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(مفهومـه ـ اهدافـه)التعليم الثانوي : أوال•

وإعللدادهم ليايللاة التعللليم الثللانوي مولللب ال لللس ملل  اية للد اللا بعيللة الذ للا  التعليلللاب إ  يللتم  ع لل ة ال للبا يحتللل •
 بلا للل  و . والعملللل املذلللتج إبلللد دانلللس إعلللدادهم للد ا لللة

 
 معتفيلللا

 
إنملللا هلللو ن لللا  ولهللللا للللم يعللل  التعلللليم الثلللانوي ن املللا

. يتكامل ويتبادل التأثير والتأثر مب أن مة مجتمعية تعلوه أو  واكب 

علللليم أي يعلللد يعلللد التعلللليم الثلللانوي مرحللللة مهملللة وحا لللمة للمتعلمللليي الللا التعلللليم العلللا ب حيللل  يف لللر  الللا هللللا الت•
 باملعلوملات اس ا لية واملهلا ات واا جاهلات ال ل

 
 ملدودا

 
 ومتكلامال

 
 شامال

 
ا  ذللا خصيليم م الطال  والطالبات إعدادا

لاعللدة للد ا للة اللا ملل  دوانا للا املعرويللة والذف للية واادتماعيللة والع ليللة والبدنيللةب ويذ للر إبللد هلللا التعللليم بو للف 
.ايةامعة

بلللليي التعلللللليم الو لللللط هللللا ايال للللة وايةللللدير باللللللكر أي املرحللللللة الثانويللللة املرحللللللة الثانيللللة اللللا بعيلللللة التعللللليم العلللللا ب •
ايميي علللد الذ للا  و تميلله هللله املرحلللة بجملللة ملل  ايصيللاي  املهمللة ال للا  تطلللس ملل  ال لل. اابتللدا و والتعللليم العللابا

يللة الذاةاللة التعليلللا  ردمم للا إبللد بللرامج علميللة و ر ويللةب  ح للج الطموحللات ملل  دهللةب وت للتوعس التجديللدات العامل
. و تفاعل معها م  دهة أخرى 



أ ا  
أارار ادد أتلر دع ترصأتلدد   دأشدلش بأر ددجمأعةددلم طلة ددعأتلترددمأتلدد  ألقد أصبدد مقأضقاتددلعرصأتلتبد

ترص أ مدددراألددمأاددعلا ل أضددد أضا ددلم  
ألمددع أضددديأتلرليلدد أتلدد    

سدد اأتلتردددمفأيتدد ألددمأتلرددداتل فأي لددرأمن
بوي أاىلأشخريددددجأمالبأصكفعءفأضزيد يأاعلر تع فأتلتلرلد أيضريأه تأتلملعاأشملصأتأللظر أتلل 
أشؤهل  ألممأض جالش  أيض جالرصأضاارت  أاطلاألا تال  

. يتلر ع ترصأتلفنل أتل  

دي أص بدد أضدديأهنددعأ علددقأصهرلدد أتلتنعيدد أاددعلاتلل أتلخددعل  أانعيدد ألعبدد ألفمدد أيت دد أتلانرلدد أتل د بشر

أيتي  عأتلتعل أ  
أضيأضصعد أتلام يعرصأتل  

ً
.تلاتلل أتلخعل  أضص  ت

ضد أضاتعيلدعأعأياتد تأه أن عطأفتعلأيما  فأشربل أتلفلدأيشنريامألل  نأض تمندعأبدعلم:تلاتلل 

أ أفيدؤألأفلدمأشد ألم أتيتدعأتفلتدأضاارتمأ دعد تأادىلأتنأ افعادمأضد أضملطدمأر دجمأتيادعثر  تأتياعصلدعأييدل  

لىلأتا تدأتالفلتدأللر ع ع أتلتقلل أتلصملم أ
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أضلحلددددددد أد تسدددددددل أ مددددددداق مأتلاالضلددددددد أتلددددددد  يأص رلددددددد تأت:تلرلحلددددددد أتلخعلويددددددد  لرلحلددددددد أه 

فأضا سددد ن أضاادددعاتاوم ن بأيتاددد تد أضددد  أ دددمأتالصا تئلددد أيي ددد نأتلاتلدددل أفي دددعأادددىلأضدددلحلاوم

ن  أضدددديأالددددو أضن رددددعأأددددالتأسددددن ترصأش ددددا أاعكل ددددعفأ عاللددددعرصأتلطل دددد أيضيدددد ل  أيشر يدددد

ضما ىأتاىلأضيأتلرتلف أيتلر ع  أيتا تده أللملع أتلترلل أيتاللاعجل أ

:تلاتلل أتلخعل  

 أتلاتلل أتلتدع أالفقأضنظر أتلي نم  أتلاتلل أتلخعل  أاعلمأتلرلحل أتل سىطأضيأسل

أ  
أي لددددرأمن أييللدددددمأتلاتللددددد أتلتددددعىل  ضتظددددد أديلأتلتددددعل أاملددددبأيمدددد قمأتلاتلددددل أتالصادددد تـث 

. تلراق ضد أيتلنعضلد 

أتلاتلل أتلخعل  ألل اللد أادىلأتل  تسد أت أتلتلتاأيماخ  أشتةلم  
أصضعأمن  

لخعلويد أتلتعضد أتلد  

أ أيتلادددددعض   أتلرلحلددددد أتالصا تئلددددد أيشدددددؤد ألىلأتلاتلدددددل أتلتددددعىل   لرأتلددددد ت أيي دددددرمأعددددد. شددددىل 

أشقدد أض تايدد ألل  تسدد أتل  
أيتلر  سددعرصأتلدد   ن أيدي أتلر  سددوم  

خعلويدد أيهدد أتلاتلددل أتلر دد ن

أ ن .     حقأض ف لألاري أتلطل  أديلرعأشريلم



أتلتلتا  
:  صه تفأتلاتلل أتلخعل  أمن

نأ أتلتلتاأاىلأ مروم  
: ير يأشقمل أته تفأتلاتلل أتلخعل  أمن

: تاله تفأتلتعض : صيال

أتلدد  يأص رلد تأتل  تسدد أتالصا تئلد أيتلامقدد تأاعل  تسد أتلخعلويد أضدديأض تبدل أشطدد1. ن أتلنعئد وم ن ويلأئخصدلعش  أضدديأشر دوم

. صمياج تلة عأتلامرل أيتلخلقل أيتلليحل أ عف أاعكل عفأ   تش  أيضي ل  أيش جي  عأتلا جلمأتل

بدد  أ لر عأيفتعئل عأتالبلل أيبعلتل2.   شنرل أضتلفا  أاعلخقعف أتلتربل أتالسالضل أي شر

أتلملع أيض تك  أشق ض ع  
.يشطةلقعش عأمن

أتلرلتهق 1.  
ض تبل أتل  تسعرصأتلتعلل أاىلأتنأ االء أ لرأ لمأض ألصعئ أتلنر أمن

أشقد  أضاد  
أمن ن أالضدا  أييمدن  أضمد روم ن أاعهللأضخلصوم ن أضؤضنوم ن ارت  أادىلأتسد أيصه تفأتلراار ألين ؤيتأض تمنوم

. ابي أ عئر أاىلأشمقيقأتلتل أيتلاقنل 

.  شتزيزأ ل أتلر تمن أيتلقل أتالجارعال أل ىأتلطالبأيتلطعل عرص1.

فأيض دددع ترصأ2.  
يتلتردددمأضدددريأيتلا تبدددمفتلاتددد ينشنرلددد أتلر دددع ترصأتلملعشلددد أللطعلدددمأيتلطعل ددد فأضخدددمأتلددداتل أتلددد تث 

ألمدددددع أضددددديأتلقدددددل أتلر ددددد  
ع أفدددددلافأيتلافعادددددمأضددددد أتولدددددرييفأيتلمددددد ت أيتلرنع  ددددد أي ةددددد لأتلدددددلص أيتلدددددلص أتولدددددلفأمن ل 

. يتلرصعلاأتلتللعأللراار أيتل مي



فأيض ددع ترصأحددمأتلر ددجالرصأيتشخددع أتلقددلت ترصفأيض ددع ترص1. أتلدد تر  أشنرلدد أض ددع ترصأتلاف ددلم تلاف ددلم
أض ت دددد أحلعشلدددد   

أتلنع دددد فأضدددديألدددداللألشعحدددد أتلفلبدددد أللطعلددددمأيتلطعل دددد أللاتلددددل أمن  
يت تلدددد أمن

.  تلراار أتلرتعرص

 ت يا عفأشطددددويلأض ددددع ترصأتلاتعضددددمأضدددد أتلاقنلدددد أيضصددددعد أتلرتل ضددددعرصفأيشنظلر ددددعأيشقددددوي أضصدددد2.

أتلملع أتل ت تل   
. يتالسافعد أضن عأمن

ترصأتلاتللرلددددد أتلر3. فأيشنويدددددددد أتلخددددلر
ً
ق ضدددد فأيةشعحددددد أشنرلدددد أئخصددددل أتلطعلدددددمأيتلطعل دددد أئدددددر للع

نأ هعأضنعس  أللراتلروم
. تلفلصأتلراجعف  أاللالع أصكلر

أتلرنددداجفأيتةلدددالص4.  
أتلتردددمفأشنرلددد أتالشاعهدددعرصأتةياعصلددد أتلراتلقددد أامدددمأتلتردددمأتلر ددد ن  

من

ت أامأيتالهارع أصإشقعلمفأيتكلمعبأض عدئأيصسعللمأيض ع ترصأتلترمأتلرن ن .اجيتاللل 

ه أا نأض  لعرصأتلةي  أضيألت أهللا5. أل  أتلنعئ  أيش صلم أيامشنرل أتلم أتلةيـ    
أتل  

 تأتلةي ل تلرمعفظ أالي عأيشنريا عأض أحميأش ظلف عأشان عأللافعفأيتلاصملأيتلك ت
.تألللى



:تأله تفأتلخعب : أعللع
أتلرا سددددط أيتالا تديدددد فأصضددددعأتهدددد تفأ ن ي  ددددرمأتهدددد تفأ ددددمأضدددديأتلرددددلحلاوم

أ  
: تلرلحل أتلرا سط أفلر يأشلخلص عأارعأي ث 

هأشزييددددددد أتلطعلدددددددمأصخقعفددددددد أاعضددددددد أالكل دددددددعفأضي لدددددددمأي   تشدددددددمأضددددددديأج ددددددد أيتاددددددد تد1.

أتل  تسددد أتلرا سدددط أضددديأج ددد أتلدددلىأحلدددبأ  ددد صأتاللاصدددعص أل  تسدددعرصأشدددىل  ن صدددوم

أتلرلحل أتالا تدي   
.تلطل  أمن

أ2. .  ويقمألىلأتل مبأايأتلرتلف فأيشتوي هأتلا ضمأتلتلم 

أ3.  
أتلقلتء أتلرفل  فأيتسلخرع أفلتغمأمن  

أتألارعلأتلنعفت فشتوي هأتاللافع أص  امأمن

.يشبي أن عممأارعأياتمأئخصيامأضزدهل أ وي 

أضتلفدد أضددعأالددي  أضدديأيتج ددع1.  
رصأيضددعأل دد أشزييدد أتلطل دد أصخقعفدد أاعضدد أ مددعا ه أمن

لردددد ه أضددديأحقددد افأييددد  ع نأض ددددع ل  أتالجارعالددد أتد ت دددعأنمدددد لعأ افدددقأيضلحلددد 

أحلع أتلارعا   
أييت ينأصلفم  أللرمعهر أمن .  تلتقىل 
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أهداف التعليم الثانوي •

. تهيئة شخصية الطالب على مواجهة واقع الحياة العملية•

. ةدفع الطالب نحو االبتكار والتجديد، من خالل تمتعه بالعديد من المهارات الفكري  •

. التعرف على قدرات الطلبة ومهاراتهم وتطويرها•

التعلةيم، وهةي تحضير الطالب لمواصلة التعليم العالي، من باب تحقيق أعلى نقطة في عمليةة•
.  تكامل جميع مراحله، للوصول إلى نتيجة عملي ة ُمستحقة

ة، وفةةي مات االعتنةا  علةةى نحةةٍو خةةاٍل بالطلبةةة المتفةوقين، أو الةةمين يمتلكةةون مهةةاراٍت نوعيةة•
. ناإلطار حث الطلبة األقل قدرةً أو مهارة، لدخول دائرة المنافسة مع زمالئهم المتفوقي





ر أص عشتلل أتلطل  أاتضأتلرفعهل أتلترلّل فأيملاأشطةلق عأاىلأص ضأتل ت  ؛أةفعد أتلراا .

أ
ً
.  شنرل أئت  أتلطعلمأاعلرمؤيلل فأشاعهألفممفأيد تسامفأيضاارتمأيتل ميأصيتع

  شتري أتلطل  أامق    أييتج عش  .

أتالشصدددعلأص ت ددد أتلملدددع ؛ألرتلفددد أحعجدددعرصأتلراارددد أضددديأج ددد فأيةاددد تدأجلدددمأضددديأتلطل ددد أتلددد  يأي  دددع ع  
 نأمن

اار أضيأج  أصللى .شطويلأتلر 

: تضعأتلرلحل أتالا تدي أف  ف ع

أ عاللعرصأتلطل  أيضي ل  أيشر ين  أضيأالو أضما ىأتاىل1.  
أتلرتلف أيتلر ع  أضد أشلسيخأضعأش أتكل عفمأمن  

من

.شنويدددد أيشتريقأاتضأتلرلعد يأتلف ري أيتلاطةلقل أشر ل تألر تبل أتل  تس أتلتعلل 

أيأ2. ألدد ىأتلطعلددمأيشتريددقأ يجأتل مددبأيتلااريددمأيتلالةدد أتلرددن  ر  أتلتلددم  تسدداخ ت أتلرلتجدد فأشنرلدد أتلاف ددلم

.يتلات دأاىلأملتئقأتلا  ي أتلمللر 



:ضلتحمأتلاتلل أتلخعل  

أ  
أ مأضن عأأالتأسن ترصأ عوث  ن :ييت أتلاتلل أتلخعل  أضلحلاوم

: تلرلحل أتلرا سط : صيال

لرلحلدددد أفلرددددعأ اتلددددقأص دددد هأتلرلحلدددد فأشااددددمأضتظدددد أتلدددد يلأتلتربلدددد أصنظددددع أيتحدددد أياتددددمأضدددديأهدددد هأت

أتلاتلددل أص دد هأتلرلحلدد  
أص أشفريدددددد أمن أاعلاددعىل 

أجريدد أتلطددالبفأيالأ دد    ن ع أصددوم
 أيتنأتلردد ت اأتلخعلويدد أض ددل 

أتلمن  
أضيأتل يلأتلتربل أمن أتلكخلم  

أتلزيتلأمن  
 ترصأتالللم أيتلر نل أارما ىأه هأتلرلحل أآل  أمن

:تلرلحل أتالا تدي : أعللع

أصل دعأش لد أاصديقأضاقع بد أ مدلن أ أه تأتلراعلأدينأئرأغدلم  
لىلأشفريددددد أتلاتلدل أشخال أتل يلأتلتربل أمن

أ أه هأتلرلحل ألىلأأالأ أفلي أ ئيم أه   
:  تلخعل  أمن



أ: تلاتلل أتلتع 1. ن أ)ييت أتلفلاوم أيتالدثر  ( تلتلم 

أ2.  
أ: تلاتلل أتلف ن أيتلااع  )ييت أأالأ أصل ت أ ئيم أه  أتلصنعر  (يتلز تر 

أ3.  
أ: تلاتلل أتلر  ن ن تل  أيقابأغعل عأاىلأتا تدأتلر  سوم

: أما المشكالت التي تواجه هذا التعليم فهي

أهدددددد هأتلرلحلدددددد أالأيمددددددلن ألىل1.  
أد تسدددددد أتنأتاللارددددددعءألىلأفددددددلي أتلاتلددددددل أيت مددددددعضمأمن

. للقعاللعرص

أغعل دددعأتالأتلطدددالبأتلددد  يأالأي2.  
أيتلر ددد ن  

مصدددل نأادددىلأالأ نلمدددمألىلأتلاتلدددل أتلفددد ن

أ . ضت الرصأاعلل أشؤهل  أل ل لأتلاتلل أتأل عديم 

أضنعهجأتل  تس أيملتئقأتلا  ي أيتدت ش ن أصوم أالأ  ج أهنعكأت ش عطأفتىل   
مأيتج زشمأمن

أتلاتلل أ  
.تلف ن



أتلرلحل أتلخعلوي   
: شنظل أتلاتلل أمن

أ لمدددع أضددد أحتدددع شنعفأيالأسددد لمألىل أبدددلعغ أئخصدددل أتلرددداتل أضطلدددمأصسدددعا   
أصإاددد تدأتال شقدددعءأمن

ّ
 لدددرألب

مقيددقأيالأئددرأصنأصفتددمأ عادد  ألاللطددالاألىلأش... ضدد تميأضاف ددلفأيبعحددبفأيضملددمفأيضافعاددمفأيض ددع كأ

ي دعأيسدلل أيلدي أه تأتلرطلمأهد ألاد تدأضنظ ضد أشربويد ألاطدويلأتلرلحلد أتلخعلويد أي د نأتلقلدعاأيتلاقدوي أف

أتلرددنظ أاددىلأسددل كأمالص ددعفأيةادد تده أتجار. غعيدد  أتلادد ألم فأيل دد تأفر ردد أتلر  سدد أتلخعلويدد أه 
ً
أيلفمددلع

ً
عالددع

أشق  أتلراارد   
ل دعأضلحلد أشد   أيضديأهندعأ علدقألطد   أهد هأتلرلحلد أتلاتللرلد فأألأ... للر ع ع أتةياعصل أمن

أتاللالدع فأسد  
فأيتلرلتحمأتألللىأضات د أتلرمدعفعرصأمن أضلحل أتلاتلل أتألسعا 

ن أيتلاقعلأصوم
ً
 تءأص علدقأشتللردع

أ
ً
فأص أاعللع

ً
. جعضتلع



لظع أتلر ت اأتلخعلوي أ

اتضأتألحجع أتلتعض -
:   فأتلاتلل أتلخعل  ألىل: -1-تلرعد أ

أتلددددد  يأت رلددددد تأتل  تسددددد أتالصا تئلددددد أيتلامقددددد تأادددددعلاتلل ن أتلنعئددددد وم ن  أتلخدددددعل  أضددددديأشر دددددوم

