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دراسخ ظبهزح غٍبة انطالة فً األسبثٍغ انتً تسجك االختجبراد واإلخبساد خالل انؼبو 

 انذراسً يٍ وخهخ َظز انطالة

 )انىالغ ـــ األسجبة ـــ انسهىل ـــ انُتبئح(

 سؼٍذ ثٍ يسًذ ثٍ سًٍهٍم انسههً

 ثبؽش دوزٛساٖ ثبٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  ٚلبئذ رشثٛٞ ثّذسعخ ِبٌه ثٓ أٔظ 

 اٌزبثؼخ ٌّىزت عٕٛة اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 Ssehle4@hotmail.commail: -E 

 

 : يهخص انذِّراسـخ

٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ ِؼشفخ أعجبة غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي 

عً أاٌؼبَ اٌذساعٟ ، ِٕٚبلشخ أعجبثٙب ٚاٌجؾش ػٓ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٍمؼبء ػٍٝ ٘زٖ اٌظب٘شح، ِٚٓ 

ذاسط ربثؼخ ِ  ؽبٌجبً (  ِٓ عذ281اٌٛطٛي إٌٝ إٌزبئظ رُ إعشاء اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ رزىْٛ  ِٓ )

ٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح )داخً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح(، ٚارجؼذ اٌذساعخ إٌّٙظ ٌٌإلداسح اٌؼبِخ 

ا ٌذلزٗ فٟ عّغ اٌج١بٔبد ٚإعشاء اٌزؾ١ًٍ العزخشاط إٌزبئظ  اٌّطٍٛثخ، ٚأظٙشد إٌزبئظ اٌٛطفٟ ٔظشً 

ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ فٟ  االخزجبسادأْ أُ٘ عجت ٌغ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك 

ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ػذَ ؽشص اٌطالة  ،اػزجبس اٌطالة ٘زا األعجٛع  أعجٛع ِشاعؼخ ٛ٘ ،٘زا اٌؾمً

وّب ٠شْٚ أْ ِزاوشح اٌذسٚط ب شؼٛسُ٘ ثؼذَ عذٚا٘ب، ٚأ٠ؼً  ،ػٍٝ ِشاعؼخ اٌذسٚط ِغ ِؼ١ٍُّٙ

ِٓ األعجبة اٌزٟ عبػذد ػٍٝ أ٠ًؼب ٚ٘زٖ اٌفزشح،  خالي اعزؼذاًدا ٌالخزجبساد أؽذ أعجبة اٌغ١بة 

ِب  اعزّشاس ِشىٍخ غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ

وزٌه  ٚاٌغ١بة،  ٍٝاٌطالة ػؾبعجخ ػذَ اؽزغبة دسعبد اٌّٛاظجخ، ٠ِٚزؼٍك ثبٌغبٔت اإلداسٞ، ٚ٘ٛ 

أزٙذ اٌذساعخ ثؼذد ِٓ لذ خالي ٘زٖ اٌفزشح، ٚ ظبَاالٔزثؤ١ّ٘خ  اٌطالة أ١ٌٚبء أِٛس اٌٛػٟ ٌذٜلٍخ 

اٌزؼ١ٍُ  فٟ ارخبر  ادفٟ إداس اٌّغئ١ٌِٛٓؼبٌغخ ٘زٖ اٌظب٘شح، ٚرف١ذ  اٌزٟ رغبػذ فٟاٌزٛط١بد  

 اإلعشاء إٌّبعت رغبٖ ٘زٖ اٌّشىٍخ.

 اٌطبٌت، اٌّؼٍُ، اإلداسح اٌّذسعخ ، أعشح اٌطبٌت. انكهًبد انًفتبزٍخ:
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Abstract 

The study aimed to find out the reasons for the absence of students in the 

weeks leading up to the tests and vacations during the school year, and 

discuss their causes and seek appropriate solutions to eliminate this 

phenomenon, and in order to reach the results, the study was conducted 

on a sample consisting of (182 students) from six schools of the General 

Administration of Education and Education in medina area (inside 

Medina), and the study followed the descriptive curriculum due to its 

accuracy in collecting data and conducting analysis to extract the required 

results. The results showed that the most important reason for the absence 

of students in the weeks leading up to the tests and vacations during the 

school year is to consider this week's study as a review week, which 

shows that students are not keen to review lessons with their teachers and 

also feel that studying lessons in preparation for the tests is one of the 

reasons for the absence this period, also one of the reasons that helped to 

continue the problem of absence of students in the weeks leading up to 

the tests and holidays during the academic year not counting attendance. 

Keywords: Student, teacher, school administration, student family. 
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 يمذيخ انذراسخ:

ِذاسعٕب ػٕذ لشة اإلعبصاد ٚاالخزجبساد ٟ٘  ِشىٍخ ِٓ اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رؼبٟٔ  ِٕٙب 

 اٚٔظشً  ،غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ

ٚرمٍض ِٓ األعبث١غ اٌذساع١خ اٌزٟ ؽذدرٙب  ،ٌذ٠ِّٛخ ٘زٖ اٌّشىٍخ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ ع١ش اٌذساعخ

ِٓ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاٌّف١ذ ؽغت اٌؾظض اٌّؾذدح ٌىً  خالٌٙب اٌّزؼٍُِٓ ٠زضٚد  ٌىٟ اٌزؼ١ٍُٚصاسح 

ٚاٌزٟ عززؤصش ثٗ  الةاٌؼ١ٍّخ ٌٍط ؾظ١ٍخ اٌػٍٝ ؽغبة  ع١ىْٛاٌغ١بة  ٚألْ ٘زا ؛ِبدح دساع١خ

ألْ  ٘ؤالء   ؛ٌٍمؼبء ػ١ٍٙب اٌّغبػذحاٌزٟ ٔؾبٚي إ٠غبد اٌؾٍٛي   عٍجًب، ٚ٘زا ٘ٛ أعبط اٌّشىٍخ

اٌجالد اٌطب٘شح إٌٝ سوت اٌزمذَ ٚأٞ صٍُ فٟ ٘زٖ ٖ زل١بدح ِ٘غزمجاًل  اٌطالة ُ٘ ِٓ ع١زٌْٛٛ

ٌٚزا ثذأد اإلداسح  ،ؼ١ٍُرٚإداساد لبدح ؼ١ٍّٓ ِِٚٓ  خاٌزؼ١ٍّاٌؼ١ٍّخ اٌؾظ١ٍخ ٠ضػظ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ 

 اٌٍمبءادفؾذدد أؽذ ٘زٖ  ،اٌّذاسط ٌمبدح اداٌٍمبء ػمذ ِٓ خالي ٛياٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌجؾش ػٓ اٌؾٍ

ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ  دساعخ ٚ٘ٛ اٌٍمبء األٚي ٌمبدح اٌّذاسط رمذ٠ُ أٚساق ػًّ ػٓ 

رٕبلش أٚساق اٌؼًّ اٌّزؼٍمخ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚػٍٝ أْ 

رمذَ  ػًّ دسط ٘زٖ اٌظب٘شح ثٛسلخأؽبٌٚذ ثمذسٞ اٌّزٛاػغ ثؼذ إسادح هللا أْ ٌه ٌزثٙزا اٌٍمبء، 

ب ًِ اَ اٌىٍٟ ثجٕٛد اٌجؾش اٌؼٍّٟ رّبػٍٝ ٔٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِغ ػذَ االٌزضِؤششاد فمؾ ٌٙزا األِش 

ٖ اٌٛسلخ فٟ ٘ز اوزف١ذٚإّٔب  ،ٚاعزخذاَ اٌجشاِظ اإلؽظبئ١خ اٌّزؼذدحِٓ خالي ل١بط اٌضجبد 

ٕٛػخ فٟ ٌُٚ أػذد اٌطشق اٌّزٚػ١ٕخ ٚاؽذح،  اٌزضِذ ثطش٠مخ ٚاؽذحثطش٠مخ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚ

٘زٖ اٌٛسلخ ٌزمذ٠ُ ِؤششاد فمؾ ِٓ خالي اٌّغؼ اٌٛطفٟ ٌٙزٖ فغبءد  ،اإلؽظبئ١خ اٌؼ١ٍّبد

اٌظب٘شح ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ثبعزخذاَ أداح ٚاؽذح ٌٍٛطٛي ٌٍٙذف اٌّطٍٛة ِٓ خالي االعزجبٔخ اٌزٟ 

ّٕٛسح ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ اٌؼ١ٍُ أعش٠ذ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ؽالة عذ ِذاسط ربثؼخ ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍز

ؽبٌجبً ( ثٛالغ ِذسعز١ٓ ٌىً ِشؽٍخ رُ 281ٚوبٔذ اٌؼ١ٕخ رزىْٛ  ِٓ ) ،)داخً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح(

االعزجبٔخ ػٍٝ اٌظف اٌغبدط فمؾ ثٛالغ  رُ إعشاءاٌّشؽٍخ االثزذائ١خ  ففٟ، باخز١بس٘ب ػشٛائ١ً 

