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 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 

 ـلــسـج

 النــــدوات
 

 أخصائي املكتبة
)  ...............................................  ( 

 
 

 

 

 مــدير املدرســـة
)  ...............................................  ( 

 
 
 

 م ۲۰۲    /۲۰۲   للعام الدراسي
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۲

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ئحة المكتبات المدرسیةت في الالمواد المنظمة للندوا
 م۲۰۰۷/ ۲۲/۱۰) بتاریخ  ۳۳۹الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 

 

  -) : ۱۳المادة ( 
تنفیذ سلسلة من المحاضرات والندوات التي تخدم المناسبات المختلفة ، یشارك فیھا نخبة من   –ي 

 المثقفین والمفكرین وذوى الحیثیات في المجتمع .
 

 تعریف الندوة : 
ول موضوع من خالل مجموعة من المشاركین أصحاب تخصص معین ، یتناولھ كل منھم من ھي تنا

 وجھة نظره ، ثم تترك الفرصة للمناقشة من جانب الحضور .
ویمكن أن یكون أصحاب التخصص من داخل المدرسة ، أو من خارجھا، فإذا ما تم دعوة أشخاص 

، وإذا كانت الموضوعات دینیة ال یدعى لھا إال  من خارج المدرسة البد من موافقة اإلدارة التعلیمیة
أصحاب الوظائف الرسمیة في الدولة من األئمة والوعاظ من وزارة األوقاف أو علماء األزھر 

 الشریف . 
          

 :  أھداف الندوة
دراسة الموضوع من وجھات نظر متعددة ، مما یلقى الضوء علیھ من جمیع الجوانب ، فتتجلى  -۱

 جمیع واضحة بینة ، ال لیس فیھا غموض .صورتھ لل
غرس حاسة البحث والتفكیر في نفس الطالب من خالل استماعھ للمتحدثین وتناول كل منھم  -۲

 الموضوع من زاویة ، وتعدد وجھات النظر في الموضوع الواحد .
 تعلیم الطالب أدب الحدیث والتحاور . -۳
 سس علمیة .تعوید الطالب على إبداء  وجھة نظره على أ -٤
 تعوید الطالب أن یكون اجتماعي . -٥
إثراء  فكر الطالب بما سمع في الندوة ، وبمزید من االطالع على مصادر تتعلق بالموضوع  -٦

 بالمكتبة .
 توجیھ الطالب إلى استثمار وقتھ في مناقشات مفیدة بناءة . -۷

                                                   

 : نفیذ الندوةطریقة ت
 یتم اختیار موضوع الندوة طبقا للخطة الزمنیة أو األحداث الجاریة أو المناسبات

 یتم اختیار الضیوف وإخطارھم واخذ موافقة مدیر المدرسة مسبقا
 یتم تحدید مكان الندوة واإلعالن عنھا 

 تنفذ الندوة ویصرف علیھا من میزانیة المكتبة بالمدرسة
 ة بأوعیة المعلومات التي تخدم موضوع الندوةتعد قائمة ببلیوجرافی

 

:                                                الندوات وأھمیتھا الثقافیة والتربویة
تعد الندوات من الوسائل الھامة التي تتبعھا المكتبة المدرسیة في مجال النشاط الثقافي واإلعالمي إذ 

ة من قضایا الساعة أو بمناسبة من المناسبات الدینیة أو عن طریقھا یمكن إثارة االھتمام بقضی
 القومیة أو االجتماعیة أو الثقافیة أو ما إلى ذلك من الموضوعات .



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۳

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

العام للتالمیذ من حیث تدریبھم على  الثقافيوال یخفى ما لھذه الندوات من أھمیة فى التكوین 
على النقد الصحیح والموازنة بین  اإلنصات واالستماع إلى وجھات النظر المختلفة مما یعودھم

 . الواعياألفكار على أساس االقتناع والتفكیر 
 

 : أھمیتھا الثقافیة والتربویة
 -: فيالمشاركین فیھا تسھم  اختیارومما الشك فیھ أن الندوات إذا أحسن اختیار موضوعاتھا وأحسن 

 مدرسة .تنمیة المعلومات العامة فى مختلف الموضوعات بین الطالب داخل ال
 وتعرفھم بموضوعات وقضایا مختلفة خارجة عن نطاق المقررات الدراسیة .
 وتدریبھم على أسلوب المناقشة والحوار وكیفیة التعبیر عن األفكار واآلراء .

 فضالً عن احترام آراء اآلخرین .
 ء .یستھدف المصلحة والحقیقة فقط . دون التحیز لرأى من اآلرا الذيوممارسة النقد البناء 

 مع اآلخرین . الثقافيوالمھارات الالزمة لمساعدتھم على التفوق  الوعيإكساب الطالب 
 تتفق مع میولھم وقدراتھم . التيتوجیھ وإرشاد الطالب إلى نوعیات التعلیم 

السلبیة للطالب والعمل على تعدیلھا وكذلك التعرف على االتجاھات اإلیجابیة  االتجاھاتالتعرف على 
 تنمیتھا .والعمل على 

مختلف المراحل العمریة  فيیھتم بھا الطالب  التياالھتمام بمناقشة الموضوعات العامة والخاصة 
 وذلك من خالل دعوة المتخصصین فى ھذه الموضوعات .

