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 أيشٚكٍٛٛسعى ألطفال  0611رذهٛم ت و0921ػاو " دساعرٓا َف  إتذأخ "فهٕسَظ جٕد        

نرمذو ثًشج ػًهٓا  ؛0926( إنٗ أٌ اَرٓد عُح 01-4تٍٛ انشاتؼح ٔانؼاششج )يا ذرشأح أػًاسْى 

 ".كاء نشعى اإلَغاٌفذض انز"ْٕٔ 

هفذض ننكٍ انشكم األيثم نّ ْٕ اعرؼًانّ  ا،ٔ جًاػٛ  أا يٍ انًًكٍ ذطثٛك انفذض فشدٚ        

نًُغ ؛ ثظش٘ تٍٛ األفشادانذظال الا ػهٗ يُغذ ٛفٛجة انرأكا ا تانُغثح العرؼًانّ جًاػٛ  أي   ،فشد٘ان

 .ٜخش شخضاكرغاب أ٘ إشاساخ يٍ 

 

ػهٗ ْزِ  اسعى إَغاَ  امال نّ "ٚ   ثى   (،(A4ٔسلح سعى تٛضاء  نطفماؼطٗ ٚ   طشٚمح االعرؼًال:

 ؼُاٚح ٔاَرثاِ".تاػًم يا تٕعؼك ، ٔانٕسلح

 :مػهٗ انًًرذٍ أٌ ٚغج  ، تؼذ اَرٓاء انطفم

 عى انطفم.ا( 0

 انفذض.ذاسٚخ  (2

 .شٓشيغ األغُٕاخ ان انجٛم( 0

 

 ٍٚ:ذمٛٛى انشعى إنٗ أيشيٍ أجم  ُٚظش انًًرذٍ طشٚمح دغاب انؼالياخ:

 سعى ٚذًم ذفاطٛم أكثش. ( أ

 سعى يرُاعك. ( ب

 

 " ٔفك انماػذج انرانٛح:STERN"يٍ انًًكٍ دغاب يؼذل انزكاء تٕاعطح اعرؼًال لإٌَ 

 = يؼذل انزكاء  011×  (ٙانجٛم انضيُ÷ )انجٛم انؼمهٙ 

  .انجٛم انضيُٙ = ػذد األشٓش

 

ال ٚظهخ ٔ عُح، 02-4جٛم  يٍ فمظ ًؼذل انزكاء ػُذ األطفالت ْزا انفذض نهرُثؤ ػذ  أ       

 .عُح 02نألجٛال فٕق 

  ٌ كثش ػهٗ أٓا لادسج ٔأَ   ،تشاص لذساذٓاتئ ذٓرى   (02-4)يا تٍٛ  األجٛال ذؼطٙ فهٕسَظ ذفغٛشاذٓا أ

نأليش دٌٔ إػطاء أًْٛح يٍ شعى تغٛظ تذمٕو  نزاففٙ يًٓح انشعى ال ذغرطٛغ ػكظ لذساذٓا ، انُمذ

طشاتاخ َفغٛح أ اض  ٔجٕد ٚؼطٙ انشعى ػُذْا إشاساخ إنٗ  ٔنكٍ يٍ انًًكٍ أٌ، َفغٛح كذفاػٛح

 .يشضٛح
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 ذهخٛض َرائج دساعح فهٕسَظ جٕدإَف:

 

تٍٛ ذطٕس سعى انطفم ٔتٍٛ انرطٕس انؼمهٙ  إٚجاتٙطشد٘ ذٕجذ ػاللح ٔذُاعة  (0

 ػُذِ. 

2)   ً )ٚشعى يا ٚؼشف  ُٚغخ فمظ األجضاء انرٙ ٚؼشفٓا ا،ُ  ؼٛ  ي   اػُذيا ُٚغخ انطفم سع

َظشٚح  LUQUETٔرنك درٗ جٛم يؼٍٛ. )ْزا دغة سأ٘  (ٔنٛظ يا ٚشٖ

 .انرفكٛش انذمٛمٙ(

ً  ٚطهة يُّ  دٍٛ اأٌ ٚشعى إَغاَ   عُٕاخ 01ًٚٛم انطفم درٗ جٛم  (0 ا أٌ ٚشعى سع

 . ادش   

4)   ٕ س سعى اإلَغاٌ ػُذ األطفال ْٕ ذطٕس ثاتد ػُذ جًٛغ األطفال انًُرًٍٛ إنٗ ذط

 اٚغٛش فٙ طٛشٔسج يذذدج ذمشٚث  رنك انرطٕس  .طثماخ اجرًاػٛح ٔثمافٛح يخرهفح

 :""ROUMA انغٛكٕنٕجٙ ذغةتيشادم عد ٔفك 

 . (خشتشح)ى ذكٌٕ ػثاسج ػٍ خطٕط غٛش يرُاعثح يذأالخ نهشعٗ: ٔناألانًشدهح               

ٔادذ  رسع ٔخظ  أكثٛش يغ سجهٍٛ ٔ تشأطم "انشأط انكثٛش" سعى ٚرًث  انثاَٛح:  ًشدهحان

 .ًٚثم انشلة

 فٙ ذطٕس ٔإضافح ذفاطٛم ػٍ انًشدهح انرٙ عثمرٓا. ،اَرمانٛحيشدهح انًشدهح انثانثح: 

 .يٍ َظشج أيايٛح ى اإلَغاٌ ٚشٖذًثٛم كايم نجغانًشدهح انشاتؼح: 

 تٍٛ ذًثٛم انٕجّ ٔانشعى انجاَثٙ.  انًشدهح انخايغح: ْٔٙ يشدهح يرمذيح

 ذًثٛم جاَثٙ.انًشدهح انغادعح: 

يغ  ا،ألطغش عُ   ا و األطفال انؼادٍٕٚٛشثّٛ تشع اػمهٛ   و األطفال انًرخهفٍٕٛسع (5

 نشعى. تاانرُاعة تفٕاسق 

 
 

 


