
 الحاجة إلى الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال المدرسي

 يوسفي حدة
  ي الطارفجامعالمركزي ال -قسم علم االجتماع                

 
 :مقدمة

تعتبر المدرسة  حدةدا الممامةاال اماتما اة  التةأ اماةمجا الماتمةل لتجابة  داااتة  ا ساسةا  
بعةةةد اع تعجةةةدال الداةةةا  ا ادال  لتما اةةة ل التةةةأ  اةةة ال ا سةةةر سةةةااأا اتامةةةال تربااةةة  اا مجسةةةا  اا اا

ل الةلل  تياةرال اااجة  المدرسة  تمدا  رسالتها  لى الااة  ا تمة   ع لالمعارف االخبراال اإلمساما 
 ةةةا  مةةةلتر ممهةةةا  لةةةى سةةةبا  الم لمةةع مجةةة  المعةةةارف االمعلامةةةاال حلةةةى ااةةةاتف ات ةةةر تما ةةةا ااخت  ةةةا

اطع الصةال،ل ح ةداد ل ح داد الما ا أل مج  ادجا ال جا   االتراثالتمات  اماتما ا ل الضبط اماتم
 .الخ...الجاا العامل 

الاهةةاد مةةع  تضةةا رمبةةد مةةع اغارجةةا التةأ تصةةب، المدرسةة   ةةادر   لةةى تمداةة  جةةل  الااةةاتف 
ل اال الباةةرا  مةةع ااةة  الممةةا االتطةةارالمدرسةةاع االماةةر اع االعةةاملاع اا خصةةاتااع مسةةت مار الطا ةة

اصةب، مةع الضةرار    جةدست مار  أ ماداع التعلا  مع ات ر امست ماراال تدجاجةا للةرب، الما تاع ام
تا ار ت  الطا اال االاهةاد للر ةل مةع تجاأتة ل ام اةمتأ للة  حم بامجتمةا  بالماةت ال التةأ اعاماهةا 

ااةةاد الاةةرا  ف المماسةةب  لماةةاف الجعةة  المةةتعل  داخةة  جةةلا الاسةةط ا هةة  داااتةة  االعمةة   لةةى دلهةةا اا 
 .التعلامأ

ل اادرتةةال اع امجتمةةا  بالتلماةةل االمةةدر    المتجدمةة  حلةةى جةةلا ممةل امةةد بعاةةدالجةد امتبهةةال الةةدا 
االعمةة   لةةى حااةةاد الاةةراف المماسةةب  لتةةرد  جةةل  ا خاةةر  مهامهةةا ااداارجةةا  لاالمدرسةة  بصةةج   امةة 

  دمةةة لةةةى اةةةت  ا ضةةة ل ااجةةةا   لةةةى حدخةةةا  بعةةةم المهةةةع حلةةةى الماةةةا  المدرسةةةأ امةةةع بامهةةةا الخ
ل حامامةا مةمه  بممة   ةد اعتةرم طراةا بعةم الت ماةل ماةت ال ا جبةاال اماتما ا  االمجسا  االطباة 

 .التعلاما  االتر اها  المتاا ر  تدا  داع ت رمه  اامساامه  امع امستجاد  مع الجرص
اجل  المات ال االعجباال ت ارا ما تجل خارج اااج  المدر  الل  اعاة   ةع مسةا د  جةرمأ 

 ع طباعةة  المسةةا د   للداة  مةةع المهةةاراال االتةةدراه الخةةاصماةل  ةةأ التيلةةه  لاهةةا مهمةةا تةةاا ر الت 
 لالتةةأ تتطلبهةةا جةةل  الدةةامال  ةةد تتعةةارم مةةل تمداةة  المةةدر  لاااجتةة  ا ساسةةا   لةةى الااةة  ا تمةة 



