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. 

وٌىخذ فً اَذوٍَغٍب يدًىػخ يزُىػخ يٍ أَىاع األنؼبة وخظىطب نؼجخ رقهٍذٌخ يغ خشبٌ وفقب نهثقبفخ انًىخىدح فً 

طخ األسخجٍم وعحشهب انخبص، ونكُه ٌحزىي أٌضب انقٍى االخزًبػٍخ انىاسدح فً انًجبساح انزقهٍذٌخ. اٌَ انًشبكم انًشرج

ثزطىٌش انهؼجخ فً إَذوٍَغٍب نجذء دخىل انهؼجخ انحذٌثخ أٌ يؼظى اعزخذايبد وعبئم اإلػالو انشقًٍخ. وانذنٍم ػهى رنك 

طؼىد انهؼجخ انحذٌثخ ٌزى يٍ قجم يؼظى انُبط فً إَذوٍَغٍب، األيش انزي ٌؤدي إنى انفبئذح رُبقض فً األنؼبة انزقهٍذٌخ 

ا هى انزقهٍذ، نؼذو وخىد انىػً انؼبو يٍ انقٍى وانًؼبٌٍش انىاسدح فً األنؼبة انزً رىخذ يٍ دوٌ رؼىٌض يغ نؼجخ هز

انزقهٍذٌخ فضال ػٍ انًظهحخ انؼبيخ انزً ثذأد رزالشى إنى انهؼجخ انزقهٍذٌخ انزً أطجحذ انغجت انشئٍغً، نذسخخ أٌ 

حفبظ انًغزذاو نألنؼبة انزقهٍذٌخ رحزبج انُبط ال ٌذسكىٌ أٌ انهؼجخ انزقهٍذٌخ رحزبج إنى انحفبظ ػهٍهب. نهجحث ػٍ وخىد ان

نذوس َشظ يٍ اَثبء واأليهبد واألطفبل واألشخبص انزٌٍ ٌهزًىٌ ثقبفخ األنؼبة انزقهٍذٌخ انزً كبَذ يىخىدح، وثبنزبنً 

ً فئٌ أهًٍخ أنؼبة األطفبل انزقهٍذٌخ فً انزخطٍظ نهغفش فً رطىٌش وانحفبظ ػهى انحفبظ ػهى انقٍى وانًؼبٌٍش انىاسدح ف

 أنؼبة األطفبل انزقهٍذٌخ فً.

 

أطجح رطجٍق يىضىع انًؼًبسي انغهىكً أعبط نزظًٍى خىنخ ػجخ األطفبل انزقهٍذٌخ يٍ َقبط انقىح فً رظًٍى 

األهذاف انزً أدد إنى رظًٍى وفقب نهقٍى انزً ردغذهب فً رظًٍى انغٍبحٍخ انهؼجخ انزقهٍذٌخ نألطفبل إنى خبَت يىضىع 

يغ عهىك انًغزخذو، فً انًقبو األول األطفبل، ثذءا يٍ رخطٍظ رظًٍى نؼجخ انزقهٍذٌخ وانًجبًَ  انؼًبسح ًٌكٍ أٌ رزكٍف

رخطٍظ رظم إنى واخهخ يجُى رُظش دائًب ثؼض انًجبدا انًزؼهقخ عهىك انطفم فً رظًٍى خىنخ األطفبل انزقهٍذي نؼجخ، 

خ انزقهٍذٌخ، وَقبط انخشوج نهُقبط انزً رظهش فً نًجذأ انؼًبسح انغهىكٍخ، خُجب إنى خُت يغ انقٍى انًىخىدح فً انهؼج

 ،.األنؼبة انزقهٍذٌخ هً: انجظٍشح، وخفخ انحشكخ، واعزشارٍدً

 

واإلثذاع، وانؼًم اندًبػً، وانقٍبدح، نزنك عىف ٌؤدي إنى يُطقخ عٍبحٍخ نهب انًغبحبد انزً انزكٍف يغ انقٍى انزً  

 ًغهىح  ًَظ أٌضب ًَظ انهؼجخ وفقب نؼجخ رقهٍذٌخ نؼجذ يشح واحذح رزدغذ فً نؼجخ األطفبل انزقهٍذٌخ كًب أَه ٌحزفع

ًظبنح وفقب ن نهزحشك انزً ًٌكٍ اٌ رزحشك انزذاول رطجٍق انزً ردغذهب وانحشكٍخ انؼبنٍخ يفهىو انزُبوةغجقٍٍذقً

 اعزخذاو انًجُى واخهخ انطفمخظبئض وفقب ن ثُبء نذػى ثبإلضبفخ إنى رنك، .انذائشح ٌشجه انقذٌى انزيانُظبو انضواس و

 ورىفٍش انهؼجخ فً يحبونخ اندش فضال ػٍ رىفٍش ػُذيب نؼت نألطفبل انزشدٍغ هى رقذٌى انهىٌ انهىٌ وظٍفخ خشٌئخ

يٍ  ركًٍ ػهى كم أػدت األنىاٌ اندشٌئخ أٌضب وٌؤٌذ انًجبسٌبد هُبك انزقهٍذٌخ نؼجخ يٍ رقذٌى أيثهخ وكزنك انىثبئق

 .انزقهٍذٌخ انقبئًخ األنؼبة

 

 
 
 
 
 
 