تلليحلدد أ عفدد أض تبدل أشطددويلأئخصدلعش  أضدديأج تلة ددعأتلامدرل أيتلف ريدد أيتلخلقلد أيأ

 أتلتربلدددددددد أاعكل ددددددددعفأ دددددددد  تش  أيضيدددددددد ل  أيشدددددددد جي   أيضدددددددديأشنرلدددددددد أضتددددددددلفا  أاعلخقعفدددددددد

دبدد  أ لر ددعأيفتددعئل عأتالبددلل أيبددعلتل  أيشطةلقعش دد د أتلملددع أيض تك دد أتالسددالضل أي شر  
عأمن

ردددددعلأشقددددد ض عأيضددددديأتكلمدددددعبأتلر دددددع ترصأيتالشاعهدددددعرصأتلف ريددددد أيتلترللددددد أتلرر ددددد  أل ا

 ألصدعئ أتلر نل أيتاللاعجلد أيض تبدل أتل  تسدعرصأتلتعللد أادىلأتنأ داالء أ لدرأ لدمأضد

أاددعهللأضخل ن أضدؤضنوم ن أتلرلتهقدد أيتهد تفأتلرااردد ألين د تأضدد تمنوم  
أالضددا  أتلنرد أمن ن صدوم

تكل أيتل يرقلتملددد أتل دددتةل أيبعل أاعلر دددعدئأتالئدددل  ن فتدددعئمأتلخلقلددد أييمدددن  أضارمددد وم

دي أ عئردد أاددىلأشمقيددقأتلتلدد أشقدد  أضاددارت  أاددىلأتسدد أابد  
أمن ن  أيتلاقنلدد أفأضمدد روم

أسددد لمأشقددد  أتالضددد أتلتربلددد أيض عل ددد أتلامددد يعرصأت  
أت تد أتلنتدددعلأمن ن أش تج  دددعأضدددعلكوم  

لددد  

أصنددددعءأتلمتددددع  أتالنمددددعلل أيشمقيدددد  
قأتلمددددال أيشمقيددددقأتهدددد تف عأيتضددددطالا عأادددد ي هعأمن

أتلقعئ أاىلأتلمقأيتلت تل أ .تلتعلم 



نأ: -2–تلرعد أ أضااعاتاوم ن : ي  نأتلاتلل أتلخعل  أاىلأضلحلاوم

أتلرلحلد أتلرا سدط أاعكل دعفأ عا  
أمن  
للدعرصأتلطدالبأضا سبأيتاد تد فأضد  أ دمأضن ردعأأدالتأسدن ترصأييتد ن

مقيدقأشجعضل دعأيضي ل  أيش جي  عأيبر تبل أتالهارع أا س أتلرتلف أيتلر ع ترصأيتالشاعهعرصأيتلترمأاىلأش

.يضاعات أشطةلقعش عأشر ل تأللرلحل أتلاعلل أصيأللملع أتلترلل أتاللاعجل 

سدديخأضددعأشدد أتكل ددعفمأضدديأ عاللددعرصأتلطددالبأيضيدد ل  أيأ أصل   
أتلرلحلدد أتالا تديدد أفلتدد ن  

شر يددن  أضدديأالددو أتضددعأمن

لد أشر لد تألر تبدل أضما ىأتاىلأضيأتلرتلف أيتلر ع  أض أشنويددددد أيشتريدقأاتدضأتلرلدعد يأتلف ريد أيتلاطةلق

.تل  تس أتلتعلل أصيأشطرينعأيتا تدتأللملع أتلترلل أتاللاعجل 

 أتلطددالبأتاللارددعءألىلأتلر  سدد أتلخعلويدد أارلحلاي ددعأتلرا سددط أيتالا تديدد أحددقأض فدد لألاريدد: -3-تلرددعد أ
أيفقأتحجع أه تأتلنظع  ن .ديلرعأشريلم



أتلرمؤيل : -4-تلرعد أ بل أه 
بوي أللاتيات  أتلل  لل أتلخعل  أارعأايأيض أتلملعس أتلل 

أعفع اددمأيمقددقأتهدد تفأتلانرلدد أتلق ضلدد أييضدد أتلخطددبألاطددويلهأش سددتعأفلددمأيايدد  
عد أمن

عاة ددعأيت لت هددعأيش ألقددعألصددالشمأاددعلراار أيشفعالددمأضتددمأيادديأيضدد أضنددعهجأتل  تسددل أيأ

شتردددددمأادددددىلأيشطدددددويلأتلطلتئدددددقأيتل سدددددعئمأتلاتللرلددددد أيتسدددددعللمأتلاقدددددوي أيتالضامعلدددددعرصأيأ

أتلردددددد ت اأتلخ  
بويدددددد أيتالجارعالدددددد أمن أتالارددددددعلأيتالن ددددددط أتلل  علويدددددد أضددددددرعنأحمدددددديأسددددددلم

تفأالي ع ب  أالي عأيشنظل أتالضامعلعرصأيتالشر تفأتلل  يشنظل أتالشر

أ: -5-تلرعده
ا
أتن عءأتلر ت اأتلخعلوي _ صيب  

:  لترأمن

ألخط أتلاتلل أتلخعلوي -أ 
ً
.شمقيقأشجعفؤأتلفلصأيفقع

نأ-بأ أتلانمددوم ن أادديأضدد ت اأتلةنددعرصأييادد اأتلاردد أصددوم ن أحيخرددعأتسدداقاللأضدد ت اأتلةنددوم

ي  أيسرمقأتالح تلأتالجارعال أا لر .ت اتقأتلبن

أتلطالب-جدأ ن .شقع بأتالارع أصوم

.ش فلأا دأضنعسمأضيأتلطالب-د

أيتل سعئمأتلاتللرل-ـهأ ن ي أللر  سوم  أيتلر ت دأتلرعديد أحميأتسلخرع أتلكفعيعرصأتلبشر
.تلالاض 
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-3-محاضرة

•

• 
 
.ليفوف بتعليماتيجوز عذد الضرو ة وتح  فوف  عميلي  ميا   باملدا س اابتدايية ويذ م وتح هله ا:ثانيا

• 
 
.  و  وزا ة ال ربية بفتح مدا س ثانوي  م ايية حيثما التضت اياادة:ثالثا

•

:يراعى في تعيين املدرس أو املعاون أو املدير في املدارس الثانوية ما يلي:: -6-املادة•
• 

 
 اا كلي  أو معهد عال  ي عال: أوا

 
لة بأحد ميادي  يعيي للتد يس اا املدا س املتو طة واإلعدادية م  كاي متخردا

.لتد يسالد ا ة الثانوية ويفضل حملة ال هادات ايةامعية بد دة بكالو يوس وأعلد واملعد اعدادا  ر ويا ل
• 

 
ة ملصتلف الفروع كلملا دعلت يجوز تعييي املعلميي املد  يي للموضوعات املهذية والتطبي ية اا املدا س الثانوي_ ثانيا

امل لللتوى اياادلللة إللللى م عللللد اي يكونلللوا مللل  املتفلللوليي مللل  خريللللا معاهلللد الفذلللوي ايةميللللة أو امللللدا س املهذيلللة  ات
.الثانوي علد االل واي  كوي لهم مما  ة اا مجال عملهم مدة ا   ل ع  ثالث  ذوات

• 
 
يات واملها ات يجوز تعييي مد س أول م   وي ايصبرات اا التد يس ا   ل ع  خمس  ذوات وم   وي ال ابل_ ثالثا

.املذوطة ب 



أ
ً
طأتن_ تاتددددع أضتددددعينأتلر  سدددد أتنأي دددد نأضددددؤهالأللادددد  ي أيي ددددل   

ش دددد نألددددمأيفتددددمأمن

بويددد أياددديألدددلر أفلدددمأالأشقدددمأاددديأأدددالتأسدددن ترصأع ددد أفي دددعأاددديأتلكفعيددد أتلتلرلددد أيتل ل 

.تلقعالل ألإلدت  أيتلانظل 

أيتلر  أ: -7-تلرددعد أ ن أفي ددعأشا دد نأتل ي دد أتلا  يمددل أضدديأضدد  لأتلر  سدد أيتلرتددعيلوم ن سددوم

أسدد لمأتلقلدد  
أمن ن أحلددبأيترلدد نأضاتددعيلوم ن ع أاعل تج ددعرصأيينتقدد أضددن  أضالدد أتلر  سددوم

ع  بوي أيتالجارعال أيتالدت ي أيتالارعلأتلر ل  .تلل 

أت: -8-تلردددددعد أ لفدددددلصأي ددددد نأضددددديأيتج دددددعرصأتل ي ددددد أتلا  يمدددددل أ اعيددددد أتلطدددددالبأصاددددد فلم

أهدددددد ه  
أتالاددددددعءأمن ن بويدددددد أل دددددد ألنردددددد ه أيشطددددددويله أيبادددددد جي   أض ددددددع عوم

أتلل   
تللاعيدددددد أيمن

.تلرمعفظ أاىلأسالضا  أيتضن  



شروط اختيار مديري المدارس

ن أاعل يت أ( 1 ضلل 

أ( 2
ً
أشربويع

ا
ضؤهال

سةقألمأتنأارمأضتعين( 3
أتلري ( 4  

ل ضامأالأشقمأايأسة أسن ترصأصيأأالتأسن ترصأمن
أتالدت  أ( 5  

تجاعاأدي  أش هلللمأمن

 مالمأتلطالب
أ
ا
أتلر ت اأتلرا سط أضديأت ردعلأتل  تسد أتالصا تئلد أصيأضدعأي_ صيب  

تعدل دعأياللدمأيق مأمن
أ  
:ان أتللمالمأشق ي أضعيعث 

أالي ددددددددعأضدددددددديأض  ريددددددددمأش( صأ
ً
ربلددددددددمأيألقدددددددد أتجالددددددددعاأتضامددددددددعنأتل  تسدددددددد أتالصا تئلدددددددد أضصددددددددعد ع

أضمعفظ أتللى  
تلرمعفظ فأت تأ علقأل لضأ مالمأتلطعلمأمن

أتسددارع  أشاتددريأبدد  شمأيتسددرمأتلرعضددمأيشدد  يددددخأيضمددمأيالدشددمأيتسدد أيئدد( بأ  ل أيىل 

 هعأتضددددلهأيان تلدددددمأتلددددد تئ أيتلرؤ ددددقفأيتيددددد أضتل ضدددددعرصأتلددددلىأاممدددددمأشتللردددددعرصأشصددددد 

بل  .ض  ريمأتلل 

أتلنف اأتلرتر لأامأ سرلع( جد .اطع  أتالح تلأتلر لل أصيأدفل 



ت شةةهادة صةةادرة مةةن طبابةةة الصةةحة المدرسةةية أو ايةةة مةسسةةة طبيةةه مخولةةة ت بةة( د

.سالمته من االمراض المعدية مع شهادة التطعيم ضد الجدري

أ
ً
أيتلخ-أعللدددع ن ددأضددديأتلتردددلأللةندددوم د دد أالأياددد اأ مدددالمأضددديأشادددعياأتلمعدسددد أاشر د عضنددد أاشر

أتلص أتأليلأتلرا أ  
أل عي أتلمن أتلرلالدي أان أتلامع مأمن  

سبللةنعرصأمن

أ
ً
أتلرددد ت اأتالا تديدددد أحعضدددمأئدددد عد أتل  تسددد أتلرا سددددط أصيأضدددعأ-أعلخدددع  

يتعدل ددددعأيق ددددمأمن

ط أصيأضدعأيتعدل دعأياللمأان أتللمالمأشق ي أيألق أتجالعاهأتالضامعنألل  تسد أتلرا سد

أب  
دأضدديأ, جدددأ, ضصدد   أضدديأض  ريدد أشربلدد أتلرمعفظدد أيض ددف ا أاعل أددعئقأتلرطلوبدد أمن

أ-:تلفقل أ
ا
ضيأه هأتلرعد _ صيب

أ
ً
أييتادددد- تاتددددع

ً
أشلقعئلددددع

ً
أض  سددددامأ عئرددددع  

أ مددددالمأتلطعلددددمأمن أضدددديأشدددد للأادددديأا تيدددد أيتاددددلر لر

أ أتلر  س فأيالأشملمدمأسدن أتلدل 
ً
أ  ضعأشع  ع ن أتل يت أض  أشزي أاىلأأالأوم أييدؤشر

ً
كأ سدوبع

أساالرصأتلر  س   
. لرأمن



أ
ً
أيأ-لعضمددددع ن دددييأضدددديأتلترددددلأللةنددددوم د تلخعلخدددد أالأيادددد اأ مددددالمأضدددديأص رددددمأتلمعديددددمأيتلتشر

أل عي أتلمن أتلرلالدي ألاللأفل  أتللمالمأتل  
ييأللةنعرصأمن رمد د أص د تأتلنظدع أيتلتشر

أتلص أتأليلأتالا تد أتلتع   
ان أتلامع مأمن

أ
ً
بلددد أعلفلددد ألقدددمأتلطعلدددم: سعدسدددع ضددديأض  سددد ألىلأشمددد دأصاتللردددعرصأشصددد  هعأيات  أتلل 

.تللىأدتلمأتلرمعفظ أصيألع ج ع

أ
ً
 مأتلا  أيق مأتلطعلمأتلرنق لأضيألع  أتلقطلأات أضتعدل أئ عدشمأضيأ _ سعاتع

.تلرخاص أص ات  
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:صفات مدرس الثانوية•
امللذج  ون لرا سهميلة يعد املد س م  أبرز الركايد ال ا  ر عد على ا العمليلة التعليميلة ال لا ت لمل امللد س والطاللس و •

و لرز إبلد دانلس هللا املد س ودو ه و د أ بح عذيرا مهما ب بس ال هايد امل تمر اا الطلس اادتماعا علد التعليمب
امج التلد يس الا اا جاه ضرو ة العذاية بذوعية املد س وااهتما  بروب م تواه و ح يي م توى أدايل  عل  طريلج بلر 
. ماعيةأثذاء ايصدمةب وير بط بتح يي نوعية املد س أيضا العمل علد  ح يي أوضاع  االتيادية واادت

ريي ة اا إعداده ولد  طو ت الذ رة إبد إعداد املد  يي  طو ا كبيرا اا ال ذوات اسخيرة و رزت بعض اا جاهات ال•
ث اولة املهذيلة م  أهمها  كامل الذ رة اا هلا اإلعداد بحي  يراعا وي  دانس الث اوة العامةب والث اوة ايصا لةب وال

. وإعداده إعدادا مهذيا و ر ويا
:للا يعبغا  واور مجموعة م  اليفات اا مد س املرحلة الثانوية ها•
 ما   الشصيية•
.اإلخالص واليدق واسمانة-1•
اا داي الذفس ا وعد  الثو ة س ف  اس با -2•



ت -3 .تلرظ لأتلمميأيتلمل كأتل  أي ا ألىلأتالحل 

تل  عءأيشا أتل     -4

تشاعهمألم أمالام

أضتعضل أتلطالب-1  
.صنأ اص أرمت أتلص  أيتلت تل أمن

أاعلتتفعءأد تسلع-2  
أييتا ن ن أتلطالبأيصنأ لرأتلراف  وم ن أتلفلياأتلفلدي أصوم .صنأ لتر 

أتلرلحل أتلترري أللطالبأيياف  ألصعئص ع-3 .صنأ لتر 

أتألن ط -4  
.صنأي ا أتلطالبأاىلأتلرنع   أيتلر ع ع أمن

.صنأ  ا أار جالرصأتلطالبأييمعيلأاالج ع-5

أضيأش  ي أتلطالبأيصنأي ات  أيالأيمخلأضن  -6 .صالأي لر

أتلطعلمأي  الت عأيشنريا ع-7  
.صنأي  نأ عد تأاىلأتكل عفأتلا تلمأتلطي  أمن

ألف اأتلطالبأييمميأتالسارع أللي  -8  
.صنأ ببأتلخق أمن

أتلن عطأتلرنعسمأل  -9  
ع  أمن أيصنأيشر ن .صنأ لرأتلرتع وم

شر نمأضيأضعدشم

أتالمال أضلرعأارعدشمأيبآللأضعأح تأفي عأضيأشط  ترص-1 .صنأي  نأعخلم

.تلاقمل أتلال ألر ض اعرصأتلرقل أاىلأئ   أتلمن -2

أضعدشم-3  
أيتلق   أاىلألأع  أيشمةلمأتلاالضل أمن أتلاتةلم  

.تل   أمن

أتلم يبأض أتلا لت -4  
.يضوجأتلت ع  أيتلص رصأمن

.تةجعا أاىلأصس ل أتلطالبأص ضوج-5

.صنأ رببأتل  اأاعل  ياأتلمعاق أتلرلش ط أص ع-6

أتل  قأتلرنعسم-7  
.صنأيماخ  أتل سلل أتلاتللرل أتلرنعس  أمن



أشقوي أتلطالب  
ض ع تشمأمن

حمأصيالأا يل-1 .صنأيماخ  أتألس ل أللا ك أضيأف  أتلطالبألرعأش أشر

.يض أتألس ل أتلرنعس  ألرما ىأتلطالبأيشم ي أتلزضيأتلرنعسم-2

أيتح أيصالأيمارمأتلا ييم-3 أتلمؤتلألىلأضت ن صنأي لم

أ  ش  أيضتف  أصيالأا يل-4 شصويمأتاللا ع ألاتري أتلطالبأصن تح 

.بأللرعد أيللر  اتةكخع أضيأتاللا ع ترصأتلبملط أتلم ل ألل اي أيشمةلمأيايعد أشق مأتلطالأ-5

