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 مــــات التعلــوبــال صعــة يف جمــاليــات االنتقــدمــاخل
 دادإـع                                                     

 (*)ري ـدوسـال آل هـديبديب ـليلى ه

 ص ــــــــملخ

االرةالويةض هدفت الدراسة إلي  اسيراضام توراتيال ال اية االرةالويةض ء فريا  فضتي  ال اية 
)ال يدتال اكاايمموية في  تجيا   تاضوة ال دتال المةدتة لنجاح ال اة االرةالوةض ءالري  ترريم  

الرييييدرتاض ءال ييييدتال اكاايممويييية فيييي  تجييييا  المنيييياه ض ءال ييييدتال اكاايممويييية فيييي  تجييييا  الاا  ييييال 
جييييا  الرض ويييية المنزلوييييةض ءال ييييدتال اكاايممويييية فيييي  تجييييا  ااكر ييييارالض ءال ييييدتال اكاايممويييية فيييي  ت

المهنوة(ض باإلضيافة إلي  تاضيول ال يدتال المةيالدا في  ال اية االرةالويةض ءالري  ترريم  )ال دتال 
 النفةوةض ءال دتال اإل رماعوةض ءال دتال الرةنوة المةافدا(.

  

                                           
 بجامعة الملك سعود باحثة دكتوراة - السعودية -وزارة التعليم  –تربية خاصة معلمة  )*(
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 ة:ــــــــدمــــــمق

 ا  لروجًة إن ااهرمام ال اص الذي تةدته المملكة الاض وة الةاايمة لذءي صاا ال الرالم 
  الرشييضتاال ءالةيياالا  اال الاييابم الضسييم ض فةييد صييدر المضسييام الملكيي  الكييضتم ر ييم لةييضار فييدي  تيي 

(ض ءتيييارت  224هيييي بالماافةييية فليييل  يييضار تجليييا اليييا را  ر يييم ) 1421/ 23/9 ض ءتيييارت  (73)م/
يين  في   الذيهي ام بالماافةة فلل لظام رفامة الماا ا  بالمملكة الاض وة الةاايمةض ء 15/9/1421

 :المايا الثالوة فلل
ءاكفضاي  تكفل الدءلة ح  المااق ف  كدتال الا امةض ءالضفامةض ءالرأهالض ءتشجم المؤسةال
طضتيي   فلييل اإلسييهام فيي  اكفمييا  ال اضتيية فيي  تجييا  اإلفا ييةض ءتةييدم هييذ  ال ييدتال لهييذ  الف يية فيي 

 :الجهال الم رصة ف  المجاال تراديا ءتنها
  اتة الرالوموة  ءتشيمل تةيدمم ال يدتال الرالوموية ءالرض اتية في   مويم المضاحيلالمجاال الرض 

)تييا   ييل المدرسييةض ءالرالييوم الاييامض ءالرالييوم الفنيي ض ءالرالييوم الاييال (ض بمييا يرناسيي  تييم  ييدرال 
ءاحروا ييياتهمض ءتةيييهال الرويييا هم لهييياض تيييم الرةييياتم المةيييرمض للمنييياه  ءال يييدتال  المايييا ا 

 .ا المةدتة ف  هذا المج

 ليا   المجاال الردرت وة ءالرأهالوة  ءتشمل تةدمم ال دتال الردرت وية ءالرأهالويةض بميا يرفي  تيم
 اإلفا ييية ءير رهيييا ءترال يييال سييياق الاميييلض بميييا فييي  اليييم تيييافاض تضاايييز الرأهايييل المهنييي 

 .ءاا رماف ض ءتأتا  الاسائل الردرت وة المالئمة
 تناسيي   ييدرال المايياق ءتؤهالتييه تجيياال الامييل  ءتشييمل الرا وييم فيي  اكفمييا  الريي   

إلفاائه الفضصة للكشف ف   دراته الذاتوةض ءلرمكانيه تي  الوصيا  فليل يكيل   يا    فيضاي 
 .المجرممض ءالةا  لضفم تةراى اكتالة  ثنا  الامل ف  طضت  الردرت 

 المجاال اا رماعوةض ءتشمل ال ضات  الر  تةهم ف  تنموة  درال المااقض لروةا  الدتا ه 

 بشكل ط وا  ف  ت رلف لااح  الوواا الااتة ءلرةلال اآلثار الةل وة لإلفا ية )لظيام رفامية

 هي(1431الماا ا ض 



 مــايـــو   –الثــانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــــأهــــة والتـــــاصـــة اخلـــــرتبيـــة الـــجمل

 

 

99 

  ةـــاصـــة اخلـــرتبيـــت الـــوابـــس وثــــأس
اشييييرملت سواسيييية الرالييييوم فيييي  المملكيييية الاض ويييية الةيييياايمة فلييييل فييييدي تيييي  اكسييييا ءالثاالييييت 

اميييا تالييي  الرايييار ءالراسيييم الةيييضتاان فييي  لاييياق ااتجاهيييال  ضالمضت اييية بمجيييا  الرض وييية ال اصييية
 ن مريا  إليل تليم اكسيا ءالثاالييت  الرض اتية المااصيضا لضفامية اءي ااحروا يال الرض اتية ال اصية

اكساسييوة الريي   فييدي ركييض تيي  اكسييا ءالثاالييت الريي  ت لييارل حييديثا ض لرشييكل تجرمايية المنالةييال
 :لرالوم ءت  تلم المنالةالتنال  تنها الرض وة ال اصة لا ارا ا

طل  الاليم فضترية فليل  يل فيضي بوكيم اإلسيالم ض ءلشيض  ءتوةياض  في  المضاحيل الم رلفية  -1
 (.10ءإتكالواتها ) المايا  ءا   فلل الدءلة بةدر ءساها

احرضام الوةاق الااتة الري   فلهيا اإلسيالم ءشيض  حمايرهيا حفا يا فليل اكتي  ض ءتو وةيا  -2
 (30ف  الدي  ءالنفاض ءالاضم ءالاةل ءالما  )المايا  ماسرةضار المجرمم المةل

تأااييد  ضاتيية الفييضي ءتييافاض الفييضص المناسيي ة لرنمويية  دراتييه حرييل مةييراوم المةيياهمة فيي   -3
 (36لهرة اكتة )المايا

تةييايضا كصييائ  تضاحيييل النمييا النفةييي  للناشيي ا  فيي   يييل تضحلييةض ءتةيييافدا الفييضي فليييل  -4
ًا ءا رماعويًاض ءالرأاايد فليل الناحوية الضءحوية اإلسيالتوة النما الةاي  رءحوا ءفةلوًا ءفاطفو

 .(53ال اص ءالاام للفضي ءالمجرمم )المايا  بواث تكان ه  الما ه اكء  للةلاك

الراييض  فلييل الفييضءق الفضيميية لييا  الاييال  تاط يية لوةيي  تييا اههم ض ءتةييافدتهم فلييل  -5
 . (54 ءاسراداياتهم ءتاالهم )المايا النما ءف   دراتهم

نامة بالمر لفا  يراسوًا ض ءالامل فلل إ الة تا ممك  إ الريه تي   سي ا  هيذا الر ليف ض الا -6
 .(55ءتؤ رة ءف  حا اتهم )المايا  ءءضم لضات  . كاصة يائمة

الرض وة ال اصة ءالانامة بالاال  الماا ا   ةموا  ء فةلوا ض فمال لهدي اإلسالم الذي  -7
 (.56اكتة )المايا  لا   موم  لنا  مجال الرالوم حةا تشافاً 

ترم الجهال الم رصة كاة تدرءسية للنهيام بكيل فيض  تي  فيضء  هيذا الراليوم توةي   -8
 .(141ساض  )المايا   هدافه  ما ترم ائوة تنظم
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إن المدرسييية الاايمييية هييي  ال ا ييية الا ويوييية تييي  الناحوييية الرض اتييية ءاا رماعوييية ءالنفةيييوة  -9
ءتمكي  تةيدمم كيدتال الرض وية ال اصية ءفةيا الرض اتة ال اصيةض  للاال  اءي ااحروا ال