ع١ّغ  اٌّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ فمذ أعش٠ذ اٌذساعخ ػٍٝٚفٟ  ،فظً ٚاؽذ ِٓ وً ِذسعخ

ثؼذ فشص ً ِذسعخ أعش٠ذ ػ١ٍٙب االعزجبٔخ، ٚاٌظفٛف اٌذساع١خ ثٛالغ فظً ٚأؽذ ِٓ و

أٚ اػزّبد اٌطالة فٟ إعبثزُٙ ػٍٝ ؽمً  ،( ٚرٌه ٌؼذَ اوزّبٌٙباعزجبٔخ 54االعزجبٔبد  رُ اعزجؼبد )

بٌجبً( ؽ 231فٟ ع١ّغ إعبثبرُٙ ٚثزٌه أطجؼ ػذد أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌفؼ١ٍخ ) االعزجبٔخٚاؽذ ِٓ ؽمٛي  

ٚثؼذ رفش٠غ إٌزبئظ ٚرؾ١ٍٍٙب رٛطٍٕب ، ِٓ ِذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ  ث١ٕٓ داخً ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح
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 ًّ ب ٌجؼغ اٌزٛط١بد  اٌزٟ أرّٕٝ أْ رؾمك اٌٙذف إٌّشٛد أٚ ػٍٝ األلً رغبػذ فٟ فُٙ اٌّشىٍخ فٙ

اٌّمً ٌٚىٓ ِٚب  ؽم١م١بً ٠غبػذ ػٍٝ إعشاء دساعبد ػ١ٍّخ أسلٝ ٚأشًّ ثئرْ هللا ٚإْ وبْ عٙذ

 ُخبرػٍٝ ٚاٌغالَ رٛف١مٟ إال ثبهلل ػ١ٍٗ رٛوٍذ ٚإ١ٌٗ أ١ٔت ٚاٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌظالح 

 .ٚعٍُ أعّؼ١ٓٚطؾجٗ  آٌٗٚػٍٝ ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا   ع١ذٔب اٌّشع١ٍٓاألٔج١بء ٚ

 

 يشكهخ.انذراسخ: 

ألعبث١غ اٌزٟ رغجك ٟ٘ ِشىٍخ أعجبة غ١بة اٌطالة فٟ ا ٘زٖ اٌذساعخاٌّشىٍخ اٌزٟ رزٕبٌٚٙب 

 ِشىٍخ ِزىشسح فٟٙ ، االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ فٟ اٌّذاسط اٌغؼٛد٠خ

ٌٍٛطٛي ألفؼً اٌؾٍٛي ٚ، أٚ اٌؾذ ِٕٙب ػ١ٍٙبٚرجؾش ػٓ ؽً ٔبعؼ  ٠غبػذ فٟ اٌمؼبء  ِٚغزّشح

 لّذ ثظ١بغخ ِشىٍخ اٌجؾش  إٌّبعجخ ٌؾً ٘زٖ اٌّشىٍخ

  

  -: ثبنتسبؤالد انتبنٍخ 

اٌزٟ رغجك األعبث١غ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ غ١بثٗ ػٓ اٌّذسعخ فٟ  اٌّزؼٍمخ ثبٌطبٌت  األعجبة ِب أُ٘  .2

 .االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ ؟

 األعجبة اٌّشرجطخ ثبٌّؼٍُ ؟ ِب أُ٘  .1

 ؟ ِب أُ٘ األعجبة اٌّشرجطخ ثئداسح اٌّذسعخ  .3

 اٌطبٌت اٌزٟ ٠ؼ١ش ِؼٙب ؟ِب أُ٘ األعجبة اٌّشرجطخ ثؤعشح   .5

 .  ِب أُ٘ األعجبة اٌّشرجطخ ثبٌّٕب٘ظ اٌذساع١خ؟4

 ِب أُ٘ األعجبة اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ اٌّذسع١خ؟ . 6

ألْ اٌّؼ١١ٕٓ ثٙزٖ  ؛االعزٕزبط ٚٚػغ اٌفشػ١بد ؽٛي ٘زٖ اٌمؼ١خ اٌّّٙخاٌٛسلخ ٚلذ ؽبٌٚذ 

، اٌّغذ فٟ ٘زٖ اٌذٌٚخ اٌفز١خشفؼخ ٚألِخ ِغزمجالً ٌٍاٌّشىٍخ ُ٘ سو١ضح اٌّغزّغ ٚاٌز٠ٓ ع١مٛدْٚ ا

ٌٙب  ، ٚا٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخاٌّشىٍخ ِٚغججبرٙب٘زٖ ّؼشفخ ػٍٝ اٌجبؽش اٌغؼٟ ٌ ٛعتزٚ٘زا ٠

ألْ  ؛ػٍٝ االٔؼجبؽ ٚاٌزم١ذ ثبٌٍٛائؼ اٌّؾذدح ٌإلعبصاد اٌّذسع١خ اٌشع١ّخاٌزٟ رغبػذ اٌطالة ٚ

ػٍٝ أدائُٙ  أصشٖ خ ٚثشىً عّبػٟ ع١ٕؼىظػذَ االٔؼجبؽ ٚاٌزم١ذ ثجذا٠خ ٚٔٙب٠خ اٌذساعخ اٌفؼ١ٍ
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  رجٛئُٙ عٛاء فٟ   ،أِٛس٘باٌزٟ ع١زٌْٛٛ ٚ ،إ١ٌُٙرغٕذ اٌزٟ  ٚاألػّبي اٌّغزمجٍٟ فٟ وبفخ اٌّٙبَ

 . ِغزمجالً  األػّبي اٌّّٙخ اٌّٛوٍخ ٌُٙغ١ش٘ب ِٓ أٚ  ل١بد٠خٌّٕبطت 

ألْ ٘ز٠ٓ  ؛ٚثبٌج١ئخ اٌّذسع١خٌألعجبة اٌغبثمخ رُ اعزجؼبد األعجبة اٌّشرجطخ ثبٌّٕٙظ ٚثبٌٕظش 

أِب رؤص١ش٘ب  ،اٌؼٕظش٠ٓ ِشرجطبْ ثبٌغ١بة ؽٛاي اٌؼبَ اٌذساعٟ  ِّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙب رؤص١ش فٟ رٌه

فٟ اٌغ١بة اٌّم١ذ ثبألعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاٌؼطً خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ سثّب رىْٛ 

ٓ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ ١ٌٚظ فٟ صِٓ ِؼ١اٌطالة  ثغ١بةٙب ٚرٌه السرجبؽ ،ٔبدسح أٚ ِؾذٚدح

 اٌّغزّش ؽٛاي اٌؼبَ. ثبٌغ١بة 

 أهذاف انذِّراسـخ:

رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ ِؼشفخ األعجبة اٌىبِٕخ رغبٖ غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك 

 ،فٟ ِشاؽٍٙب اٌضالس ثّذاسط اٌج١ٕٓ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسحاٌذساعٟ االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ 

ِٚؾبٌٚخ اٌزٛطً ٌٍؾٍٛي ٚاٌزٛط١بد ٚاٌّمزشؽبد إٌّبعجخ ٌؼالط ٘زٖ اٌظب٘شح اٌّزفش١خ فٟ 

 ِذاسعٕب أٚ اٌؾذ ِٕٙب. 

 أهًـٍَّخ انذِّراسـخ:

 رٕجغ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ خالي ا٢رٟ:  

 لٍخ اٌذساعبد اٌزٟ رؼبٌظ  ٘زٖ اٌّشىٍخ ؽغت ِؼشفزٟ ٚهللا أػٍُ. -2

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٌزٛط١بد ِٚمزشؽبد ٌّؼبٌغخ ٘زٖ اٌّشىٍخ. ؽبعخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ -1

 اعزّشاس٠خ ِشىٍخ رغ١ت اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد. -3

ارخبر اإلعشاء إٌّبعت رغبٖ ٘زٖ اٌّشىٍخ ثؼذ ِؼشفخ ِغججبرٙب ِٓ أعً اٌٛطٛي ٌٍؾً  -5 

 إٌّبعت  ِٓ خالي رٛط١بد ِٚمزشؽبد ٘زٖ اٌٛسلخ.

  زـذود انذِّراسـخ:

 ٠ّىٓ ؽظش ؽذٚد اٌذساعخ فٟ اٌزبٌٟ:

ِم١ذح فٟ دساعخ ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد  ؽذٚد اٌّٛػٛع : -2

ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ  ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح )ِذاسط داخً 

 اٌّذ٠ٕخ ثّشاؽٍٙب اٌضالس(. 
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ؽذٚد اٌؼ١ٕخ: رغشٜ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ ؽالة اٌّذاسط االثزذائ١خ  -1

 ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ داخً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.                         