اع اضةةاف حلةةى  راةةا العمةة  بالمدرسةة   هةةا متملةة  لاهةةاد المةةدر  ام  لةةلل  اصةةب، مةةع الضةةرار 
د ا خصةةةاتأ اماتمةةةةا أ المدرسةةةأ  مةةةة   ماةةةةد حدخةةةا  مهةةةةع الخدمةةة  اماتما اةةةة  حلةةةةى اجةةةأ اهةةةةا 

ل امارا  جما  6091ا أ مصر  ل6091-6091المدار   أ الامااال المتدد  ا مراتا   أ سم  
المسةةةا د  التةةةأ اجةةةدمها ا خصةةةاتأ اماتمةةةا أ المدرسةةةأ  جةةةد  ملةةةال اماةةةل المماامةةةاال التربااةةة  

  المهةةةةع ضةةةةمع جاتلتهةةةةا لمةةةا تجدمةةةة  مةةةةع خةةةةدماال الالةةةة  للجةةةةرد اللاما ةةةة  العالماةةة   لةةةةى حدراج جةةةةل
 .االماتمل بصج   ام 

الخةةةةةةدماال تيارجةةةةةةا مةةةةةةع حم اع مماامتمةةةةةةا التربااةةةةةة  تجتجةةةةةةر حلةةةةةةى خةةةةةةدماال جةةةةةةلا ا خصةةةةةةاتأ 
ت ااةةةةد معامةةةةا  الداةةةةا  ا  خاصةةةة  مةةةةل تعجةةةةد (راةةةةادا اإلطباةةةة  ا الاتما اةةةة  ا اممجسةةةةا  ا ال)المتخصصةةةة  

برتةةةه المةةةدار  العالماةةة   الماةةةت ال التةةةأ تعاجهةةةا  ةةةع اللدةةةااالت اةةةر مةةةع  مةةةعالمدرسةةة  الا اتراةةة  
اد  لةى دة  اةبالعمة  الا الددا   التةأ اصةبدال ادا  تيااةر اتطةاار  مهةا اجتمةال بالتلماةل االمةدر  

 .المات ال التأ تعاا تتاجه 
 لاضةةاا الماةةا  لةةلترجا لا ةةأ دةةاع ابجةةى ت ماةةلما امعلمامةةا اتمةةاع تدةةال ضةةياط اماةةت ال

مهةةا الار ةة  سةةتداا  التعةةرم لةةبعم الماةةت ال التةةأ اعةةامأ م     ةةأ انامةة  ا خاةةر   ةة ع جةةل خاصةة
 :التلمال االمدر  اجأ تما الأ

 :المشكالت المتعلقة بالتلميذ -اام
ل ا ةةأ درسةة  ممهةةا البسةةاط  اممهةةا المعجةةد تختلةةف الماةةت ال التةةأ ااااههةةا التلماةةل داخةة  الم

 لةى اسةا  اع جةل  الماةت ال تاةتر   لال الجرداة  المدرسةا الماا  المدرسأ مطلا  لاها الماةت 
 أ خاصا  اساسا  اجأ امها تعاا التلمال  ع التدصا  الدراسةأ اامسةتجاد  مةع الجةرص التعلاماة  

 :المتاد  ا ممها
اجةةةأ ماةةةتل  مسةةةتطال اع متتاةةةجها : الغياااال المتكااارر أو التاااسخر بااادو  سااابل  اااا ر -6

لمستمر االتمخر بداع سبه ااجر  رم لمات ال مختلجة  اعةامأ بسهال ل ااعد اليااه المتترر اا
 .....( ل اسرا ل صدا امدرس) ممها التلمال
تعتبةر ماةتل  التةمخر الدراسةةأ مةع بةاع الماةت ال ا ت ةر امتاةارا بةةاع : التاسخر الدراساي -2

  ااسةباه الت مال  أ المراد  التعلاما  المختلج  خاص  ممها ا الىل اتةم  جةل  الماةتل   ةع  اامة
 .مختلج  حم اع آ ارجا م تم  التلمال  جط ب  تمتد حلى ا سر  االمدرس  االمماام  بصج   ام 



