  املتٛقع  َٔ ايطفٌ  ٚاضشا   -1

 .إٔ ٜبزأ  اهلزف  بفعٌ  َطاصع  فعٌ  عًٛنٞ  أرا٥ٞ   -2

 .َا ٜغُٞ  باذتز  االرْٞ  يألرا٤  إٔ عتت٣ٛ  اهلزف  ع٢ً  -3

 إٔ ٜؾري  إيٞ ْٛاتر  تعًِ  ٚيٝػ  َٛضٛعات  تعًِ   َجاٍ سيو    -4

 َضافل  ايضٚض١  ظتب إٔ  تهٕٛ   ٜتعضف  ايطفٌ ع٢ً  َضافل ايضٚض١ 

 إٔ ٜؾري  إيٞ ْٛاتر  تعًِ  ٚيٝػ  عًُٝات  تعًِ  َجاٍ سيو   -5

ظتب إٔ ٜهٕٛ  ٜتعضف ايطفٌ  ع٢ً أعطا٤    ٜهتغب  ايطفٌ  َعًَٛات  عٔ أعطا٤  دغُ٘

 .دغُ٘ 

 .إٔ ال ٜهٕٛ  اهلزف َضنبا   -6

 .ٜتعضف  يطفٌ  ع٢ً  املعامل  اذتزٜج١  ٜٚكاصٕ  بٝٓٗا  ٚبني  املعامل  ايكزمي١ : َجاٍ  سيو  

 .إٔ ٜهٕٛ  اهلزف  قابال  يًُالسع١  ٚايكٝاؼ   -7

 .املعًِ   إٔ ٜؾري  إيٞ عًٛى  ٜكّٛ  ب٘ املتعًِ  ٚيٝػ -8

 

ايٓصا٥ح  طتتِ  َٛضٛع  األٖزاف  ايغًٛن١ٝ  غًٝو عظٜظتٞ  املع١ًُ  بعض   إٔٚاآلٕ  ٚقبٌ  

اييت تعٝٓو  ع٢ً أرا٤  عًُو  ٚتٛدٗو  ضتٛ  طضٜل  ايصٛاب  املؤرٟ إيٞ  ايٓذاح    ٚايتٛدٝٗات

 .احملكل  بإسٕ اهلل  تعاىل  

  أٚ عٗال  إمنا  ٖٞ ع١ًُٝ  ؽاق١   إٔ حتزٜز   األٖزاف  ايغًٛن١ٝ  يٝػ  أَضا ٖٝٓا

 .حتتاز  َٓو  غًٞ   ٚفِٗ  ٚتضنٝظ  تزصٜب  ناف 

  َٔ  نْٛٞ   ع٢ً رصا١ٜ  ٚعًِ بأٖزاف  املضس١ً  ٚنٌ  َا عتتٜٛ٘  ارتربات  ايرتب١ٜٛ

 .َعاصف َٚفاِٖٝ  ست٢  ٜغٌٗ  عًٝو  حتزٜز أٖزافو  ايغًٛن١ٝ  

 ٞايغًٛن١ٝ    تهٕٛ  أٖزافو إٔعظٜظتٞ  املع١ًُ  ع٢ً   اسضص. 

   ع٢ً زتاالت  ايُٓٛ ايجالث١    ٚتؾتٌُرقٝك١  ٚٚاضش١  ٚقاب١ً يًكٝاؼ. 

   األطفاٍإٔ تهٕٛ  َتال١ُ٥  َع اعتعزارات  ٚقزصات  . 
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  َٔ  ايعا١َ  يًُضس١ً   َٚتٓاعك١  َع  ايفًغف١  ايرتب١ٜٛ   األٖزافإٔ  تهٕٛ  َؾتك١. 

   َٞعٝاص أرا٤  –صدعٞ ّ  ستتٟٛ -إٔ  تؾتٌُ  ع٢ً فعٌ عًٛنٞ  أرا٥. 

   ُٛٓإٔ ٜهٕٛ  حتزٜز  األٖزاف ايغًٛن١ٝ  بٓا٤  ع٢ً دٛاْب  ارترب٠  ٚزتاالت اي

 .ايجالث١  

 ٟاملع١ًُ  عٓز  اختٝاص  ايفعٌ  املطاصع  إٔ ٖٓاى  أفعاٍ  ال تصًح    عظٜظتٞ  تأنز

حتٌُ  أنجض  َٔ تفغري  ٚال ميهٔ   اييتايغًٛن١ٝ   ٖٚٞ    األٖزافيصٝاغ١  

 .سعتٗا َال

  ٌاسز  بٌ اعتُزٟ  ع٢ً ْفغو  صمبا  تهٕٛ  األٖزاف    األٖزافال  حتاٚيٞ  ْك َٔ

 .املٓكٛي١  خاط١٦ 

   ٞإثٓا٤َؾٛم  ٚتٛفري  ٚعا٥ٌ  َٓاعب١    أعًٛباملع١ًُ  ع٢ً اعتدزاّ   عظٜظتٞاسضص  

 ايغًٛن١ٝ  املٛضٛع١  األٖزافضتٛ حتكٝل    األطفاٍسيو  ٜزفع   اآلٕعضض  ايٓؾاط  

 .بغٗٛي١  

   ايف١ٝٓ  ٚاملؾضف١  ايف١ٝٓ  سٍٛ صٝاغ١  أٖزافو    املٛد١ٗٚأخريا  تكبًٞ  تٛدٝٗات

 .ايغًٛن١ٝ  

 

 

ايغًٛن١ٝ  أَضا ضضٚصٜا  يع١ًُٝ  ايتعًِٝ  إال   األٖزافٚيف   ارتتاّ  ْتٛصٌ  إيٞ  إٔ صٝاغ١  

ايٓؾاط  إيٞ  ٖزف    أدظا٤أْٓا  ْٛص٢  بعزّ املبايػ١  يف سيو  ست٢  ال ٜتشٍٛ  نٌ دظ٤  َٔ 

 .  بٌ ْٛصٞ  املعًُات  باعتجُاص  املٛاقف  ايتع١ًُٝٝ  ايطاص١٥  ٚايػري َتٛقع١  بشات٘قا٥ِ  