ؽذٚد اٌّىبْ: رغشٜ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ  عذ ِذاسط داخً ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح رُ اخز١بس٘ب  -3

 ِشؽٍخ دساع١خ ِٓ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ. ػشٛائ١بً ثٕغجخ ِذسعز١ٓ ٌىً 

 يصطهسبد انذِّراسـخ:

ٙب  اٌزبٌٟ: ّّ  رؾزٛٞ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ػذح ِظطٍؾبد ِٓ أ٘

ٚألعٍٗ رغخش ع١ّغ اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ  ٘ٛ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، انطبنت: -2

 ٌٙب األ٘ذاف اٌّشعِٛخ( ٚاألعب١ٌت إٌّبعجخ اٌزٟ رٛطً اٌّؼٍِٛخ ثطش٠مخ ١ِغشح رزؾمك ِٓ خال

ػٓ ؽؼٓ أث٠ٛٗ ٚاٌزؾبلٗ ٌّؤصش اٌزٞ ٠غشط اٌغٍٛو١بد ِٕز أفظبي اٌطفً ا٘ٛ  انًؼهى:-1

 (7241)انهالنً,ثبٌّذسعخ.

ٟ٘ ِغّٛػخ ػ١ٍّبد )رخط١ؾ، رٕغ١ك، رٛع١ٗ( ٚظ١ف١خ رزفبػً ثئ٠غبث١خ   :انًذرسٍخ انمٍبدح -3

ػّٓ ِٕبؿ ِٕبعت داخً اٌّذسعخ ٚخبسعٙب ٚفمب ٌغ١بعخ ػبِخ رظٕؼٙب اٌذٌٚخ ثّب ٠زفك ٚأ٘ذاف 

 (4002)انتزثىتً,اٌّغزّغ ٚاٌذٌٚخ. 

ّش٠خ ٟ٘ اٌّؤعغخ األٌٚٝ اٌزٟ رؾزؼٓ اٌفشد ِٕز ٚالدرٗ ٚؽزٝ ِشاؽٍٗ اٌؼ أسزح انطبنت: -5

 اٌالؽمخ )د. ػجذ هللا ِؾّذ اٌفٛصاْ  ِمبي ثؼٕٛاْ االٔزّبء اٌٛؽٕٟ... أ٠ٓ ِغؤ١ٌٚخ األعشح؟ 

 (7241)انفىساٌ,  

 دراسبد سبثمخ.

ٌُ أعذ دساعبد عبثمخ ؽغت ِؼشفزٟ ٚهللا أػٍُ ِزؼٍمخ ثٙزٖ اٌٛسلخ ٌٚىٓ ٕ٘بن دساعبد رزٕبٚي 

اٌذساعٟ ١ٌٚظ فٟ فزشح ص١ِٕخ ِؾذدح أعجبة غ١بة اٌطالة ٚرغشثُٙ ِٓ اٌّذاسط ؽٛاي اٌؼبَ 

جش اسرجبؽ ٘زٖ اٌذساعبد ِغ ثؤعبث١غ ِؼ١ٕخ ٠ىضش ف١ٙب اٌغ١بة ِضً ِٛػٛع ٘زٖ اٌٛسلخ ٚرؼز

اٌٛسلخ اسرجبؽبً عضئ١بً ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ اٌذساعبد :  أعجبة غ١بة اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ِٛػٛع 

اٌزٟ رظذس٘ب عبِؼخ اٌٍّه ػجذ  ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ(  ) اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ أؽذ ِٛػٛػبد

 ٘ـ.2525اٌؼض٠ض اٌؼذد اٌضبٌش ٌؼبَ 

إثشا١ُ٘  فٛص٠خ –ِٕظٛس أؽّذ  –ٚلذ لبَ ثٙزٖ اٌذساعخ األعبرزح/ ِؾّٛد ػجذ اٌؾ١ٍُ ِٕغٟ 

٠ٚٙذف اٌجؾش إٌٝ رؾذ٠ذ أعجبة  ئخ رذس٠ظ ثغبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض.د١ِبؽٟ ُٚ٘ أػؼبء ١٘

ٚرمذ٠ُ اٌّمزشؽبد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ، اٌّزٛعطخ غ١بة اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ اٌّشؽٍخ
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ٚلذ ؽجمذ اٌذساعخ ػٍٝ ، اٌزال١ِز ػٓ اٌّذسعخ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رغبػذ فٟ ػالط ظب٘شح غ١بة

 ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ رُ اخز١بسُ٘ ثطش٠مخ ػشٛائ١خ ِٓ صّبْ ِذاسط ِزٛعطخ ثبٌّذ٠ٕخ 182 ػ١ٕخ ِٓ

إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌّغؾٟ ٚ اعزخذِذ  ٕٙظ اٌذساعخٚوبْ ِ إٌّٛسح أسثؼخ ٌٍج١ٕٓ ، ٚأسثؼخ ٌٍجٕبد

 .االعزجبٔخ وؤداح ٌٍجؾش 

 

 ٠ٍٟ: ٚلذ رُ اٌزٛطً إٌٟ ػذح رٛط١بد ِٚمزشؽبد ِٕٙب ِب

 يمتززبد نهًؼهى :. 2

   .اٌذلخ فٟ دسعبد اٌزؾظ١ً .إٌّبعجخ أعب١ٌت اٌزؼض٠ض .إدسان اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطالة 

  : انًذرسٍخ. يمتززبد ثشأٌ انًُبهح  1

ِٕٚبعجزٙب ٌمذساد ١ِٚٛي  رجغ١ؾ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ . اال٘زّبَ ثبٌى١ف ٚرخف١ف اٌىُ فٟ إٌّب٘ظ 

 . األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠غت أْ رزؼّٓ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ثؼغ .اٌزال١ِز

   إٌّب٘ظ ثشىً دٚسٞ ٚرغذ٠ذ اٌّٛػٛػبد ٠ٕجغٟ ِشاعؼخ . سثؾ إٌّب٘ظ ثبٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ  

  : د ثشأٌ انجٍئخ انًذرسٍخيمتززب  .3

 . رفُٙ ظشٚف اٌطالة اٌز٠ٓ ٠زغ١جْٛ ٚػالعٙب  .اال٘زّبَ ثبإلسشبد اٌطالثٟ ٚرفؼ١ً دٚسٖ

 . إٔشبء اٌّجبٟٔ إٌّبعجخ ٚا١ٌّٙؤح اٌزٛعغ فٟ . رؾغ١ٓ اٌٛعبئً اٌّغبػذح ٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

  . اٌجذٟٔ رؾغ١ٓ اٌؼاللخ ِغ اٌزال١ِز ٚرخف١ف اٌؼمبة 

  : ثشأٌ يٍىل انتاليٍذ َسى انًذرسخيمتززبد  .5

 . رٛػ١خ اٌزال١ِز ػٓ ؽش٠ك ٚعبئً اإلػالَ . اٌّمشساد االخز١بس٠خ فٟ اٌّذاسط رطج١ك ٔظبَ 

 إٌّبعجخ ١ٌّٛي اٌطالة. اٌزٛعغ فٟ األٔشطخ اٌزشف١ٙ١خ ٚ . ِٕؼ اٌغٛائض ٌٍطالة اٌّزفٛل١ٓ 

  : يمتززبد زىل ػالج األسجبة انُفسٍخ نغٍبة انتاليٍذ .4

  .االشزشان فٟ األٔظّخ اٌغّبػ١خ  .اٌزخف١ف ِٓ لٍك االِزؾبٔبد ثبعزخذاَ االخزجبساد اٌذٚس٠خ 

ػذَ  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌزال١ِز ِٓ ٔبؽ١خ ٚث١ٓ اٌزال١ِز ٚصِالئُٙ ِٓ ٔبؽ١خ صب١ٔخ ػٓ رٛص١ك 

  . اعزخذاَ اٌؼمبة اٌٍفظٟ

  : يمتززبد نؼالج األسجبة انصسٍخ نغٍبة انتاليٍذ .6

 ٔشش اٌزٛػ١خ اٌظؾ١خ داخً اٌّذاسط. اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ، رض٠ٚذ وً ِذسعخ ثّّشع ٌزمذ٠ُ 

 . اإلششاف اٌظؾٟ ػٍٝ اٌّمظف اٌّذسعٟ

  : ثبألسزح انًزتجطخ ثغٍبة انتاليٍذ يمتززبد زىل األسجبة انًتؼهمخ.1
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 . ٚاٌّذسعخ اعزّشاس االرظبي ث١ٓ اٌج١ذ . اٌّذسعخ رٛػ١خ ا٢ثبء ثؤ١ّ٘خ أزظبَ أثٕبئُٙ فٟ 

 . اٌغٛ إٌّبعت ٌٍّزاوشح فٟ اٌج١ذ ِٚشاػبح ظشٚف عٓ اٌّشا٘مخ رٛػ١خ ا٢ثبء ثؤ١ّ٘خ 

 

 ػٍُخ انذِّراسـخ:

ِٓ ؽالة ِذاسط اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ث١ٕٓ )ِذاسط  طبنجبً (731)أعش٠ذ اٌٛسلخ ػٍٝ ػ١ٕخ لٛاِٙب 

 داخً اٌّذ٠ٕخ عبءد ؽغت اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 

 يُهح انذِّراسـخ :

ٚإعشاء  ،ارجغ فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ  اٌّغؼ اٌٛطفٟ ػٓ ؽش٠ك عّغ اٌج١بٔبد ِٓ خالي االعزجبٔخ

 اٌزؾ١ًٍ العزخشاط إٌزبئظ اٌّطٍٛثخ ثبعزخذاَ إٌغت اٌّئ٠ٛخ.