يتج عشمألم أارلم

.تلرمعفظ أاىلأض تال أتلمص -1

أيجل أص عأان أغلعبأصح أتلزضالء-2  
.حت  أتلمص أتةضعفل أتل  

.تلاتعينأض أتةدت  أيشنفل أضعأيجل أام-3

أتألن ط أتلتعض أتلراصل أارعدشم-4  
.تلر ع ع أمن



أتلاتلل أتلخعل    
:اتضأشاع بأديلأتلتعل أمن

أصريطعللع  
:تلاتلل أتلخعل  أمن

تألضددددعأصنأش دددد نأضمدددداقل أ ددددمأتالسدددداقاللأادددديأت أتلجلددددل   
لمددددلطعرصأتلردددد ت اأتلخعلويدددد أمن

طعرصأتلم  ضلددددد أتلرلعزيددددد أيتلرمللددددد أ رددددد ت األعبددددد فأيةضدددددعأتنأشقددددد  أصا سيمددددد عأسدددددل

 أيلعضدددت أتلاتلدددل أتلرمللددد أفاصدددةاأئدددتةل أاعضددد فأيةضدددعأتنأش ددد نألص بدددل أمعئفلددد

.للملطعرصأتلم  ضل أاتضأتلختو 

ألضددعأصنأش دد نأضمدد: يشقمدد أتلردد ت اأضدديأحلددبأضعليا ددعأاددىلأأالأدد أص مددع  اقل أفددالأفدد  

نأشلمدددددددل أضمدددددددعا  أضعللددددددد أضددددددديأيات  أتلرتدددددددع فأصيأسدددددددلطعرصأتلاتلدددددددل أتلرمللددددددد فأيةضدددددددعأص

تليا ددددعأشؤسمدددد عأسددددلطعرصأتلاتلددددل ألفمدددد عفأيةضددددعأصنأش دددد نأضمددددعا  أيحين ددددعأشصددددةا ن ضلم

يد أيتالاعلد أتلم  ضلد أتلرمللد أص يأتلرلعزيد أضا  ل أضيأتالج  أتل  تسدل أيتل  دعرصأتلخلم

. صيأضيأ لي رع

أاع أ  
أ(  صالدلأ) ب  أ عل نأتلرتع فأتلرتليفأاقعل نأ1944يمن ضف د  أحلدبأش دلم

أتلاتلددل أتلخددعل  أييضدد أاددىلأصسدد أج يدد  فأل أصاددعدرصأصريطعللددعأصنددعءألظعض دد عأتلاتلددلم 

ادددد دأضدددديأاتدددد أتلمددددلبأتلتعلرلدددد أتلخعللدددد أأف تدددد أصنأ علددددقأتلر  سدددد أتلخعلويدددد أي فددددعأاددددىل

ييفأصبدددد مقأتل  تسدددد أتلخعلويدددد أحقددددعأاعضددددعألاريدددد أتلطددددالبأالأ ن تضالددددعاتأتلطددددالبأتلرارددددلم

أشدددع يددددخأتلجلددد. لصدددف  أضخادددع  أضدددن    
تأا  تسددد أيتبدددةاأتلطدددالبأ اراتددد نأأليلأضدددل أمن ل 

دد أضددديأتلتردددلفأفقددد أص دددلأ دددعل نأ د يجددد بأتلاقدددعلأ1944أعلويددد أضاعللددد أاتددد أتلمعديددد أاشر

أتلرددددددد ت اأتالصا تئلددددددد ألىلأتل  تسددددددد أاتددددددد أتالصا تئلددددددد أشافدددددددقأيأ  عاللدددددددعش  أجريددددددد ألدددددددري ر 

.يحعجعش  



أل  
أمن أعةددلم دأشدد ألم د أتلقددلنأتلاعسدد أاشر  

تألقدد أ ددعنأللخدد   أتلصددنعال أمن أتلجلددل   
ظددع أتلاتلددل أمن

لاتلدددددل ( ضددددد ت اأتألحددددد )ل أصدرصأتلخددددد   ألىلأظ ددددد  أصلددددد ت أج يددددد  أضددددديأتلرددددد ت اأضن دددددعأ

أتلرصدددددعل   
ن ددددد قأتلرددددد ت اأتلفن. تالمفدددددعلأتلددددد  يأشتردددددمأتض دددددعش  أمن

 
لددددد أادددددع أعددددد لرأت

أصيأشاددددع  أيتلرددددعأ علددددقأش1905 أبددددنعر 
ن أضتددددوم  

 ددددا أيلكن ددددعألدددد أش دددديأ ترصأمددددعص أض دددد ن

ىأ أ ملن أللي عأتلصنعاعرصأتلكلر  
اعلتل  أيتلا ن ل جلعأتل  

أصسعسدددمأف ندددعكأتلاتلددد  
تأالأ دددزتلأم قلدددعأمن أتلجلدددل   

ل أتلخدددعصأألصنددددعءأتنألظدددع أتلاتلدددل أمن

أ مددددداطي أدفددددد أضصدددددع ي   
اعللددددد أيهندددددعكأتلط قددددد أتال سددددداقلتمل أيتلط قددددد أتل نلددددد أتلددددد  

ال عديرلد فأتلاتلل أتلالد أتلد  أ  بدمأللاعضتد أيهد أللقدعد ييأادىلأض تبدل أتل  تسد أت

أتاللامدددعاأادددعلاتلل أتل  
الددد أتلددد  أ  بدددمأيهندددعكأتلاتلدددل أتلبمدددلبأللددد  يألددد أ  فقددد تأمن

.  للاعضت 

تأ أتلجلدددل   
سدددن فأيشقمددد أادددىلأ( 18–11)ضددديأسددديأ( سدددن ترص7)ضددد  أتلاتلدددل أتلخدددعل  أمن

أ؛أتأليلأض شددددددمأ ن سددددددن أ ددددددؤد ألىلأتضامددددددعنأ( 15–11)ضدددددديأسدددددديأ( سددددددن ترص4) مددددددروم

أ( تلرما ىأتلتعد )تل  عد أتلخعلوي أتلتعض أ  
أيضاعثن . يه أتلزت  

أفر شددمأ  
أتلن عيدد ألىلأ( 18-15)ضدديأسدديأ( سددن ترص3)صضددعأتلقمدد أتلخددعثن  

سددن أ ددؤد أمن

لاعضتدد أيتلدد  أ ؤهددمأللدد ل لأل( تلرمددا ىأتلراقدد  )تضامددعنأتل دد عد أتلخعلويدد أتلتعضدد أ

أ تأه 
أتلجلل   
:  يتلرتعه أتلتللعفأيضيأصه أتل ت أتلاتلل أتلخعل  أتلتع أمن



تأ: تلردددد ت اأتلخعلويدددد أتلتعضدددد –صأ أتلجلددددل   
أص دددد  أتلدددد ت أتلردددد ت اأتلخعلويدددد أمن أيه  يشمددددىطن

فأيي أهدددد هأارجعلدددد أتجارعالدددد أعةددددلم أألل ددددعأتلطريددددقألىلأتلاعضتدددد أيتلاتلددددل أتلتددددعىل   
ق ددددمأمن

أتلرلحلددد أتالصا تئلدد أيتلددد    
أمن أتلردد ت اأتلطل ددد أضدديأ ي أتلامصدددلمأتلتددعىل   

يأ لغةددد نأمن

أ . ض تبل أتلاتلل أتال عديم 

 ددددددددعرصأيشااددددددددمأتل  تسدددددددد أص دددددددد تأتلنددددددددو أضدددددددديأتلاتلددددددددل ألىلأتالهارددددددددع أا  تسدددددددد أتودتبأيتلل

يددد فأيشقددد  أهددد هأتلرددد ت اأصإاددد تدأتلطعلدددمأللم ن صددد لأادددىلأتلرالسدددل ل أيتلل ددد أتاللجللم

يطعلل  .  تل  عد أتلخقعفل أتللر

ن أل أشق دددم: تلرددد ت اأتلخعلويددد أتلفنلددد -ب أارجعلددد أضاردددلم أضددد ت اأشمدددىطن مالادددعأضددديأيه 

د أضديأتلتردلألردالأتلانمد أتل  تس أتالصا تئل أضريأصشر تأتلمعديد أاشر أيب فدعء ألري ر  ن وم

أحقددد لأتل ن سددد  
 أيتلك ربدددعءأاقللددد أاعللددد أيض ه ددد أفنلددد أضرددديأ لغدددمأصنأيصدددةاأفنلدددعأمن

لل  ن .يتل مري أيتلفلرأيتلز تا أيتلفن نأتلاطةلقل أيتلتل  أتلرلن

د أضديأتلتردلأ  د أتلمعدس أاشر أصيأتلمعات أاشر أتلطعلمأفي عأح   مأتنأ اخلجد تأيي   

أتلرتعه أتلتللع  
. ضن عفأيي تبمأاتت  أتل  تس أمن



ن دددددد قأار جددددددمأ ددددددعل ن: تلردددددد ت اأتلخعلويدددددد أتلم  خدددددد - 
 
أت  
أتلردددددد ت اأتلدددددد   صالددددددلأيه 

ألع  
حلدددد أضدددديأيش ددد فأهدددد هأتلرددد ت األىلأشخددددريددددجأمددددالبأيمددداطلت نأتحددددااللأضجعلددد أمن

هددددددع أتلرتعضددددددمأيتلرخددددددعانأيتلرؤسمددددددعرصأتلصددددددنعال أيغلم  
أتلرااردددددد أمن ا ددددددعأيض ر. لدددددد تح 

 ية  أادددىلأع ددد أتلقددد  ترصأتلخعبددد ألطالص دددعأيشطدددويلأض دددع تش  أيشنرلددد أضددد تهة  أيشددد 

تض ع ن . ضمؤيللعرصأتلر تمن أيتلل 

أ  
تفأيشتدددعثن أتلجلدددل   

ضددديأض دددع مأيهددد هأتلرددد ت اأص دددمأئددد لعأضددديأتلددد ت أتلاتلدددل أتلخدددعل  أمن

عخلم أصهر ع

ألل ن ي دددددعأيضدددددت أتلخفدددددعضأضمدددددا ىأتلاتلدددددل أفي دددددعأيش دددددع يأ ددددد  ترصأتلاالضلددددد أتلرناردددددوم

تلرق ضددد أضمدددا ىأهي ددد أتلاددد  ي أيتلخفدددعضأضدددؤهالش  أيلقددد أتلخددد ضعرصأتلاتللرلددد 

.  ل ع

 مأيشت أجري أتل ت أتلاتلل أتلخعل  أتلرخالف أيشق: تلر ت اأتلخعلوي أتل عضل -د
أف ل أه هأتلر ت اأحزبأتلترعل فأي  أشة ن ن ه هأتلر ت اأجري أتلطل  أدينأشريلم

يتلقتعءأالاا ع ترصأشربوي أيتجارعال أضن عأشجعفؤأتلفلصأتلاتللرل أتلرق ض أللطل  ف
أه تأتلاتلل   

يض تج  أاىلأم قل أتلاتلل أتلخعل  أيتلا لمأاىلأض جالرصأتلقة لأمن
أللاتلل أيتل أفلصأتكلر ا  يمأتلمعجعرصأتلرخالف أللاالضل أ نعسمأ   تش  أيش فلم

أ أيتلترىل  . تلتلم 



التعليم الثانوي 
عفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ

-5-محاضرة

: أهداف التعليم الثانوي في بريطانيا •
: اهداف التعليم الثانوي باآلتو ني  ( بتلر ) ل د حدد لانوي •
. ت ي ة الو ايل لذمو املواهس املتعددة يةميب الطلبة-1•
. أي تعطو ور ا كاملة م  ال ربية لل با -2•
ليلة لكلل أعضلاي  الذ ر إبد ال ربية علد ان ا عملية م تمرة مدى اياياةب وعلد املةتمب م لوولية  ي لير هلله العم-3•

. خالل حيات م
. امل اهمة اا الذمو الروحا وااخالقا والبدنو سبذاء املةتمب-4•
. تعميم مجانية التعليم اا املدا س الثانوية العامة-5•
.  معيي الطلبة م  اا تفادة م  الفرص التعليمية املتاحة لهم بدوي م  ة وعذاء-6•
. خا ةتعليم و عاية الطال  م   وي العاهات البدنية والع لية حي  ي تدعا تعليمهم ودودهم اا مدا س-7•

•



أفلنمع  
:تلاتلل أتلخعل  أمن

أفلنمعأاىلأا دأضيأتالاا ع ترصفألتمأصهر عأضاعلليق    
 أتلاتلل ألظع أتلاتلل أمن

لع أسن فأيحلعدأتلاتلل أتلتع أيا  أمعئفيامفأي ( 16-6)تلتع فأيةلزتضيامأضيأسيأ

ت أتضامعلعرصأتلاتلل أتلخعصأااعلمأتلاتلل أتلتع فأيتحاجع أتل يل ألرناأتل  عدترصأا

.اعض 

أسي فأضيأسيأتلمعدس أح  
ً
أاعضع أفلنمعأتأنعأاشر  

تلخعضن أيض  أتلاتلل أتلتع أمن

أتلمعد أسن ترصأضيأتلمعدس أح   أفل  أتةلزت أضن عأاشر أش ىط   فأيه 
.س أاشر اشر

:تلرلحل أتلخعلوي 

أتلرلحل أات أتاللا عءأضيأتلرلحل أتالصا تئل أ اق  أتلاالضل ألر تبل أد تسا   
 أمن

نأ( 18)لىلأ( 11)تلخعلوي أيض ش عأسة أسن ترصأضيأ :يلكن عأضقمر ألىلأضلحلاوم

أ :ضلحل أتلاتلل أتلخعل  أتألدثن

  تأييق مأاعلرلحل أ مأتلاالضل أتل  يأصل( 15)لىلأ( 11)يض ش عأص بدد أسن ترصأضيأسيأ

جأتل  تس أتلرلحل أتالصا تئل أيتلاتلل أص  هأتلرلحل أ يأمعص أاع أيتنأ علقأصلتض

تلالرل أضيأضان ا أيض ا أالي عأتلاالضل أحممأتسات تدتش  أي   تش  أيير يألقم

ألىلأوللأضنعسمألم .صللعضجأد تا 

أه هأتلرلحل أفلب أتاللامعاأاعلرلحل أتلاتللرل أتلاعلل  ضلحل أ)يصضع ألري ر 

(تلاتلل أتلخعل  أتألاىل

فأشرناأأليل رأتل  يأصشر تأتلاتل  
أيهنعكأصيتعأئ عد أللاتلل أتلملمن ل أتلخعل  أتألدثن

أيه هأتلمن أيرتي عأتلطعل  أتلاتلل أتةلزت  
أد تس أيصضعض  أاع أآللأةشرع أفل   

مأمن

أيخاع هع  
.تلملف أتل  



:ضلحل أتلاتلل أتلخعل  أتألاىلأ

:يهنعكأل اعنأضيأتلاتلل أتلخعل  أتألاىلأ

 عد أيض شددددددمأأدددددالتأسددددددن ترصأ دددددؤدىألىلأتل دددددد: تلاتلدددددل أتلخدددددعل  أ يأتلردددددد ىأتلطويدددددم-1

فأيهندعكأضقدل ترصأفأييت أص معضعأيئت عأالرل أيش ن ل جل أيصدصلد (تل جعل  يع)تلخعلوي أ

بلددد أتل منلددد أصسعسدددل ألج ع يددد أللاريددد أضن دددعأتلل ددد أتلفلنمدددل أيتلادددع يددددخأيتلا لتفلدددعأيتل ل 

بل أتلريعضل أ .يتلريعضلعرصأيتلتل  أتلطةلتل أيتلل 

أ-2 أييدؤأ: تلاتلل أتلخعل  أ يأتلر ىأتلقصلم ن أيض شمأالأشزي أاىلأسدناوم  
دىألىلأدالد  أمن

أ  
أصسعسددمفأأييلامددقأتلط. تلادد  يمأتلر دد ن  

أمن
ً
أض نلددع

ً
أصنددعءأيياتددريأشدد  ي ع ن ل دد أادد  أتلندد اوم

.اىلأ   تش  أيتسات تدتش  



عل  أتل اليعرصأتلرام  أتألضلم  
:تلاتلل أتلخعل  أمن

أتلدددددد يلأضدددددديأح ن أضلش دددددد أضاق ضدددددد أصددددددوم لددددددبأيماددددددمألظددددددع أتلاتلددددددل أتألضددددددريو 

أ. تلرليلدد أتةدت يدد أيتلاتللرلدد أاددىلأحدد أسدد تء  
أتل ت دد أييادد أتلرلت ددمأل دد تأتلنظددع أتلددمأمن

أضددددددديأهددددددد هأتأللظرددددددد ألدددددددمأ. ضار اددددددد أضددددددديأتأللظرددددددد أيلدددددددي ألظعضدددددددعأيتحددددددد ت ي دددددددمأيتحددددددد ة

أايأتولل
ً
أ للع
ً
أ برعأشخال أتلاالفع  

. لص بيامأتل  

أصضريجددعألظددع   
نأ"الأضلعددز " لنألظددددع أتلاتلددل أمن أشمجدد أفأيل دد تأتلمددبمأفددعنأتلقدد تلوم  

أتلدد  

أياليددد أيصلدددلى ن فأيضددد أ لدددرأهلجدددمأيضتدددر نأصدددلتضجأتلاتلدددل أشلندددو أا  جددد أعةدددلم أضدددعأصدددوم

ع أصددددد تضجأضل دددددعص  أر دددددجمأضلمددددد  أرمدددددبمأتلت تضدددددمأتلر دددددل  أهددددد هأش ددددد يأهددددد هأتلدددددلر ن وم

أتل اليدددعرصأ علمعجدددعرصأتالجارعالددد أيتال اصدددعدي أيتلانقدددمأتلرا دددل أللطدددالبأيأ ن تلر  سدددوم

أ ددمأياليدد أالأيتدد اأد  
ينأظ ددد  أضدديأياليدد ألىلأصلددلىأيضدديأأدد أفددانأتلااريددمأيتلانددو أمن

أصضريجع  
أمن ئجمأاع أللنظع أتلاتللم 

أ عفدددد  
أمن  
علدددد أيضاددددعثن أتل اليددددعرصأتلرامدددد  أتألضلم  

 أتلرددددد ت اأيتلاتلددددل أتلتددددع ألج ددددع  أمن

دأ د أسدديأتلمعدسدد أاشر  فأيةىلأتلم  ضلدد أيي دد صأاددعد أضدديأسدديأتلمعدسدد أصيأتلمددعات أيحدد  