 :ف ض  حد اكلماط الرالوة لنا  ءير ة الااق ءااحروا ال الفضيمة للاال 

 .الفصل الاايي تم كدتال المالم المةرشار (  

 .كدتال المالم المرجا  الفصل الاايي تم (  

 .الفصل الاايي تم كدتال غضفة المصاير (ج 

 .الفصل ال اص (ي 

 .المدرسة النهارتة (ه 

 .سة الداكلوةالمدر  (ء 

 .تضااز اإل اتة الدائمة (  

تم تالحظية  ن ا يزتيد الا يت اليذي مةريوه الاالي  في  غضفية المصياير فليل 
للفصل ال اص فان غ  إتاحة الفضصية  بالنة ة % ت  ء ت الاام المدرس  ض  تا50

 للايييال  بااليييدتاج تيييم   يييضالهم الاييياييا  فييي  اكلشييياة الصيييفوة ءالالصيييفوة  يييدر

 .اإلتكان
 ت الذي ءفضل فوه الدءلة فضص الرالوم لكل طالي  فيايي للين سي  الدراسية  ينميا ف  الا  -10

فلييل لفةييها  ا ي ةييل طاليي  غاضفييايي إا ءتييافض لييه كييدتال  اييان تا اييه ف لهييا  ييد رلييت
 .المراحة الرض وة ال اصة الر  تكفل له اسرثمار فضص الرالوم

تراييدي الر صصييال  يييرم توديييد لييضات  ءكييدتال الرض ويية ال اصيية فيي  طضتيي  فضتيي  فمييل -11
 .حة  احروا ال  ل ف ة

تاد الرض وة ال اصة  سلا ا فافال لماالجة  ثاض ت  المشيكالل الري  مايال  تنهيا طيال   -12
ءالرةيييض  ءالريييدل  فييي  الروصيييال اكايييايمم  ء ثايييض تييي   الراليييوم الايييام تثيييل  الضسيييا 
 (2015)ر  تاديضب اريضالمواحضالا داللاومض .المشاال النفةوة ءاا رماعوة



 مــايـــو   –الثــانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــــأهــــة والتـــــاصـــة اخلـــــرتبيـــة الـــجمل

 

 

101 

 ة:ــــدائيـــة االبتـــرحلــــامل
 ماد الرالوم اإللردائ  ت   هم المضاحل الر  يرا ف فلاها الرنموة الشاتلة لألطفا  ض فف  هذا

 .المضحلية مكرةيي  الافييل  ثاييضًا تيي  المهييارال ءالايايال الةييلا وة ءاإلتجاهييال اكساسييوة الال تيية لنمييا 
تنمويية المهييارال اكساسييوة الرييي  تمكيي  الافييل تييي  ءتكاتنييه   لةييان ضء فيي  هيييذ  المضحليية  مرييا ييييرم 

الماضفة ض تلم المهارال الري  تايد  ءليل ال اياال فليل طضتي  الرض وية الااتيل ءالشياق ض ليل  توصال
اكساس  ف  الوكم فلل تدى تةدم الافل ءلما  الرالوم  ض ءلةيد  يى اليم إليل ااهرميام  تاد الااتل

هييذ  المضحلييةض ءالراييض  فلييل الاااتييل ءاكبايياي الم رلفيية المر صصييا  بالافييل فيي   المرزايييد تيي    ييل
ءتوديد المشكالل الر  تااق لما  المركاتل ض الصاا ال الر  تارضم طضتةيه  المؤثضا ف  ش صاره

 ن ياا يه بايا ااطفيا  تشيكالل ءصياا ال تدرسيوة ءهيم في  سي الهم إليل  للراليوم. ءتي  الا واي 
ا  باياي لفةيوة  ء فالئ وية  ء توصيالوة. ء يد مكيان اليم المشيكالل ءالصياا ال فيد اليرالم ء يد تر يذ

بصيضتة ض سيميوة  م حض وية ض  ء لروجية الاااتيل فةلوية  يالر لف الاةلي  .ءفي   لروجية الاااتيل حةيوة
مةييدم للافييل لافييًا تيي  الرض ويية ال اصيية الريي  تييرالئم تيي  لاعويية إفا رييه  اييل هييذ  الويياال ين غيي   ن

 (2015)كاحل ض
 ال اليرالم في  المضحلية االردائوية تهيرم بجالي  المهيارال اكاايمموية ءلالحظ  ن ليضات  صياا 

للكشييف فيي  تشييكالل  (2016 اثييضت   اليي  المهييارال اا رماعويية ضفيييف  يراسيية   ضاهييا )تصييافلض
ء سييفضل النرييائ  فيي  ان المشييكالل  اءي صيياا ال الييرالم  مييا يييدر ها تالمييا المضحليية االردائويية ض

المزا وة  ءالمشكالل اكاايمموة ثم المشكالل المضت اة بالةلاك ءالرةل ال المضت اة بالاملوال الاةلوة
ثم المشكالل اا رماعوةض تما يؤ د ان المشكالل المضت اة بالاملوال الاةلوة المشكالل اكاايمموة 

 بالةلاك ءالرةل ال المزا وة ءالمشكالل اا رماعوة. س ةت المشكالل المضت اة

تاهد الاةادا اإلسالتوة الصوووة ف  لفةه الافل ءرفايره لرض وة إسالتوة تركاتلةض في   -1
 .كلةهض ء ةمهض ءفةلهض ءلغرهض ءالرمائه إلل  تة اإلسالم

 .تدرت ه فلل إ اتة الصالاض ء كذ  بآيا  الةلاك ءالفرائل -2
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ءكاصة المهارا اللغاتيةض ءالمهيارا الاديميةض ءالمهيارال تنموة المهارال اكساسوة الم رلفة  -3
 .الوض وة

 .تزءتد  بالةدر المناس  ت  المالاتال ف  ت رلف الماضافال -4

تاضتفييه ليينام ي فلوييه فيي  لفةييهض ءفيي  لا رييه اا رماعويية ءالجغضافوييةض لووةيي  اسيير دام  -5
 .الن َِّامض ءتنفم لفةه ء ا ره

 .لركاريض ءتنموة تةديض الامل الادءي لدمهتض وة اء ه ال دما ض ءتاهد لشاطه اا -6

تنموة ءعوه لادرك تا فلوه ت  الاا  ال ءتاله ت  الوةاقض في  حيدءي سين ِّه ءكصيائ   -7
 .المضحلة الر  ممض لهاض ءغضس ح  ءطنهض ءاإلكالص لااا  تض 

تالاد الضغ ة لدمه ف  اا يمياي تي  الاليم النيافم ءالاميل الصياللض ءتدرت يه فليل ااسيرفايا  -8
 .ت   ء ال فضاغه

)سواسييوة الراليييوم فيي  المملكييية  .إفييداي الااليي  لميييا يليي  هييذ  المضحلييية تيي  تضاحيييل حواتييه -9
 م(1390الاض وة الةاايمةض

 ة:ــــوسطــــة املتــــرحلــــامل
ت رلييييف المضحليييية المراسيييياة بييييالرالوم الاييييام فيييي  المضحليييية اإللردائويييية باييييدي تيييي  المرغاييييضال 

يا  ءالال يية اءي صيياا ال الييرالم فلييل حييد سيياا ض فا وايية المنيياه  ءااحروا ييال لييدى الال يية الايياي
ت رليييف لهيييذ  المضحلييية فهييي  تر يييم تضحلييية الرأسيييوا اكايييايمم  ءتشيييكل تها ييية للمضحلييية الرالويييةض ءهييي  
تةرهد  الال ة بالمضحلة المجضيا لنا  فلل هضم لوا وه ءفايا تكان  فمار الال ة لهذ  المضحلة تي  

 ن مكيييان الاالييي  فليييل يرامييية بمهيييارال الةيييضا ا ءالكرابييية ءالضتاضيييوالض ( فيييامض ءتجييي  13إليييل  11)
ءالمهارال ءالمرال ال اكاايمموة اككضى بمجاال الالام الم رلفة الر  تشكل تأسوًةا لهذ  المضحلةض 
ءلييديهم تهييارال  اييدا للييرالم بمييا يرناسيي  تييم  فمييارهم ء الكفامييال ءالمهييارال اا رماعويية  الرفافييل 

ك ضان ءالمالما  حة  الماا يف اا رماعوية الم رلفية ءالرماايز لانهيا ءالركويم تيم ال ا يةض الجاد تم ا
ءلييديهم تهييارال ترنافيية بمييا م يي  اسييرضاتوجوال الييرالم ءااسييرضاتوجوال الماضفويية  مهييارال تييا ءرا  