 

 اإلزصبئٍخ انًستخذيخ :األسبنٍت 

األعٍٛة اإلؽظبئٟ اٌّغزخذَ ٌزؾ١ًٍ اٌذساعخ ٘ٛ إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚرٌه ٌٍٛطٛي ٌّؤششاد رذٌٕب  

ٌُ ٠زُ اٌزٛعغ فٟ اعزخذاَ أعب١ٌت أخشٜ ٔظشاً ٌؼذَ إؽبٌخ  ٌزٌه ػٍٝ أعجبة اٌّؾزٍّخ ٌٍغ١بة 

 اٌذساعخ.

 انًذارس انثبَىٌخ انًتىسطخ انًذارس انًذارس االثتذائٍخ

ػذد 

 انًذارس
 انؼذد انصف

 ػذد

 انًذارس
 انؼذد انصف

ػذد   

 انًذارس
 انؼذد انصف 

4 

 

 انسبدس

 

71 4 

 71 األول

4 

 30 األول

 72 انثبًَ 47 انثبًَ

 71 انثبنث 44 انثبنث

يدًىع 

طالة 

 االثتذائً

71 

يدًىع 

طالة 

 انًتىسط

25 

يدًىع 

طالة 

 انثبَىي

14 

 731 انًدًىع
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 :انذِّراسـخ.أداح

فٟ عّغ فمشارٙب ٌٍٛطٛي ٌألعئٍخ اٌّالئّخ ٌّغزٜٛ اٌطالة  أداح اٌجؾش ٟ٘ االعزجبٔخ ٚرُ االػزّبد

اٌؼمٍٟ ٚاٌغٕٟ ِغ ِشاػبح أْ رٛافك ع١ّغ اٌّشاؽً اٌغ١ٕخ فٟ ع١ّغ اٌّشاؽً اٌذساع١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

 .اٌؼبَ ، ٚاٌذلخ فٟ ل١بط اٌجؼذ اٌّؼشفٟ ٌٙؤالء اٌطالة رغبٖ اٌّٛػٛع اٌزٞ ٔجؾضٗ

بسح ػٓ أعئٍخ رؾزبط اإلعبثخ ػ١ٍٙب ثبإلشبسح فٟ أسثؼخ فمشح(  ٟٚ٘ ػج 26ٚلذ رؼّٕذ االعزجبٔخ )

 ؽمٛي وبٌزبٌٟ:

 يىافك إنى زذ كجٍز. -2  

      يىافك إنى زذ يتىسط. -1  

 غٍز يتأكذ. -3  

 غٍز يىافك. -5  

 

ٚلذ لغّذ أعئٍخ االعزجبٔخ إٌٝ أسثؼخ ِؾبٚس رزؼٍك ثبٌطبٌت ٚاٌّؼٍُ ٚإداسح اٌّذسعخ ٚأعشح 

ِؾٛس أسثؼخ أعئٍخ رؾزبط إٌٝ إعبثخ ِٓ لجً ع١ّغ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٚوبٔذ اٌطبٌت ؽ١ش ٠شًّ وً 

 ( ؽبٌجبً وبٌزبٌٟ:231األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثىً ِؾٛس ٚاإلعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً أفشاد اٌؼ١ٕخ ٚػذدُ٘ )
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 انًسىر األول و

 انًتؼهمخ ثبنطبنت األسجبة

أوافك 

إنى زذ 

 كجٍز

أوافك 

إنى زذ 

 يتىسط

غٍـز 

 يتأكـذ

 

 ال أوافك

 نًذاكزح انذروس استؼذاًدا نالختجبراد. -7

 

17 31 72 42 

 زت تمهٍذ انطالة اَخزٌٍ فً غٍبثهى. -4

 

44 30 41 25 

 االتفبق يغ ثؼض انطالة ػهى انغٍبة. -3

 

 

31 41 75 24 

ػذو انزغجخ فً انذراسخ فً األسبثٍغ  -2

 انتً تسجك االختجبراد وانؼطم.

 

35 31 75 23 
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 انًسىر انثبًَ و

 انًتؼهمخ ثبنًؼهى األسجبة

أوافك 

إنى زذ 

 كجٍز

أوافك 

إنى زذ 

 يتىسط

غٍـز 

 يتأكـذ

 

 ال أوافك

 ػذو شزذ انذروس. -2

 

35 31 41 31 

 ػذو دخىل ثؼض انًؼهًٍٍ نهسصص. -1

 

20 37 45 31 

انتهًٍر نهطالة ػهى انغٍبة يٍ لجم  -1

 ثؼض انًؼهًٍٍ

 

23 31 34 41 

 أسجىع يزاخؼخألَه  -1

 

12 33 47 71 
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 انًسىر انثبنث  و

 األسجبة انًتؼهمخ ثإدارح انًذرسخ

أوافك 

إنى 

زذ 

 كجٍز

أوافك 

إنى زذ 

يتىس

 ط

غٍـز 

 يتأكـذ

 

 ال أوافك

انتهًٍر نهطالة ػهى انغٍبة يٍ لجم  -5

 إدارح انًذرسخ

 

45 32 30 22 

ػذو زسى درخبد انًىاظجخ ػهى  -70

 انطبنت انغبئت

 

21 33 42 44 

ػذو تسدٍم غٍبة انطالة انٍىيً فً  -77

 كشف انغٍبة

 

22 45 41 41 

ػذو يسبءنخ انطبنت ػٍ سجت غٍبثه  -74

 ثؼذ انؼىدح نهًذرسخ

 

22 31 42 44 
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 انًسىر انزاثغ و

 األسجبة انًتؼهمخ ثأسزح انطبنت

 أوافك

إنى زذ 

 كجٍز

 أوافك

إنى زذ 

 يتىسط

 

غٍـز 

 يتأكـذ

 

ال 

 أوافك

األسزح فً غٍبة انطبنت ػٍ رغجخ  -73

 خانًذرس

 

27 42 41 32 

انسفز يغ األسزح خالل األسجىع انذي  -72

 ٌسجك إخبسح انؼٍذ

 

12 31 74 43 

ػذو يسبءنخ ونً األيز ػٍ أسجبة  -72

 غٍبة أثُه

 

22 75 42 35 

تؼتمذ أسزح انطبنت أٌ هذا األسجىع ال  -71

 ٌىخذ ثه دراسخ

 

12 41 40 41 
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 صذق األداح:

ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ا١ٌّذاْ ِٚىٛٔبرٙب ػٍٝ ثؼغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚثؼغ اٌّششف١ االعزجبٔخرُ ػشع 

ٚرُ إػبفخ ثؼغ اٌؼٕبطش ٚؽزف  ،ٚلذ رّذ اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ثؼذ األخز ثآسائُٙ ،اٌزشثٛٞ

إٌٙبئ١خ ٌزىْٛ  األخشٜ اٌزٟ ٔبٌذ ٔظ١جبً ألً ِٓ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ؽزٝ خشعذ االعزجبٔخ ثظٛسرٙب

 .عب٘ضح ٌزطج١مٙب

 تسهٍم انُتبئح :

ٌٍٚٛطٛي ٌٍٕزبئظ اٌّزٛخبح ِٓ اٌذساعخ رُ رفش٠غ االعزجبٔخ  ٌّؼشفخ آساء اٌطالة ؽٛي ظب٘شح  

غ١بثُٙ فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ  ٚثٕبء ػٍٝ أسائُٙ رُ 

 عبثخ ػٍٝ اعزخذاَ أعٍٛة إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌّؼشفخ اٌّؼ١بس اٌؾم١مٟ ٌشدح فؼً أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٕذ اإل

وً عؤاي ِٓ أعئٍخ االعزجبٔخ، ٚف١ّب ٠ٍٟ رؾ١ًٍ رٍه إٌزبئظ ِٕٚبلشزٙب ؽغت اٌّؤششاد اٌزٟ 

  ظٙشد ٌٕب ِٓ إعبثبد اٌطالة ٌىً ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس االعزجبٔخ:
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 أوالً تسهٍم َتٍدخ انًسىر األول )األسجبة انًتؼهمخ ثبنطبنت(:

   

 

 

 

 

 

 

 

 انًسىر األول و

انًتؼهمخ األسجبة 

 ثبنطبنت

 تكزار

 يىافك

 إنى

زذ 

 كجٍز

 

 انُسجخ

 تكزار 

 يىافك

 

 انُسجخ 

 تكزار

 غٍز

 يتأكذ

 

 انُسجخ

 تكزار

 غٍز  

 يىافك

 

 انُسجخ

نًذاكزح انذروس  -7

استؼذاًدا 

 نالختجبراد.