أتلصددد أتل  
أمن أشندددا    

ددفأصضدددعأصنأيمددداجرمأتلطعلدددمأد تسددد أتلرلحلددد أتلخعلويددد أتلددد   د أاشر  
خدددعثن

تاددد أشلةددد أاعلنمددد  أللرددد ت اأتلخعبددد أفيمدددراأل دددعأاعلتردددمأيفدددقأشدددلتلل ألعبددد أي  أ

.  الاارعدأه هأتلر ت اأضيأ  مأتل الي أتلاعات أل ع



أتل  
ي فألالأمن ن أضتظ أبف فأتل  تس أاعلل  أتةلجللم  

أ  ج أيياددد أتلا  ي أمن  
ر ت اأتل  

أتلل  أتةأ أفي عأعخعفد أاعلل أضيأتلطالبأتل  يأالأش  نأل ا  أتأليىلأه   
ي أيمن ن لجللم

ي أض أش خل ن أتلل  أتةلجللم  أش  ي أتلل  أه هأتلمعل أ ا أش  ي أتلرنعهجأال  أغلم

أ  
أص عألىلأصنأيصةاأتلطعلمأضؤهالألل  تس أمن ن أتلنعمقوم ي أل لم ن أتلفص لأتلتعدي أتةلجللم

ي  ن أشق  أصا  ي أضنعها عأاعلل  أتةلجللم  
.  تل  

أشطلصأالي عأضريأتل اليعرصأتلرام  أتألضري ل   
.  تلمق لأتلا ي  أتل  

أتلخعلوي أ شنظل أتل  تس أضيأتلليض أح  

أسيأ أللطالبأح   أضتظ أتل اليعرص16حت  أتلر ت األلزت    
   صأتألمفعل. من

أ أسددديأتلخعضمددد أييمدددارلينأحددد    
أ يضددد أتألمفدددعلأمن  

تلر  سددد أص جدددمأادددع أشتلدددلر  أمن

مأسدددددن ترصأتل  تسدددد أتالصا تئلددددد( 12تلصددددد أ)تلخعلويدددد أ
ا
 ددددج
 
 أ يضددددد أاصدددد   ألر  جلددددد فأ 

أاتددددضأتلردددد ت األىلأتلصدددد  
أتلصدددد أتلخددددعض أصيأتلمددددعدافأيشصددددمأمن  أتألمفددددعلأحدددد  

أتل اليددعرصأتلرامدد  أاعسد أ. تلخدعضي  
أشتدلفأمن  

فأ"ع أسدد  لهدد"صضددعأتلرد ت اأتلخعلويدد فأتلدد  

أ أاشر  
.فال عأ  رمأص جمأاع أتلصف فأضيأتلاعس ألىلأتلخعثن



أصضلم ع  
:صه تفأتلاتلل أتلخعل  أمن

أاع أ  
أ1944من  

أصنأصيضمقأتللان أتلق ضل فأصنأصه تفأتلرد ت اأتلخعلويد أ ند  ن

فأضخدمأشنرلد أض دع تش  فأيتلت نعيد أاصدما  أشلعزأاىلأتلمعجعرصأتلتعضد ألل د عبأتألضدلم  

 أصأددلأتلتلدد أيسدد مأتلرمعفظدد أالددي  فأيصنأيتلفدد تأصهرلدد أتألش أيتلفددلدأللرااردد فأيف دد

أصض  ألعفت ف  
أتلملع أتةنمعلل فأيتالسا اللأتألضخمأألي عرصأتلفلت أمن  

ت أمن يشنرل أتالحل 

أاص   أضنطقل  . لآللرييفأيلر أ   تش  أاىلأتلاف لم

أيبد لأتلا د دأتلتلرلد أتل ن را تبدل أضديأ رعأصك رصأتللان أاىلأ اعيد أيشربلد أتلر هدوبوم

ألاصددددددةاأتلردددددد ت اأيتلرللددددددعرصأصي ددددددعرصأبددددددعلم أللرمعفظدددددد أاددددددىلأتل ن ر تهددددددمأتلر  سددددددوم

.  تةنمعلل أيشنريا ع

ترصأيتلر دددددددجالرصأ ي  أتسددددددداخ ت أتلخدددددددلر  ردددددددعأظ دددددددلرصأتشاعهدددددددعرصأج يددددددد  أشؤعددددددد أرصن

أدتلددمأتلرددد ت اأيلع ج ددعأيشدد  ية  أادددىلأحددمأهدد هأتلر ددد  
جالرصفأتلر ددعشر أللطددالبأمن

فأيش جلددمأتالهارددع أاعلا تلددمأتلترللدد أصكدد  
أضدديأتالهارددع أيتالصاتددعدأادديأتلاتلددل أتللفددىطن لر

.  اعلا تلمأتلنظري 



التعليم الثانوي 
عفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ

-6-محاضرة

:اإلدارة التربوية•
يلللللل  عمليللللللة  ذ لللللليم و ود) أو هللللللا . ي للللللير هلللللللا املفهللللللو  إبللللللد دميللللللب اسعمللللللال ايصا للللللة بال للللللووي املد  للللللية•

( اف ال ربوية للفعاليات ال ربوية داخل املد  ة وخا دها بأ لو  تعاونو وديم راطو م  أدل  ح يج اسهد
بلللللة امللللللدا س لللللل دا ة ال ربويلللللة أهميلللللة كبيلللللرة الللللا  ي لللللير عمليلللللة لبلللللول و أهيلللللل أعلللللداد كبيلللللرة مللللل  طل:  أهميتهـــــا •

هم و ذميللللة بمختلللللف مللللراحلهمب وتللللا ال للللا تعشللللو كللللل ايةهللللود الب للللرية واملاديللللة يصدمللللة الطلبللللة وزيللللادة معللللا و
س بللل يمتللد خصيلليات م بمختلللف دوانا للاب وهللا ال يللادة ال للا ا ي تيللر عملهللا داخللل دللد اي املد  للة وح لل

يلة واالتيلادية لي مل البي ة واملةتمب و لك م  أدل  ح يلج أهلداف ال ربيلة والتعلليم اادتماعيلة والث او
.  والعلمية

 للللرية ال للللا وملللل  هلللللا املذطلللللج بللللدأ ااهتمللللا  ي هايللللد بللللاإلدا ة املد  للللية وضللللرو ة العذايللللة   للللا و العذا للللر الب•
 
 
عطيلللت  تواهلللا  لللواء مللل  حيللل  إعلللدادها اإلدا ي أو اختيا هلللا أو  لللد يا ا أو   ويمهلللاب لهللللا نجلللد أيضلللا أن لللا أ

  أو تعثلر العمليلة أهمية واي ة إبد اختيا  نوع اإلدا ة ال ربوية والعامليي   لاب إ  بذجاحهلا وو للها يتحلدد   لد
.ال ربوية بكاوة أطراوها ومحاو هاب و التابا يوثر اا طبيعة اسهداف املتوخاة من ا



أصئددجعل: ضف دد  أتةدت  أيشط  هددعأ ن ي  ألادد ضوم أرصن ضاطدد   أشتدد أتةدت  أأجددزءتأصسعسددلعأضدديأارددمأآيدد أضؤسمدد أيه 

أشقدددددد ض عأتلرؤسمدددددعرصأصيأتلانظلردددددعرصأتةدت يددددد أأ علرددددد ت اأيتل  
اعضتددددددعرصأضددددديأتلفعاللددددد أاعلنمددددد  أللخددددد ضعرصأتلددددد  

هعأ .يتلرؤسمعرصأتلم  ضل أيغلم

أادددىلأل الدد ألدت ش  ددعأيبدد لرأشدددؤألأيتنأاقددعءأهدد هأتلانظلرددعرصأتةدت يدد أأيتسدددارلت هعأيشط  هددعأيتاردد ألىلأحدد أعةددلم

أش  
أش جي  دددددعأيج دددددعرصأضتينددددد أفأيمن  

ألادددددعئجأاردددددمأهددددد هأتلرؤسمدددددعرصأيتلانظلرددددعرصأفأيمن  
قريدددددلأصيلويعش دددددعأض ددددعشر أمن

أتشخدع أ دلت ترص  
أيصه تف عأفأييماخ  أ جمأتةدت  أأضار ا أضيأتلرتع فأيتألسدعللمأيمدلن أللي دعأمن  

ضنعسد  أمن

أارلدمأارار اد أضديأتلر دعدئأتلتعضد أشملعدمألمد أشطةيدقأتلنظ  
ريد أادىلأتل ت د أض ت  أضتين أفأ رعأيما  فأمن

أضاعلأارلمأ  
. من

ل عأ ن يج رصأتةدت  أأضن أيج أتةنمعنأاىلأتأل ضأفانظلرمألملعشمألو أضيأصل ت أتةدت  أأيشنظل أتلرلص ألرلن
أل أ   

أتلرعضن  
تف عأاىلأشربل أصصنعئ عأل نأضيأصل تنأتةدت  أأفأيلكن عأشخال أتلي  أارعأ علقأالل أمن علقأيةشر

أظمأتلمتع  أيتلا ن ل جلعأتلم  خ أي  أصب   
أضتق  ألاتق أتلترمأمن مقأرملط أيضم يد أفأصينرعأتلي  أه 

أ أتلراارتعرصأتلم  خ فأامألنأصهريا عأشزدتدأاعسارلت أض أايعد أضاعلأتلرنعئبأتلبشر  
ي أتةدت  أأارللمأض ر أمن

لق أشط  أضف   أتةدت  أأ. يت معامأضيألعحل أفأيتشاعهمألم أضزي أضيأتلاخص أيتلانو أضيألعحل أصللىأ
بوي أضا ألتأارعأملصأضيأشط  أاىلأتلرف   أتلتع ألإلدت  أيتل  أ ن أاىلأ أ)) تلل  بوي أه 

نظل أش: تةدت  أأتلل 
أضاصمأاعلفلدأيب ييمأيبي  ألمع أتجارعر   

أيشنملق عألانرل أتلفلدأشنرل أئعضل أمن ن امأييا   أج  دأتلتعلروم
ي  ألناعجأص ألو أضيأصل ت أتةدت  أ أتشخع أتلقلت أفأيه أارمأرصن  

يبرعأملتأ((  ض ىألاعح عأاىلأتلر ع ع أمن
بل ألفم عأيةدت ش عأأعللعأفأف ت أصنأ عنأارمأتلر  لأيقابأاىلأشنفل أضعأيت  أللل مأضيأاىلأضف   أتلل 
بوي أار عزأاىلأتلالرل أفأيضعأيملبأاعلترلل أتلل  ف  ض عأشتللرعرصأيينمبأدتلمأج  تنأتلر  س أصبةاأ ل 

عأفأتل عضمأضيأظليفأيةضجعلعرصأ معا أتلطعلمأاىلأتلنر أتل عضمأتلراجعضمأبملعأياقللعأيتلفتعللعأيتجارعال
أتل  أيتيشأفلمأاعاا ع أصنأضيأيتجمأتلر  س أصنأشاتلفأاىل يتضا أارمأتلر  لألي رمأتلراار أتلرمىل 
تحالعجعرصأه تأتلراار أيشملل عأفأيضيأأ أشترمأاىلأشلةيا ع



أ  
بويددد أشتددد ن بددد  أادددىلأضمدددا ىأتل يلددد أيتلراارددد أاردددعأف: لنأضفدددلد أتةدت  أأتلل  لدددمأضددديأضددد ت اأتلنظدددع أتلل 

أيأ ن ديتعرصأي دد تلوم د ةنأيات  أيضؤسمددعرصأيلدد ضعرصأشتللرلدد أيبددمعف أيةاددال أفأيضددعأيمجدد أ لددرأ لددمأضدديأ شر

بويددد أاردددعأ افدددقأيتلمل أتلرمدددؤيل أاددديأشنمددديقأتلملعسددد أتلاتللرلددد أيتلل  بلددد أه 
عسددد أتلتعضددد ألل يلددد أادددىلأتلل 

تفأاىلأشنفل أه هأتلملعس  أفأ رعألل عأتلرمؤيل أايأتةشر . تلصتل أتلق   



بوي أ أتةدت  أتلل   
:  تالشاعهعرصأتلرتعرص أمن

بوي أاعلنقعطأتوشل أ أتةدت  أتلل   
:  ير يأش ضياأتالشاعهعرصأتلرتعرص أمن

بويدد أصبدد مقأالرددعألددمأضفعهلرددمأيصبدد لمأي  تادد هأيملتئقددمأيضرع سددعشمفأيلدد أشتدد-1  أشتردد أتلخددلر ألنأتةدت  أتلل 

. يتالجا عدترصأتل خصل 

أسددد لمأشمقيدددقأصه تفدددمألاطدددوي-2  
أصسدددعاأص أشطددد  أصيأشمددد يبأللاتلدددل أمن بويددد أه 

لأتلراارددد أيشنريادددمأتةدت  أتلل 

. تل عضل 

أيتلتال عرصأتةنمعلل أيتلر ع ع أيلي أتللملبأيتلفلأ-3 دي أتةدت  أتلم  خ أشتار أتلترمأتلارعر 

بوي -4 أتةدت  أتلل   
. لنأتساخ ت أتلاقنل أاجعف أصل تا عأصب مقأصسعسعأمن

أضريأصيلويعرصأتلا-5  
طدويلأتةدت  أتلرتدعرصفألنأتلتنعي أاعلتنبأتلبشر أضيأحلبأتلالع هأيش هللمأيش  ي مأي ث 

أارخالددد أضمددداويعش  أضددديأتلرددد ن أادددىلأتةدت يدددوم ن عدددلم
ألددد لرأشاادددمأضتظددد أتل مددد تأتةدت يددد ألمددد أتلل   

  اأيتلرددد  لأمن

أتةدت  أتلرلعزيددددد أيشم يددددد أاددددد دأضددددديأتلصدددددفعرصأتل خصدددددل أيتل  
أمن ردددددؤهالرصأتلر  سددددد ألىلأبدددددعحمأتلقدددددلت أتلن دددددعـث 

أشاطلة عأتلرلتكزأتةدت ي   
. تلر نل أتل  

أ-6 دأت اصددعد أيتجارددعر  بويدد ألظددع أضدديأتةدت  أتلتعضدد فأيةنأتةدت  أتلتعضدد أشلش ددزأاددىلأانبد
فأتةدت  أتلل  أيسددلعا 

بويدددد أصنأي لدددد أاعلممدددد عنأتلنظددددع أتةدت  أتلتددددع أيتلخددددعصأللراا أتةدت  أتلل   
ردددد أارخالدددد أيالأادددد ألرددددمأشطددددويلأمن

.صاتعده



بوي أيانعرصهع :تالدت  أتلل 

بويدد أصيأتلاتللرلدد أ- أضارددو أارللددعرصأشخطددلبأيش جلددمأيشنظددل : تةدت  أتلل  يضدد بأيشنفلدد أه 

أشاتلدددقأر دددؤينأتلرؤسمدددعرصأتلاتللرلددد أتلر  سددد  
ل فأاعسددداخ ت أيشقيدددل أتألاردددعلأيتلرمدددعئمأتلددد  

ددد أيب  ددددمأضددددعأير دددديأضدددد دددي أيتلردددد ت دأتلرايشد د أتسددددا اللأتلقدددد ىأتلبشر  
يأتلا دددد أصحمدددديأتلطلتئددددقأمن

.  يتل  قأيتلرعل

بوي - دي أ: تةدت  أتلل  بويد أصلنظدل أتلتندعرصأتلبشر أتةدت  أتلل  فأتلطل د فأتلرتلرد)شت ن ن فأتلرد ظفوم ن وم

ترصفأتألأدددددعتفأتألديترصأيت)فأيشنظدددددل أتلتندددددعرصأتلرعديددددد أ(صيللدددددعءأتألضددددد   ن أللظرددددد فأتألصنلددددد فأتلاا دددددلم

دديتعرص د (. تألن دددط تلرندددعهجفأتلرقدددل ترصأتل  تسدددل ف)فأيشنظدددل أتألفجدددع أيتلقدددل أيتالشاعهدددعرصأ(تللشر

أيينظدددلأل بويددد أاددىلأتلاتدددعينأيتلتردددمأتلارددعر 
( تةدت  )لي دددعأييؤعدد أتلرف ددد  أتلمدد يبألدددإلدت  أتلل 

..اىلأصل عأيسلل أيليمقأغعي 

أش جددمأج دد دأتولددرييألامقيدد: تةدت  أ-  
أضار ادد أضدديأتلفتعللددعرصأيتألن ددط أتلدد   قأصهدد تفأه 

أيتلل عا أ ن . تلرنظر أ علاخطلبأيتلانظل أيتشخع أتلقلت ترصأيتلقلعد أللامفلم

كأ: تةدت  أ- أارلل أشجعضمأتلا  دأتةنمعلل أضيأتجمأتل ب لألىلأه فأض ل  .ه 

أتلترلل أتةدت ي أيشم ي أيظعئف عأفأفق أتشا  
 قأيلللا ألل م تأيتل  تسعرصأتلرا تبل أمن

أضتظ أتل م تأيتل  تسعرصألىلأشم ي أ : ص بدد أانعرصأللترلل أتةدت ي أيه 



أير يأش ضلم عأاىل. تلاخطلبأفأيتلانظل أفأيتلا جلمأفأيتلل عا أ  
أتل    

: أتلنم أتوث 

:   رمأيقص أامأ س أمريقأتل ب لألىلأتل عي أتلرلتدأشمقلق عأيأ:تلاخطلبأ-ص

أيب  مأتلاجعلل -1 .تلرر ن أأشم ي أتأله تفأتلرطل بأشمقلق عأاعلا  أتلارعر 

ألشردعض  -2  
أمن ن أشلئد أتلرل يسددوم  

ل ارددعلأ سد أتلملعسدعرصأص أضار ادد أتلق تاد أتلدد  

 .