الرةيييدم  الماضفييية ءالراليييوم اليييذات  ء وفوييية الدراسييية ءيكيييا  ااكر يييارال ءالمهيييارال ااسيييرواالوة ءتضا  ييية
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بااسرواا ض ءتةضتض المصاض ءاكرويار اكصيد ا  ءالهااميال. إن اليذها  إليل تدرسية  دييدا ءالرفافيل 
تييم  لظميية تدرسييوة  ديييدا  تييًضا لييوا بييالها  ءتراليي  تجهيياًيا ءافييًضا تيي  إيارا المدرسيية ءتيي  الال يية 

 (2015)الوةال ض. لفةهم حرل يرم تةهال لجاح الال ة ءتوةا  اكهدا  المضساتة

 :

تمكا  الاةادا اإلسالتوة ف  لفا الاال  ء الها ضاباة لةلا ه ءتصيضفاتهض ءتنموية تو ية  -1
 .ي ءتةاا  ءكشاره ف   ل ه

تزءتييد  بييال  ضال ءالماييار  المالئميية لةيين ِّهض حرييل يلييمة باكصييا  الااتيية ءالم يياي  اكساسييوة   -2
 .للثةافة ءالالام

 .تشاتةه إلل ال وث ف  الماضفةض ءتااتد  الرأتل ءالرر م الالم  -3

 .تنموة الةدرال الاةلوة ءالمهارال الم رلفة لدى الاال ض ءتاهدها بالرا وه ءالرهذي  -4

تض ارييه فليييل الوويياا اا رماعوييية اإلسييالتوة الرييي  مةييايها اإلكيييا  ءالرايياءنض ءتةيييديض الر ايييةض  -5
 .ءتومل المةؤءلوة

 .تدرت ه فلل كدتة تجرماه ءءطنهض ءتنموة رءح النصل ءاإلكالص لااا  تض  -6

حفز همره اسراايا  تجاي ُ تةره المةلمة الر  ينرم  إلاهاض ءاسر نا  الةاض ف  طضت  الايزا  -7
 .ءالمجد

تااتييد  االرفييا  لا رييه فيي  الةييضا ا المفاييداض ءاسييرثمار فضاغييه فيي  اكفمييا  النافاييةض ءتصييضتم  -8
 .بما مجال ش صاره اإلسالتوة تزيهضا  اتةلشاطه 

 ويييم ياا يييه اإلشيييافال المريييللةض ءالميييذاه   -بةيييدر سييينه  -تةاتييية ءفييي  الاالييي  لوايييض  -9
 .الهداتةض ءالم اي  الدكالة

)سواسييييوة الراليييوم فييي  المملكييية الاض ويييية  .إفيييداي  لميييا يلييي  هيييذ  المضحليييية تييي  تضاحيييل الووييياا -10
 م(1390الةاايمةض

ل اليييييرالم بالمضحلييييية المراسييييياة بايييييد تجيييييار  فيييييدا تيييييم الفشيييييل ءتلروييييي  الال ييييية اءي صييييياا ا
اكاايمم ض فةد تم الراض  إلاهم بمضاحل ترةدتية بيالرالوم اإللريدائ ض ءهيم طل ية ليديهم احروا يال كاصية 
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ء ييل طاليي  ماييد فضتييًدا فيي  احروا اتييهض إا  لييه تيي  المفرييضم  ن مكييان  ييد تلةييل تالوًمييا تناسييً ا فيي  تلييم 
حروا ييال الفضتييداض فةييد تاييضم ل  ييضال فيي   ويياس ءتةاييوم  دراتييهض ءتايياتض كايية المضحليية  الييل تلييم اا

تض اتييية فضيمييية كاصييية بيييه تريييمنت حا اتيييه الم رلفيييةض ءتلةيييل تالوًميييا تنظًميييا بغيييض  المصييياير بمضاحيييل 
ت رلفةض ءت  المورمل  له فالل ت  تشيكالل ا رماعوية ءتي  بايا اليضفا تي    ضاليه ءتكاليت لدميه 

ة لوييا المدرسييةض  مييا  لييه تيي  المرا ييم  لييه فييالل  مًرييا تيي  ال فييام الدافيويية باييا ااتجاهييال الةييل و
ءتجار  تم الفشل المرالم ءالازء الةيل  ض ءتيم اليم في ن فيضص تةيدمم  يل ال يدتال الري  ترناسي  تيم 
حا اتيه ا ييزا  توييدءًيا في  الياط  الاض يي  لروجية الرويدمال الريي  تاا يه تةيدمم ال ييدتال لهيمض ء الرييال  

م ال دتال بالمضحلة المراساة موراج لمزتد ت  الجهيد اليذي مجي   ن ي يذ . ءتشياض الدراسيال ف ن تةدم
إليييل  ن الال ييية بالمضحلييية المراسييياة ا  الييياا بوا ييية تاسييية ل يييدتال  اايمموييية بالمجييياال اكاايمموييية 

اهييييا المضت ايييية بييييالةضا ا ءالكرابيييية ءالضتاضييييوالض إلييييل  اليييي  المهييييارال اكاايممويييية الريييي  مجيييي   ن يرالم
لمرال ال الصف الدراس  الجديد بالالام لرلم المجاال ءالمجاال الم رلفة إضيافة لالهرميام بميااط  

 .(bender, 2008) الةاا الم رلفة ءااحروا ال اككضى 
ءفييي  يراسييية لل ييييدتال المةدتييية للال يييية اءي صييياا ال الييييرالم فييي  المضحليييية المراسييياة فيييي  

باييا اكتيار اإلمجالوية فيي  النريائ   منا شية الااليي   الميدارس الوكاتوية في  توافظيية  يداض  هيضل
الر  سيارالم لهياض ء ليه يرلةيل تيدكاًل  اايمموياض ء ليه  حا  اهابه للمضحلة المراساة ف  ال ا ة الجديدا

الجاالي  الةيل وة الريل   هضتهيا الدراسية فيدم  موصل فليل ء يت إضياف   ثنيا  تأيمية ااكر يارالض  تيا
ء يدلض ءغويا  تا ويم الرةنوية المةيالدا  للال يةض ءفيدم إشيضااهم لهيا إنتاياتض كاية الرةالوية فضيمية 

 )الردرت ( الماضف  المناس .  ف  الرالومض ءافرةار الال ة كيءال الرالمض ءفدم تل  الال ة الرالوم
 ء يييييد  ءصييييييت الدراسييييية برييييييضءرا تايييييياتض كاييييية الرةييييييا  فضيميييييية للال ييييية اءي صيييييياا ال الييييييرالم

ءإشيييضاك الاالييي  ء سيييضته فييي  تااتضهييياض ءتا ويييم الرةنوييية المةيييالدا فييي     يييل اليييذها  للمضحلييية المراسييياة
ءإاةا  الال ية  يءال لليرالم ء همهيا تهيارال لليدفا  في  اليذالض ءتةضتيض المصياض ءااكرويار ليا   تالومهمض

المفاضياللض  مييا  ءصييت الدراسية لررييما  الرييدرت  الماضفي  فنييد الرييدكل تيم الال يية كصاصييًا تهييارال 
ءتضا  يية اكيا ض ءتغااييض فملوييال الاييزء لروةييا  الدافيويية لييديهمض ءإاةييالهم ااسييرضاتوجوال  الرالييوم الييذات 

اكوفوة يكا  ااكر يارال ءااسيرجابة فلاهياض ءالمهيارال الدراسيوة ءااسيرواا ض إليل  الي   الماضفوة الااتة
 (2015)الوةال ض .اسرضاتوجوال كاصة تناس ة تم المااي اكاايمموة الم رلفة تالم
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 ة:ـــــويـــــانـــــة الثـــــرحلـــــملا
للمضحليية الثالاتيية ط وارهييا ال اصيية تيي  حاييث سيي  الاييال  ءكصييائ  لميياهم فاهيياض ءهيي  
تةردف   لاالا ت  الرا وه ءاإلفدايض ءترمُّ فضءفا ت رلفة يلرو  لها حاتلا الشهايا المراسياة ءفي  

 .اكلظمة الر  تراها الجهال الم رصة

:

فيييي   افيييية  -ترابايييية توةايييي  اليييياا    ءحييييد ض ء اييييل اكفمييييا  كالصيييية لا هييييهض ءتةيييير ومة -1
 .فلل شضفه - اال ها