 

 تتبعھا المكتبة ) التيالندوات ( الخطة  والتربوي الثقافيمقومات نجاح الدور 
 . دراسيالتشكیل جماعة الندوات فى بدایة العام 

 تقوم المكتبة بوضع برنامجاً للندوات وموضوعاتھا .
 تنفیذ الندوات تحت إشراف المكتبة وبالتعاون مع الجماعات األخرى .

 یتم عقد اجتماع مع جماعة الندوات بدایة كل شھر لالتفاق على إعداد وتنظیم الندوة .
 ومكانھا . دعوة السید المحاضر قبل موعد الندوة بوقت كاف وتعریفھ بوقتھا

یتم اختیار المحاضرین على مستوى عال من التخصص والثقافة والمعرفة والخبرة من داخل 
 وخارجھ . المدرسيالمجتمع 

 بخطاب یصدر باسم المدرسة مع االحتفاظ بصورة من الخطاب . رسميیتم دعوة المحاضر بشكل 
ن عن موعد الندوة فى اإلذاعة تتولى جماعة الندوات بالتعاون مع جماعة اإلذاعة بالمدرسة اإلعال

 المدرسیة ولوحة اإلعالنات .
 تتناول موضوع الندوة . التيیتم إعداد معرض صغیر للكتب 

عن الموضوع حتى یتمكن المشاركون والحاضرون من التجاوب والمشاركة  ببلوجرافیةإعداد قائمة 
 موضوع الندوة . فياالیجابیة 

 واالحتفاظ بھا . C.Dتحمیلھا على  یتم تسجیل الندوة على شریط كاسیت او
 یتم تصویر الندوة . أمكنإن 

 
 یعتمد ، مدیر المدرسة                 أخصائي المكتبة                                    

).................................................)                                      (.................................................( 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ٤

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 م۲۰۲   /۲۰۲   للعام الدراسيت خطة الندوا
 

 التنفیذ          وقت التنفیذ الموضوع م
 لم یُنٌفذ نُفذ

    ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ۱
    وقت الفراغ ۲
    النظافة ۳
    األممالعمل لتقدم  أھمیة ٤
    الصداقة ٥
    نیل من التلوثالحفاظ علي ال ٦
    التطرف الفكري وسبل مواجھتھ ۷
    فضل العلم ۸
    االنترنت ۹
    ) للعنــــف ال(  المدارس في العنف ۱۰
۱۱     
۱۲     
۱۳     
۱٤     
۱٥     
۱٦     
۱۷     
۱۸     
۱۹     
۲۰     
 

 یعتمد ، مدیر المدرسة                 أخصائي المكتبة                                    
).................................................)                                      (.................................................( 
 
 

 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ٥

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۱( النــدوة  
 ( ذكرى انتصارات حرب أكتوبر )  موضوع الندوة :

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰/         :    /  التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ - .......................................    ...........................     ۲ - ......................................................................... 
۳ -            .................................................................٤ -  ......................................................................... 
٦.................            ................................................- ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : الندوة قائال ............................../  األستاذبدأت 
، واألعداء قبل  شھد لھا القاصي والداني -بكل المقاییس -استطاع الجیش المصري أن یحقق معجزة كبرى

، وكسر  ة اإلسرائیلیة، وقھر الغطرس ، فقد استطاع الجیش المصري الثأر لكرامة األمة العربیة بالكامل األصدقاء
 . ، وتحطیم حلمھ وأطماعھ شوكة العدوان الصھیوني

وھي رابع الحروب العربیة  ۱۹۷۳حرب أكتوبر ھي حرب شنتھا كل من مصر وسوریا على إسرائیل عام 
حرب  ( ۱۹٦۷وحرب ، )  حرب السویس ( ۱۹٥٦وحرب ، )  حرب فلسطین ( ۱۹٤۸اإلسرائیلیة بعد حرب 

 نت إسرائیل في الحرب الثالثة قد احتلت شبھ جزیرة سیناء من مصر وھضبة الجوالن من سوریا، وكا ) الستة أیام
وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.  األردني، باإلضافة إلى الضفة الغربیة التي كانت تحت الحكم 

تنسیق ھجومین ھـ ب ۱۳۹۳رمضان  ۱۰م الموافق  ۱۹۷۳أكتوبر/ تشرین األول  ٦بدأت الحرب یوم السبت 
؛ أحدھما للجیش المصري على جبھة سیناء المحتلة وآخر للجیش  مفاجئین ومتزامنین على القوات اإلسرائیلیة
. وقد ساھمت في الحرب بعض الدول العربیة سواء بالدعم العسكري  السوري على جبھة ھضبة الجوالن المحتلة

 . أو االقتصادي
 ؟؟؟ أكتوبرحرب  أسبابھي  س : ما

  : قائلة ............................../  األستاذة تأجاب
 علیھا إسرائیلیةووضع قواعد  شبھ جزیرة سیناء واحتالل ۱۹٦۷بعد نكسة  اإلسرائیليتمادى الجیش 

 س : كیف كان سیر الحرب ؟؟؟
  : قائال ............................../  األستاذ أجاب

، وكانت ھناك  المصریة والسوریة أھدافھا من شن الحرب على إسرائیل عقب بدء الھجوم حققت القوات المسلحة
، فعبرت القوات المصریة قناة السویس بنجاح وحطمت حصون خط  إنجازات ملموسة في األیام األولى للمعارك