أتلرمدددداق مأيشقدددد  لأتحالعجددددعرصأتلترددددم-3  
ضدددديأتلقدددد ىأتلانةددددؤأارددددعأسددددا  نأتألحدددد تلأمن

تللعرصأتلاق  رأ ن أع  فأ ممأتلرلم  
ي أي مالمأ لرأمن .ي تلرعدي أيتلبشر

أشنفل أتألا-4  
أشلة أمن  

.رعلأتلرخالف أل لت أتةجلتءترصأص أتلخط ترصأتلافصللل أتل  
أتألارعلأتلرطل بأتلقلع أص عأشلشي عأاضنين-5 ن . عأيض أصلتضجأاضنل أشةوم
:  تلانظل أ-ب

ددددأتل تج دددددعرصأتلالاضدددددد ألامقيدددددق: ير ددددديأشتريددددد أتلانظددددددل أا لدددددم تل دددددد فأارللدددددد أحبد

يتلرمددؤيلل أيشقمددلر عألىلأتلاصعبددعرصألددإلدت ترصأيتألفددلتدأفأيشم يدد أيش ايدددددد أتلمددلط 

أتنمددددا  
أضار ادددد أضدددديأتألفددددلتدأضدددديأتلترددددمأضتددددعأمن ن ع أفأيةن ددددعءأتلتال ددددعرصأا ددددلضأشر ددددوم

أ  
كأيي رمأتلانظل أضعأي ث  أعفعي ألامقيقأه فأض ل  :يشتعينأا كلر



أص أشقمددددل أيجدددد هأتلن ددددعطألىلأضار ادددد أضدددديأتل تج ددددعرصأتلرااعنمدددد أتلرل ددددعص: شقمددددل أتلترددددمأ-1  
  أتلدددد  

. ل تج عرصأيماطي أئخ أيتح أتلقلع أارار ا أضن عأا لضأشم ي أتلرمؤيلل أايأ مأضار ا أضيأت

رصأتةدت يدددد أأص ألاطددددعءأتلمددددلط أتلرالئردددد أللقلددددع أص دددد هأتل تج ددددعرصأي بددددبأتلرمدددداويع: شم يدددد أتلمددددلطعرصأ-2

أ أتألفقل أيتللصسل أاقص أشنميقأتلرا  دأتلارعر 
ن . اتت عأض أاتضأضيأتلنعحياوم

أضنصدد-3  
أادديأتل حدد ترصأتةدت يدد أأ ددمأمن ن أتلرمددؤيلوم ن   أتلرالئدد أفأشنرلدد أتل ي دد أتةدت يدد أأص أيضدد أتةدت يددوم

أيش  يمأيشل ل أيلقمأيفصمأ ن .يضعأ اطل مأ لرأضيأشتيوم

: تلا جلمأ- 

أةل ددع ه أاعألارددعلأتلدد ن أياددمأتلقلددع أتلرقصدد دأاعلا جلددمألبدد ت أتلا جي ددعرصأيتلاتللرددعرصأللرل يسددوم  
  

أتلخطد. ص عأيض ا أصدتئ عأ ن  أتلر ضد ال أيتلا جلمأانبأض  أضيأانعرصأتةدت  أأفأف  أحلقمأتالشصعلأصوم

رددددع فألامقيددددقأتل دددد فأضدددديأج دددد أيتلانفلدددد أضدددديأج دددد أصلددددلىأيلدددد لرأياددددمأصنأشتددددىطأضددددعأيمددددامقأضدددديأتها

جأتلرتنويدد أيتلا جلددمأ اتددريأ ددمأضددعأضدديأئدد لمأصنأ ددؤد ألىلأتلاددعاأتألارددعلأتلرطلوبدد أادديأمريددقأ فدد أتلددليأ

اعلنمدد  أيتلن ددعطألدد ىأتألفددلتدأيدفت دد ألممدديأتألدتءأفأيتلا جلددمأياددمأصنأي دد نأيتضددمعأالأغردد ضأفلددم

ألا  
طددعءأتلاتللرددعرصأللفددلدأتلدد  أيصدد  ألللددمأتلا جلددمفأيلانفلدد أ لددرأياددمأصنأش دد نأتلل دد أتلرمدداخ ض أمن

أ أضيأضت ن أيتضم أيالأشمارمأصكلر ن :  يي رمأتلا جلمأ. للرل يسوم



أ-1 دجأيتل بد أيرصن أية ئعده ألىلأعلفل ألشرع أتألارعلأص تسط ألب ت أتلاتللردعرصأيتلشر ن ي د أ. بأتألضخلد أتالشصعلأاعلرل يسوم

لرطلدد بأتلاعاهددعأ ددا أتالشصددعلأاطريقدد أض اوبدد أصيأئددفوي أفأي ددرمأتالشصددعلأاددىلأصيتضددلأاعضدد أالأشمادد  أشفصددلالألرددمأتألارددعلأت

أفلب أتلا ل أضيأتجمأتلاعاأتلتردمأفأي د أش د نأتأليتضدلأضمد د أي  درمأادىلأتلافعبدلم ن كأللرل يسوم
تلرطلوبد أ عفد أيةلرعأ ل 

 .

أ-2  
ت أارفعهل أتلقلعد أاقص أتلمص لأاىلأشتعيل  أتاللالع  أمن ن أيتاللل  ن . أشنفل أتألارعل ف أتلمعل أتلرتنوي أللرل يسوم

: تلل عا -د

أ  
أتل  تيد أيتلتردمأادىلأتلرقص دأاعلل عا أتلا ك أضيأصنأتلانفل أ ا أم قعأللخط أتلر ض ال فأيتلمأ ؤد ألىلأشمقيدقأتل د فأمن

.  ع  أض تميأتلتت ألتالج عأيشقوير ع

أاىلأصس عامأفأيتلل عاد أ د أش د نأدتلللد ألعاتد   
ضديأتلانظدل أتةدت  ألنألظع أتلل عا أتألضخمأه أتل  أ ا ت كأي و أتلخط أييقضن

أصيأ دد أش دد نألع جلدد أشنةدد أضدديأتلنظددع أيتلقددعل نأتلتددع ألل يلدد أيير دديأتلقدد لألنأتلل عادد أصبدد مقأضدديأتلترل لددعرصأتةدت يدد أتلدد تلىل 

أص ددددعأفأيئددددت  أتألفدددلتدأص جدددد دأ ن ددي ي أرمددددبمأشتددددخ أحادددد أتلانظلردددعرصأيشتدددد دأن ددددعم عأيادددد دأتألفدددلتدأتلتددددعضلوم د   عادددد أفتعلدددد أتلبن

أتلرؤسمدعرصأتلات  
أتلرتار  أفأيير يأتلا للمأادىلأتلل عاد أمن ن ت أاعأللظر أيتلق تلوم ن

للرلد أاند أ لدع أتلرد  لأيضمارل أ ؤد ألىلأتلل 

أيتلاقل أاعلاتللرعرص تفأاىلأش ايدددد أتل  ياأيضلت   أتلاظع أتل يت أتلر  ا 
أيتةشر ن . ارلت   أصارعلأتلرتلروم
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-7-محاضرة

: املركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية•

تويات إي املركديلللللة والالمركديلللللة مفهوملللللاي ا لللللطالحياي يعبلللللراي عللللل  ملللللدى  لللللواور ال للللللطة إبلللللد امل للللل•
.اإلدا ية اسدن  اا الهر  اإلدا ي 

:اإلدارة املركزي نظام •

توى اإلدا ي هلللو  للللك الذ لللا  الللللي  ذحيلللر ويللل  اليلللالحيات الللا ال يلللادة اإلدا يلللة وال لللا  مثلللل امل للل•
.اسولب ويكوي دو  املرؤو يي مجرد  ذفيل ما  يد ه ال يادة اإلدا ية حيرا

إدا يلة محليلة والذ ا  املركدي لياكومة  كوي ال للطات ويل  بيلد اياكوملة املركديلة ملب ودلود هي لات•
. ودي عملها بمثابة وكيل لياكومة املركدية و ط



:تلالضلعز تلنظع صضعأ

لعزأضي ميضلعز فضملل للم  ض صلظر ا  فلم  ج أتل  تلنظع  لرف  أ

أتلرملل عرصتلم  ضيش  ناعساقالليامفييارا لللمتلرت  د تل ظعئ يرع ا  
من

تفشخت تل عأتالأضماقل تلالضلعزي ظم أتلرلعز لإلشر  
تل  عطتلن ضاعلمن

يتعرصيفقعأشرع سم لرعلل لللشر تفتللر تلم  ض اىلا عأ  عصصيأتلرلعزي تلم  ض صإشر

.تلالضلعزي 

أ ن أل أالأنما( تلرلعزي أيتلالضلعزي )ياىلأ مأحعلأفانأ الأتلرف  ضوم ن أأعصاوم طي أغلم
أضلعزي أصيأالأضلعزي أاص   أشعض فأيتلاق  لأتلصمياأه أتنأ تلق لأصنأتلرنظر أه 
أ  
أاتضأتل ظعئ أيتألارعلفأيالأضلعزي أنم لعأمن  

شلرأتلرنظر أضلعزي أنم لعأمن
أد ج أشفويض  

يظعئ أيصارعلأصللىفأيب لرأ ام دأضف   أتلرلعزي أصيأتلالضلعزي أمن
أتشخع أتلقلت ألىلأتلرماويعرصأتلانظلرل أتل للعأدتلمأ  

تلملط أصيأتلصالحل أمن
أضلعزي أض يأتلرؤسم فأيشاطلمأمةلت أاتضأتلن عمعرصأتلانظلرل أصنأش  نأصكلر

هع ألل عألعد تأضعأش  نأالضلعزي -اىلأس لمأتلرخعل-فعل ظعئ أتلقعل لل أيتلرعلل أ. غلم
أ أاص   أاعض أصكلر ن فأيي  نأ ضعأتلتعضلوم ن ان ضعأشاطلمأ  عا أئ ي  أيشنملقعأاعليوم
أتلقلت أتل  يأشؤألأف أضيأبعل  

ن ي  فش  نأتلملط أالضلعزي أألل  أي  ل نأ ريةوم



رلك   ا تكيان أا لفم  فتلقلت ترصه هتشخع أاىل عد ييي  ل نان ضعأصيأ

ش  نصنتلرمارميضيفلدي فلمعجعرصضاممم تلقلت ترصا ناعلئت  أ

أتلالضلعزي  أفعالل صكلر  
أتلر ت  من  

يض تلالرصت شيي لت ترصضليل شاطلمتل  

أ نأتلنعاضيصكلر .تلترمضيتلقريةوم

أتلرلعزي يش  ن أحعسر تلل عا  علقل تأفعالل صكلر  
أتلناعجمن  

تلق   صنصيأرمتلتمن

نأضياعلل ل ال شاطلمتلقلت ترصتشخع أاىل ضما ىان ألالأشا فلأالأتةدت يوم

.تةدت ي تلقلعد 



بوي تةدت  صلرعط :تلل 

بوي تةدت  :صيال أشلملممتل  تلنربه أ:تلرلعزي تلل   
بوي رصتةدت تظلممن تلل 

أضات د فلدت ي ضماويعرصلىلفلمشنقم هلضلعأ ملمالأ ضيفي عأضمؤيل مييال  

أتنيامضعأتألاىلتلرما ى أاللميملم  
بوي فتلملعس من أتلل  تل ح  صمشح  

بوي  أتلر  سل تةدت  ص تلص لم تلل   
ت من ن يضعأشتللرعرصيضيص  أضعأاجمضطلقتلل 

.شنظلرعرصضي لس 

بوي تةدت  ضزتيعأ :تلرلعزي تلل 

شمقيق أي لرتلفلصشجعفؤأض  صأ-ص للفلصلتلتعديتلا ايدددد تلرمعيت صا فلم

.تلاتللرل 

شمقق تأ-ب أيتل ح  تلفعالل ضيعخلم  
أتلنظع من .تلاتللم 

شترم نأتلااعن اىل-رص لرنعهجتصيأتلر  سل صيأتلاتللرل تلنظ ل العرصصوم

.يشنفل هعيشخطلط عأ

شمقق أت اصعدتأ-ت  
.تلاتللرل تلنفقعرصمن

ش  ن نأل ىشرعسجعأ-  نأضيتلتعضلوم نأض  سوم نأيفنيوم .يةدت يوم

شترم نألا تدأاىل-ج بوي يتلقلعد تلر  سوم تفتلل  .الي  يتةشر

شليا أتالساقلت أضيئي عأللر  ا-خ  
.مويل لفل  ض  ساممن



بوي تةدت  اي ب :تلرلعزي تلل 

أتالساقاللاىل  ا الأ1.  
تالصاجع ي  دأيتلا تلااريميشتيقتةدت  فتلترممن

.تلرملل 

نأجري اىل ش ض ح  يلظ سلعسعرصيض لىلشرلم2. أتلتعضلوم  
بل من تلل 

نأتلفلياضااعهل  .يتألفلتدتلةي عرصصوم

.تل تل  تلر ت الللمشماع ضعألتضش فم  أ3.

تلناعجصفلأضييقلمضرعأيتلرعلل فيتلليشينل تلر جالرصاتضيج دأ مبم4.

أ  
بل غعيعرصشمقيقمن .تلل 

بوي تةدت  :أعللع أ:تلالضلعزي تلل   
فآللألىلصاىلضما ىضيتلملط لقمشت ن صدثن

أتلرما ىه تأي  نصنيير ي ح ألىليصمتل  ض  سل صيأل للرل لدت  تألدثن

أتلرلعزي فللملط تلنقلض  
أتةدت  شترمتلنربه تأظميمن  

اص   ق ضنط ممن

.تأل تةدت  ايضماقل 



بوي تةدت  ضزتيعأ :تلالضلعزي تلل 

.تل يرقلتمل شمقيقاىلشترم1.

أتلانويدددد اىلشترم2.  
بوي تلراعالرصأمن .تلم  خ تالشاعهعرصض  افقضرعأتلل 

أاعلرليل شراعاأ3. نأحريعرصاييتلاتةلم أتلتعضلوم  
ب  تلمقممن .تلل 

أ معا أ4.  
نأتلانعف من ضي لف عأيالرلف ريعأتلاتعئعأفلمبمتلر ت افصوم

.تلاتلل ضما ى

أ معا أ5.  
.تلرمؤيلل شمرماىليتلق   تل خصل لر أمن

بوي تةدت  اي ب :تلالضلعزي تلل 

نألاجعسمضاعالأش  ن  أ1. أتلتعضلوم  
ب  تلمقممن أيشلتلي  تلل   

ار عض  تلقلع من

أتلرما ىيهة طتألدتءضت لىل ؤد ضرعأ .تلاتللم 

أش ع يلىلشؤد   أ2. أييتضاعةلم  
بوي تلرماويعرصمن تلرنعمقاللاالف لللاتلل 

أتلرعلل فض ت دهعأحلبضي أحلبضييبعلاعىل   
نلعرصيتلاقيتل سعئمتلر عثن

.يتلر  س ن

أ معا أالأ3.  
أتالجارعال تلت تل شمقيقمن نأاتللرل تلتلفلصشجعفؤأيش فلم صصنعءصوم

.تل تح تل مي

ب  تلاط  أض تلافعام ماطي الأ4. .تلم يبتلل 



نأضيص تساخ ت لن :ضن عا تضما  اىل ا   تألسلوبوم

أتاللل ع أد ج 1.  
تلل ع هعأس ش أ لرعأحلبتلاتللرل تةدت ي للرؤسمعرصتلا لتمن

.تلالضلعز صنظع تلترمح لتلفلصاتدرص

أتشخع أتلقلت ترصأ–2  
.ل ال أتلل سعءأيتسات تدتش  ألامرمأتلرمؤيلل أمن

بويدددد أفأحلددددبأ لرددددعأت مددددتقأ ددددزد–3 أتةارددددعلأتةدت يدددد أيتألن ددددط أتلل   
تدأتلا جددددمأد جدددد أتلا سدددد أمن

.للترمأصنظع أتلالضلعز أ

بوي –4 أشترمأار جة عأتلرؤسمعرصأتلل   
أتل   ن .تأللظر أيتلق تلوم

أتلنظع أتلا–5 أ ميلم  
ش عأمن أر جمأجل     أتةدت ترصأتلاتللرل أتلرملل أيعفعءش عأيللر . تللم 

أتل لدد أيمجرددمأ ددعل نأيلظددع أييطةددقأاددىلأأتلاريدد أيةالأ-6  
أمن  
أفددعنأتلامدد لأيجدد دأيضدد أضؤسمددعث 

أيالضطلتبأ .لىلأتلالضلعزي أ ؤد ألىلأتلف ضن

نأتلار صسعااىليق  لربهنعك:أعلخع أ:يتلالضلعزي تلرلعزي صوم  
صلتضا عأرويميشتةدت  من

تك ضيل اعأيمققر جم نأتلشر أتلرملل يتلملطعرصتلرلعزي تلملط صوم  
أمن أتفتةشر تلرمىل 

.يتلانفل 



التعليم الثانوي 
عفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ

-8-محاضرة

:  أنماط اإلدارة•

ا ا هلللا هذلللان أنملللال علللدة لللل دا ة ال ربويلللة بعضلللها أوضلللل مللل  اآلخلللر وأوضلللل أنلللواع اإلدا ة وأكفاؤهلللا وأ لللع•
ملب هلا اإلدا ة اإلدا ة الديم راطية ال لا  ليأتو  كرهلاب واللل أنملال اإلدا ة كفلاءة وأكثرهلا ضلر ا للفلرد واملةت

ان نمطلاي خخلراي املتع فة أو الفردية أو الديعتا و ية ال ا ها ن يض ل دا ة الديم راطيلة كملا  ل،رىب وهذل
 ليةب أملا م  اإلدا ة احدهما الر  إبد اإلدا ة الديم راطية ولعذ  الل كفاءة من لا وهلو نملط اإلدا ة الدبلوما

  ي لللا ك  الللا اللللذمط الرابلللب مللل  اإلدا ة وهلللو نملللط اإلدا ة املت للليبة أو املت لللاهلة وهلللو ن للليض املت للللط ولعذللل
.  أضرا ه الفردية واادتماعية كما  ،رى 

:النمط مفهوم •

ب أو أ للللللو   املتج للللد الللللن للللا  •
 
ا ال للللللون العملللللل اللللللي يتبعللللل  مللللدير املد  لللللة الللللا اإلدا ة ويتخللللله لللللل   للللبيال