تعتبةر اةاجر  الهةراه المدرسةأ مةع ات ةر الماةت ال الم داة   ةأ : الهرول المدرساي -3
ل  لةا مدارسمال داث تعبر جل  الااجر   ع اااد خل  مال  السرا  لمالا اهره التلمال مةع المدرسة 

اخصما جل  الماتل  لاادما لها مع ا سباه ما م اسل المجا  للتر  جمال حم اع الهراه المدرسةأ 
اعتبةةر  رضةةا مرضةةاا لماةةت ال لاتاةة  خاصةة  بالتلماةةل اا متعلجةة  با سةةر  اا المدرسةة  اا لاال ابعةةاد 

 .مدرس  االماا  التربا  بصج   ام متداخل  اتم  ت  مع ا سر  اال
جةةأ تةة  ماةةاجر السةةلا  التةةأ م تتجةةا مةةل انداه العامةة  االجةةا   :الساالوكية المشااكالت -9

: امةةع ات ةةر الماةةت ال السةةلاتا  امتاةةارا بةةاع الت ماةةل ا خ  اةة ل االمعةةااار اماتما اةة  ااإلمسةةاما ل
التلهل السر  ل العمفل التدخاع اتماا  المخدراالل اتاار اإلدصاأاال التأ  دمتها الهات  الاطماة  

مةةةةةع طةةةةة ه المةةةةةدار  ال امااةةةةة   % 94        الصةةةةةد  اتطةةةةةاار البدةةةةةث  ةةةةةأ الا اتةةةةةر اع لتر اةةةةة 
بالعاصةةم  الا اتراةةة  اتعةةةاطاع اماا ةةةا مختلجةة  مةةةع المخةةةدراالل ااتةةةد  ةةدد تباةةةر مةةةع الطةةة ه الةةةلاع 
اسةةتاابه  ا ةةااع الهاتةة  المةةلتار ل امهةة  اتمةةاالاع المخةةدراال داخةة  مرسسةةاال التعلةةا  ااةةم  التدجاةةا 

مدرس   اماا  ام اتا ةف تماالهةا  لةى الت ماةل  29ت ر مع مصجه  حماث امتماع حلى تلمالا ا 6499
مما دتى  أ مراد  ا    أ اإلتمالااال  . أ جل  المراد  اا 

 جةةد اصةةبدال الاةةاجر  ممتاةةر  بصةةار رجابةة   ةةأ تةة  : ل ااا رة العنااف المدرسااي امةةا بالمسةةب 
الت ماةةةل االمدرسةةاع ا ةةةد اخةةل جةةةلا العمةةةف المرسسةةاال التعلاماةةة  سةةااأ بةةةاع الت ماةةل امجسةةةه  اا بةةاع 

 .ااتام اابعادا مختلج 
تتعةةةدد الماةةةت ال المجسةةةا  ااممجعالاةةة  التةةةأ اعةةةامأ ممهةةةا   :المشاااكالت النفساااية واالنفعالياااة

التلمال  أ ت  المراد  التعلاما  االعمرا  امط  ا مع الطجال  مرارا بالمراجج  التأ ماد  اها التلمال 
ابعةةةم  لاغارجةةةا... الخاةةة ل  ةةةد  ال جةةة  بةةةالمج  : الصةةةرا اال االماةةةت ال م ةةة اعةةةامأ الاامةةةا مةةةع 

 .مااجر السلا  التأ  د تتاع العاام  اماتما ا  مع اسبابها الرتاس 
اممطةةااأل الخاةة ل التبةةا  الةة حراد ل الهةةراهل   اممهةةا: مشااكالت سااوت التكيااف االجتماااعي