، فیما تمكنت القوات السوریة من الدخول إلى عمق ھضبة الجوالن  كم شرقاً داخل سیناء ۲۰بارلیف وتوغلت 
أما في نھایة الحرب فقد انتعش الجیش اإلسرائیلي فعلى الجبھة المصریة  . والً إلى سھل الحولة وبحیرة طبریاوص

تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربیة للقناة وضرب الحصار على الجیش الثالث المیداني ومدینة 
ل مدینتي اإلسماعیلیة أو السویس أو تدمیر سواء باحتال إستراتیجیةالسویس ولكنھ فشل في تحقیق أي مكاسب 

، أما على الجبھة السوریة فتمكن من رد  الجیش الثالث أو محاولة رد القوات المصریة للضفة الغربیة مرة أخرى
 .القوات السوریة عن ھضبة الجوالن واحتاللھا مرة أخرى

 س : كیف انتھت الحرب ؟؟؟
ر مع خالل اتفاق وقف إطالق النار الموقع بین الجانبین العربي أكتوب ۲٤انتھت الحرب رسمیاً مع نھایة یوم 

ً  ياإلسرائیل ، وقفت القوات اإلسرائیلیة عاجزة  ، على الجبھة المصریة، لم یحقق أّي من الطرفین انتصاراً حاسما
 اشتباكواتفاقیتي فض  ۱۰۱. تالھا مباحثات الكیلو  عن السیطرة على مدینتي السویس واإلسماعیلیة غرب القناة

، واسترداد  ۱۹۷۹مارس/آذار  ۲٦، ثُّم جرى الحقاً بعد سنوات توقیع معاھدة السالم بین مصر وإسرائیل في 
، ما عدا طابا التي تم تحریرھا عن  ۱۹۸۲أبریل/نیسان  ۲٥مصر لسیادتھا الكاملة على سیناء وقناة السویس في 

 . ۱۹۸۹مارس/آذار  ۱۹طریق التحكیم الدولي في 
 صائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة أخ       

).................................................)                                      (.................................................( 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ٦

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۲النــدوة  ( 
 ( وقت الفراغ )  موضوع الندوة :

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱-       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -            .................................................................٤ -  ......................................................................... 
٦      ..................     ............................................... - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : الندوة قائال.........................../  األستاذبدأ 
 األطفالمشكلة عند  وإنھامن أكبر المشكالت التي یعاني منھا الشباب في عصرنا ھي " وقت الفراغ " ، 

ھ ولكن یعرف كیف یقضی ألنھنعمة  األشخاصوالمراھقین والشباب وحتى كبار السن ، فوقت الفراغ عند بعض 
 ال یعرف كیف یقضیھ وكیف یتخلص منھ ألنھفھو نقمة  اآلخرعند البعض 

 س : ما المقصود بوقت الفراغ ؟
 ........................... األستاذ /  أجاب

أو الثقافیة والفنیة  األدبیةشيء یفعلھ وال یمارس اي من النشاطات العلمیة أو  اإلنسانالتي ال یجد  األوقاتھو تلك 
الذي حولھ ، فانھ بحاجة  يالخارجبطبیعتھ ال یستطیع العیش دون أن یتفاعل مع المحیط  واإلنسانلترویحیة ، أو ا

لھذا التفاعل الكتساب المعرفة أو للتسلیة والترفیھ ، ووقت الفراغ یمكن أن یستغل بطریقة ایجابیة أو سلبیة حسب 
  .طبیعة الشغل وما یشغل نفسھ

 ؟أضرارس : ھل لوقت الفراغ 
 ........................... األستاذ /  أجاب

سوء المرافقة ، وقد یؤثر علیھم ذلك بجعلھم یتمیزون  إلىاللھو والعبث ویدفعھم  إلىفھو یدفع الشباب  - 
فعل أو التورط في  إلىووقت الفراغ أیضاً یدفع الشباب  -، ومن ثم لالنحراف والضیاع .  واإلھمالبالالمباالة 
عدم استغالل وقت  -ما یقول المثل االنجلیزي : " الشیطان یجد عمالً لألیدي العاطلة لكي تعمل " . الجرائم ، ك

ً  إلىالنافعة یؤدي  باألشیاءالفراغ   تأخر نضج الشباب جسمانیاً وعقالنیاً ونفسیا
حیاة الكثیر النفسیة والتي قد تعطل سیر  واإلمراضومن أھم أضرار وقت الفراغ ھي الدخول في حاالت االكتئاب 

  .من الشباب
 س : كیف اقضي وقت الفراغ ؟

 المرحلة التي تلیھا .  إلىطلب العلم ، والعلم ال یتوقف وعند االنتھاء من مرحلة من مراحل التعلیم یحبذ االنتقال  - 
  .تعلم بعض المعارات التي یحتاجھا الشباب مثل الحاسوب ومھارات القراءة والكتابة ومھارات البحث -
  .االشتراك في الرحالت العلمیة واالستكشافیة والسیاحیة -
  .التطوعیة وخدمة المجتمع األعمالاالشتراك في  -
ودلھم على الطریقة  أوالدھم" في تنمیة قدرات  األھلالتي تقضي على وقت الفراغ ھو " دور  األشیاءومن أھم  -

 وغرائزھم.  أوالدھم بدوافع اإلعالء األھلالصحیحة لقضاء وقت الفراغ ، ویستطیع 
  .. "" قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم : "" نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس : الصحة والفراغ