يفم الاةادا اإلسالتوة الر  تةر وم لها لظضا الاال  إليل الكيان ءاإللةيان ءالووياا في  اليدلوا  -2
ءالثةافوية اإلسييالتوة الري  تجاليه تارييزالا باإلسيالمض  ييايرًا ءاآلكيضاض ءتزءتيد  بالمفييااوم اكساسيوة 

 .فلل الدفاا إلوهض ءالدفا  فنه

 .تمكا  االرما  الو  كتة اإلسالم الواتلة لضامة الراحاد -3

توةايي  الافييا  لليياط  اإلسييالت  الاييامض ءلليياط  ال يياص )المملكيية الاض ويية الةيياايمة(ض بمييا  -4
 .ءتالم إلل الالوا ض ء اا ف  الجةميااف  هذ  الة ض ت  تةام ف  اكف ض 

تاهييد  ييدرال الااليي ض ءاسييراداياته الم رلفيية الريي  تظهييض فيي  هييذ  الفرييضاض ءتا اههييا ءفيي  تييا  -5
 .يناس ه ءتا موة   هدا  الرض وة اإلسالتوة ف  تفهاتها الاام

تنمويييية الرفكاييييض الالميييي  لييييدى الااليييي ض ءتامايييي  رءح ال وييييث ءالرجضتيييي  ءالرر ييييم المنهجيييي ض  -6
ي فلل طضق الدراسة الةلومةءاسر دا  .م المضا مض ءالرااُّ

 -بمةيراتاتها الم رلفية  -إتاحة الفضصة  تام الاال  الةيايرت ض ءإفيدايهم لمااصيلة الدراسية  -7
 .ف  المااهد الالواض ءالكلوال الجاتيوةض ف  ت رلف الر صصال

 .تها ة سائض الاال  للامل ف  توايي  الوواا بمةراى ائ  -8

مييؤهلا  تةييلكوا ءفنوييا لةييد حا يية اليي الي فيي  المضحليية اكءلييل تيي  الرالييومض ت ييضت  فييدي تيي  ال -9
 .ءال وام بالمهام الدينوة ءاكفما  الفنوة )ت   راعوة ءتجارتة ءصناعوة( ءغاضها

 .توةا  الاف  اكسضي ل نا  ُ سضا إسالتوة سلومة -10
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 .إفداي الاال  للجهاي ف  س ال ّللا  ُرءحوا ء دلوالا -11

 ساس اإلسالمض ءفالج تشكالتهم الفكضتة ءاالفاالوةض ءتةافدتهم فلل رفامة الش ا  فلل  -12
 .ا روا  هذ  الفرضا الوض ة ت  حواتهم لنجاح ءسالم

إاةييالهم فرييالة الماالايية النافايية ءالضغ يية فيي  اا يميياي تيي  الالييم النييافم ءالامييل الصيياللض  -13
 .المجرمم ءاسرغال   ء ال الفضاغ فلل ء ه تفاد تزيهض به ش صوة الفضي ء حاا 

 .تكيييات  الييياف  اإلمجيييال  اليييذي ياا يييه بيييه الاالييي  اكفكييياَر الهداتييية ءااتجاهيييالِّ المريييللة -14
 م(1390)سواسوة الرالوم ف  المملكة الاض وة الةاايمةض

فوما ممثل المضاهةان ءالضاشدءن الذي  لديهم صاا ال تالم إحدى المجمافيال الري  ليم تويظ 
 ن اكطفييييا  ير لصييييان تيييي  صيييياا ال الييييرالم تييييم لميييياهم  بااهرمييييام ض لظييييًضا افرةيييياي الم رصييييا 

 ءءصالهم إلل تضحلة الضشدض إا  ن الدراسال  ث رت  ن هذ  الصاا ال تةرمض تدى الوواا .

ءتيي  هييذا المناليي  فيي ن المملكيية الاض ويية الةيياايمة تمثليية فيي  ء ارا الرض ويية ءالرالييوم تاييد تيي  
فييي  المضحلييية  صييياا ال اليييرالم لااللهيييا ءطال اتهيييا ءائيييل اليييدء  الاض وييية الرييي  اهرميييت لرةيييدمم كيييدتال 

-1425هي ءاسيرمضارًا لرةيدمم ال دتية في  المضحلية المراسياة في  فيام  1417-1416االردائوة فام 
 هي ءسمات  )ال دتال االرةالوة(.1426

هاا لشمامل 1433-1432 عاا  ثم طورت الخدمة في ) قطاع البنات ( بآلية عمل جديدة
  المرحلة الثانوية .

   تاضتييم الايياتلا  بالماييدان ب صييائ  الاال ييال اءال صيياا ال الييرالم فيي  تضحليية الشيي ا
 الر  تاا هه  . ءالرودمال الش صوة ءاااايمموة ءال ا وة

 بالشمالوة ءالرفضتد . ترماز تصموم لضات  تض اتة ت اشضا ءغاض ت اشضا 
 فضت  الامل ترادي الر صصال لروةا  الرةا  سهل ءتوةض . إفداي لضات  الرةالوه ت    ل 
 لضات  اإلرشاي اكاايمم  ءالمهن  . )تا م ء ارا الرالوم( تةدمم 
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م( بألهيا تليم ال يدتال الري  ترريم  ليضات  ءفملويال شياتلة تض ييز 2005ءفضفهيا الةضتيات  )
ي اإلفا ييال الم رلفييةض ءتةييهل فملويية الرةييالهم إلييل لا يية الامييل الرةيياًا يييدفم فلييل إفييداي الرالتاييذ اء 

  .توةا   يائهم المهن ض ءتوةا  ير ة تالئمة ت  االدتاج اا رماف ض ءاليوش بااسرةاللوة

:

فيي   ا   ااسييرمضار تةييدمم ال دتيية ن حاليية صيياا ال الييرالم تةييرمض تييدى الوويياا تمييا مةيير -1
 المضحلرا  المراساة ءالثالاتة .

الرةلايل  الود ت  الراثض الدراس  للاال  ف  المضحلرا  المراساة ءالثالاتة تميا مةيافد فليل -2
 ت  تةراى الرةض  ت  المدرسة .

المجرمايال  اسرثمار طا ال الاال  الذي  لديهم صياا ال تاليم للمةياهمة الفافلية في  لنيا  -3
  شضتة.ال

صياا ال  الرةلايل تي  اآلثيار الةيل وة المرضت ية لروجية تكيضار الفشيل ليدى الايال  اليذي  ليديهم -4
 (2011تالم. )المشوةلضالويوشض

 ة:ــــــاليــــــة االنتقـــات اخلطـــويـــــحمتأ( 
ال نييياي الرييي  تريييم  ياكيييل ال ضليييات  الرض ييياي تورييياي ال اييية االرةالوييية فليييل تجمافييية تييي  

 ءالر  تشرمل فلل تايل   الفضيي للاال 
  تالاتال ف  الاال  ءتشمل ال والال اكساسوة ت  الاال  ) ااسيم ض الاميض ض تيارت 

 )المواليض اسم المدرسة ض لا  الصاا ة ض تارت  االرواق بالمدرسة

 مةيراتال الوالوية تي  الروصيال  ء تةيراى اكيا  الويال  ءتشيرمل فليل ءصيف مويدي ال
 .اكاايمم  ءاكيا  الا وف  للاال  بشكل ي ا  اإللجا 

 ماتيييال الاالييي  تثيييل الضتاضييية ض  اللوييية الاالييي  ءاهرماتاتيييه ءتشيييرمل فليييل ءصيييف اهر
 . ءاسراداياته ء دراته ءرؤتره للمةرة ل ض...الف 



  ريـدوسـال آل هـديبديب ـليلى ه

 

 

108 

  المضحليية الالحةيية ض  هييدا  توييدي  للااليي  ءتشييرمل فلييل  هييدا  الااليي  لاللرةييا  إلييل
تكيان هيذ  اكهيدا  ءا يوية ءتا يض في  احروياج الاالي  ض ت نوية فليل لةياط الةياا  بوايث

   ف  تو وةهيا بايد الدراسية تي    يلفلل اكهدا  الر  يضغ  الاال لدمه ض  ما تشرمل
 .ءالا وفةض ءالرالوم باد الثالاي  الراامش تم المجرمم

  المةيييييالدا   ءصيييييف ل يييييدتال الرض وييييية ال اصييييية كيييييدتال الرض وييييية ال اصييييية ءال يييييدتال
 ض بمييا فيي  الييم  ي يفييم تيي  المدرسيية المةييالدا الريي  سييارم تةييدممها للااليي  ءال ييدتال

الركاويم ض ءالراييدمالل المالا ية لرأاايد فملويية الرةيدم في  تنيياه   ءالاياتلا  ض  ء ءسيائل
ءالما يم ءالكموية مجي   ن يرريم  ليا  ال دتية ءتكضارهيا ض  الرض وية ءالراليوم الايام ض ءهيذا

 ال اصة لها

   لشيياطال االرةييا    تشييرمل فلييل اكلشيياة الريي  سييارم تةييدممها للااليي  لروةايي  االرةييا
 .المناس 

  تودييييد المةيييؤءلوال  ييييرم تييي  كاللهيييا توضتيييض الشييي   المةيييؤء  فييي  تةيييدمم المةيييافدا
 ءال دتال للاال  ض ءتراباة تنفاذها .