والتيروات الشصيية واملهذية اا كاوة املوالف ال ربوية واإلدا ية 



:(Autocratic)تللملطل -تأليش  لتمل تالدت  -صيال

:تأليش  لتمل ضف   

أ  
أ لر شت ن أصيش  لتط  أيه   

لتو ص تل تح أتلفلدأحج الشينل ف لر تألبممن

نأ أتلتعضلوم  
مدتليتح أئخ يسلط يتسل  تدأيلف  أيآ تءأليتضلأتلرنظر من

رديةوالفوالتسلطيةالسلطويةم لمسمياتعدةاألوتوقراطيةولإلدارة.تلرنظر 

والمتحكمة

ترص ن :تأليش  لتمل تةدت  ضرلم

نأ تلر ت  لاتءتةدت  سل كشت  يلصعئ اصفعرصتةدت  ضيتلنربه تأييارلم

أ  
أ  تج  عأتل    

أارلمصأنعءمن أفعلر  لأ.تلي    تلملطعرصجري يمبأتللملىط 

تلقلت ترصاعشخع أيق  ل أ.ضل يسلمضيألح أضن عأص شخويمدينصل هيتلصالحلعرص

يتل سعئمتلطلايم دأصنات ألانفل هعفتأليتضلأييص  أتلرؤسم اترمتلراتلق 

أيتةجلتءترص  
أتل    

نأتلتعضضيص تسل ع  دينتلانفل أان ألش عا عأ ن  ن .ضتملوم

نأش جلمصنفممييا ىل عأتلتعضلوم
ً
الي  ييفلضعشمف نعاحمميصه تئمللغ عشميفق

نأصضع تلراعليفمايالأصيتضلأضييص  أضعأيمعا معاامف تضلهصيألرنع   تلتعضلوم

نأاىلفرعأيتلض عفضيارمعس  ييق   .تلانفل س ىتلرل يسوم



أتلر  لأبفعرصيصه  :تأليش  لتط 

ضلتاع يندشنفل هعأضيللا ك أيتلافايشتلفلدي يتلاتللرعرصتلقلت ترصلب ت أ-

نألرصعلا .تلفلدي يفلي   ي   تش  ضتمتلتعضلوم

أللنق أشق لما  - تج صيأتلر ض ر  أشتللرعرصضييص  هارعأتلل  صل عأصد كل أح  

أشتللرعرص .سللر غلم

نأيتل الءتأللف  يجتلت ت - نأتلر  لأصوم نأيتلتعضلوم نأيبوم تل تض يبتت تلتعضلوم

نأاىليتلله  تلخ فسلطل - .ل   تل تشلتلل عا تلت ت ض تلر  لأضيتلتعضلوم

أتلر  لأ  مب- نأصلطعءايتأليش  لتط  ـأتلرفعتلافايشلاللضيتلتعضلوم حر

.لآللرييالر لل  نتلرخىطـأيضتع   

أتألس   
:تأليش  لتمل تةدت  الي عأشق  تل  

أتلا   -  
أضنمصاىلضمؤيالأ لة فعلر  لأفتألسفملىلتألاىلضيتلملط من  

من

بل ض  ري  يصيتضلهتللرعشمش  جمصلمأ يش جي عشما يتضلهيي شرلأيتلاتلل تلل 

نأ ه للرتلروم نأضييغلم ت لانفل هعأتلرل يسوم ن .ص عيتاللل 

نأتلاع تلفصم- يشصرل رل تلاتللتلخطبيض فيا فيتلانفل أتلاخطلبصوم

هعأتلرقل ترص تلر  لينييجل فتلر  س لدت  ضيصاىللدت ترص  مضييغلم

نأ نأتلرتلروم أحظل  ي  نصندينصلنفل هعأيتلرل يسوم  
.تلاقوي يأتلاخطلبمن



أ
ً
(Democratic)تل ير  لتمل تةدت  -أعللع

أتلر  صألن- ت ض  صأه أتل ير  لتمل تةدت  شتار هتل  تألسعا  صلعرصئختحل 

أتلارعال يتلر ع ع تألفلتدأ  
عأيشنفل هفتلقلت أتشخع أمن

ً
أصسعسل  ف لأضيتلطال  :ه 

.تلم  ح أتل تتلتقمضيتلصعئ  تألفجع أشق ي اىلص   أتلموي تلتق لشت دأصن

أ–تةدت  ض ر ش  نفالأ  
امتألاىلفتةدت  اىلضمص   –تلرف   ه تأض ءمن

أ ع ض ر ه  أيم  ض ل   
نأجري صدتئ عأمن تل ي أتألاىلتةدت  ييا ىل.تلتعضلوم

أتلقلعد   
أتل  تلر ر ه هشنفل أمن  

نأتلتعضض اال عشمش  نصن ن  ن تياعصل فلوم

أتلفتعلفتلاتعينمريقايشا  ت لف تأللىليش ا أيتلمرعافتلر عد  يشخلم يتالحل 

.تلرا عدل

ترص ن :تل ير  لتمل تةدت  ضرلم

أتلاخطلبأييض أتأله تفأيشنفل  
أضتمأمن ن أتلتعضلوم كأتلر  لأتل يرقلتط 

 أيشقوي أتلترمأيشر
أأ تلر  ا 

أضتمأييم ألالةيا عأيلر هع ن  أتلر  لأحعجعرصأي   ترصأيضي لأتلتعضلوم
ّ
يق 

أت ن أتلمددلصأاددىلأشنرلدد أتلتال ددعرصأتةنمددعلل أيبددبأ يجأتأللفدد أيتألضدديأصينددمأيبددوم ن أيبددوم ن لتددعضلوم

أيبتت  أتل تض ن .تلتعضلوم

أشمفزه أاىلأتلت  
أضتمأاعلرجعفآرصأتل   ن أتلتعضلوم .رمي ا أتلر  لأتل يرقلتط 

أتأللطعءأاىلأصل عأظعهل أمةلتل أفعلردمأيخدىـطأفي اخد أتةجدلتءترصأيتعلجأتلر  لأتل يرقلتط 

أصيأشاريم   ن ..تلرنعس  ألات يمأتلخط أدينأللمعاأتأل ىأاعلرخط وم



:الديموقراطيةاإلدارةعليهاتقومالتياألسس

أيتلاالضلدد أيتلرمعفظدد أالي دد ن عفأي  ددالت عأتة ددلت أاددعلفلياأتلفلديدد ألدد ىأتلرتلرددوم

املدددددددبأيمدددددددراألردددددددمأفدددددددلدأشنرلددددددد أضدددددددعأيخصدددددددمأضددددددديأ ددددددد  ترصأيضيددددددد لأيتشاعهدددددددعرصأ

شادددعهأيتسددات تدترصأيلدددي أللتدددع أتلاريددد ألاتللردددعرصأيصيتضدددلأصحعديددد أتلردددن جأيتالأ

أ علدددددددمأيتحددددددد أيلددددددد لرأ دددددددا أ  ددددددداي أتالصاجدددددددع أيتةاددددددد ت أيتل  
اا يددددددد أي ددددددد لةا  أمن

أيتلاالضل  ن يتلااريمأل ىأتلرتلروم

أتلر  س أيض عضمأيسدلط  
عشمأر دجمأتلام ي أتل تضاأيتلرعضمأل ظلف أ مأات أمن

أتاللاصعبددعرصأيتلرمددؤيللعرصأيالأ دد  
ؤد ألىلأيتدريأادد  أتلادد تلمأصيأتلاتدع بأمن

نأ أتلتعضلوم ن تلانع  أصوم

أتلر  سددد أي  ددداي أتلاتدددعينأصيدددن  أاردددعأيددد  
أمن ن  ا أشمقيدددقأشنمددديقأج ددد دأتلتدددعضلوم

.تأله تفأاطريق أضانعسق أيضاجعضل أاتل تأايأتل تشل أيتأللعلل 

ألدت  أتلر  سدددد أضدددديألدددداللأتلر ددددع  
أيتلاالضلدددد أمن ن أيتلتددددعضلوم ن تكأتلرتلرددددوم ألشر  

 ع أمن

تضجأيتشخع أتلقلت ترصأيشقوي أتلناعئجألضعف  لىلأض دع عا  أشم ي أتلملعسعرصأيتللر

أتلانفل   
من

ددعرصأيتلر ددع أشجددعفؤأتلمددلط أضدد أتلرمددؤيلل أل أيقدد  أتلردد  لأصافددويضأاتددضأتل تج 

تش  أ أاردددعأ افدددقأيتسدددات تدتش  أي ددد  تش  أيلدددلر ن   أتلمدددلطعرصأيبردددنم, للرل يسدددوم

أفلصأتلناعجأل   أشاجعفعأضت عأللم لمأارل  أيش فلم  
تل  

أتلر  سددددد أيتلراا ن أتلر  سددددد أيبددددددوم  
ردددددد أتلمدددددلصأادددددىلأل عضدددددد أاال دددددعرصألنمددددددعلل أمن

ت أئخصدددددل أتلفدددددلدأيآ تءهأيصفجدددددع هأيش جي دددددمأش ج أ  تض دددددعأيتحدددددل  ي دددددعأصندددددعءأتلرمدددددىل 

تضددددمأل أيشتزيددددزأتلارعئددددمألرار ااددددمأيأقاددددمأصنفمددددمأيبددددعولرييأيتحل  لترددددمأتلارددددعر 

ت أيتل الءأللقل أيتلر عدئأيلي أل ئخعص ن .يتل   ىأيتاللل 

أتل ن ر  سدد أضددديألن ددعءأصللددعضجأللتال ددعرصأتلتعضدد أ ددا أضددديألاللددمأش أيددقأتلتال دد أصددوم





أتلت تضم  
أتلنربلش ع ايعد لىلصدرصتل   أتل يرقلتط   

:تلر  سل تةدت  من

أتلر ت ا  
بوي أتل يرقلتمل أيشطةلقعش عأمن .تلل ع أتلفلمف أتلل 

أش بد  
أيتلد   أضادعلأالد أتلدنف أتالجاردعر   

لقألاعئا دعأشق  أتل مد تأيشتد دهعأمن

لىلأصنأتألفلتد

أ  
ع نأمن أيترل نأاطريق أصفتمأيبفتعللد أاند ضعأي دل  ن أتلرل يسوم  

يضد أتلقدلت أيمن

.مريق أشنفل ه

أضاددعلأ  
Dynamic Groupsتلارعادد أد نعضلددعرصضددعأصظ لشددمألاددعئجأتل  تسددعرصأمن

ضدددددديأصنأتةدت  أتلرفليضدددددد أاددددددىلأتلارعادددددد أضدددددديأتلخددددددع  أشددددددؤد أدتئًرددددددعألىلأش ددددددويي

أه هأتلارعا   
.تشاعهعرصأضتعد أمن

أتلرآل أ  
أتلنرباىلتلنقعدأتلي عأشطلاتل   :تل يرقلتط 

 ن أصسعسدل ألدإلدت  أتل يرقلتملد –ضدعأ ؤلد أادىلأتلر دع ع ضديأصل دعأ  دجمأ-عدلعلم

.ضظ ًلتألانعالأتلر  لأايأاتضأض عضمأتةدت ي 

أ ئدعدأتلرد  لأضعأ ؤل أاىلأصسل بأتل يرقلتمل أ  سل بأتسل ع  أ دعئ أادىلأتسل 

ب  أاآ تءأضل يسلم أ .تلل  أالم  .ضيأصلمأغلم

أتلر  س أضيأالأيممأشمرمأتلرم  لل فأيب  
أمن ن أتلتعضلوم ن خعبد أفلردعأ  أ  ج أصوم

.يأتلر  تء اتلقأصإب ت أتلقلت فأحلبأيفتمأصنأشص  ألللمأتلقلت ترصأيتأليتضلأض

 شددددمأاددددىلأهدددد تأتلددددنربأاتددددضأتلظدددد تهلأتلمددددلةل فأضخددددمأادددد  أتاللتدددد أ دددد أ ل   
عطأمن

أا  
أتألدتءفأيتلخفددددددددعضأ رلدددددددد أتةلاددددددددع أمن  

أيشدددددددد لله أمن ن أتلتددددددددعضلوم ن تددددددددضأتلترددددددددمأصددددددددوم

.تلمعالرصأ



أ
ً
:تلرلمي  صيأتلرلمعهل تةدت  أعلخع

نأ.يتلرطلقدد أ, تلمددل أ, تلمددعئ  أ: يشطلددقأالي ددعأضمددرلعرصأصلددلىأضخددم- هدد تأتلددنربأ ارددلم

أتلردد  ن أيتلاالضلدد ألظددلتألارددلم ن ألاطددعءأتلمريدد أللرتلرددوم  
 لأاعل خصددل أتةدت  أاعلر ددعال أمن

أتلةي ددد أتلمددددلرل ألق أتلرلحددد أيتردددمأاددددىلأش ي ددد أتلظددددليفأتلرالئرددد أيشدددد فلم ن لدددع أتلرتلرددددوم

عأيفتدعالأيضديأص أي لع أتلاالضلد أادعلاتلل أيضديأتألسدل بأتلد  أ ليلدمأضنعسد , اعلا  ي 

أاددىلأصل ددد. شدد لمأصيأشقيلددد ألمددريا   ن  أضمل دددع ييفأيينظدددلأتلرددد  لأتلرلمددعهمأللرتلردددوم

أييتعضل  أجرلتعأاىلأ   أتلرمعيت فأفيناجألرمأفلدأحري ألا تءأتللص أيتلد  
 فع أاندمأمن

أض, تلرمددعئمأتلرطليحدد أللنقددع أ  
أيمادد أادديأشقدد ي أيج دد ألظددلهأمن ن أحددوم  

 ضدد اعرصأمن

ألر  ف  أضنمأصيأض  فمأضن , تلرنع   أ ن أض  عوم أغلم ن .  أضرعأياتمأتلر  سوم

:تلرلمعهل تةدت  لصعئ 

أيش ي ألقعئعرصأضط ل أ د أشدنف ن ضأدينألنأتلر  لأي ا أالجارعاعرصأض أتلرتلروم

تشخع أ لت ترصأر  نأضعأ نع شأضيأض ض اعرص

أاعأللددد أصدددلص أضدددعأل تأضدددعأشددد أتالشفدددعاأاللدددمأاعاا ددد ن ع هأ صيدددعألدددي أالأ دددا أللدددزت أتلرتلردددوم

ضلزضع

أامددددددبأضددددددعأيتاقدددددد ينأضدددددديأتل  
أمن ن دددددفأتلردددددد  لأضتظدددددد أي اددددددمأضدددددد أتلر  سددددددوم  ددددددعأيبد

ض جالرصأهعض أيملن أالي عأتلترم



:تلرلمعهمتلر  لأبفعرص

نأ أ عد أاىلأتشخع أتلقلت ترصأض أتلتعضلوم غلم

 أتلر  س  
أمن ن أض بأتلتعضلوم  

.يا أبتوب أمن

عاتدددددد أالأيمددددددلصأاددددددىلأ لددددددع أيظددددددعئ أتةدت  أضدددددديأشخطددددددلبأيشنظددددددل أيشنمدددددديقأيضا

.يشقوي 

أشلفددددد أضددددديأضمددددد  
أتلر دددددع ترصأيتلقددددد  ترصأتلددددد   ن ا ىأالأيمدددددلصأادددددىلألكمدددددعبأتلتدددددعضلوم

أتلر  س أ  
صدتئ  أمن

أتلر  سدددد أيالأشمددددلصأاددددىل  
أتشخددددع أالأ  ددددا أارتعلادددد أيشقددددوي أتأللطددددعءأتل ت تدددد أمن

.تلالا أشاعه ع

أه تأتلنربأضيأتأللرعطأتلرلف ض أضيأيج  أتلف دلأتةدت أ
ً
أصيتع  أتلرتدعرصأييتالر

نأ أتلترددددددمألللادددددد أ مددددددعهمأتلتددددددعضلوم  
أيادددددد  أأللددددددمأ ددددددؤألأاددددددىلأتةلاددددددعاأيتةلاعجلدددددد أمن

أللاعاأضعأيجلف نأامأضيأض ع أللمدعهمأضد  لأهد هأتةدت  أيأ  
اد  أ   شدمأج  ا  أمن

اىلأشمقيقأصه تفأتلر  س أأأ

تلرلمعهمتلنربه تأتساخ ت ضمعيئيضي

أف دد أالأيتددلفأتلر  سدد نأتلدد  يأيترلدد نأضدد أتلردد  لأضدد  ف  أضنددمأصيأض  فددمأضددن  

أيصلدع  أيتلضد .يمار ألرمأضن  أاصدلر  
أتألضد  أتلد    

 عأيهد أ ااندمألبد ت أحجردمأمن

.اللمأتلر  س ن

أضمدددد د أيأ أيض تالدددد أغددددلم  
ألىلأتجارعاددددعرصأعخددددلم أمن ن بدددد ينأيدددد ا أتلردددد  لأتلر  سددددوم

لاددد تدأصيأجددد يلأصاردددعلفأيادددعد أضدددعأشدددنفضأهددد هأتالجارعادددعرصأدينأتشخدددع أ دددلت ترصأ

 .ضتين 



التعليم الثانوي 
عفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ

-9-محاضرة
:اإلدارة املدرسية•

ل كيانللا م للت ال وهللا الوحللدة امل للوولة علل   ذفيللل  يا للات اإلدا ة ال ربويللة واإلدا ة التعليميللة وأهللداوهماب وهللا بللللك ا ت للك•
. لايما بلا  ب بل إي  لم ا باإلدا ة التعليمية واإلدا ة ال ربوية ت كل  لة ايصاص بالعا 

:اإلدارة املدرسيةوظيفة •

ر املد  لللة  للليرا تغيلللرت وةيفلللة املد  لللة وات لللب مجالهلللا الللا الوللللت ايااضلللر وللللم تعلللد مجلللرد عمليلللة  و يعيلللة ت لللدف إبلللد ت للليي•
م للم لللر ات  و يعيلللا وولللج لواعلللد وتعليملللات معيذلللة كاملااو لللة عللللد ن لللا  املد  لللة وحيلللر  يلللا  التالميلللل وحضلللو هم وحف هللل
ر كللل ال للروف الد ا للية ب و لليانة اسبعيللة و جهيهات للا ب بللل أ للبح محللو  العمللل اللا هللله اإلدا ة  يللدو  حللول التلميللل وحللول  للووي