 
 

 أخصائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة        
).................................................)                                      (.................................................( 

 
 
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۷

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۳النــدوة  ( 
 ) النظافة (  موضوع الندوة :

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ -       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ - ....................................................     .............       ٤ -  ......................................................................... 
٦.................................................................             - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : الندوة قائال .........................../  األستاذبدأ 
تعتبر النظافة من العوامل األساسیة لتقدم المجتمع ویقصد بالنظافة نظافة الجسم والثوب والمأكل والمشرب 

 .والمسكن والشارع والفصل والمدرسة والمرافق وأي مكان یعیش علیھ اإلنسان 
 ؟عتبر النظافة من أخطر المشاكل التي یعاني منھا المجتمعات المتخلفة والنامیة ت ذامالس : 
 ........................... األستاذ /  أجاب

 وتعتبر النظافة من أخطر المشاكل التي یعاني منھا المجتمعات المتخلفة والنامیة بسبب : ـ
یؤدي إلي ازدیاد التلوث الذي یتعرض لھ المجتمع ـ ضعف اإلمكانات وتدھور الوعي الصحي وانتشار الجھل مما 

 ویساعد علي انتشار األمراض المعدیة واألوبئة الفتاكة األمراض الطفیلیة التي تصیب اإلنسان . 
 الدفتریا -كما أن عدم االھتمام بالنظافة یساعد علي انتشار األوبئة التي تؤدي غلي األمراض الخطیرة مثل التیفود 

رمد وأھم وأخطر ھذه العوامل التي ترتبط بمشكلة النظافة ( الذباب ) الذي یحتاج إلي جھد كبیر ال -الكولیرا  -
 .لمحاربتھ 

 ؟أھمیة النظافة ما س : 
 ........................... األستاذ /  أجاب

 أھمیة النظافة وحاجتنا إلیھا : 
یف منذ الصغر عن طریق الممارسة والقدوة في ھي من العادات الصحیة الطیبة المتجھ فالطفل یتعود السلوك النظ

أسرتھ ومدرستھ ومجتمعھ الذي یعیش فیھ مثل شرب الماء النقي واالھتمام بالنظافة الشخصیة في المأكل 
تدعو إلي النظافة لحمایة اإلنسان والمجتمع  اإلسالمیة والمسیحیة والیھودیة ) والملبس كما أن األدیان السماویة (

ن العقل السلیم في الجسم السلیم وقد أشار اإلسالم في كثیر من اآلیات القرآنیة الكریمة الذي یعیش في أل
إن هللا "  : واألحادیث النبویة الشریفة التي تحث علي النظافة وضرورة األخذ بھا لقولھ تعالي في كتابھ العزیز

النظافة باإلضافة إلي أن اإلسالم  ) علي أھمیة ص كما أكد الرسول الكریم (" ، یحب التوابین ویحب المتطھرین 
 .حث علي الوضوء قبل الصالة فھذه دعوة للنظافة في كل المجتمعات 

 ؟شروط النظافة الجیدة ما ھي س : 
  -وھناك شروط النظافة الجیدة : 

 .أن تشمل النظافة جمیع إنحاء الجسم  -۱
 .أن تمح القاذورات بالماء والصابون  - ۲
 . ر والوجھ واألظافرأن نھتم بنظافة الشع -۳
 .غسل الوجھ بالماء والصابون  -٤

 
 

 أخصائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة        
).................................................)                                      (.................................................( 
 
 
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۸

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ٤النــدوة  ( 
 ) األممالعمل لتقدم  أھمیة( موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ -       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -      .................................................................       ٤ - ............... .......................................................... 
٦.................................................................             - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : حدیثھ قائال ............................../  األستاذبدأت 
، وھو یسعى إلقامة الحیاة البشریّة على أساس یساعده في القیام  منذ أن أنار اإلسالم بنوره على أنحاء المعمورة

، وعلى  ي یعود بالنفع والخیر علیھ، أال وھي عمارة األرض بالعلم والعمل الصالح الذ بالوظیفة التي بعث ألجلھا
، فھو  ، ولذلك حرص اإلسالم وغیره علي العمل لما لھ من أھمیّة كبیرة في حیاة اإلنسان المجتمع الذي ینتمي إلیھ

وكذلك تكمن أھمیّة العمل  ، ، وبدون ھذا العمل ال یمكن أن یستمّر في الحیاة مصدر رزقھ وقوت أسرتھ ومن یعیلھم
، بحیث یدعى الشخص باسم العمل أو الوظیفة التي یقوم  وى االقتصادي واالجتماعي للشخصفي تحدید المست

 . ، والنجار وغیرھا من المسمیّات ، والمھندس : كالطبیب فیھا
، كما أّن العمل یسھم في تعبئة وقت  یعتبر العمل عبادة من العبادات التي توصل اإلنسان إلى رضا هللا والفوز بجنتھ

، ویساعد العمل  ، وبالتالي یمنع الفساد واالنحراف داخل المجتمع یاء مفیدة وخاّصة فئة الشبابالفراغ بأش
 . ، كما ویمكن الشاب من بناء أسرة صاحبھ في بناء شخصیتھ وتكوین ذاتھ المستقلة

 ھو اثر العمل علي الفرد ؟؟ س : ما
  : قائلة ............................../  األستاذة أجابت