 الال تيييية المرا ايييية إللجييييا  المييييدا الزتنويييية  الجييييداء  الزتنويييية   يييييرم تيييي  كاللهييييا توديييييد
 .اكهدا 

 . المضا اة   توديد تارت   تن  يرم االرزام به لمضا اة ال اة ءتراباة الرنفاذ 

 ة:ــــاليــــة االنتقــــق اخلطــــريــــاء فــــأعض (ب
يركيييان فضتييي  ال اييية االرةالوييية تييي  تجمافييية تييي  اكشييي اص اليييذي  مشيييرض ان تيييم باريييهم 

 : ءتنفاذ ال اة لرةهال فملوة الرةا  الاال  ءتركان الفضت  ت  لر اوط
   الاال  لفةه   الاالي  هيا تويار فملوية االرةيا  ض مةيام لرودييد اكهيدا  الري  يضغي

تو وةهييا ءتييرم تنا شييره تيي    ييل فضتيي  الامييل حييا  هييذ  اكهييدا  ض ءاكلشيياة الريي   فيي 
فلمييًا بييأن ال ايية  لييذي سييارم الامييل بييه.توةايي  اكهييدا  ض ءالجييدء  ا سييارم تيي  كاللهييا

الاالي   فاتا فلل  ن مشيارك 14االرةالوة يرم إفدايها للاال  الذي  تةل  فمارهم ت  
 ف  إفدايها باد هذا الة .
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   الاالدان )  ءلوا  اكتار (   اكم  ء اك   ء ءلي  اكتيض ض  ء  حيد اكشي اص المةيض ا
 .ءالذي يرالل تراباة الاال  ت  الاائلة

  تالييم المييايا   ماييد  حييد اكفرييا  الضئوةييا  حاييث يييرم تيي  كاللييه تةييجال الملوا ييال
 .الاال  ض اهرماتاته ض ءلةاط الةاا ءالراف حا   يا 

   تالييم الرض ويية ال اصيية  ماييد تفراحييًا لمضا  يية الااليي  ض مةييافد فيي   مييم تالاتييال فيي
  ضتيه بالاالي  ءالايال  تةراى  يا  الاال  لارمك  ت  لنيا  ال اية االرةالوية ءلظيضًا ل

ماييالان تيي  لفييا المشييكالل فهييا مةييراوم ءضييم اكهييدا  ءتةييراوم  اآلكييضت  الييذي 
الممكي   ن تويد، ض ءغال يًا تيا ييرم اكرويار   ائيدًا لفضتي  ال اية  توديد الرأثاضال الر  تي 

 االرةالوة.

  تشض  الرض وة ال اصة   مةام بمةيافدا الاالي  في  ءضيم  هيدا  ال اية ءتكيان فليل
باهرماتيييال الاالييي  ءتةيييراا  ض ء مشييياءرا الةائيييد مةيييراوم المةيييافدا فييي  ءضيييم  تاضفييية
 .ال اة

  المضشيييد الااللييي    مةيييام بمةيييافدا الفضتييي  فليييل صيييواغة اكهيييدا  فييي  ضيييا  تاضفريييه
 ء  تكالواته ء دراته . بالاال  ض

امييييا ممكيييي   ن مشييييارك الفضتيييي   فرييييا  ركييييضءن ض حةيييي  احرويييياج الااليييي  تثييييل تةييييافدي 
 (2011المالما  المرااءلا  ض تةرشاري المالما . )المشوةلضالويوشض المالما 

 س:ــــدريــــال التــــة يف جمــــادمييــــات األكــــدمــــاخل (أ

 ي:ــاركــس التشــدريــالت -1

هيييا اسيييرضاتوجوة تييي  اسيييرضاتوجوال الريييدرتا الرييي  تةييير دم فييي  ليييضات  اليييدت  الشييياتل الرييي  
تررييييم  الرايييياءن لييييا  تالميييي  الرالييييوم الاييييام ءتالميييي  صيييياا ال الييييرالم فيييي  تييييدرتا الرالتاييييذ اءي 

 ( friend and cook,2010صاا ال الرالم ف  الصفا  الاايمة) 
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 :اذح منها اااااااادة نمااااااااه عااااااااول
 أواًل: التـــدريـــس الـــداعـــم:

الرييدرتا الييدافم يييرم فنييدتا يرييالل  حييد المالمييا  الرييدرتا ءتةييام المالييم اآلكييض بييالرجا  لييا      
الرالتاييذ ياكييل الفصييل لرةييدمم الييدفم. المالييم الييذي يرييالل الييدءر المييدفم يضا يي  ءتالحييظ  يا  الرالتاييذ 

لييدفم الفييضيي  لمييا  ييان الييم ضييضءرتًاض فيي  حييا   ن تييم بارييهم اليي اا ءترييدكل لرةييدمم المةييافدا ءا
المالييم اآلكييض مةييرمض فيي  تا وييه الييدرسض ءهييذا اليينمط هييا اكاثييض تا وةييا فيي  لييضات  صيياا ال الييرالم 

 .(2011المةرودثة ف  المضحلة المراساة ءالثالاتة )المشوةلضالويوشض

 ثانيًا: التـــدريـــس المـــوازي:

مةام المالميان )تاليم الصيف ءتاليم الرض وية ال اصية (بيالر اوط  الردرتا الماا ي يرم فندتا    
تاييًا لمييا سييارم تدرتةييهض ءلكنهمييا مةةييمان الفصيييل إلييل تجمافييال صييغاضا ض ءتةاتييان لرييدرتا لفيييا 

 .(2011)المشوةلضالويوشض .الماضا  لرلم المجمافال الر  يررمنها الفصل الااحد

 :التدريس البديل أو المكمل: ثالثُا

ا ال ديل يرم فندتا مةام  حد المالما  بالامل تم تجمافة  صغض ت  الرالتاذ ءاليم الردرت    
لوااد تدرتا تا تلةره المجمافة اكا ض تنهمض  ء مايدهم لهيذا اليدرسض  ء ييدفم ءتايز  تيا تيم تالوميه 
لهم. فالل س ال المثا ض تالم الصف ممك   ن مةدم تواضضا ف  الموراى ف  حا   ن اآلكض)تالم 

 وة ال اصة( مةام ب فايا صواغة الي ارال ءتةام بامل لمااج لريدءت  المالحظيال في  المورياى الرض 
 فلل لاحة ءر وة  ء لاحة شفافة.

 رابعًا: تدريس الفريق أو التدريس الجماعي :

يرم الردرتا الجماف  فندتا مةام  ثنا  ت  المالما  )تالم الصف ءتالم الرض وية ال اصية(     
ءتةاتيا بيالر اوط ءالريدرتا ءالرةايوم ءترالويان تةي الوة  يل  ي  ن مةام به الماليم الصيفلرنفاذ تا افرا

الرالتاييييذ فيييي  الفصييييل الدراسيييي .  ي  ن المالمييييا  مشييييرض ان فيييي  ال وييييايا ءالمةيييي الوال. فالييييل سيييي ال 
المثييا ض تالييم مةييام بشييضح كايياال فيي  تجض يية فملويية فيي  حييا   ن اآلكييض مةييام بامييل لمييااج لرةييجال 

اللييييذان مةاتييييا بالرييييدرتا فيييي  فضتيييي  )الرييييدرتا الجميييياف ( مةةييييمان  ئجهييييا. إن المالمييييانءتاضييييول لرا
 .(2011الويوشض )المشوةلض الدرءس ف  طضق تةمل للرالتاذ بماضفة ك ضا ءلةاط  اا  ل تالم
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 ران:ــــدريب األقــــت -2

