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رؼّذ ٍؼبىجخ اىطفو 
اىَشٝط دٗائًٞب 

ٍسؤٗىٞخ ٍضدٗجخ 
ٝزظبٕش فٖٞب شنو 
اىزؼبُٗ اىَشزشك 
اىزٛ ٝذصو ثِٞ 

اىطجٞت ٗثِٞ األً ىَب 
. فٞٔ صبىخ اىطفو

فَسؤٗىٞخ اىطجٞت 
رْذصش فٜ رشخٞص 
سيٌٞ ى٘ظغ اىطفو 

ٗدبىزٔ ٗثبىزبىٜ 
ٗصف اىذٗاء 

اىَْبست ىٔ أٍب 
ٍسؤٗىٞخ األً فٖٜ 
اىزأمذ ٍِ أُ اىذٗاء 

أػطٜ ثبىشنو 
.  اىصذٞخ

 30-10فقذ صجذ ثأُ 

ثبىَئخ ٍِ اىذبالد اىزٜ ىٌ ْٝجغ فٖٞب اىذٗاء فٜ اىقعبء ػيٚ اىَشض سججٔ أّٔ ىٌ ٝؼػ ثبىشنو 
.  اىصذٞخ

ىزىل فئُ اىطجٞت ػْذٍب ٝصف اىذٗاء فئّٔ ٝششح ثئسٖبة ىألً ػِ غشٝقخ إػطبء اىذٗاء فئُ ىٌ 
رفٌٖ األً ألٛ سجت ٍِ األسجبة ٝجت أُ رؼٞذ اىسؤاه ٗأُ ال رؼزَذ ػيٚ اى٘صفخ اىَ٘ج٘دح 

.  داخو مو دٗاء
مزىل فئُ اى٘صفخ رنزت ٍِ قجو اىطجٞت ثطشٝقخ ال ٝفَٖٖب إال اىصٞذىٜ ىزا ٍِ اى٘اجت أُ ال 
رغبدس األً ػٞبدح اىطجٞت إال ثؼذ اىفٌٖ اىنبٍو ىنٞفٞخ رْبٗه اىذٗاء ٗسؤاه اىصٞذىٜ أًٝعب اىزٛ 

.  ػبدح ٍب ٝنزت ػيٚ مو دٗاء غشٝقخ اسزؼَبىٔ ثْبء ػيٚ ٗصفخ اىطجٞت
 

:  ٍبٕٜ مَٞخ اىذٗاء اىَؼطبح
إُ اىجشػخ اىزٜ ٝقشسٕب اىطجٞت ثبىْسجخ ىيطفو اىَشٝط رؼزَذ ػيٚ ػَشٓ ٗٗصّٔ فبىجشػخ ىزىل 

ىطفو ػَشٓ سْخ  (اىذٗاء ّفسٔ)اىذٗاء ثبىْسجخ ىطفو ػَشٓ سذ سِْٞ رخزيف ػِ جشػخ 
.  ٗادذح، ىزىل فَِ ٗاجت األً إػطبء اىجشػخ ّفسٖب اىزٜ ٗصفٖب اىطجٞت ٗثذقخ شذٝذح

سثَب اىذج٘ة ٕٜ أسٖو فٜ دسبة اىجشػبد أٍب ثبىْسجخ ىألغفبه فَؼظٌ أدٗٝزٌٖ ٕٜ ػجبسح 
ػِ ششاثبد ىزىل غبىجًب ٍب ٝشافق اىششاثبد ٍقٞبط ثالسزٞنٜ ٝجت أُ ٝسزخذً ىقٞبط 

.  اىجشػخ

 دقٞقخ ثؼذ أخز اىجشػخ فؼْذئز ٝجت 20رأمذٛ أُ ٝأخز اىطفو مو اىجشػخ فئُ رقٞأ ٍضالً خاله 
أُ ٝؼبد أخز اىجشػخ ٍِ قجو اىطفو فجسَٔ ىٌ ٝزْبٗه شٞئبً ٍِ ريل اىجشػخ اىزٜ أخزٕب قجو 