باتةةةة  الخارااةةةة  للتلماةةةةل اتاةةةةم  الباتةةةة   اةةةة  ا اةةةةا رل اتاهةةةةر جةةةةل  الماةةةةت ال متااةةةة  اضةةةةطراه ال
الخاراا  لت  مع ا سر  االمدرس  االماتمل باا   ا   ا سر  ت اد الجةرد  امة  بامسةتجرار المجسةأ 
اتهاتةةة  لدااتةةة  الدراسةةةا  اللعاامةةة  المم لاةةة  دار  ةةةأ اهةةةار الت اةةةر مةةةع الماةةةت ال اسةةةمداا   ةةةأ 

 .العمصر ال امأ التطرا حلى لل  



لعة  مةع الماةت ال الهامة  التةأ تاااة  الت ماةل  مامةا ا ةال الجةرا ل  :اغمشكالت وقت الفار 
 التلماةةل اعةةا   ةةأ باتةة  ااتما اةة  لهةةا تجالاةةدجا اجةةا اتةةم ر بهةةال االم دةةا اع باتتمةةا اماتما اةة  م 
تخلةةا مةةع التعجاةةد لمةةا  اهةةا مةةع ت ةةر  المةةااجأل اتمةةا معلةة  اع ا ةةال الجةةرا  لةة  اجماةة  تباةةر  حلا ادسةةع 

 ةةأ تمماةة  اخصةةا  التلماةةل امسةةا دت   لةةى الممةةا المتةة ع االم دةةا اع ت ماةةلما املتةةاع اسةةتي ل  
 .ا ال  راغه  بتا   ا مارل مارا ليااه التااا  ااإلرااد داخ  المدرس 

ارا ت ار مع العلماأ اع الماات  الامسا  جأ اسا  العجةد  :المشكالت العاطفية والجنسية
ااتطلةه للة   همةا لهةا اصةام حلةى اسةباه دةدا ها اجةلا م اةمتأ االصعاه التأ تتتمف داا  الجردل 

حلةةى ترباةة  امسةةةا  ابصةةر بهةةا انبةةةاأ  ةةأ حطةةار  هةةة  الماتمةةل اتمجةة  حلةةةى الطجةة  بالتةةدرا  امماسةةةب  
المعلاماال لمراد  العمرل  الت ار مع المات ال التأ اعاماها الت مال  ةأ مدارسةما سةببها ماةت ال 

 . اطجا  اامسا 
II -جمةا  العداةد مةع الماةت ال التةأ تتعلةا با سةر  حم امهةا  :باألسرةت المرتبطة المشكال

تةةر ر باةةت  مبااةةر  لةةى التلماةةل اتدةةد مةةع  درتةة   لةةى الةةتعل  االتدصةةا  االتاا ةةا داخةة  المدرسةة  
  :بعضهااسمداا  لتر 

اداةث اع دةد اإلاةباال ام تصةاد  تعتبةر مسةمل   :ال روف االقتصادية واالجتماعياة لسسارة
مسةةبا ل  ةةمدع معمةةأ بالماةةت ال ام تصةةادا  لاال التةةم ار  لةةى الماةةا  المدرسةةأ تعةةد  الجةةدر   لةةى 

اا الاهار بالماهر اليار المماسه مع داث الملب  اا الةل  امةت        سداد المصاراف الدراسا 
 . مها بعم امااال الدرماع التأ تر ر  لى السلا  االتتاف داخ  المدرس 

حع طباعةة  الع  ة  السةاتد  بةةاع الاالةداع لهةةا ا  ةر التباةةر  :والجاو المنزلاايالعالقاات الوالديااة 
 لةةةى التتاةةةف المجسةةةأ للتلماةةةلل ابالتةةةالأ  الع  ةةةاال التةةةأ اسةةةادجا الاةةةاار االماةةةادماالل ااسةةةتبداد 
ا الاةةاأ االتجر ةة   ةةأ المعاملةة  بةةاع ا بمةةاأل اا سةةالاه السةةلبا   ةةأ التماةةت  اماتما اةة  ا ةةد  تجةةدار 

التلمال اامجعامت  اغار لل  مما اتاع سببا  أ بعث اا مع الجلةا اامضةطراه الةل  اةر ر مطاله 
 . لى داات  المدرسا 