يريييالل ماييد تييدرت  اك ييضان  حيييد  َشييكا  الرييدكالل اكاايممويية الفافلييية ءالريي  تهييد  إلييل  ن 
اء اكيا  الجاييد تةييافدا ءتييدرتا  ضتنييه فيي  لفييا الصييف اي اكيا  الميين فا ض فلييل  ن  الااليي 

ءتشيمل لظيام تاليوم اك يضان ياكيل  لرودييد المهيارال اكاايمموية ض ءتيافاض الميااي الرالوموية مةيام الماليم
 : الصف النة  اآلت 

  طالييييييييي بوايييييييييث مةيييييييييام  يييييييييل  ي وةييييييييية 30مجييييييييي  إفايييييييييا  تةيييييييييدار تاليييييييييوم ييييييييييات  تدتيييييييييه 

 ي ائ . 10ي ائ  ءااسر  ا   10بالردرتا 

  تييييرالم ( كييييال  اكسيييي ا  ض بواييييث مجلييييا ااثنييييان  –يييييرم اكروييييار  ءج تيييي  اكفييييضاي )تالييييم
 ي ائ  ءتوة  النةاط لكل تهمة صوووة. 10لمدا  ترجاءرت 

  يرويييضك الماليييم كيييال   لةيييال الراليييوم ليييا  الايييال  ءتااييي  لشييياطًا إضيييافوًا لةيييلاك اليييرالم
 الصوول.

 الريي  حصييل فلاهييا المالييم ءالمييرالم ءتييرم مةييام  ييل طاليي  فيي  الجلةيية الرالويية بوةييا  النةيياط 

 تةجال النةاط ءتودي الفضت  الفائز ف  الاام لفةه ءكال  اكس ا 

 مةام المالم ف  لهامة اكس ا  ب  ضا  تةاوم تكثف لمدى تةيدم الايال  فليل  مويم المهيارال 

 كال  اكس ا .

 ي:ــراتيجتــم االســالتعل -3

موريياج الاييال  الييذي  لييديهم صيياا ال تالييم فيي  المضحليية المراسيياة ءالثالاتيية إلييل الرييدرت  
فلل اسر دام اسرضاتوجوال الرالم المناس ة ءالم لدفم إتكالواتهم لماا هية  مويم ترال يال المةيضرال 

اسيرضاتوجوال  مءتهد  الرالم ااسرضاتوج  إلل  ن ماار الاال  الذي  لديهم صاا ال تالي الدراسوةض
 كاصة للرغل  فلل الرودمال الر  تاا ههم.

 ي:ـتراتيجـم االسـاذج التعلـض نمـبع
 تةيام فليل تنظيوم اكفكيار الضئوةية للمفيااوم ءتواتلهيا   الرسومات المنظماة الخارا ل لمفرةياة

 .لراضول ال صضي لكوفوة تضابط المالاتال إلل رسام ت اواوة ض لهد  تزءتد الاال 
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   مةيام لريدرت  الايال  فليل  وفوية تيدءت  الملوا يال  ثنيا  اليضءس ض  : للملحوظااتتادوي
ءتنوهم تجمافة ت  المالحظال الري  ممكي  اافرمياي ءالض يا   لهد  توةا   يا  الاال 

 إلاها تةر  اًل.

 ها لا  تي   لياا  اليرالم مكيان فويه الاالي  تةيؤءًا في  الر ايوط لليدرس  ء  : الشفلم الذاتي
 .يضغ  ف  تالمها ءف  الرنفاذ ءالرةاتم الموة الر المايا ال

 تراليي  هييذ  ااسييرضاتوجوة  ن مكييان الااليي  فلييل ءفيي  بةييلا ه ء ن يضا يي    مراقبااة الااذات
 : تكالا  رئوةا  هما  يائه الاام ت  كال 

 الرةاوم الذات  حاث مةام الاال  لرةاوم سلا ه . 
  إاا  ان هذا الةلاك حد،  م ا .رصد الةلاك ااتوًا ءهنا مةام الاال  لرةجال تا 

 تاد تهارا  كذ ااكر ار ءالرااتل تاه ت   صا  المهارال فليل  اسشراتيجية أخذ االخشبار 

الايييال  اليييذي  ليييديهم صييياا ال تاليييم حايييث ترالييي  االر يييا  لااتيييل الا يييت ءفيييدي اكسييي لة 
ة للرااتيل ااكر يار ض ليذا مجي   ن ييرم تيدرت  ءإفيداي الايال  فليل كاياال تنظمي ءتضا اة

 تم هذ  المهارا.

 : الخدمات األكاديمية في مجال المناهج
ترةم المناه  ف  المضاحل الالوا بصواغرها الصي ة ض ءاحراائها فليل لصياص تورياي فليل 

المفيضيال اللغاتية الريل تالي  تي  الاالي  تهيارا في  الةيدرا فليل فهمهيا ءاسيرواالها ض  ميا  الاديد تي 
 المفااوم الر  ترال  تهارال فلوا ف  الرفكاض ت    ل الرمك  تنها تمافلل الكثاض ت    لها توراي 

 مةرا   فلل المةلما  إ يضا  بايا الركاوفيال في  المنياه  لريمان توةاي   ا يض فائيدا للايال  ض

 : ءلوص ل المنه   اثض تالئمة ض ءتنها فلل س ال المثا 
  الاحيييدال الدراسيييوة ءت اواهييياتوضتيييض المالاتيييال ءالمفيييااوم اكساسيييوة الرييي  تريييألف تنهيييا 

 . ءتةدممها للاال  ف ض  سالا  ءطضق تراديا

 تةةوم النصاص الةضائوة إلل فةضال صغاضا بواث مةهل فهمها 

 تصموم المل صال للمااضوم الر  توراي فلل  هم المالاتال. 
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 .ت فوا فدي الفصا  ءالاحدال الدراسوة 

 ) تةدمم المنه  باضتةة تةمافة ) الكر  الةميوة 

 : الخدمات األكاديمية في مجال الواجبات المنزلية

ماد إفداي الاا   المنزل  ت   ا ض المشكالل الر  تاا ه الاال  ءت   صيا  المرال يال 
حايث يرالي  إلجا هيا تجمافية تي  المهيارال  -تي  ء هية لظيض الايال   -مفضضيها المالميان  الر 

توضتيض المالييا  ض فنجيد  لييه غال يًا تييا مكييان  يا  بالةيدرا فلييل االريزام ض ءالةييدرا فليل فهييم ء  المرالةية
ف  تلم الاا  ال غاض ترناس  تم طماحال تالمياهمض تميا مةيرا   فليل المالميا  ال ويام  الاال 
 : الركاوفال الال تة لرلم الاا  ال بواث توة  الهد  تنها ض فلل س ال المثا  ل اا

  تةافدتهم فند الوا ة. يا  باا الاا  ال ياكل الصف لمالحظة  يا  الاال  ء 

  اإل يييال  تييي  الاا  يييال ءكفيييا فيييدي المةيييائل تيييم الويييضص فليييل  ن تكيييان الاا  يييال
 . لنرائ  المهمة ض ءتض ز فلل  هم لرائ  الرالم تضت اة

   تجزئيية الاا  يييال إلييل   يييزا  صييغاضا تيييم الوييضص فليييل إفاييا  الايييال  الا ييت الكييياف
 إللجا ها.

 اا  ييال تثييل اإل ابييال الشييفهوة فلييل شييضتط إفاييا  الااليي  كوييارال فيي   وفويية  يا  ال
 ءا  ال فضيمة ء ماعوة. تةجلض

 الخدمات األكاديمية في مجال االختبارات:
ضييغاًا  تشييكل ااكر ييارال لافييًا تيي  الرييغاط فلييل الاييال  الايياييا  فيي  حييا   لهييا تشييكل

ا  ال ويام فلل الاال  اليذي  ليديهم صياا ال تاليم تميا مةيرا   فليل المالمي إضافوًا ء لةا تراففا
 : الركاوفال الال تة لرةدمم ااكر ارال ءتنها فلل س ال المثا  ل اا

 اسيير دام  سييلا  الرةاييوم المةييرمض لرييمان الرأاييد تيي  اارةييا  الااليي  المالاتيية ءحرييل 

 . مص ل الرةاوم فملوة افروايمة غاض تةلةة للاال 

 ثليل في  اإل ابيةفضم لميااج تي  اكسي لة   يل إ يضا  ااكر يارال ءتاضيول الاضتةية الم 

 الصوووة المركاتلة .
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 .اسر دام اكس لة الم اشضا اال اإل ابال الةصاضا ض ءاالرااي ف  اكس لة المض  ة 

  احراا  اكس لة فلل لمط اإل ابة المل صة الماليا  إامالهيا ض ءاكسي لة اال ااكرويار
ليييييا  تراييييدي تييييم الوييييضص فلييييل تةلايييييل فييييدي ال وييييارال ءاسيييير دام  سييييلا  الييييض ط  تيييي 

 )ر ط الامايي (. المرشالهال

  ا  اسرجابة الاال  حة   دراته ساا  بشكل  رال   ء شفه  . 