، وذلك من خالل توظیف قدرات الفرد وإمكانیّاتھ في سبیل  یَھدف العمل إلى تحقیق الذّات وإدراك َمعنى الحیاة - 
تكوین رؤیة  - تطویر الشخصیّة وتحقیق الذّات عن طریق رؤیة نتاج العمل على الواقع الملموس - تحقیق أھدافھ

،  معرفة الذّات وإدراك القدرات والمواھب - اد والعائالتتوفیر مصدر دخٍل إلعالة األفر - وُمخّطط واضح للُمستقبل
، وتعلیم أدب الحوار  ، وتنمیة المھارات االجتماعیّة تھذیب األخالق - والتعّرف على نقاط قّوة وضعف الفرد

 ؛ حیث یَحترم اإلنسان اآلخرین ویُبادلھم ترسیخ معنى العمل بروح الفریق -  ، والتّواضع مع النّاس واالستماع
 . االحترام

 س : ما اثر العمل علي المجتمع ؟؟
  : قائال ............................../  األستاذ أجاب

: وذلك لزیادة إقبال األفراد على األسواق االقتصادیّة والخدمات  ، وبالتّالي زیادة إیرادات الّدولة زیادة دخل الفرد - 
تقویة أواصر التّكاتف والتّكافل بین  - االقتصاد، وزیادة إیرادات الّدولة ، مّما یُؤّدي إلى تنشیط التعلیمیّة والصحیّة

تسخیر الموارد واإلمكانات الُمتاحة والُمحیطة إلنتاج ما  -  ، وُمشاركة الخبرات والتّجارب لتحقیق األھداف النّاس
نسبة جرائم الّسرقة والقتل  ؛ فتقلّ  تقلیل نسبة الجریمة النّاتجة عن عدم وجود استغالل صحیح للوقت - ھو ُمفید

: تُعّد البطالة وسطاً ُمالئماً النتشار الُمخِدّرات نتیجةً للفراغ والتّھمیش  الحّد من انتشار الُمخِدّرات -  واالغتصاب
تحسین  -  زیادة اإلنتاجیّة -  تحقیق األمن الُمجتمعّي ورفع الُمستوى المعیشيّ  -  وسوء األوضاع االقتصادیّة

العمل ھو رافٌد للُمجتمعات بالكفاءات الُمختلفة والتي یقوم كل فرٍد فیھا بأداء  -  في الُمجتمعات الفقیرةاالستثمار 
 . الُمستمّر لتحقیق األھداف وإنجاز التطلّعات الدءوب، فترتقي األمم وتنھض بالعمل  عملھ بكل مھنیٍة واحترافٍ 

 
 

 یعتمد ، مدیر المدرسة                       أخصائي المكتبة                                   
).................................................)                                      (.................................................( 
 

 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۹

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ٥النــدوة  ( 
 ) الصداقة (موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ -       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -      .................................................................       ٤ -  ......................................................................... 
٦..........            ....................................................... - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

 فماذا تعني ؟؟؟ يالكلمة أعجبتنحروف ھذه 
 : قلب واحد ق                  : ید واحدة ي                د : الدم الواحد              ص : الصدق

ال یحدھا مكان وال زمان بالرغم من الماسي الموجودة  كم جمیلھ الصداقة واألجمل أن تكون صداقھ حقیقیة وقویھ
 فالجمیل انھ في وسط ذالك تولد صداقھ حقیقیة .. في العالم والمصائب التي تحل بنا كل یوم

 الصداقة نوع من أنواع العالقات اإلنسانیة وفن للتواصل مع اآلخرین الذین بوجودھم نحیا حیاة أكثر تكامال ..
 فما ھي صفات الصدیق الوفي ؟؟؟* *

األسرة كأرض واألبناء كثمار ،  مان األسرار وأن یكون متمسك بالدینالصراحة واألمانة واألخالق المحترمة وكت
ھذه األرض إذا وضعت فیھا بذرة صالحھ وسقیت بماء نظیف وحصلت على رعایة واھتمام من أصحابھا نتجت لنا 

األول الذي یشرب فیھ الطفل مكارم األخالق  الحضنزرع ناضج وثمار یانعة ، واألبناء كذلك .. األسرة ھي 
 لسلوكیات النبیلة !!!وا

 فھل لألسرة دور في اختیار الصدیق ؟؟ **
لماذا نمدح في أصدقائنا صفات ،  نعم آلن الفرد ربما یكون خاطئاً في اختیار الصدیق فتساعده اآلسرة في ذلك

ال بد أن أصدقاءنا یحملون صفات حسنة كثیرة تستحق التقدیر ،  لیست فیھم وندخل في دائرة الكذب والنفاق
تعجبنا فھناك وسائل  أما عن صفاتھم التي ال،  اإلعجاب وإال ما اتخذناھم أصدقاء ، فلنمدح فیھم ھذه الصفاتو

 كثیرة للتعامل معھا ..
 فھل یفید في الصداقة إن یجامل الصدیق صدیقھ ؟؟؟؟؟ **

 فھناك مجامالت كاذبة تسبب المشاكل تاألوقالیس في كل 
 جاح في الحیاة ؟؟ھل الصداقة تعتبر من أسباب الن **