حع معامةةةا  الت ماةةةةل مةةةةع مختلةةةةف الماةةةةت ال امةةةر اا ةةةةل امةةةةرل ل حم اع المةةةةرل  ات ةةةةر غاةةةةاه 
المسةةةا د  المجسةةةا  ااماتما اةةة  الممامةةة  االعلماةةة  االتةةةأ تتم ةةة   ةةةأ اهةةةاد ا خصةةةاتأ اماتمةةةا أ 



المدرسةةةأل االسةةةرا  المطةةةراف مةةةع جةةةا جةةةلا ا خصةةةاتأ امةةةا جةةةأ اداار  اتاةةةف اجةةةا  بخدمةةة  التلماةةةل 
 المهم   أ الماا  المدرسأ؟اممارس  جل  

حع اخصةةةةاتأ الخدمةةةة  اماتما اةةةة  المدرسةةةةا  جةةةةا ممةةةةار  امطبةةةةا لمبةةةةاد  اطةةةةرا الخدمةةةة  
اماتما ا   أ المرسساال التعلاما  مع اا  تدجاةا اجةداف جةل  المرسسةاال التةأ تتم ة   ةأ حتادة  

 .الجرص المماسب  اما  الت مال للتعلا  االتعل 
 ةة  مةع الماهةاداال االخةةدماال ااجةد  البةةرام  التةأ اهاتهةةا ابةلل   ة ع ا خصةةاتأ ابةل  ماما 

 طجا  المدار  لتدجاا اجداف التربا  الددا  ل ا  تمما  اخصااال الت مال حلى ا صى دد الل  
بالمسةةةةا د   لةةةةى امسةةةةتجاد  مةةةةع الجةةةةرص االخبةةةةراال المدرسةةةةا  حلةةةةى ا صةةةةى دةةةةد تسةةةةم، بةةةة   ةةةةدراته  

ممةةا اهةةت  بةةالماتمل ااسةةتعداداته  المختلجةة  ام اتا ةةف  مةة  ا  خصةةاتأ اماتمةةا أ  مةةد جةةلا الدةةد اا 
التلماةةةلل ) المدرسةةةأ تادةةةد  متتاملةةة  مةةةع الت ماةةةل اجاتةةة  التةةةدرا  اااضةةةا اهةةةت  بالع  ةةةاال ال   اةةة  

 :ا أ ضاأ لل  ددد بعم الباد اع اداار ا خصاتأ اماتما أ  اما الأ( المدرس ل المم   
امةةةع ام لةةة  جةةةرمأ ا طجةةةا  الةةةلاع : الخاصاااة تحدياااد وتعياااي  التالمياااذ ذوي الحاجاااات -1

ادتاااع حلى خدماال الخدم  اماتما ا  ا طجا  اللاع اياباع بصج  متترر  االلاع امجطعاع  ةع 
الدراس  االلاع اتعرضاع لإلالاأ البدمأ اصبداع  أ دااة  اةداد  حلةى الاما ةاال االع  ةاال التةأ 

  ا ساسةا  لخخصةاتأ اماتمةا أ المدرسةأ  ةأ جةل  االمهمة لتا ر له  الر اا   ةأ الباتة  المدرسةا 
) الدةةةامال تتم ةةة   ةةةأ  هةةة  خصةةةاتص جةةةرمأ ا طجةةةا   ةةةأ تجةةةا له  مةةةل متطلبةةةاال ااةةةراف باتةةةته  

 (.المدرسا ل المم لا ل الماتمعا 
حع المسةا د  التةأ اجةدمها ا خصةةاتأ اماتمةا أ  ةد تمخةةل :  توساي  الخادمات للتالميااذ -2

 اةةة  التةةةأ تمةةةار  مةةةل الت ماةةةل تةةةم رادل اخدمةةة  الاما ةةة  مةةةل ماما ةةةاال اةةةت  خدمةةة  الجةةةرد اماتما
 :الت مال  أ المدرس  اتام  جل  الخدم  ما الأ