17 

 

 

22.2

4٪ 

31 41.13٪ 72 70.47٪ 42 71.27٪ 

زت تمهٍذ  -4

انطالة اَخزٌٍ 

 فً غٍبثهى.

44 71٪ 30 47.15٪ 41 71.51٪ 25 23٪ 

االتفبق يغ  -3

ثؼض انطالة 

 ػهى انغٍبة.

31 41.1٪ 41 40.23٪ 75 73.11٪ 24 31.5٪ 

انزغجخ فً  ػذو -2

انذراسخ فً 

األسبثٍغ انتً 

 تسجك انؼطم

 االختجبراد

35 41.1

٪ 

31 41٪ 75 73.11٪ 23 37٪ 
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ٔغذ أْ األعجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌطبٌت  عبءد  إعبثبد اٌطالة ػ١ٍٙب ِشرجخ ؽغت ؽظٌٛٙب ػٍٝ 

 يزتجخ كبنتبنً:أػٍٝ ٔغجخ ِٓ إعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ  فٟ اٌؾم١ٍٓ األ١ٌٚٓ 

ِٓ  انسمم األول٘زا اٌغؤاي ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ فٟ  . ؽظًنالختجبرادنًذاكزح انذروس استؼذاًدا   

٪ ٚفٟ 55.41ؽبٌجبً ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ( )ِٛافك إٌٝ ؽذ وج١ش(  ثٕغجخ  62اٌّؾٛس ٚلذ أعبة ػ١ٍٗ )

ؽبٌجبً( ِٓ أفشاد 25٪ )ٚاٌّزشدد٠ٓ فٟ اإلعبثخ وبٔٛا )21.42)غ١ش ِٛافك( ثٕغجخ  انسمم انزاثغ

ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذساعخ  2 ٪11.13ؽبٌجبً( ثٕغجخ 15ٚاٌّٛافم١ٓ وبٔٛا ) ٪22.12اٌؼ١ٕخ ثٕغجخ 

 جك االخزجبساد ٚاالعبصاد  ١ّ٠ً إ١ٌٙب اٌطالة ٌٚىٓ ثٕغجخ ألً ِٓ عبثمزٙبفٟ األعبث١غ اٌزٟ رغ

ال ٠ٛافك ِؼظُ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اػزجبس٘ب عججبً فٟ غ١بثُٙ ٚرٌه  انسججٍٍ انثبنث وانزاثغأِب 

 ٌؾظٌٛٙب ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ فٟ اٌؾمً األخ١ش )غ١ش ِٛافك(ِشرجخ وبٌزبٌٟ:

٪ ِٚٛافك 53ٚوبٔذ ٔغجخ ػذَ االعزغبثخ ٌٙزا اٌغؤاي  . زت تمهٍذ انطالة اَخزٌٍ فً غٍبثهى

 ٪12.82٪ ِٚٛافك ثٕغجخ 26إٌٝ ؽذ وج١ش وبٔذ ثٕغجخ 

االرفبق ِغ ثؼغ اٌطالة ػٍٝ اٌغ١بة . ٚأِب ٔغجخ ػذَ االعزغبثخ ٌٙزا اٌغؤاي )غ١ش ِٛافك( 

 ٪12.53٪ ِٚٛافك ثٕغجخ 11.1٪ ِٚٛافك إٌٝ ؽذ وج١ش وبٔذ ثٕغجخ 31.2وبٔذ

٠زج١ٓ أْ ؽغخ اٌطالة فٟ اٌغ١بة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٟ٘ ِزاوشح ِٚٓ ٕ٘ب    

ٚ٘زا ٠ؼٛد أِب ٌظؼٛثخ  ،ٚ٘ٛ عجت ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ ٌٍغ١بة ،اٌذسٚط اعزؼذاًدا ٌالخزجبساد

أٚ إلّ٘بي اٌطبٌت ٌذسٚعٗ ٚػذَ  ،األعئٍخ ِّب ٠ؾذس س٘جخ ٌذٜ اٌطالة ِٓ االخزجبساد

اٌغ١بة ػٓ اٌّذسعخ فٟ  ف١فؼًِشاعؼزٙب أٚي ثؤٚي ِّب ٠ؤدٞ ػٍٝ ػذَ اعزؼذادٖ ٌالخزجبس 

األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٕٚ٘ب ٠ؤرٟ دٚس األعشح ٌّزبثؼخ اٌطبٌت اٌّغزّشح خالي اٌؼبَ 

زّشح ٌطالثٗ ِٚزبثؼخ رم٠ُّٛٙ  اٌذساعٟ فٟ رؾظ١ٍٗ اٌؼٍّٟ  ٚوزٌه دٚس اٌّؼٍُ  فٟ اٌّشاعؼخ اٌّغ

ٚدٚس إداسح اٌّذسعخ فٟ ثش اٌزٛػ١خ ٚإٌظؼ ٌٍطالة ػٍٝ  ،ػٓ ؽش٠ك اٌزشغ١ت ثبٌّؾفضاد

أ١ّ٘خ ِشاعؼخ اٌذسٚط أٚالً ثؤٚي ِٓ خالي اإلراػخ اٌّذسع١خ أٚ إٌذٚاد ٚاٌّؾبػشاد فٟ 

 ؽظض إٌشبؽ.  
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 ثبنًؼهى(:ثبٍَبً تسهٍم َتٍدخ انًسىر انثبًَ )األسجبة انًتؼهمخ 

 

 

 

 و

انًسىر 

 انثبًَ

األسجبة  

انًتؼهمخ 

 ثبنًؼهى

 تكزار

 يىافك

 إنى

زذ 

 كجٍز

 

 انُسجخ

 تكزار

 يىافك

 

 انُسجخ

 تكزار

 غٍز يتأكذ

 

 انُسجخ

 تكزار

غٍز 

 يىافك

 

 انُسجخ

2- 
ػذو شزذ 

 انذروس.
35 41.2٪ 31 41٪ 41 71.5٪ 31 41٪ 

1- 

ػذو دخىل 

ثؼض 

انًؼهًٍٍ 

 نهسصص.

20 45٪ 37 44.1٪ 45 47٪ 31 41٪ 

1- 

انتهًٍر 

نهطالة ػهى 

انغٍبة يٍ 

لجم ثؼض 

 انًؼهًٍٍ .

23 37٪ 31 41٪ 34 43٪ 41 71.5٪ 

1- 
ألَه أسجىع 

 يزاخؼخ
12 21.2٪ 33 42٪ 47 72٪ 71 73٪ 
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ٔغذ أْ األعجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼٍُ  عبءد  إعبثبد اٌطالة ػ١ٍٙب ِشرجخ ؽغت ؽظٌٛٙب ػٍٝ أػٍٝ 

 اٌؼ١ٕخ  فٟ اٌؾم١ٍٓ األ١ٌٚٓ ِشرجخ وبٌزبٌٟ:ٔغجخ ِٓ إعبثبد أفشاد 

ؽظً ٘زا اٌغؤاي ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ ِٛافمخ فٟ ٘زا اٌّؾٛس ؽغت اٌغذٚي   2ألَه أسجىع يزاخؼخ

٪ ٚأ٠ؼبً ػٍٝ ألً ٔغجخ فٟ اٌؾمً اٌشاثغ )غ١ش 51.5ؽبٌجبً ( ثٕغجخ 64ٚافك ػ١ٍٗ إٌٝ ؽذ وج١ش )

 ٪ 23ؽبٌجبً( ثٕغجخ  28ِٛافك(وبٔذ ػذَ االعزغبثخ ٌٙزا اٌغجت ِٓ لجً )

٪ ٌُٚ 32ؽبٌجبً( ثٕغجخ  53ٚافك ػ١ٍٗ ) انتهًٍر نهطالة ػهى انغٍبة يٍ لجم ثؼض انًؼهًٍٍ

 ٪13ؽبٌجبً( ثٕغجخ  31٪ ٚغ١ش اٌّزؤوذ٠ٓ وبٔٛا)28.2ؽبٌجبً( ثٕغجخ  ٠16ٛافك ػ١ٍٗ )

 31٪ ٌُٚ ٠ٛافك ػ١ٍٗ )12ؽبٌجبً( ثٕغجخ  52. ٚافك ػ١ٍٗ )ػذو دخىل ثؼض انًؼهًٍٍ نهسصص

 ٪12ؽبٌجبً( ثٕغجخ  12٪ ٚغ١ش اٌّزؤوذ٠ٓ وبٔٛا)11ؽبٌجبً( ثٕغجخ 

ؽبٌجبً( ثٕغجخ  36٪ ٌُٚ ٠ٛافك ػ١ٍٗ )18.5ؽبٌجبً( ثٕغجخ  32. ٚافك ػ١ٍٗ )ػذو شزذ انذروس