عندما تقع الواقعة ونصبح ،  بالطبع الن اإلنسان بال صدیق ال یحس بطعم الحیاة ویجد أحد یتحدث معھ غیر أسرتھ
بحاجة إلى المساعدة ، نفكر غالباً في األصدقاء وفي كلمھ الصداقة ،، االعتقاد العام ھو أن الصدیق وقت الضیق 

 الظروف المتحان الصداقة .. ولكني أعتقد أن أوقات الضیق ھي أسھل
 فھل ھذا الكالم صحیح في زماننا ؟؟؟ **

 صحیح كثیر من األصدقاء ال نعرفھم إال وقت الضیق
أحذر عدوك مره وصدیقك ألف مره فربما انقلبت صداقتھ مضره فیكون أعلم بالمضرة ؟؟ ( ما رأیك في تطبیق  **

 ھذا في حیاتك ،، وماذا یعني لك ؟؟ )
 كان محتمل والصدیق الوفي صار نادر وجودهیمكن فكل شيء 

لماذا فشلت الصداقة وانقطعت عالقتھا ؟؟؟؟؟ ھل ألننا لم نحسن اختیار أصدقائنا أم بواسطة االنزالق  **
 االجتماعي على عتبة المادة والعولمة ؟؟؟
 . االثنان معاً فكالھما یسببا انقطاع الصداقة

 
 

 یعتمد ، مدیر المدرسة                                    أخصائي المكتبة                      
).................................................)                                      (.................................................( 

 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱۰

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ٦النــدوة  ( 
 ) لوثالحفاظ علي النیل من الت (موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ -       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -      .................................................................       ٤ -  ......................................................................... 
٦.........................................            ........................ - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : حدیثھ قائال ............................../  األستاذبدأت 
النیل أطول أنھار الكرة األرضیة ویقع في قارة أفریقیا وینساب إلى جھة الشمال، لھ رافدین رئیسیَّین النیل األبیض 

قیا، ویجري من شمال تنزانیا إلى والنیل األزرق ینبع النیل األبیض في منطقة البحیرات العظمى في وسط أفری
بحیرة فیكتوریا، إلى أوغندا ثم جنوب السودان، في حین أن النیل األزرق یبدأ في بحیرة تانا في أثیوبیا ثم یجري 

 .إلى السودان من الجنوب الشرقي ثم یجتمع النھران عند العاصمة السودانیة الخرطوم
 ؟ھي المخاطر التي یتعرض لھا نھر النیل  س : ما
  : قائلة ............................../  األستاذة أجابت

 : المخاطر التي تواجھ نھر النیل وبعض ھذه المظاھر یتمثل في
 .التلّوث المائي، كلما تقّدمت المجتمعات البشریة أكثر كلما تعّددت وسائل التلوث أكثر - 
 .التوّسع األفقي في الزراعة واستصالح غیر المزروع منھا - 
  .المخلفات والحیوانات النافقة في النیل إلقاء - 
  .تلقي بمخلفاتھا في النیل أیضاالمصانع  - 

 ؟ س : كیف نحافظ علي النیل
  : قائال ............................../  األستاذ أجاب

 .عدم إلقاء المخلفات بجمیع أنواعھا في مجرى نھر النیل -۱ 
خلفات بجمیع أنواعھا ووضعھا فى الحاویات الخاصة بذلك على طول ضفاف تخصیص أماكن للتخلص من الم -۲

 .نھر النیل
من خالل تنظیم ندوات توعیة، لطالب المدارس والجامعات مما یزید روح  المواطنینلدى  البیئي الوعيرفع  -۳

 .الحفاظ على نھر النیل كشریان للحیاة
، للتوعیة بأھمیة  " والزراعة والبیئة الري ختصة "بواسطة الھیئات والجھات الم إعالمیةعمل نشرات  -٤

 .الحفاظ على نھر النیل
 بأيتتسبب فى تلوث میاه مجرى نھر النیل  التيلمعاقبة األشخاص والجھات  القوانینمعاقبة رادعة وتفعیل  -٥

 .وسیلة
  . لتخفیض نسبة المیاه المفقودة الريتطویر وسائل  -٦
  .تتساقط فیھا األمطار التياه كإقامة السدود في المناطق البحث عن موارد إضافیة للمی -۷
 .تحتاج إلى كمیات كبیرة من میاه نھر النیل التيتقلیص مساحات المحاصیل  -۸

 
 

 أخصائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة        
).................................................)                                      (.................................................( 
 

 
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱۱

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۷النــدوة  ( 
 ( التطرف الفكري وسبل مواجھتھ )موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   ......... ...........:  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ -       ..................................................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ - ..................     ...............................................       ٤ -  ......................................................................... 
٦.................................................................             - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : قائلة ............................../  األستاذةبدأت 
الرأي اآلخر وسلبھ حقھ في حریة التعبیر وحریة العقیدة، وھو  احترامعدم  أنواعاإلرھاب الفكري : ھو نوع من 

أو لمذھٍب أو عقیدٍة أو یحجر على العقول والحریات ویحرم علیھا التعبیر عن ذاتھا بحجة أن ھذا مخالف لثقافٍة 
 .الفكري مفاھیم مثل التعصب والتطرف والتكفیر اإلرھابرأيٍ ما،وعادة ما یحمل 

 الفكري ؟ اإلرھاب أنواعھي  س : ما
   :علي السؤال قائال ............................../  األستاذ أجاب