مسا د  الت مال  لى تمما  اتطاار اجدا ه  اتمما  اخصااته  ا ه   دراته  امسةا دته   -
 . لى تمما  جل  الجدراال اتدجاا مصالده 

ا الطمممامةةة  اال جةةة  االصةةةدا   التةةةأ اتةةةاع الت ماةةةل  ةةةد تجةةةدا  المسةةةامد  العاطجاةةة   ةةةع طراةةة-
 . جداجا

 .سااس  المدرس  اطباع  السلطاال المدرسا    تجسار-



 .مسا د  التلمال  لى تعدا  السلا  اليار التتاجأ الل  اتعارم مل تعلمه  -
مسةةةا د  الت ماةةةل  لةةةى اتتاةةةاف الطةةةرا التةةةأ اعةةةالااع بهةةةا ماةةةت ته  سةةةااأ التةةةأ تتعلةةةا -

 .ااالتأ تتعلا بتااا  اراع مستجبله      اته  الااما  بدا
تختلةةف ا داار التةةأ اجةةدمها ا خصةةاتأ للعةةاملاع  : العماال ماا  العاااملي  فااي المدرسااة -3 

 : أ المدرس  لصال، الت مال اممها
تا ار المعلاماال المماسب   ع تلمال معاع اا ما ف حاتالأ معاع  امة  بمةا اسةا د  لةى -

 .  باع التلمال االمدرساع تدساع الع  
 .التااار مل المدرساع دا  الع  اال داخ  الجص  اتاجا  تدجا  الت مال  لى التعل  -
التااار مل المدار دا  ا رام ااسباه مات ال الت مال امداال  حااةاد سةبا  الر ااة   -
 .المماسب 
اا العة ج المتتامة  لصااغ  اتمسة( مجسااعل اطباأ ) التااار مل المتخصصاع انخراع  -

 .للتلمال
العم   لى تمما     اال العم  بةاع العةاملاع داخة  المدرسة  ابةاع المدرسة  اغارجةا مةع  -
 .المماماال
حع اسةةةتمرار الصةةةل  االع  ةةة  بةةةاع المدرسةةة  االباةةةال مةةةع المسةةةرالا  : العمااال مااا  األباااات -9

مارجا لصةةال، التلماةةل ت اةةار  ا ساسةةا  لخخصةةاتأ اماتمةةا أل اتبةةدا اجماةة  جةةل  الع  ةة   ةةأ اسةةت 
ا بةةااع للعمةة   لةةى  اةةاد  اجتمةةامه  بداةةا  التلماةةل المدرسةةا ل اتاضةة، ماةةت ال ابمةةاته  التةةأ تعةةاا 
تتةةةاجه  اا التخطةةةاط ل اتما ةةةاال التعلاماةةة  مةةةل اما ةةةاال انبةةةاأ اتةةةاااهه  ل اةةةاد  معةةةر ته  بممةةةا 

 . ته  المدرسا ابماته  ااداارج  تآباأ اد ه   لى امجتما  بمطجاله  امات 
حع مع مهةا  ا خصةاتأ اماتمةا أ المدرسةأ ااضةا مسةا د  اسةر : الخدمات المجتمعية-4

الت مال  لى استخدا  الماارد الماتمعا  المتاد  االتةأ ادتةاج حلةى جةرمأ الت ماةلل تمةا اجةا  بتجةدا  
  انبةةةةاأ حلةةةةى المعلامةةةةاال حلةةةةى انبةةةةاأ دةةةةا  ممامةةةةاال الر ااةةةة  الصةةةةدا  االعجلاةةةة  تمةةةةا اجةةةةا  بتاااةةةة

اااد الصل  االع    باع ا سةر  اممامةاال الماتمةلل اجةلا اعمةأ اع اااة  ا سةر  مدةا  المماماال اا 
 .ماارد الماتمل اخدمات 