 ٪28.2ؽبٌجبً( ثٕغجخ  16٪ ٚغ١ش اٌّزؤوذ٠ٓ وبٔٛا)16

خزجبساد ٚاإلعبصاد خالي ِٚٓ ٘زا ٠زج١ٓ أْ أُ٘ عجت ٌغ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك اال

اٌؼبَ اٌذساعٟ فٟ ٘زا اٌؾمً ٟ٘ اػزجبس اٌطالة ٘زا األعجٛع  أعجٛع ِشاعؼخ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ 

ػذَ ؽشص اٌطالة ػٍٝ ِشاعؼخ اٌذسٚط ِغ ِؼ١ٍُّٙ ٚأ٠ؼب شؼٛسُ٘ ثؼذَ عذٚا٘ب ثٕبًء ػٍٝ 

 2ِب رذي ػ١ٍٗ ِؤششاد اٌؼ١ٕخ
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 )األسجبة انًتؼهمخ ثإدارح انًذرسخ(:ثبنثبً تسهٍم َتٍدخ انًسىر انثبنث 

 و

 انًسىر انثبنث

األسجبة  

انًتؼهمخ ثإدارح 

 انًذرسخ

 تكزار

 يىافك

 إنى

زذ 

 كجٍز

 

 انُسجخ

 تكزار

 يىافك

 

 انُسجخ

 تكزار

غٍز 

 يتأكذ

 

 انُسجخ

 تكزار

غٍز 

 يىافك

 

 انُسجخ

5- 

انتهًٍر نهطالة 

ػهى انغٍبة يٍ 

لجم إدارح 

 0انًذرسخ

45 47٪ 32 42.1٪ 30 47.1٪ 22 34٪ 

70- 

ػذو زسى 

درخبد 

انًىاظجخ ػهى 

 0انطبنت انغبئت

21 24٪ 33 42٪ 42 71.2٪ 44 71٪ 

77- 

ػذو تسدٍم 

غٍبة انطالة 

انٍىيً فً 

 0كشف انغٍبة

22 35٪ 45 47٪ 41 75.1٪ 41 75.1٪ 

74- 

ػذو يسبءنخ 

انطبنت ػٍ 

سجت غٍبثه ثؼذ 

 انؼىدح نهًذرسخ

22 35٪ 31 41٪ 42 71.4٪ 44 71٪ 
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ٔغذ أْ األعجبة اٌّزؼٍمخ ثئداسح اٌّذسعخ  عبءد  إعبثبد اٌطالة ػ١ٍٙب ِشرجخ ؽغت ؽظٌٛٙب 

 ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ ِٓ إعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ  فٟ اٌؾم١ٍٓ األ١ٌٚٓ ِشرجخ وبٌزبٌٟ:

ؽظً ٘زا اٌغؤاي ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ ِٛافمخ فٟ  2ػذو زسى درخبد انًىاظجخ ػهى انطبنت انغبئت  

 ٪26ٚأ٠ؼبً ػٍٝ ألً ٔغجخ فٟ اٌؾمً اٌشاثغ)غ١ش ِٛافك( ثٕغجخ٪ 51اٌّؾٛس ثٕغجخ

. ؽً فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ فٟ ِٛافمخ ػذو يسبءنخ انطبنت ػٍ سجت غٍبثه ثؼذ انؼىدح نهًذرسخ

٪ 32ٚوبٔذ ٔغجزٗ  االعزجبٔخ( فٟ 22أفشاد اٌؼ١ٕخ ٚ٘ٛ لش٠ت فٟ ٔغجزٗ ِٓ اٌؼٕظش سلُ )

 ٪26)غ١ش ِٛافك( ثٕغجخ االعزجبٔخٚرغبٜٚ فٟ اٌؾمً اٌشاثغ  ِغ اٌغؤاي اٌؼبشش فٟ 

٪ ٠32ٛافك ػ١ٍٗ اٌطالة ٌٚىٓ ثٕغجخ 2ػذو تسدٍم غٍبة انطالة انٍىيً فً كشف انغٍبة 

 .ِزغب٠ٚبً ِغ اٌغؤاي اٌؾبدٞ ػشش ِٓ االعزجبٔخ

ال ٠ٛافك ِؼظُ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اػزجبسٖ 2رسخانتهًٍر نهطالة ػهى انغٍبة يٍ لجم إدارح انًذ

٪ 31عججبً فٟ غ١بثُٙ ٚرٌه ٌؾظٌٛٗ ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ فٟ اٌؾمً األخ١ش )غ١ش ِٛافك( ٔغجزٗ 

٪ ٚغ١ش اٌّزؤوذ٠ٓ ِٓ اػزجبسٖ عججبً أٚ اٌّزشدد٠ٓ  12ٚاٌّٛافم١ٓ ػٍٝ اػزجبسٖ عججبً وبٔٛا ثٕغجخ 

بة اٌزال١ِز ػٓ اٌّذسعخ خالي األعبث١غ اٌزٟ رغجك ٪ ٌزا ال ٠ؼزجش عججبً فٟ غ21.8١وبٔٛا ثٕغجخ 

 .االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ

ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؼؼ أْ أُ٘ اٌّؤششاد اٌّزؼٍمخ ثئداسح اٌّذسعخ ٟ٘ ِشرجخ ؽغت األ١ّ٘خ ثٕبًء ػٍٝ 

 ِؤشش اٌؼ١ٕخ ٟ٘ : 

ٓ عجت غ١بثٗ ثؼذ . ػذَ ِغؤٌخ اٌطبٌت ػ1 2. ػذَ ؽغُ دسعبد اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌطبٌت اٌغبئت2

 2. ػذَ رغغ١ً غ١بة اٌطالة ا١ٌِٟٛ فٟ وشف اٌغ١بة3اٌؼٛدح ٌٍّذسعخ. 

ٚ٘زٖ األعجبة عبػذد ػٍٝ اعزّشاس ِشىٍخ غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد 

 ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ .      
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 ح انطبنت(:راثؼبً تسهٍم َتٍدخ انًسىر انزاثغ )األسجبة انًتؼهمخ ثأسز

 و

 انًسىر انزاثغ

األسئهخ 

انًتؼهمخ ثأسزح 

 انطبنت

 تكزار

 إنى يىافك

 زذ كجٍز

 

 انُسجخ

 تكزار

 يىافك

 

 انُسجخ

 تكزار

غٍز 

 يتأكذ

 

 انُسجخ

 تكزار

غٍز 

 يىافك

 

 انُسجخ

73- 

رغجخ األسزح 

فً غٍبة 

نت ػٍ انطب

 0انًذرسخ

27 31٪ 42 71.2٪ 41 75.1٪ 32 42.2٪ 

72- 

انسفز يغ 

ل خالاألسزح 

األسجىع انذي 

ٌسجك إخبسح 

 انؼٍذ

12 21٪ 31 41٪ 74 1.1٪ 43 71.1٪ 

72- 

خ ػذو يسبءن

ونً األيز ػٍ 

أسجبة غٍبة 

 0أثُه

22 20٪ 75 73.1٪ 42 71.2٪ 35 41٪ 

71- 

تؼتمذ أسزح 

انطبنت أٌ هذا 

 األسجىع ال

ٌىخذ ثه 

 0دراسخ

 

12 21٪ 41 75.1٪ 40 72.2٪ 41 71.5٪ 
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اٌّزؼٍمخ ثؤعشح اٌطبٌت عبءد ع١ّغ  إعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػ١ٍٙب  ثٕغجخ أػٍٝ فٟ  ٔغذ أْ األعجبة 

اٌؾمً األٚي )ِٛافك إٌٝ ؽذ وج١ش( ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أٔٙب ع١ّؼٙب أعجبة رغبػذ ػٍٝ غ١بة اٌزال١ِز 

خالي األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد 

 شرجخ ؽغت أػٍٝ ٔغجخ وبٌزبٌٟ:اٌؼ١ٕخ ٟٚ٘ ِ

 انسفز يغ األسزح خالل األسجىع انذي ٌسجك إخبسح انؼٍذ.