 : متعددة مثل بألوانیظھر ي الفكر اإلرھاب
الذین ینتمون إلى  المواطنینالفكري مثل اعتبار بعض  اإلرھابصور  أبشعنصریة حملت حیث ان الع : العنصریة

  .من عملیات فصل عنصري أفریقیاحصل في جنوب  من الدرجة الثانیة مثل ما مواطنینعرق معیین 
ویؤمن ،  آثمة و غیر مقبولة من قبل الرب أفعالھبأن اآلخر ال یستحق رضا هللا، وإن  االعتقادوھو  :التكفیر

 .ال یعرفون اكانوالتكفیریون بأنھم المقبولین من قبل هللا وأن اآلخرین یكفرون با� حتى وان 
وھي التعصب إلى طائفة أو مذھب على حساب مذھب آخر ، وقد تحرم بعض المتعصبین لمذھب أبناء  : الطائفیة

 الفكري والعقائدي اإلرھاب أنواعمذھب آخر من ممارسة شعائرھم كنوع من 
، مثل االتجار بالعبید و عدم اإلنسان من انتھاك لحقوق  أنواعالعصور  أقدمقامت منذ  : انتھاك حقوق اإلنسان
 . فكري إلى أعمال عنف إرھابالسخرة التي تتحول دائماً من  وأعمالاحترام أسرى الحرب 
الفكري األكثر انتشاراً ومن أمثلتھ سلب حق المرأة بالترشح أو  اإلرھاب ألوانویعتبر من  : انتھاك حقوق المرأة

 . أو سلب المرأة حق العمل أو التعلم أصالسلبھا حقھا في التصویت 
الدولة من اجل الحفاظ على السلطة عن  إرھاب أنواعتقوم الحكومات الدكتاتوریة بشتى  : سیاسات دكتاتوریة

 . األفواه، وسیاسة تكمیم  رضة السلمیة مثل دول الحزب الواحدأو مطاردة المعا طریق القمع واالستبداد
 ؟ س : كیف نواجھ التطرف الفكري

   :علي السؤال قائال ............................../  األستاذ أجاب
عالج المشكلة یكمن في تبني وسائل تعلیمیة فعالة لمواجھة طرق التفكیر البشریة الداعیة للتطرف مثل النظرة 

، التي تتسبب في التطرف وكراھیة اآلخر بغض النظر عن المفاھیم  وإصدار األحكام على اآلخرین لألشیاءمطلقة ال
 .الدینیة والعقائدیة

،  العوامل النفسیة المصاحبة للتطرف الفكري مثل كراھیة اآلخر والتعود على العنف كوسیلة للتعامل مع اآلخرین
 .أو من خالل وسائل اإلعالم المختلفةوھذه المواجھة تتم من خالل المدارس 

 
 

 أخصائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة        
).................................................)                                      (.................................................( 
 

 
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱۲

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۸النــدوة  ( 
 ) فضل العلم (موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ - ............................      ......................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -      .................................................................       ٤ - ............................................. ............................ 
٦.................................................................             - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

  : ائالق ............................../  األستاذبدأت 
، وأصلي وأسلم على سید األولین  ، الذي شرف أھل العلم ورفع منزلتھم على سائر الخلق الحمد � رب العالمین

ث دیناًرا وال درھًما واآلخرین ث العلم ، الذي لم یُوِرّ ، ومن ُحِرمھ فھو  ، فمن أخذه فقد أخذ حظ�ا وافًرا ، وإنما َورَّ
 المحروم

ُ أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو َواْلَمالئَِكةُ َوأُْولُو الِعْلِم  : ﴿ في أعظم شھادة في القرآن –جل عز و –فمن ذلك قول هللا  َشِھَد �َّ
إِلَھَ إِالَّ ھَُو العَِزیُز الَحِكیُم ذكر اإلمام ابن القیم أن في ھذه اآلیة عشرة أوجھ تدل على شرف العلم  قَائًِما بِاْلِقْسِط ال

 : ومنھاوفضل العلماء. 
 .استشھدھم من بین سائر الخلق –عز وجل  –أن هللا  -۱
 .وضمَّ شھادتھم إلى شھادتھ تعالى -۲
 .وضم شھادتھم إلى شھادة مالئكتھ -۳
. وفي ھذا جاء  ؛ ألنھ ال یمكن أن یستشھد بقولھم إال وأنھم عدول وكونھ تعالى استشھدھم فمعناه أنھ عدَّلھم -٤

 . ” من كل خلف عدولھیحمل ھذا العلم  : “ األثر
، ثم أشھد مالئكتھ ثم  ، فأشھد نفسھ أنھم جعلھم ھم واألنبیاء في وصف واحد، فلم یفرد األنبیاء عن العلماء -٥

 .، ومن ضمنھم العلماء ، الذین على رأسھم األنبیاء أشھد أولي العلم
: إن ال  : شھادة ألن المشھود بھ ھو؛  ، وھذه أجلُّ وأعظم شھادة في القرآن أنھ أشھدھم على أعظم مشھود بھ -٦

 )۲. التي ال یعدلھا شيء. ( إلھ إال هللا
بِّ ِزْدنِي ِعْلًما : ﴿-عز وجل  –ومن اآلیات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قول هللا  :  ﴾ [سورة طھ َوقُل رَّ