باإلضةةةةا   حلةةةةى مةةةةا سةةةةبا اجةةةةا  ا خصةةةةاتأ  :التخطاااايط التعليمااااي لسطفااااال المعاااااقي  -1
 .علاما  لخطجا  المعا اعاماتما أ باماترا  مل بجا  ا خصاتااع لاضل اصااغ  الخطط الت

 : ماتما ا  اجداف ملخصها  اما الأاللخدم  ا
ح داد الت ماةل ااتما اةا امجسةاا لإل ةاد  مةع العملاة  التعلاماة  بدة  تا ة  مةا اعامامة  مةع  -6
 .مات ال
مسا د  الت مال  لى المما االتياار االاصا  حلى ات ةر  ةدر ممتةع مةع ام تمةاد  لةى  -2

 .المج 
 .   اال ااتما ا  سلام  باع الت مال بعضه  البعم اباع العاملاع  أ المدرس خلا  -3
مسةةا د  المدرسةة   لةةى ماةةر خةةدماتها  ةةأ الممطجةة  التةةأ تااةةد  اهةةا لتةةأ تعتبةةر مرتةة   -9
 .حاعا أ
مسةةا د  الماتمةةل الةةل  تااةةد  اةة  المدرسةة   لةةى تةةد امها اا  ادتهةةا بمةةا اتةةا ر  اةة  مةةع  -4
 .حمتامااال
 .حاااد ترابط اتجاج   ا  باع المم   االمدرس  العم   لى -1

اتمةةر ممارسةة  ا خصةةاتأ اماتمةةا أ لخدمةة  الجةةرد مةةل التلماةةل  ةةأ الماةةا  المدرسةةأ بةة  ث 
  : ملااال
اجةةةةل  العملاةةةةاال متداخلةةةة  حل اع ممارسةةةة  تةةةة   ملاةةةة   لالعةةةة ج –التاةةةةخاص  -الدراسةةةة   –

 .تتضمع العملاتاع ا خارتاع
التةةأ تسةةا د  لةةى ا ةةاف تةة  مةةع ا خصةةاتأ االتلماةةل اا الاةةاأ  اجةةأ العملاةة  :الدراسااة -أ

 لةةى الدجةةاتا التةةأ تتعلةةا بماةةتل  التلماةةلل سةةااأ تامةةال جةةل  الدجةةاتا تتصةة  باخصةةا  التلماةةل اا 
بالباتةةة  ا سةةةرا  االمدرسةةةا  االباتةةة  الخارااةةة  ا خةةةرال اجةةةلا اعمةةةأ اع  ملاةةة  الدراسةةة  لاسةةةال ماةةةرد 

ف حلةى معر ة  اتجسةار الماةتل  التةأ اعةامأ ممهةا التلماةل ااتطلةه  ملا  امل معلاماال ب  امها تهةد
للةةة  الا ةةةاف  لةةةى اخصةةةا  التلماةةةل االعماصةةةر الباتاةةة  التةةةأ اتجا ةةة  معهةةةا تا سةةةر  بتةةة  متياراتهةةةا 

  .....(الع  االل اسالاه الضبطل ااا  المااط ) اا  راع االمدرس  بت  متياراتها 
لعملاةة  المهماةة  التةةأ تةةرتبط بعملاةة  الدراسةة  التاةةخاص اماتمةةا أ جةةأ ا:  التشااخي  -ل

اتعتمةةةد  لاهةةةا اتمهةةةد لعملاةةة  العةةة جل ااعةةةرف البةةةاد اع التاةةةخاص اماتمةةةا أل بممةةة   هةةة  لطباعةةة  



الماةةتل  اتجسةةارجا  ةةأ ضةةاأ العاامةة  الاخصةةا  االباتاةة  التةةأ لعبةةال دارا جامةةا  ةةأ حمتااهةةا اربطهةةا 
االمرسس   ةأ  ة ج جةل  الماةتل ل  ة لا تامةال  بمجداف العم  مل ا تبار اسات  العم  اا خصاتأ