٪ ٚأ٠ؼبً ػٍٝ ألً ٔغجخ فٟ 64ؽظً ٘زا اٌغؤاي ػٍٝ أػٍٝ ٔغجخ ِٛافمخ فٟ اٌّؾٛس ثٕغجخ 

 ٪26.1اٌؾمً اٌشاثغ)غ١ش ِٛافك( ثٕغجخ

 

جخ اٌضب١ٔخ فٟ ِٛافمخ أفشاد ؽً فٟ اٌّشر0تؼتمذ أسزح انطبنت أٌ هذا األسجىع ال ٌىخذ ثه دراسخ

٪ 56ٚوبٔذ ٔغجزٗ  االعزجبٔخفٟ  25اٌؼ١ٕخ إٌٝ ؽذ وج١ش ٚ٘ٛ لش٠ت فٟ ٔغجزٗ ِٓ اٌؼٕظش سلُ 

)غ١ش ِٛافك(  االعزجبٔخٚوبْ صبٟٔ ألً ٔغجخ فٟ اٌؾمً اٌشاثغ  ثؼذ اٌغؤاي اٌشاثغ ػشش فٟ 

 ٪ 28.2ثٕغجخ

 

٪  52ٗ أفشاد اٌؼ١ٕخ إٌٝ ؽذ وج١ش ثٕغجخ ٠ٛافك ػ2١ٍػذو يسبءنخ ونً األيز ػٍ أسجبة غٍبة أثُه 

 ٪18ٚال ٠ٛافمْٛ ػ١ٍٗ ثٕغجخ 

 

٪  ٠31ٛافك ػ١ٍٗ أفشاد اٌؼ١ٕخ إٌٝ ؽذ وج١ش ثٕغجخ 0رغجخ األسزح فً غٍبة انطبنت ػٍ انًذرسخ

 ٪14.4ٚال ٠ٛافمْٛ ػ١ٍٗ ثٕغجخ 

 

بث١خ عبػذد فٟ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ ع١ّغ األعجبة اٌّزؼٍمخ ثؤعشح اٌطبٌت اٌٛاسدح فٟ االعزجبٔخ إ٠غ

اعزّشاس ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ 

 .اٌذساعٟ
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  َتبئح انذراسخ:

أْ ؽغخ اٌطالة فٟ اٌغ١بة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٟ٘ ِزاوشح اٌذسٚط  .2

أِب ٌظؼٛثخ األعئٍخ اعزؼذاًدا ٌالخزجبساد ٚ٘ٛ عجت ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ ٌٍغ١بة ٚ٘زا ٠ؼٛد 

ِّب ٠ؾذس س٘جخ ٌذٜ اٌطالة ِٓ االخزجبساد أٚ إلّ٘بي اٌطبٌت ٌذسٚعٗ ٚػذَ ِشاعؼزٙب 

أٚي ثؤٚي ِّب ٠ؤدٞ ػٍٝ ػذَ اعزؼذادٖ ٌالخزجبس عٜٛ فٟ اٌغ١بة ػٓ اٌّذسعخ فٟ 

 األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد

اإلعبصاد خالي اٌؼبَ أْ أُ٘ عجت ٌغ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚ .1

اٌذساعٟ فٟ ٘زا اٌؾمً ٟ٘ اػزجبس اٌطالة ٘زا األعجٛع  أعجٛع ِشاعؼخ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ 

ػذَ ؽشص اٌطالة ػٍٝ ِشاعؼخ اٌذسٚط ِغ ِؼ١ٍُّٙ ٚأ٠ؼب شؼٛسُ٘ ثؼذَ عذٚا٘ب 

 2ثٕبًء ػٍٝ ِب رذي ػ١ٍٗ ِؤششاد اٌؼ١ٕخ

فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك ِٓ األعجبة اٌزٟ  عبػذد ػٍٝ اعزّشاس ِشىٍخ غ١بة اٌطالة  .3

االخزجبساد ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ  ٚاٌزٟ رخض اإلداسح اٌّذسع١خ   ٠ؼٛد اٌٝ 

ٚثبٌزبٌٟ ؽغُ دسعبد اٌّٛاظجخ 2ػذَ رغغ١ً غ١بة اٌطالة ا١ٌِٟٛ فٟ وشف اٌغ١بة

 ٌخ اٌطبٌت ػٓ عجت غ١بثٗ ثؼذ اٌؼٛدح ٌٍّذسعخ.  بءػٍٝ اٌطبٌت اٌغبئت، ٚػذَ ِغ

اٌزٟ عبػذد ػٍٝ  رفبلُ اٌّشىٍخ رٍه اٌّزؼٍمخ ثؤعشح اٌطبٌت  اٌزٟ ال رشٜ ألعجبة آِ  .5

 عبصاد.إلعذٜٚ أزظبَ اٌطبٌت  خالي أ٠بَ  األعبث١غ اٌزٟ رغجك  االخزجبساد ٚا
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 تىصٍبد انذِّراسـخ:

ٔؼشع ٕ٘ب ثؼغ  ٌّب رٛطٍٕب إ١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ فٟ ػٛء ِؼط١بد ِؤششاد اٌذساعخ أظشً 

شٜ ٚؽغت ػٍّٟ أٔٙب ِّىٓ أْ رغبػذ فٟ ػالط ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ ٠  اٌزٛط١بد اٌزٟ 

أٚ رؾذ ِٕٙب ٟٚ٘ رٛط١بد ِزؼٍمخ  ،األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد ٚاٌؼطً خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ

 ،ثبٌطبٌت ٟٚ٘ األعجبة اٌّزؼٍمخ االعزجبٔخثىً ِؾٛس ِٓ اٌّؾبٚس األسثؼخ اٌزٟ رطشلٕب إ١ٌٙب فٟ 

 يزتجخ كبنتبنً:ٟٚ٘  ،ثؤعشح اٌطبٌتٚ ،ٚثئداسح اٌّذسعخ ،ٚثبٌّؼٍُ

 انتىصٍبد نألسجبة انًتؼهمخ ثًسىر انطبنت:

ٚال ٠زشوٙب رزشاوُ ػ١ٍٗ إٌٝ لشة  ،رٛطٟ اٌذساعخ ثّشاعؼخ ٚاعززوبس اٌطبٌت ٌذسٚعٗ أٚالً ثؤٚي

ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ اٌّغزّش ِغ اٌج١ذ  ،ِٓ اٌذساعخ اٌفؼ١ٍخ ثؾغخ ِزاوشرٙبب االخزجبساد ١ٌمزطغ صًِٕ 

 ٚاٌّذسعخ فٟ ٘زٖ إٌبؽ١خ.

رٛطٟ اٌذساعخ ثزشغ١ت اٌطبٌت ثبٌذساعخ ٚاٌؾؼٛس خالي ٘زٖ األعبث١غ ػٓ ؽش٠ك اٌزؼض٠ض 

 اٌّؼٕٛٞ ٚاٌّبدٞ ٌٍطبٌت ِٓ خالي رفؼ١ً ثؼغ اٌّغبثمبد اٌضمبف١خ ٚدػّٙب ثبٌغٛائض اٌؼ١ٕ١خ.

ٌٍطالة ثؤ١ّ٘خ االٔؼجبؽ ٚاٌؾؼٛس إٌٝ أخش ٠َٛ رٛطٟ اٌذساعخ ثجش اإلسشبداد اٌزٛػ٠ٛخ 

 دساعٟ.

 انتىصٍبد نألسجبة انًتؼهمخ ثًسىر انًؼهى:

        رٛطٟ اٌذساعخ ثششػ دسٚط عذ٠ذح ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ خالي اٌفزشح اٌزٟ رغجك االخزجبساد 

 ٚاإلعبصاد ٚأْ ٠ىْٛ رٌه فٟ خطخ رٛص٠غ إٌّٙظ ٌىً ِبدح ٚػذَ رؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ؽظخ ِشاعؼخ.

رٛطٟ اٌذساعخ ثؾؼٛس اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍؾظض اٌذساع١خ خالي ٘زٖ اٌفزشح ؽزٝ ٚإْ وبْ اٌؾؼٛس 

 ل١ٍالً ٚػذَ إػبدح ششػ اٌذسٚط اٌغذ٠ذح ٌٍطالة اٌغبئج١ٓ ثؼذ اٌؼٛدح .

رٛطٟ اٌذساعخ اٌّؼ١ٍّٓ ثؼًّ اخزجبس رم٠ّٟٛ رؾش٠شٞ أٚ شفٛٞ عش٠غ ٌٍطالة  ثؼذ اٌؼٛدح ِٓ 

ششؽٙب خالي األعجٛع اٌزٞ ٠غجك إعبصح األػ١بد أٚ إعبصح اإلعبصاد ؽٛي اٌذسٚط اٌزٟ رُ 

 ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٟ، ٚرؾغت ِٓ ػالِبد اٌّشبسوخ.
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رٛطٟ اٌذساعخ اٌّؼ١ٍّٓ ثزشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌؾؼٛس ِٓ خالي رٕج١ُٙٙ ػٍٝ أ١ّ٘خ االٌزضاَ 

ِٓ خالي إٌظؼ ٌألعبث١غ اٌفؼ١ٍخ ٌٍذساعخ  ؼ١ٍُ ثبألٔظّخ ٚاٌّٛاػ١ذ اٌّؾذدح ِٓ لجً ٚصاسح اٌز

 ٚاإلسشبد ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّششذ اٌطالثٟ.

 

 انتىصٍبد نألسجبة انًتؼهمخ ثًسىر إدارح انًذرسخ:

رٛطٟ اٌذساعخ إداسح اٌّذسعخ ثزطج١ك الئؾخ اٌغٍٛن ٚاٌّٛاظجخ رطج١مبً فؼ١ٍبً ػٍٝ اٌطالة 

 اٌغبئج١ٓ ٚإشؼبس ٌٟٚ األِش ثزٌه  .