اضلرة وامل لت بلية ب واإلمكانات ال ا ت لاعد عللد  وديل  نملوه الع للا والبلدنو والروحلا وإعلداده لتلوبا م لووليات الا حيا ل  ايا
 ح يلللج اسهللللداف وضلللال عللل  اا  فلللاع بم لللتوى أداء املعلمللليي لتذفيلللل املذلللاي  املوضللللوعة مللل  ادلللل  ح للليي العمليلللة ال ربويلللة و 
 للذوات ال ريبللة املوضللوعة ب كمللا أ للبحت اإلدا ة  ت للتم بتح يللج اسهللداف اادتماعيللة ال للا يللدي    للا املةتمللب ب ولللد ةهللر اللا ال

يي املد  للللة املاضللللية مفهللللو  دديللللد لوةيفللللة املد  للللة ب وهللللو ضللللرو ة عذايم للللا بد ا للللة املةتمللللب وامل للللاهمة اللللا حللللل م للللعال   بلللل
 لراث الث لااا و لووير واملةتمبب و امت املد  ة بد ا ة م عالت املةتمب  ومحاولة  ح ليي ايايلاة ويل  بجانلس عذايم لا بذ لل ال
يمعل  أي ت لهم الا كل ال روف ال ا ت اعد علد إبراز وردية  الميلها ب كملا للا  املةتملب بت لديم اإلمكانيلات وامل لاعدات ال لا

ملللب وعيفللللت  ح يلللج العمليلللة ال ربويلللة ب و ولللب م للللتواها ب ودلللدت اإلدا ة املد  لللية نف لللها أملللا  مفهللللو  دديلللد للمد  لللة واملةت
. أ اليا ا وعدلت م  طرايج العمل   ا لتح ج للمد  ة هلا الت ا   و لك امل ا كة 



ض  لأيير يأصنأش ض أصه أيظعئ أتةدت  أأتلر  سل أايأمريقأشم ي أصه أيتج عرص

أ  
: تلر  س أص بفمأتلرمؤيلأتأليلأايأتةدت  أأتلر  سل أيضن عأتوث 

أتلرن جأيتلترلل أتلاتللرل أ.1 ن .شمموم

أ.2 .شنظل أيتدت  أيشنميقأتلترمأتلر  ا 

أيشممين عأ.3 تفأاىلأصلتضجأتلن عطأتلر  ا 
.  تةشر

أتلترمأ.4  
أيتلناعجأمن ن . تلقلعد أتلر نل أللر  سوم

.ش جلمأتلاالضل أيضمعا ش  أاىلأتلا ل أ.5

أيتلرلتسالرصأ.6 .تلترمأتلكاعثر 

.تلتال عرصأتلتعض أيتلترمأض أتلةي  أ.7

. يض أتلملعس أيتشخع أتلقلت ترصأيشنفل هعأ.8

.شفويضأتلملط أيتلرمؤيللعرصأ.9

. شقوي أتلترلل أتلاتللرل أ.10



ض  لأيير يأصنأش ض أصه أيظعئ أتةدت  أأتلر  سل أايأمريقأشم ي أصه أيتج عرص

أ  
: تلر  س أص بفمأتلرمؤيلأتأليلأايأتةدت  أأتلر  سل أيضن عأتوث 

أتلرن جأيتلترلل أتلاتللرل أ.1 ن .شمموم

أ.2 .شنظل أيتدت  أيشنميقأتلترمأتلر  ا 

أيشممين عأ.3 تفأاىلأصلتضجأتلن عطأتلر  ا 
.  تةشر

أتلترمأ.4  
أيتلناعجأمن ن . تلقلعد أتلر نل أللر  سوم

.ش جلمأتلاالضل أيضمعا ش  أاىلأتلا ل أ.5

أيتلرلتسالرصأ.6 .تلترمأتلكاعثر 

.تلتال عرصأتلتعض أيتلترمأض أتلةي  أ.7

. يض أتلملعس أيتشخع أتلقلت ترصأيشنفل هعأ.8

.شفويضأتلملط أيتلرمؤيللعرصأ.9

. شقوي أتلترلل أتلاتللرل أ.10



:يتلرم  للعرصتلر ع 

أتلرمعي أتلاعلل أ/ صيال  
:تلر ع أتةدت  أتلرارخل أمن

أض1. تفأاىلأشنفل هعألاللأتلتع أتل  تا 
أملاألا تدأتلخط أتلر  سل أتلمنوي أيفقأتألس أتلتلرل أيتةشر

ً
م دت

.يصديترصأشقيلر عأيضنع  ا عأض أض ظفلمأ

أيبلتضجأش ايدددد أتلر رعرصأيتلرم  للعرصأتةدت ي أيتلاتللرل أاىلأتل ي  أتلا  يمل أيةا تدأصللعضجأتل  ا2. تألسة ر 

.تالضامعلعرصأيتلن عمعرصأتلرخالف أ

نأ)لا تدأتلل  لالرصأتلر  سل أتلمنوي أ3. أيضتلروم
ً
أ ة لأتلطل  أي  تلم( مالاع  

تفأتلرارخل أمن تلصف فأيتةشر

أيتلطل  أيشم ي أتحالعجعرصأتلر  س أضيأتلاخصصعرصأتلاتللرل  ن .تلرخالف أاىلأساالرصأيبطع عرصأتلتعضلوم

تفأتةدت  أتلرا تبدددددمأادددددىلأشنفلددددد هعألر عض دددددعأيشقيدددددل 4. أ  ددددد لمأتللادددددعنأتلر  سدددددل أتلرخالفددددد أيتةشر صدتئ دددددعأيشددددد فلم

.تلم مأتلكفلل أةلاعح عأ

أيتلطل  أ5. ن .ضلت   أيضاعات أديت أتلتعضلوم

ب6. أتلر  س ألرنع   أ مأضعأيماا أاىلأبتل أتلترلل أتلل   
أمن ن .وي أاق أتالجارعاعرصأتل ي ي أللتعضلوم

نأ7. يتلرلئددد  يأتلاتدددلفأادددىلأحعجدددعرصأتلطل ددد أيض دددجالش  أتل  تسدددل أيتالجارعالددد أيتلصدددمل فأاعلاتدددعينأضددد أتلرتلردددوم

بوي أتلمللر أل  أ ي ألترعنأتألج تءأتلل  ن شي عرصأتل  عئل أيتلتالجل أيتلامفلم
.يتشخع أتلل 

أتةدت ي أ8. ن تلرخاص أيضاعاتا عأل  أتلا عرص...(  يتشمفألجعاترصفأص يلعرصفأئجعي أ)تلاتلفألىلأض جالرصأتلتعضلوم

.يتلترمأتلاعدأاىلأتلاعاهعأيفقأتألب لأ

رمأيجمأيفقأتلرم  لل أتلرعضل أايأتل   نأتلرعلل أللر  سل أيتلترمأاىلأتةفعد أضيأتةضجعلعرصأتلرعلل أاىلأص 9.

تلل أتلر  س  ن أضلم  
أمن .تلاتللرعرصأتلصعد  أح لأتلابفأتلرعىل 

أتلر  س أيتاارعدأشت10.  
أمن ن للرعرصأدتللل أد تس أتلاتللرعرصأتلصعد  أايأتلا عرصأتلرم  ل أيضنع  ا عأض أتلتعضلوم

أتألض  أاىلأص رمأيجمأ .للميلم

أ11.  
أتلر  س أللا عرصأتلرم  ل أمن  

أمن ن ب  أعاعا أتلاقع يلأتلفصلل أيتلمنوي أيشقيل أصدتءأتلتعضلوم .تلنظع أتلل 



أتلرارخمتلفنل تلر رعرص/أعللع  
:تلاعلل تلرمعي أمن

عشاعهألألتئ عأتلاتلفألىلأتلرنعهجأتلر  سل أضيأحلبأفلمفا عأيصه تف عأتلتعض أا1.

.يشطويلهع

أيت هعأتلرتلر نأ2.  
د تس ألطبأتلر تدأتل  تسل أيض علترصأتل  ياأتل  

.يشزيي ه أاعلا  ي أتللتجت أتلالاض أيتل عدف أ

أتلر  س أيتلترمأاىل3.  
أمن ن أشلةيا عأد تس أيشم ي أتالحالعجعرصأتلر نل أللتعضلوم

أفلصأتلا  يمأيتل انرل أتل تشل أضيألاللأتلانميقأض أتلا عرصأتلرخاص ألا فلم

.

أيش جي   أالسا4. ن خ ت أشنظل أايع ترصأللصف فألراعات أصارعلأتلرتلروم

.تةضجعلعرصأتلر  سل أتلرا فل أر جمأصفتمأ

عأيتةفعد أضيأد تس أيشمللمأتاللا ع ترصأتلر  سل أا ل تا عأتلرخالف أيشقيلر 5.

أللطل  أيشنظل أت لخطبأتلتالجل ألاعئا عألام ي أضماويعرصأتلامصلمأتلر  ا 

.تلالاض أاىلأض ءأشلرأتلناعئجأ

أ6.  
أتلصفل أ علن عطأتلريعضن أاىلأصيجمأتلن عمعرصأغلم  

تفأتلف ن يتلمفالرصأتةشر

...(.يشنظل أتللحالرصأيتالجارعاعرصأيصارعلأتللاعنأ



أتلرارخمتالجارعال تلر رعرص/أعلخع  
:تلاعلل تلرمعي أمن

تضجأتلاتلفألىلألضجعللعرصأتلةي  أتلرملل أيحعجعش عأيتهارعضعش عأيشنظل1.  أتللر

أتلر  س أ ن أضا عدلأصين عأيبوم .تل عدف ألىلألح تتأش ألم

أيايعد أض ع عامأتلرعدي أيتل2. أش أيقأبل أتلر  س أاعلراار أتلرمىل   
رتنوي أمن

.شطويلأتلر  س أ

أشق ي3.  
أض أصيللعءأتألض  أيحميأتسااعا أتلر  س أمن  أتلاتعضمأتالياعثر 

.تلرتل ضعرصأيتلنصاأيتة ئعدأفلرعأ اتلقأر   نأصصنعئ  أ

أيتلط4. ن أصلفم  أيتلرتلروم ن أتلرتلروم ن .ل  أتلترمأاىلأشتزيزأتلتال  أضعأصوم

أتلرارخمتةا تال تلر رعرص/ تاتع  
:تلاعلل تلرمعي أمن

أشنرل أض ع ترصأتلاف 1.  
أل  أشطويلأصن ط أالأضن ال ألا تال أ معه أمن أتةا تر  لم

أيتلطل  أ ن .تلرتلروم

بوي أاىلأب2. تل أتلرماويعرصأشق ي أتألفجع أتةا تال أفلرعأ اتلقأاعلترلل أتلل 

أتلر  س أل  تس ألضجعل  
أمن ن ل أتالسافعد أتلخالأ أتلمعاق أيضنع  ا عأض أتلرتلروم

.ضنمأ



تلصفل تةدت  

:تلصفل تةدت  ضف   

فأفردديأتلنعحلدد أتلفنلدد أشتاردد أهدد هأتةدت  أادد
ً
أيالرددع

ً
ىلأئخصددل أشتدد ألدت  أتلصدد أفنددع

أدتلددددددمأتلصدددددد أيلع جددددددمأيأشتدددددد أل  
أتلاتعضددددددمأضدددددد أتلطددددددالبأمن  

دت  أتلردددددد  اأيصسددددددلوبمأمن

أ أضار اددد أضددديأتأللردددعطأتلمدددل عل"تلصددد أالردددعأا تشدددمأاق تليندددمأيةجدددلتءترصأأيه   
 أتلددد  

أ  فلأصي  أشتللرل أضنعس  أييمعفظأاىلأتس ارلت هعأارعأير ندمأيماخ ض عأتلر  األك 

فل أاىلأصل دعأفأ رعأير يأشتري أتةدت  أتلص"شمقيقأتأله تفأتلاتللرل أتلرن  د ضي

أيم أتلر  اأضيألالل عألىلأشتزيدزأتلمدل ك"  
تلرلغد بأضار ا أضيأتلن عمعرصأتل  

أتلرلغددد بأفلددمألددد   ".  فلددمألددد ىأتلطددالبأييتردددمأاددىلألل دددعءأيحدد فأتلمدددل كأغددلم

أي  
مددددد أيهنددددعكأشتريددددد أ دددددلىأصنأتةدت  أتلصدددددفل أشرخدددددمأضار ادددد أضددددديأتلن دددددعمعرصأتلددددد  

أ مد دهأتلتال دعرصأتالجارعا  
أجد أبد ن لد أتةياعصلد أتلر  اأضيألالل عألىلأللقأيش فلم

أتلطالبأصلفم  أدتلمأغلف أتلص  ن أتلر  اأيشالضل هأيبوم ن . صوم



:صهرلدد أتةدت  أتلصددفل 

أتلترللدددد أتلاتللرلدددد أضدددديألدددداللأعدددد أ  
نأارللدددد أير دددديأشم يدددد أصهرلدددد أتةدت  أتلصددددفل أمن

أتلرد  اأيملةادمفأييدا ن أصدوم أارللد أشفعادمأليادعثر  أه   
 أهد تأتلافعادمأضديأتلاتلل أتلصد ن

أضنعسدددددد  أشترددددددمأتةأ
ً
يمددددددع أيشر

ً
دت  ألدددددداللأن ددددددعمعرصأضنظردددددد أيضمدددددد د أشاطلددددددمأظليفددددددع

أيمدددد تأفي ددددعأتلدددداتل أادددد  
ىلأفتعللدددد أأارللدددد أتلصددددفل أاددددىلأش ي ا ددددعفأ رددددعأشددددؤألأتلةي دددد أتلدددد  

أيمددد تأفي دددعأتلددداتل ألفمددد عفأيادددىلأتلصدددم أتلنفمدددل أللاالضلددد فأفدددا تأ علدددقأتلةي ددد أتلددد  
  

الضلد هأضديأج د فأتلداتل أصي د أشاصد أصلمدلبأتلرد  افأفدانأهد تأ دؤألأادىلأئخصدل أش

أضديأج د أصلدلى أ. ياىلأل ال أشفعال  أض أتلر   أتلاتللم  صنأ اتدلضأيضديأتلطةدل  

نأ أ: تلطعلددمأدتلددمأغلفدد أتلصدد ألىلأضن ددعجوم أص ددعديم  أيتولددلأغددلم فأف دد أصحدد هرعأص ددعديم 

أيتلرمعفظددددددددد أادددددددددىلأتلنظدددددددددع فأيشمرددددددددد: ي لمدددددددددمأتشاعهدددددددددعرصأضخدددددددددم  
مأتاللتددددددددد عطأتلددددددددد تث 

فأيمددلاأتلاتددعينأضدد  
 أتولددرييفأتلرمددؤيلل فأيتلخقدد أاددعلنف فأيصسددعللمأتلترددمأتلاتددعيثن

ت أتو تءأيتلر دددددعالألآللدددددريي لدددددمأصنألنأضخدددددمأهددددد هأتالشاعهدددددعرصأيمددددداطي أتلطع.   يتحدددددل 

أضرع سددددددا عأيه دددددد تأفردددددديألدددددداللأتةأ  
أصج تئ ددددددعأيصسدددددد  أمن  

دت  أي لمددددددة عأل تأضددددددعأاددددددع أمن

أحعلدد أضلتاددع أتلرد  األ دد  
ألدت شددمأتلصدفل أي لمددمأتلطعلدمأضخددمأهدد هأتالشاعهدعرصأمن  

عأمن

أصنأيمقدددددقأصه تفدددددمأا. لصدددددفم  
 فعيددددد أيلالبددددد أتلقددددد لأصلدددددمأل تأضدددددعأص يددددد أللاتلدددددل أتلصددددد ن

.يفعالل أفالأا أضيألدت  أبفل أفتعل 



:صه تفأتةدت  أتلصفل 

أتلفتعل1. أتلرنعخأتلاتللم  .ش فلم

أتلةي  أتوضن أيتلرطر ن أللطالب2. .ش فلم

أل ىأتلطل  3.  
أيتلرتلمن . ف أضما ىأتلامصلمأتلتلم 

.ضلتاع أتلنر أتلراجعضمأللطعلم4.