.  أُ ٝزقٞأ
 

:  ٍزٚ رؤخز اىجشػخ
ٝجت ارجبع رؼيَٞبد اىطجٞت ثذقخ ٍِ دٞش أٗقبد أخز اىجشػبد فبىذٗاء ٝخزيف اٍزصبصٔ ٍِ قجو 

.  اىجسٌ ثبخزالف األٗقبد ثِٞ اىجشػبد ىيجذء ثبىزأصٞش ػيٚ اىجسٌ
فْٖبك ثؼط األدٗٝخ ٍضالً اىزٜ ٝجت أُ رؤخز ثبّزظبً ٗثذقخ فَضالً إرا مزت أُ ٕزا اىذٗاء ٝجت أُ 
ٝؤخز أسثغ ٍشاد فٜ اىًٞ٘ أٗ مزت ٝؤخز مو سذ سبػبد فبالصِْٞ ىٞسب ٍزَبصيِٞ فبىضبّٞخ ٕٜ 

أمضش دقخ ثَْٞب أسثغ ٍشاد ثبىًٞ٘ رؼْٜ أسثغ جشػبد ٍِ ٕزا اىذٗاء دُٗ قٞبط ىي٘قذ ثِٞ 
اىجشػبد أٍب اىضبّٞخ فٞجت أُ رزجغ ثذقخ ىنٜ ٝنُ٘ رأصٞش اىذٗاء صذٞخ ٗٝسبػذ ػيٚ اىشفبء 

.  دزٚ ى٘ اظطشد األً إلٝقبظ غفيٖب ألخز جشػزٔ
 

:  إىٚ ٍزٚ ٝؼطٚ اىطفو اىذٗاء
ْٕبك خطأ شبئغ ٕٗ٘ أُ اىطفو إرا رذسِ دبىٔ فٖ٘ شفٜ ٕٗزا غٞش صذٞخ ألُ إٝقبف اىذٗاء 

فأػشاض اىَشض قذ . أثنش ٍِ اىالصً ثسجت أّٔ رذسِ قذ ٝؤدٛ إىٚ اخزالغبد غٞش ٍشغ٘ة ثٖب

رزذسِ ٗىنِ اىَشض الصاه ٍ٘جً٘دا ٗٝجت أُ رسزَش األً ثئػطبء اىذٗاء ىيطفو مَب ٗصف ىٔ 
فَضالً اىطفو اىَصبة ثبىزٖبة أرُ قذ ٝذذس ػْذٓ ثؼذ اىجذء ثزْبٗه أدٗٝزٔ أُ ٝضٗه األىٌ . رَبٍبً 

ٍِ األرُ ٗرْخفط دشاسرٔ ٗرزذسِ شٖٞزٔ ىيطؼبً إال أُ جسَٔ قذ ثذء ىيز٘ فٜ االسزجبثخ 

 



 10ىيؼالط ٗثبىزبىٜ فئُ إٝقبف اىؼالط ٕ٘ ٍؤر جًذا فَضالً ثؼط االىزٖبثبد ػبدح رذزبط ال ٝقو ػِ 
ب ًٍ أٍب اىزٖبثبد أخشٙ مبىزٖبة األرُ ٗاالىزٖبثبد . أٝبً ٍِ رْبٗه اىصبداد اىذٞ٘ٝخ ىزشفٚ رَب

.  اىج٘ىٞخ رذزبط إىٚ أمضش ٍِ رىل ٍغ أُ أػشاض اىَشض قذ رخزفٜ
ىزىل فئُ رؼيَٞبد اىطجٞت اىزٜ رق٘ه ٍضالً ٝؤخز اىذٗاء ىؼششح أٝبً أٗ ألسج٘ػِٞ ٝجت أُ رْفز 

.  ثذقخ
ّذِ مأٍٖبد ّذَو ٍسؤٗىٞخ أثْبئْب رشثً٘ٝب ٗصذًٞب فال ثذ ىْب أُ ّنُ٘ ػيٚ قذس ٕزٓ اىَسؤٗىٞخ 

 .اىَسْذح إىْٞب
 

 