رٛطٟ اٌذساعخ ثغذ٠خ إداسح اٌّذسعخ ثّغؤٌخ اٌطالة ػٓ غ١بثُٙ ػٕذ ػٛدرُٙ ٌٍّذسعخ ٚإػالُِٙ 

ثّمذاس اٌؾغُ ِٓ دسعبد اٌّٛاظجخ ٚوزٌه ِٓ دسعبد اٌغٍٛن الػزجبسٖ عٍٛوبً ِخبٌفبً ألٔظّخ 

 .أِٛسُ٘ ثؼذَ اٌغ١بةػ١ٍُٙ ٚػٍٝ أ١ٌٚبء اٌالصَ اٌزؼٙذ اٌّذسعخ ٚأخز 

ذسعخ ثؼًّ عغً ٌٍغ١بة خالي ٘زٖ اٌفزشح ٠شزًّ ػٍٝ رؼٙذاد ػٍٝ رٛطٟ اٌذساعخ إداسح اٌّ

 اٌطبٌت ٌٟٚٚ أِشٖ ٚالئؾخ اٌغٍٛن ٚاٌّٛاظجخ ١ٌزغٕٝ اٌشعٛع ٌٗ ػٕذ اٌؾبعخ فٟ ػجؾ اٌغ١بة.

رٛطٟ اٌذساعخ ثزٛص٠غ وشٛفبد اٌغ١بة ػٍٝ اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚرغغ١ً اٌغبئج١ٓ ِّٙب وبْ 

 دساعٟ .ػذدُ٘ خالي ٘زٖ اٌفزشح  إٌٝ أخش ٠َٛ 

رٛطٟ اٌذساعخ إداسح اٌّذسعخ ثز٠ٕٛغ اٌطشق اٌّشغؼخ ٚاٌّؾفضح ٌٍطالة ػٍٝ اٌؾؼٛس خالي 

٘زٖ اٌفزشح ِٓ خالي رىش٠ُ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚرٛص٠غ عٛائض ِٚغبثمبد األٔشطخ اٌّخزٍفخ فٟ 

 2اٌفغؼ فٟ ؽبثٛس اٌظجبػ ِٓ خالي اإلراػخ اٌّذسع١خ

ئضح ثبعُ اٌطبٌت اٌّضبٌٟ فٟ اٌؾؼٛس رٛصع ػٍٝ أفؼً رٛطٟ اٌذساعخ إداسح اٌّذسعخ ثزفؼ١ً عب

ػششح ؽالة فٟ وً فظً دساعٟ ٠ٚىْٛ رغ١ٍّٙب فٟ ا١ٌَٛ األخ١ش اٌزٞ ٠غجك االخزجبساد أٚ 

 2اإلعبصاد اٌشع١ّخ ٌزشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌؾؼٛس
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 انتىصٍبد نألسجبة انًتؼهمخ ثًسىر أسزح انطبنت:

خالي األعبث١غ اٌزٟ رغجك ١ّخ ٚعذ٠خ اٌذساعخ رٛطٟ اٌذساعخ ثزٛػ١خ أعشح اٌطبٌت ثؤ٘

 ،ٚإٌششاد اٌزٛػ٠ٛخ ،ا٢ثبءالي اٌؼبَ اٌذساعٟ ِٓ خالي ِغبٌظ االخزجبساد ٚاإلعبصاد خ

 ٚاٌّط٠ٛبد اٌزٟ رٛصػٙب اٌّذسعخ ػٍٝ اٌطالة ػٓ اٌغ١بة ٚػشسٖ.   

١ٌزغٕٝ ِؼشفزٙب  رض٠ٚذ أعشح اٌطبٌت ثالئؾخ اٌغٍٛن ٚاٌّٛاظجخ اٌغذ٠ذح ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ

 ٚاٌؼًّ ثّٛعجٙب.

اعزذػبء ٌٟٚ األِش ثؼذ اٌؼٛدح ٌٍذساعخ ِٕٚبلشزٗ ػٓ عجت غ١بة أثٕٗ خالي األعبث١غ اٌزٟ رغجك 

االخزجبساد ٚاإلعبصاد ٚأخز اٌزؼٙذ اٌالصَ ٚإػالِٗ ثّمذاس اٌؾغُ اٌزٞ ٠مغ ػٍٝ أثٕٗ ِٓ الئؾخ 

 2اٌغٍٛن ٚاٌّٛاظجخ
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 انخـبتـًــخ:

أخٟ ٌٟٚ األِش ألذَ  صِالئٟ ا٢خش٠ٓ ثبٌّذسعخ، اٌّذسعخ، أخٟ لبئذ ،اٌطبٌت، ص١ٍِٟ اٌّؼٍُأثٕٟ 

٘زٖ اٌذِّساعـخ اٌّزٛاػؼخ ػٓ ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبساد 

ُ٘ فٟ ػالط ٘زٖ باٌخشٚط ثٕزبئظ رزّخغ ػٓ ؽٍٛي رغِٚؾبٌٚخ ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ 

ً ػٍٝ ٘زٖ اٌظب٘شح وِبٌُ ٠زُ اٌزىبرف ِٓ اٌغ١ّغ فٟ عذ٠خ ػٍٝ اٌمؼبء ٘زا ٌٓ ٠زؤرّٝ اٌّشىٍخ، ٚ

 خٛفبً ِٓ سثٗ ٚإسػبء ٌؼ١ّشٖ . ٠خظٗف١ّب 

أرّٕٝ ِٓ هللا أْ رفزؼ ٘زٖ اٌٛسلخ عٛأت ِؼ١ئخ ٌذساعبد أخشٜ أفؼً ٚأشًّ ٌذِّساعخ ٘زٖ  

ثً اعزٙبد فشدٞ فٟ إصجبد ِؤششاد  ٚاٌزٟ ال رؼزجش دساعخ ػ١ٍّخ ثؾزخ٠مبد اٌظب٘شح ِٓ ٘زٖ اٌٛس

أْ رؾمك ٘زٖ اٌٛسلخ عضءاً ٠غ١شاً فٟ اٌٛطٛي إٌٝ ، ٚثمذس اٌّغزطبع ُِٙ ٔؾٛ ِٛػٛع 

د رٛط١بد ِٕبعجخ رغبػذ ػٍٝ ػالط ظب٘شح غ١بة اٌطالة فٟ األعبث١غ اٌزٟ رغجك االخزجبسا

 ٚاإلعبصاد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ .

لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا  فّٓ ٔفغٟ، فبٌىّبي هلل ٚؽذٖ،فئْ أطجذ فّٓ هللا، ٚإْ وبْ غ١ش رٌه  

  2اٌزٛاثْٛ"  اٌخطبئ١ٓ ػ١ٍٗ ٚعٍُ " وً ثٕٟ آدَ خطبء ، ٚخ١ش

ذٔب ِؾّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ ٚآخش دػٛأب أْ اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١

 أعّؼ١ٓ.
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 انًزاخغ :

اٌّؼٍُ فٟ رٛظ١ف إٌشبؽ ٌزط٠ٛش أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ، (. دٚس 2515إداسح رؼ١ٍُ ِؾبفظخ االؽغبء)

( ِؾشَ 3ـ 2ٚسلخ ػًّ ِمذِخ فٟ  اٌٍمبء اٌؾبدٞ ػشش ٌمبدح اٌؼًّ اٌزشثٛٞ ــ عبصاْ )

 ٘ـ.2515

http://www.edc.gov.sa/lrc/book/teacheractive.doc    

 

 اعزشعؼذ ِٓ(، إٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اإلداسح اٌّذسع١خ  1224اٌزشرٛسٞ ،ِؾّذ ػٛع)

          http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=2278 

     

٘ـ(، ِمبي ثؼٕٛاْ االٔزّبء اٌٛؽٕٟ... أ٠ٓ ِغؤ١ٌٚخ األعشح؟  1/5/2518اٌفٛصاْ ،ػجذهللا ِؾّذ )

 (، عش٠ذح ػىبظ، اعزشعؼذ 1231ِٓع ) 

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070424/Con20070424105747.htm 

 

( ، 23281٘ـ(، رؾم١ك  ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍّؼٍُ. ،ع)2511سِؼبْ  23اٌٙالٌٟ ، ١٘فبء )ا

 اعزشعؼذ ِٓ

http://www.alriyadh.com/2006/10/05/article191958_s.htm l 

 

(. أعجبة غ١بة اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ػٓ 2522فٛص٠خ) ،د١ِبؽٟ ِٕظٛس ،أؽّذ ِؾّٛد ِٕغٟ

 (،  اعزشعؼذ 3ِٓشث٠ٛخ عبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض، ع)اٌّذسعخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌز

http://www.kshfi.net/forum/new.php?print=1&id=1324 

 