  تافاض ء ت إضاف  لإل ابية للايال  اليذي  ياا هيان تشيكالل في  الكرابية  ء موريا ان 

 .لا ت إضاف  للرفكاض

 .اسر دام  سلا  اكر ارال الكرا  المفراح 

  ءااكر ييارال باسيير دام الرةنويية ءسييمافال الييض ساسيير دام  سييلا  ااكر ييارال الشييفهوة ض 

 للاال  الذي  ا مةراواان الةضا ا بشكل  اد.

 : الخدمات األكاديمية مجال التربية المهنية
 تهد  الرض وة المهنوة إلل تةدمم الفضصة للاال  الذي  لديهم صياا ال تاليم ليرالم المهيارال

 عوية ءالمهنوية الال تية لروميل تةيؤءلواته اا رصيايمةاكاايمموية ءالووياا الااتوية ءالش صيوة ءاا رما

 ءالش صوة ءاا رماعوية ض ءاليم بافر يار  ن النميا المهني  للفيضي يرايار بصيارا  ايدا كيال  تضحلية

 الدراسة المراساة ءالثالاتةض اكتض الذي يرال  الرض از فلل الاال ة لا  المنه  ءالمه  الم رلفة .
اد ت  فالم الرالوم الثالاي إليل حوياا الضاشيدي  لا يه فيام ضءاإلفيداي اما مةافد فلل توةا  الرةا   

الايال   يد  للوصا  فلل فمل  اد ءتضتل تناس  لهااميال الايال  ءإلتكالوياتهمض حايث إن بايا
ءتركان الرض وة المهنوة ت  ثالثة تكالال  ياا هان تشكالل ف   دراتهم فلل إاما  الرالوم الجاتا 

 رئوةوة ءه   الرال  
  الرةايييييوم المهنييييي    يهيييييد  الرةايييييوم المهنييييي  إليييييل اسييييير دام تجمافييييية ترنافييييية تييييي  الماييييياياض

للوصيييا  فليييل تالاتييال فييي  تاييا  الاالييي  ءاسيييراداياته تيي    يييل تةيييافدا  ءاإل ييضا ال
 المناس ة. الاال  فلل اكروار المهنة
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  المهنيةالرالوم المهن    يهد  الرالوم المهن  إلل تصموم لضلات  تالومي  شياتل يض يز فليل 

ءتكان  ز ًا ا يرجز  ت  تنه  الاال  ض ءالم .كال  تضاحل يراسة الاال  تنذ تضحلية تيا 
 المدرسة ءحرل تضحلة الرالوم المراسط ءالثالاي .   ل

  الردرت  المهن   يهد  الريدرت  المهني  إليل تاياتض المهيارال المهنوية الال تية ليدكا  فيالم
 هنوًا ترنافا لدر ة  افوة.ف  طضت  تدرت  الاال  تدرت ًا ت الامل

 الخدمات المساندة في الخطة االنتقالية:
موراج الاال  اءي صاا ال الرالم تجمافة ت  ال يدتال ال اصية المةيالدا الري  تمكينهم 

 ت  الرفافل تم اكلشاة اكاايمموة ءغاض اكاايمموة كال  فرضا تةاضتهم الدراسوة.
 الخدمات النفسية: أ( 

النفةييييوة فلييييل ال وييييام بيييياإل ضا ال ءالرةاومييييال النفةييييوة ال اصيييية بالااليييي  تض ييييز ال ييييدتال 
ءتفةيييياضها للوصييييا  فلييييل المالاتييييال فيييي  ط وايييية المشييييكالل النفةييييوة الريييي  ماييييال  تنهييييا الااليييي  
ءتاالجرها ءتض ز بشيكل   ايض فليل رفيم تةيراى تةيديض اليذالض ءرفيم تةيراى الثةية بيالنفاض ءتاضتيم 

 تدرت هم فلل  وفوة الضفا  ف  هذ  الوةاق.الاال  بوةا هم ءءا  اتهم ض ء 
ءترالل تةيدمم هيذ  ال يدتال اككصيائ  النفةي   ء المضشيد الااللي  باضتةية ت اشيضا للاالي  

 باضتةة غاض ت اشضا ف  طضت  الر اوط ءالرشاءر تم الفضت  لمةافدا الاال  فلل الرغل  فلل  ء

 مناس ة.المشكالل النفةوة ءتةاتم ااسرضاتوجوال اإلمجالوة ال
تأكذ ال دتال النفةوة فدا  شكا  تا لا  كدتال فضيمة  ء  ماعوية  ء فليل شيكل  لةيال 

 : رسموة ض ءتشرمل فلل غاض
 تيدرتا إيارا اليذال ءضي اها تي  كييال  إيراك الفيضي لةدراتيه ءتنظومهيا ض ءتشييرمل اإليارا 

 الذاتوة فلل تضا  ة الذال ض تةاوم الذال ض ءتازتز الذال.

  النشيييياط الييييدافم  ء تض ييييز الريييي ط الييييداكل  للييييروكم ءالةييييدرا فلييييل ضيييي طالرض اييييز فلييييل 

 حواتهم ءالةواضا فلل تجضتاتها.
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   تاليييوم تهيييارال ااسيييرةال  ءالشييياار بالمةيييؤءلوة ءالرييي  تمكييي  الاالييي  تييي  المضءلييية فييي
الماا يال ءتةليل تي  افرمياي  فليل اآلكيضت  ءتةيافد  فليل تاالجية اكتيار  الركويم تيم

 باضتةره ال اصة.

 ض اييز فلييل الدافيويية ء تييايا المثييالضا ءتكييان الهييد  هنييا تةييافدا الاييال  الييذي  لييديهمالر 

 . صاا ال تالم فلل  ن مص واا لاضجا   ء ترالما  تدفافا  ت   لفةهم

  تييدرت  الااليي  فلييل الييدفا  فيي  الوةيياق تيي  كييال  الرا اييض فيي  تشييكالتهم ءالماال يية
 بوةا هم.

 :الخدمات االجشماعية (ب
اا رماعويييية المةدتيييية للاييييال  الييييذي  لييييديهم صيييياا ال تالييييم فيييي  المضحليييية  تض ييييز ال ييييدتال

ءالثالاتية فليل تاضفية تيدى الرايار اا رمياف  للاالي  ءتودييد المشيكالل الري   يد تااي   المراساة
تييم المجرمييمض ءترمثييل هييذ  ال ييدتال فيي  الرييدرت  فلييل تنمويية المهييارال اا رماعويية للاييال   تكوفييه

فيي  المدرسيية ءالا وفييةض ءالامييل فلييل رفييم تةييراى الكفييا ا اا رماعويية ض  لييأليا  الييا وف  ءالال تيية
ال ا ة الرالوموة يافمة للةلاكض تم الوضص فليل تازتيز الةيلاك المضغيا  فويهض ءتث يوط   ءفلل  ال

 الةلاك غاض المضغا  ءكل  سلا وال  ديدا.
ةييية ت اشيييضا ءتريييالل تةيييدمم هيييذ  ال يييدتال اككصيييائ  اا رمييياف   ء المضشيييد الااللييي  باضت

 باضتةييييييييية غايييييييييض ت اشيييييييييضا فييييييييي  طضتييييييييي  تةيييييييييدمم ااسرشيييييييييارال للمالميييييييييا   ء الااليييييييييدي  للاالييييييييي   ء

 : ءتركان الكفا ا اا رماعوة ت   ر اة تكالال رئوةوة ءه 
 ااسر دام الفافل للمهارال اا رماعوة ءالم لروةا  إيراك الاال  للرفافالل اا رماعوة -1

ا ض  ء فييي  طضتييي  الكريي  الرييي  ييييرم فاهيييا تولايييل تيي  كيييال  تالومهيييا بشيييكل ت اشييض ءلميييذ ره
اا رماعوية لش صيوال الكريا  ض تيم تيافاض  يدر تناسي  تي  الريدرت  ءالممارسية  المهيارال