 ة ع  لالدراس  تمصه  لى ت  ما جةا مدتمة  اع اتةاع سةببا اا  ةام  مةع  اامة  دةداث الماةتل 
التاخاص ارت   جط  لى العاام  التأ ادال  ع  للماتل  مل تاضا، تاف تجا لةال جةل  العاامة ل 

إلبةرا  ات ةةر العاامةة  تةداخ  اتةةم ارا  ةةأ دتةى اصةةبدال الدالةة  تمةا جةةأ انع مةةل تجاةا  جةةل  العاامةة  
الماةةةتل  دتةةةى امتةةةع اع اسةةةا د للةةة  ا خصةةةاتأ  ةةةأ تاااةةة  الماهةةةاداال الع ااةةة  اام مدةةةا جةةةل  

 .العاام  للجضاأ  لاها اا الدد مع تم ارجا اا تامادجا
اجصد بالع ج  ملااال التيار المجصاد   أ ااامةه اخصةا  التلماةل ا ةأ باتتة  : العالج-ج
اع جةةلا التياةةر ا تاةةا اا تلاةةا بهةةدف تدسةةاع اااجةة  التلماةةل اماتما اةة   ةةأ الماتمةةل اللةة  سةةااأا تةة

متاماةةاال الباتةة ل ارغةةة  اع لتةة  ماةةتل  التةةأ اتعةةرم لهةةا التلماةةةل   بام تمةةاد  لةةى  ةةدراال التلماةةل اا 
 ما اع مع الع ج اددجما لاتةأ اانخةر باتةأل ااتدةدد مةاال العة ج امجةدار  بمةاال العاامة  التةأ ادال
حلةةى دةةداث الماةةتل   ةة لا تامةةال تراةةل حلةةى  اامةة  لاتاةة  ات ةةر ممهةةا باتاةة   ةة ع للةة  اتطلةةه الترتاةة  

 . لى الع ج اللاتأ ات ر مع الباتأ االعت  صدا،
مةةع خةةة   مةةةا سةةبا اتضةةة، الةةةدار الهةةا  للممارسةةة  المهماةةة  للخدمةة  اماتما اةةة  داخةةة  : الخالصاااة 

ع التةأ ادتةاج حلاهةا  طةاال التعلةا  تالطةه االتمةرام المدرس   الخدم  اماتما اة  تيارجةا مةع المهة
غااه العداد ممها  أ مماامتمةا التربااة  ممةا ااعة  الت ماةل االعةاملاع   التع بت  اسف مسا ....

 أ المدرس  اتعرضاع لمات ال م تاةد دة   ةأ اة  الياةاه التامة  للخدمة  اماتما اة  االمجسةا  
 .سااأ داخ  المدرس  اا خاراها

 :المراال  اتم  
ل المتتةه ماةا  التعلامةأأ الارسة  المهماة  للخدمة  اماتما اة   ةالمم لمدمد بهاال دةاد ا  تاة ا ادمد مصطجى خاطر  - 6

 . 6000الاامعأ الدداثل اإلستمدرا  
 .6004 لل اإلستمدرا لالمتته الاامعأ الدداثالخدم  اماتما ا ل ادمد مصطجى خاطر-2
ل اإلسةةةتمدرا  اماتما اةةة ل ممةةةاج  الممارسةةة  ماةةةامال العمةةة ل المتتةةةه الاةةةامعأ الدةةةداثالخدمةةة  ادمةةةد مصةةةطجى خةةةاطرل - 3

2993 . 
 لطباجاةةةة ل المتتةةةةه الاةةةةامعأ الدةةةةداثالخدمةةةة  اماتما اةةةة  اماامتهةةةةا الت لل سةةةةماأ دةةةةا ا بةةةةدا السةةةةاد  بةةةةد الدماةةةةد  طاةةةة - 9

 .6004 لاإلستمدرا 
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