أتالدت  أتلصفل   
:تلت تضمأتلرؤأل أمن

أمةلتا عأيضرع سعش عأشا ألأات دأضيأتلت تضمأت  
أشقل ألىلأحد ألنأتالدت  أتلصفل أمن  

ل  

ألاددددعجأتالجددددلتءترصأتالدت يدددد أصيأف ددددل عفأيهدددد هأتلت تضددددمأ ارادددد أص ددددعأتلردددد  ا يشددددؤألأعةددددلم

أ أسدددددددل كأتلطل ددددددد فأيه   
أمن أصسدددددددلوبمأتالدت  أيبعلادددددددعىل   

تأمن أ: ض دددددددعشر  
-أتلاددددددد  ي أتللغ ددددددد أمن

أ أتلاتعضددددمأتالجارددددعر   
أيضاطل دددد-تلدددد  عءأتلرنعسددددمأ-تلر ددددع  أمن ن عرصأض ندددد أضتلفدددد أ دددد تلوم

أيهدددددد يءأتل خصددددددل أ-تلادددددد  ي أ ألبدددددد ت أتألحجدددددد–تلصددددددلر  
-ع أتلر ضدددددد ال أيتلتدددددد لأمن

أض بأتلص -تلرظ لأتلتع أتلرنعسمأ  
.  تل خصل أمن



ألدت  أبفمأ  
:ضق ضعرصألاعجأتلر  اأمن

أ
ا
أتلر  س أر جمأاع أيتل:ئخصل أتلر  ا: صيب  

أشم دأيشظ لأتلر  اأمن  
أتلمر أتل   ص أر جمأيه 

أضتعلا أتلر جالأ  
رصأتلطع ئ ألعصفأيالأا أاىلأتلر  اأصنأ اص أاعلمز أيتلرليل فأيحميأتلابفأمن

ممألمعجلعش  فأصأنعءأتلمص أتل  تسل أايأمريقأتلاق  لأتلملل أل ض  فأيشق مأتلر  األطالامأيشمم

أضتعضل أتلاري   
. يتلت تل أيتلرمعيت أمن

أ
ً
أتلراعالرصأتلاعلل :تةا تدأتلال ألل  ا: أعللع :الأا أللر  اأان ألا تدهأل  سمأصنأ لتر 

.  صنأيصمألىلأصه تفأتل  ا-1

.  يلر أتلطل  أتةفعد أتلال  أضن ع-2

أاجمأيقظ أيتلل عه-3 .ييؤد ألىلأتة  علأتلر  ا 

شطويلأتةدت  أتلصفل أ

أتلفتعلأيةدت  أتلص أ  
:تالشصعلأتلص ن

أت أضيأتلر ع ترصأيتلكفعيعرصأفأيير يأتلق لأصنأصكدلر أيماع أتلرتل ألىلأتضاالكأا دأعةلم  
لر دع ترصأتلد  

أش تجدمأتلرتلد أسد تءأ دعن  
أشتد أضديأتلر دع ترصأتلصدت  أتلد    

أض ع  أتالشصعلأتل   أصيأيماعج عأه 
ً
أج يد ت

ً
ضتلردع

أضديأتألحلدعنأاد  أف د أتلاالضلد ألرتلر د أصيأتلت د أعخلم  
أل يمأللر أفأحلبأيم تأمن

ً
يشتد أغلفد أ.  ضتلرع

أير دديأصنأ  ددعه أ  
أتألصنلدد أتلرتلفلدد أتلدد    

ترصأمن دجأتلدد  أشمدد تأفلددمأتلا ددلم ترصأتلصدد أتلرشد اددىلأئددجمأش ددلم

ألزيعد أضقد   
ً
أصسعسلع

ً
تلرتلد أادىلألحد تتأسل عل فأيل تأير يأتلنظلألىلأصنأارللعرصأتالشصعلأشت أضاطل ع

أ  
.تالشاعهأتلرلغ بأتلاتل أتلرن  دأفأفنربأتالشصعلأ  أشترمأاىلألاع  أتلترلل أتلاتللرل أصيأش فت عأمن



أضاددددعلأتل مدددد تأيتل  تسددددعرص  
أمن
ً
أض رددددع

ً
أي دددد أتحالددددقأض ددددع  أتالشصددددعلأضلعددددزت  

تلدددد  

أصظ دددلرصأصنأنمددد  أعةدددلم   
أتلررع سدددعرصأتلاتللرلددد أتلددد   ن أ مدددا  فأشممدددوم ن ضددديأتلرتلردددوم

أتلرلتحددمأتلتللددعأضدديأتلاتلددل أيمددا ألينأص  ددقأتلدد  اأفأفدد  
أمن
ً
علرتل أ امدد تأيلص بددع

أضناصدد أغلفدد أتلصدد أ  
أ. يتلاالضلدد أيمددارت نأيض  تددمأمن أ دد   

ً
أهدد تأتلر  دد أيغعل ددع  

من

أيمدددداطي أصنأ لسددددمأ سددددعلامألىلأجريدددد أتلاالضلدددد أتلدددد  يأيالمدددد نأغعل أاددددىلأئددددجمأ  
ً
 ددددع

نأ أ لددرألىلأتااقددعدأاتددضأتلرتلرددوم  
صنأض ددع ع أبددف فأضا تايدد أفأي دد أيتدد دأتلمددبمأمن

أتلاالضلدد أشقلددمأضدديألضجعللدد أ طدد أتلرطلدد بأضدديأتلرن ددع أفأحلددبأ ددلىأهددؤالءأتل ن رتلرددوم

أتلن ددعمعرصأتلصدددفل أش  
أتلر دددع ع أمن  

أشتدددىطأللاالضلدد أمن  
. تيددقأتألهددد تفأصنأتلفددلصأتلدد  

أضديأي دقأتلمصد ألىل ألادزءأعةدلم ن أتسل خع أتلرتلردوم  
أ لد أتضداالك  أي  أيت دأتلمبمأمن

.ض ع  أشنظل أارلل أتالشصعل



التعليم الثانوي
عفراء إبراهيم خليل العبيدي. د.أ

-10-محاضرة 
اإلشراف التربوي •

 للللتوى يعللللد اإلشللللراف ال ربللللوي عمليللللة  فاعللللل إن للللانية ادتماعيللللة ت للللدف إبللللد  وللللب م•
هللللو عمليللللة و. املللللد س امللللللا إبللللد أعلللللد د دللللة ممعذللللة ملللل  أدللللل  وللللب كفايتلللل  التعليميللللة
 للاف و فهللم ديم راطيللة تعاونيللةب طرواهللا امل للرف ال ربللوي واملللد سب ت للدف إبللد اكت

وهللو . هلاأهلداف التعلليم وم لاعدة املللد س ليت بلل هلله اسهلداف ويعمللل عللد  ح ي 
ي عليل ب إ  يلغلا يمثل ن لة نوعية  بتعد كثيرا ع  مفهو  التفتيش ومما  ة ال لايمي

وز التوديللل  كملللا يتجلللا. ن اييلللا اا لللتعالء عللللد املد  للليي و جلللريحهم و يللليد أخطلللا  م
الفنللللللا اللللللللي لللللللد ي للللللف عذللللللد حللللللدود متابعللللللة عمللللللل املد  لللللليي اللللللا املللللللدا س ومحاولللللللة

.  صايح مما  م م



 ربلللللوي لللللللا و لللللد أزال اإلشلللللراف ال ربلللللوي ايالللللادد الذفسللللل ا بللللليي امللللللد س وامل لللللرف ال•
عللا  يلبح وه. عذدما اعتبرهما طرويي اا عملية واحدة يتعاوناي علد بلوغ أهداوهما

 س بللللأي  ايللللة امل للللرف ال ربللللوي  طللللوير العمليللللة التعليميللللةب وهللللو أمللللر ا يللللوحا للمللللد
.معنى م  معانو العةد والضعف أما  امل رف ال ربوي 

:مفهوم اإلشراف التربوي •

يلللة وال ربويلللة عمليلللة وذيلللة لياديلللة إن لللانية شلللاملة  ايم لللا   لللويم العمليلللة التعليم"هلللو •
"و طويرها بكاوة محاو ها



أهداف اإلشراف التربوي 

نيلللللة بعلللللد اإلشلللللراف ال ربلللللوي  ذفيلللللل خطلللللط وزا ة ال ربيلللللة بيلللللو ة ميداي لللللدف •
 ربيللة ملل  أدللل   للد الوالللب ال ربللوي و حليللل ب ومواكبللة عمليللات التغييللر اللا ال

املو  لللللات الرقلللللا بم لللللتوى التعلللللليمب و ح للللليي و  لللللويم العمليلللللة ال ربويلللللة و 
اب وكلللللك ال ربويلللة مللل  خلللالل ال يلللادة املهذيلللة لكلللل ملللديري امللللدا س ومد  لللى 
 د ي لللهمب  طلللوير الذملللو املللللا للمد  للليي و ح للليي م لللتوى أدا  لللم وطرايلللج

.تعمالهاوضال ع  العمل علد  ودي  اامكانات الب رية واملادية وح   ا 



:أنواع اإلشراف التربوي 

اع وأنملللال للتطلللو ات ال لللا  ملللت الللا ميلللداي اإلشلللراف ال ربلللوي و لللد ةهلللرت أنلللو نتيجلللة •
بويللللللة متعللللللددة مختلفللللللة ل شللللللراف ال ربللللللوي ت للللللدف دميعهللللللا إبللللللد خدمللللللة العمليللللللة ال ر 

ن لا عواملل و  ديم العوي وامل اعدة للعامليي اا مجلال التعلليمب ويحلدد نوعيلة كلل م
لل  مل  أهلداف ومتغيرات ش ى لعل الا م لدمم ا امل لرف ال ربلوي نف ل  وملا يحلدد لعم

راف ومهلللللا  يلللللرى  أديم لللللا لتح يلللللج  للللللك اسهلللللدافب كملللللا  تلللللأثر هلللللله اسنلللللواع مللللل  اإلشللللل
وملل  . ا الذ للا بطبيعلة الذ للا  ال ربللوي وعذا للره املصتلفللة والعالللات ال للا ت للود هللل

:أبرز أنواع اإلشراف ال ربوي 



:اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ي

إعللداد ايصطللة يالحللا امل للرف لللدى زيا  لل  امليدانيللة للمد  لليي اللا مدا  للهم بعللض اسخطللاء اللا-
د  للللليي أو اليوميلللللة أو الفيلللللليةب أو بعلللللض العيلللللو  الللللا طرايلللللج التلللللد يس ال لللللا يعتجةهلللللا بعلللللض امل
ايح هللللله ضللللعف اللللا إدا ة اليللللف أو اللللا الو للللايل التعليميللللة امل للللتخدمة وي للللو  امل للللرف بتصلللل
أ للو   كلو اسخطاء دوي اإل اءة للمد س أو الت عيك اا لد ا   عللد التلد يس و اشلا ة علابرة و 

.بحي  ا ي بس حردا مل  اخطأ و لك اا م ابلة عرضية أو اا ادتماع وردي

:اإلشراف االستبدادي -2•

يعملللللل  يتمثلللللل اإلشلللللراف اا لللللتبدادي الللللا اعت لللللاد امل لللللرف أي  مللللل  مهامللللل    ريلللللر ملللللا يجلللللس أي•
 مهمتللل  مرالبلللة ومتابعلللة ملللدى  ح يلللج امللللد س مللللا

يريلللده  للللك امللللد س وطري لللة  ذفيلللل  للللك وأي 
 ليصطوات ال ا ال رحهاب ويذ ر للم رف اا هلا الذوع م  اإلشر 

 
اف بأنل   لاحس امل رف وو ا

ةماعة كملا اسمر والذتاب ويتم ك بآ اي  وير م خطط العمل ويحدد طرق  ذفيلها ويحرن اي
.ي اء ويتجاهل خ اءهم



:اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم را   -

م العللوي لرخللري  اإلشللراف الللديم راطو اللا إيمللاي امل للرف ال ربللوي بللأي وةيفتلل  هللا   للدييتمثللل •
للك العمللب علد  حديد ملا  لي وموي بل  مل  أعملال والتفعيلر معهلم الا الطلرق ال لا يلودوي   لا  

وف ال لللللا وم لللللاعدت م عللللللد  ذفيلللللل ايصطلللللط وحلللللل امل لللللعالت و  لللللدير الذتلللللايجب وأي ي لللللو ال لللللر 
 اللللللا اسهللللللداف وطللللللرق  ح ي 

 
 دميعللللللا

 
هللللللاب وضللللللماي ي للللللتطيب املد  للللللوي وى للللللا أي يفعللللللروا  فعيللللللرا

 
 
 ممعذا

 
اإلمكانات ال ا  جعل نمو املها ات واإلد ان عذد املد  يي أمرا

العالللة بليي ويعرف باإلشلراف اللديم راطو التعلاونوب ويعتملد عللد اح لرا  خصيلية امللد سب و•
ج اللللا إمكانللللات امل للللرف واملللللد س عاللللللة طيبللللة ي  للللمح للمللللد س وى للللا بامل للللا كة واملذال للللةب ويثلللل

ل م لللعالت املد  لللييب وي لللو  عللللد مبلللدأ التعلللاويب حيللل  ي للل رن املد  لللوي ملللب امل لللرويي الللا حللل
.التعليم



:اإلشراف الجماعي-

يي هللللللا اللللللذمط  لللللو ة اليةلللللاي الفاحيلللللةب بمعنلللللى أي امل لللللروويتخلللللل •
امللللد سب ي للل ركوي الللا عمليلللة الت لللويم كفريلللج عملللل يلللدو  املد  لللة أو

ال وي للللا ن دميللللب أوللللراد الفريللللج اللللا د ا للللة أوضللللاع املد  للللة أو أحللللو 
. املد سب وي دموي   ريرا موحدا يععس ودهات ن ر الفريج

•



:وظائف اإلشراف التربوي 

: تهيئة املدرسين الجدد لعملهم: أوال•

ييب ويللتم يللتم إعللداد املد  لليي للمهمللات التعليميللة اللا كليللات إعللداد املد  لل•
يلة عمليلة ولعلن م مل  ناح.  د يا م علد مطالس العمل ميلدانيا أثذلاء الد ا لة

دا س يوادهلللوي م لللعالت ح ي لللة عذلللدما يباشلللروي أعملللالهم الفعليلللة الللا املللل
تعللللاوي مللللب ال للللا يعيذللللوي للعمللللل وى للللاب و  للللب علللللد دهللللاز اإلشللللراف ال ربللللوي بال

.إدا ة املد  ة م وولية املد  يي ايةدد لعملهم



:تنظيم اجتماعات مع املدرسين : ثانيا

ل ربللللوي  للللأتو هللللله اادتماعللللات اللللا مطلللللب العللللا  الد اشلللل ا ايةديللللدب حيلللل  يلت لللل  امل للللرف اولللللد •
كفايلة دليلل بمد ش ا إحدى املواد ويذلالش وإيلاهم امللذج  الد اشل ا لهلله امللادة والعتلا  امل لر  و 

امللللة اللللا ويكللللوي ملللل  ثمللللرات هلللللا اادتمللللاع إثللللا ة انتبللللاه املد  لللليي لللللبعض ايةوانللللس اله. املللللد س
تملللللاع امللللللذج ب والوللللللت املذا لللللس مللللل  الفيلللللل الد اشللللل ا لتذلللللاول هللللللا ايةانلللللسب إ  للللللد يلللللأتو ااد

ادتملللاع بمذا لللبة ال لللرا  موعلللد اامتحانلللات الن اييلللةب أو بعلللد انم لللاء اامتحانلللاتب وللللد يأخلللل ا
. شكل و شة عمل لتحليل اس  لة ال ا ا تخدمها املد  وي 

:  العمل على تطوير املنهج: ثالثا•

ليمب وإي كانلت إي عملية  طوير املذج  لي ت مهمة اإلدا ة العامة للمذاي  بوزا ة ال ربية والتع•
 ي للو 

 
بلل  املصللت  هللله اإلدا ة هللا ملل  يللذ م عمليللة التطللويرب و طللوير املللذج  للليس عمللال ورديللا

 ايلللللد  ر لللللوي بلللللل يلللللأتو التطلللللوير كثملللللرة يةهلللللد م للللل رن ي لللللاهم الللللا  ح ي للللل  امل لللللرف ك. ال ربلللللوي 
.بالتعاوي مب املد  يي اللي نفلوا  ودى ات املذج  ميدانيا



:  عرض نماذج للمحاكاة في إدارة الصفوف: رابعا

ا إدا ة نجلللام عملللل امللللد س الللا داخلللل  رولللة اليلللف يتلللأثر ب لللكل كبيلللر بذجاحللل  الللإي •
املن لللا  اليلللفب ولللال يعفلللو أي يكلللوي امللللد س متعم لللا الللا ملللادة  خييللل ب وأي يكلللوي 
ا  و لللايل حلللديثا ومتطلللو اب كملللا ا يعفلللو اعتملللاد طلللرق متميلللهة الللا التلللد يس وا لللتخد
يب امل للرف ناوعللة إي لللم يجللد املللد س  للبيال إبللد إدا ة اليللف بطري لل  وعالللة وي للتط

ونلوي للدوة الا ال ربويب وم  خالل زيا    امليدانية أي يتعرف علد املد  يي الللي  يك
ها امللد س هلا اسمرب ويع د بعد كل حية حل ة ملذال ة اا ل را يجيات ال لا ا خلل
ل بمثللل هللله وي للد   ف لليرا لكللل ا لل را يجية بمللا ي للاعد علللد  وليللد ال ذاعللات باسخلل

.اا  را يجيات اا العمل



:املشاركة في اختيار املدرسين وتوزيعهم على املدارس: خامسا

اهم م لاهمة امل رف حل ة و ل بيي اإلدا ة اا املركد وامليداي ي تطيب أي ي يعد •
ثلللر مللل  وعاللللة الللا   لللديم  لللو ة عللل  احتيادلللات امللللدا س مللل  املد  للليي الللا واحلللد أو أك

وي حادللات التخييللاتب كمللا ي للاعد اللا التو للية باختيللا  املد  لليي اللللي  يذا للب
.هله املد  ة أو  لك اا  خيل  معيي

ح يــــــ  تشــــــجيع املدرســــــين علــــــى تملــــــاوز إ ــــــار ال تــــــا  املدر ــــــ   امل ــــــرر لت: سادســـــا•
:             أهداف املنهج

عتلس املد  لية كثيرا ملا يميلل املد  لوي إبلد اال لها  ايارالا بالذيلوص اللوا دة الا ال•
الا اسخطلاء امل ر ةب باعتبا ها مواد تعليم  مذت اة بحل  وعذاية  بعدهم عل  الوللوع
ععللللس كللللل املاتملللللة وهللللله الذيللللوص هللللا نمللللا    مثللللل متطلبللللات املللللذج ب ولعن للللا ا ت

.م وما  



للاي املللللد س يل لللله  بحرويللللات العتللللا  امل للللر  وا يجللللد ملللل  يثيللللر اهتما• ملللل  بللللاملواد وإ ا كل
ا  التعليميللللللة امل للللللاعدة علللللللد ا للللللتعمال  ح يللللللج أهللللللداف املللللللذج  خللللللا   إطللللللا  العتلللللل
روللللللة املد شلللللل ا يكللللللوي لللللللد ألفللللللل أمللللللا  التالميللللللل بابللللللا وا للللللعا ملللللل  أبللللللوا   حيلللللليل املع

. واكت ا  ايصبرة

ا يتيلللللللل بعضللللللله: وللللللللللك ييةلللللللأ دهلللللللاز اإلشلللللللراف إبلللللللد إعلللللللداد ملللللللواد تعليميلللللللة متذوعلللللللة•
علللللة ل نتلللللا ب بااكت لللللاوات واملص رعلللللات اياديثلللللةب ويتيلللللل بعضلللللها بالذملللللا   املتذو 
  عللد اهتملا  ويتذاول بعضها اسخر اسحداث ويطرم بعضها للذ اش طب ا ملا ي تحو 

. الذاس اا املذط ة ال ا  ودد وى ا املد  ة