الرغذميية الضا ايية ءالرازتييز اللفظيي  ض ءتشييرمل تيينه  المهييارال اا رماعويية  الما هيية ض ءتةييدمم
 :فلل  ر اة تجاال ءه 

  اللغيية الجةييدمة ءإ ييضا  حيياار ءتا ايي  اإلصييغا  تهييارال الموايثيية   تشييمل اسيير دام
تووة اآلكضت  ءتايماهم ض تةدمم اكس لة  ء اإل ابة فلاها ض الردكل بشيكل  الفاصلض

 بشكل تناس .  صوول ءالرةدمم
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 ءتينل  ء  تهيارال الصيدا ة   تشيمل تكيات  الصيدا ال ض ءاارت ياط بألشياة  ماعوية
 المةافدا . طل 

  الصيييي ة تشيييمل  تا ويييه النةيييد ء  اليييه ض الرجييياء  تيييم المهيييارال ال اصييية بيييالماا ف
 .تةاءتة ضغط الزتال  ءاافرضام المرامةال ض

   تهييارال حييل المشييكلة   تشييمل الرفيياءم ءالرولاييل المناةيي  ض ءاإل نييا ض ءالوصييا
 المةافدا ءطل  الرغذمة الضا اة. فلل

 لييضات  تن ؤتييةفييدم ء يياي سييلا وال ا تكوفويية ) يفييم الةييلاك اإلمجييال ( فيي  طضتيي  ت اييوط  -2

 ممكنها  ن تامل فلل الا امة ت  المشكالل اا رماعوة ض فلل النوا اآلت  

   تاييديل لا يية الييرالم إلييل اإليارا الرا يويية لرجنيي  حييدء، تشييكالل سييلا وة تيي  كييال
الرالييوم اكاييايمم  الفافييل الييذي مةييافد فلييل النجيياح بصييفة تةييرمضا ءتةلاييل  تييافاض

 تاد  ال اأ .

  تنه ال وام به ياكل ءكارج المدرسة. غا  ءالمالا تالوم الةلاك المض 

   إفاييا  الرالومييال المناسيي ة باضتةيية بةييواة ءاضييوة ءترةلةييلة ءالريي  توييدي للااليي
 ف  المدرسة. يءر 

 .إفاا  الفضصة للاال  لالكروار ت  لا  فدا كوارال ءتةدمم ال دائل 

م اآلكييضت  الاييال  الييذي  الاال ييال اإلمجالويية تييم اآلكييضت    تةييافد الاال ييال اإلمجالويية تيي -3
صاا ال تالم فلل الرفافل بشكل تناس  ءكل  لا ة تالوموة يافميةض ءتمكي  تشيجوم  لديهم

 : اإلمجالوة ت  كال  الرفافالل

 تدرت  اك ضان 

  الرالوم الرااءل. 

الماضفيية اا رماعويية الد وةيية الريي  تييرالئم تييم الامييض الزتنيي  للفييضي بواييث يلييم الاييال  الييذي   -4
ال تاليييم بالايييايال ءالرةالايييد ءاكفيييضا  اا رماعوييية ءتراييياتلان تاهيييا باضتةييية صييياا  ليييديهم

 إلل اارت اط ل ا ال الرالوم ءاإللمام بألظمرها. صوووة باإلضافة
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 : دةـــــاعـــــة المســـــات التقنيـــــدمـــــالخ
  يدرتهمتض ز هذ  ال دتال فلل تزءتيد الايال  بالرةنوية المةيافدا الري  تمكينهم تي  توةيا  

 : ءتمك  تةدمم هذ  ال دتة ت  كال  اكيائوةض ءتةاتضهم ف  الرغل  فلل تشكالتهم
  ض ت يفم المااي المرالةةإفداي لضات  حاسا وة تةافد فلل الردرت  ءالممارسة لركاتل ء 

كييال  فييضم المييايا باضتةيية تالومويية ت ضتجيية ض حييل المشييكلة باكر ييار الولييا  الممكنيية 
 ض ءالرازتز باد ا روا  الاال  لكل تضحلة.المشكالل  لمجمافة ت 

 تااتض لضات  حاسا وة تدفم الةضا ا ت  كال  الراض  فلل الكلمة ءالاف  الصات  تيم 

 تةدمم الرغذمة الضا اة فند الوا ة.

  تصييييموم لييييضات  حاسييييا وة ت ييييدم الفهييييم الةضائيييي  باسيييير دام الييييدفم المضئيييي  فلييييل الشاشيييية
ءالمةاتيييال اإللكرضءلوييية  يييالراضتم بالكلميييال ءالةيييما  تييي   هيييا  الواسييي  ض ءاليييدءافم 

النصييياص باإلضيييافة إليييل لويييان اكفكيييار الضئوةييية ءإضيييافة كلفويييال  الصيييي ة ءت ةيييوط
 .تالاتاتوة

 إفييداي لييضات  حاسييا وة تةييافد فلييل الكرابيية بشييكل صييوول تيي  كييال  تاالجيية الكلميية ض 

 تدرتا اإلتال  ض الرد ا  اإلتالئ  ءالرن ؤ بالكلمة.

 سييا وة تييافض الفييضص الال تيية لرالييوم الوةييا  ءتييا يررييمنه تيي  تفييااوم تصيموم لييضات  حا
 . االكةار ءالماايال ءالجذر ت رلفة

 تافاض كدتال المكر ة الناطةة ءالمضئوة ض ءتةدمم المناه  الدراسوة ف   شيضطة سيميوة  ء 

بصيييييضتة ض تةيييييجال بايييييا الميييييااي المكرا ييييية باإلضيييييافة إليييييل شيييييضائط تةيييييجالوة لييييي اا 
 الااتة.المالاتال 

 تييافاض اك هييزا الماانيية  الةييار  الش صيي  ء  هييزا الرةييجال ض اآلال الواسيي ةض   هيييزا 

 (2011ضالويوشض الواسا  للكرابة كال  الاام الدراس  ءفرضا ااكر ارال. )المشوةل
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 عــــــــــراجـــــــامل

رالم في  المضحلية ( ال يدتال المةدتية للال ية اءي صياا ال الي2015الوةال ض سياتض ف دالومايد. ) 
المراساة ف  المدارس الوكاتوة ف  توافظة  داض تجلية الرض وية لل ويا، الرض اتية ءالنفةيوة 

 712-685( ض ص164ءاا رماعوةض الادي)
(. كيدتال االرةييا  ءر ية فمييل تةدتيية في  تييؤتمض الرض وية ال اصيية  الاا ييم 2005الةضتيات ض ياسييف.)

 ءالمأتا . الجاتاة اكريلوة/ فمان.
(. يلايييل فميييل ليييضات  صييياا ال اليييرالم فييي  الميييضحلرا  2011وةلض لجيييال ض ءالوييييوشض سييياتوة. )المشييي

المراسيياة ءالثالاتيية. الضتييام  ء ارا الرض ويية ءالرالييومض اإليارا الااتيية للرض ويية ال اصييةض ءحييدا 
 .صاا ال الرالم

ل تالييم (. يلايي2015ا  تاييديض صييالل ء  يياريض ماسييض ءالمويياحض سييلاان ءالا ييداللاومض سييلومان. )
الضتيييام  ء ارا الرض وييية ءالراليييومض اإليارا الااتييية للرض وييية ال اصيييةض  ءتالمييية صييياا ال اليييرالم.

 .ءحدا صاا ال الرالم

 م(.1390سواسوة الرالوم ف  المملكة الاض وة الةاايمة.)
اميا ييدر ها تالميا المضحلية  صياا ال اليرالم تشيكالل الايال  اءي (. 2016تصافلض فروي  توميد. )

 . 326-279ص  ض(2النفةوةض الادي)مض تجلة الالام الرض اتة ء االردائوة بمناةة الةصو
 ن اا رماعوة. الضتامض المملكة الاض وة الةاايمة.هي(. ء ارا الش ا 1431الماا ا .)  لظام رفامة

(. الةاافيد الرنظوموية لمااهيد ء يضات  الرض وية 2002ء ارا الرض وة ءالرالوم بالمملكة الاض وية الةياايمة. )
 ال اصة. الضتام.
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 ( فلل الضابط الرال  2018لافم ض ) 22تا م ء ارا الرالومض اسرض ات ف  تارت  
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