 .، وما ذاك إال لشرفھ ومكانتھأن یسألھ أن یزداد من العلم –علیھ الصالة والسالم  –. أمر نبیھ  ] ۱۱٤اآلیة 
. وھذا أیًضا  ] ۹سورة الزمر: اآلیة  ﴾ [ قُْل َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَعْلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُمونَ  : ﴿ وأیًضا قولھ سبحانھ

ن یعلم ، فكذلك لم یساو بین مَ  ، كما أنھ لم یساو بین أصحاب الجنة وأصحاب النار یدل على غایة فضلھم وشرفھم
 .ومن ال یعلم

بَِّك الَحقُّ َكَمْن ھَُو أَْعَمى إِنََّما یَتَذَكَُّر أُْولُو األَْلبَابِ  : ﴿-جل وعز  –ویقول  ﴾ [سورة  أَفََمن یَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْیَك ِمن رَّ
 .] ولھذا وصف سائر الخلق بالعمى إال من أوتي العلم۱۹الرعد: اآلیة 

بَِّك ھَُو الَحقَّ َویَْھِدي إِلَى ِصَراِط العَِزیِز الَحِمیوَ  : ﴿ ویقول سبحانھ ﴾  دِ یََرى الَِّذیَن أُوتُوا الِعْلَم الَِّذي أُنِزَل إِلَیَْك ِمن رَّ
 . ] ٦[سورة سبأ: اآلیة 

. ولھذا  ]٤۳رة العنكبوت: اآلیة ﴾ [سو َوتِْلَك األَْمثَاُل نَْضِربَُھا ِللنَّاِس َوَما یَْعقِلَُھا إِالَّ العَاِلُمونَ  : ﴿ ویقول جل وعز
َوتِْلَك  : ﴿ یقول –عز وجل  –؛ ألن هللا  إذا استعصى عليَّ فَھم َمثٍَل في القرآن حزنت لذلك : “ قال بعض السلف

 .] ٤۳﴾ [سورة العنكبوت: اآلیة  األَْمثَاُل نَْضِربَُھا لِلنَّاِس َوَما یَعِْقلَُھا إِالَّ العَاِلُمونَ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ  : ﴿ ویقول سبحانھ ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذیَن أُوتُوا الِعْلَم َدَرَجاٍت َو�َّ :  ﴾ [سورة المجادلة یَْرفَعِ �َّ

.  ، ورفع مكانتھم ومنزلتھم ، في الدنیا رفع ذكرھم عند الخلق . رفع هللا درجاتھم في الدنیا واآلخرة ]۱۱اآلیة 
 . ، وأي شرف وأي منزلة أعظم من ذلك ة فلھم الدرجات العلىوأما في اآلخر

 أثر العلم علي المجتمع ؟ س : ما
   :علي السؤال قائال ............................../  األستاذ أجاب

 ، وتتقدم األمم ، وھو المقیاس الذي بھ تتطور الشعوب ، وسر التطور في الحیاة العلم، ھو أساس تقدم المجتمعات



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱۳

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

: " العلم یبني بیوتاً ال عماد لھا، والجھل یھدم بیت   ، كما یقول الشاعر فكم من القصائد مجدت العلم والعلماء ،
، أن جمیع الدیانات السماویة  ، ومن أھم األشیاء التي تدعو لطلب العلم وتعلي من شأنھ وتمجده العز والكرم "

 .، ألنھم ورثة األنبیاء اء في مرتبة عالیٍة جداً ، وجعلت العلم ، ورفعت من شأنھ حّضت على طلب العلم
، وإیجاد العالج المناسب، وھو الذي  ، ال تعد وال تحصى، فھو أساس القضاء على األمراض للعلم أفضاٌل كثیرة

 ، وقد سھل العلم حیاة الناس ، ومنع موتھم الجماعي ، باختراع األدویة المناسبة لھم خفف من آالم مالیین البشر
، وكذلك أصبح من الممكن أن  ، وشبكات االتصال بفضل العلم ، بأن تم اختراع المواصالت لھا أكثر رفاھیةً ، وجع

 .، وعملھم الدؤوب ، ولم یكن كل ھذا لوال فضل العلم والعلماء یصل اإلنسان إلى أیة بقعٍة في األرض بسرعٍة كبیرةٍ 
، بفضلھ أصبح الحصول على  ت التي سھلت حیاة الناس، واختراع األدوا من فضل العلم اختراع اآلالت والمصانع

، وإعالء  ، وأصبح باإلمكان حیاكة آالف القطع من الثیاب في ساعٍة واحدٍة وتشیید الجسور األشیاء أسرع وأسھل
، وبفضل العلم أصبح من الممكن معرفة األخبار بلحظٍة  ، وتعبید الشوارع ، وتوفیر أفضل المساكن للناس المباني

 .، وإیصال الرسائل بغمضة عین ةٍ واحد
 ؟ اإلنسانس : ما أثر العلم علي 

   :ةعلي السؤال قائل ............................../  األستاذة أجاب
،  ، فطریق العلم، یقود إلى طریق الجنة العلم لھ فضٌل كبیٌر في إعالء درجات اإلنسان عند هللا سبحانھ وتعالى

ً  ، فتزید خشیة العالم إلیمانخصوصاً إن اقترن العلم با  .، ویصبح أكثر تفكراً وتدبرا
، وانتشار الثقافة بین  ، وتطور الفنون واآلداب الراقیة ، واالرتقاء بھا ، تطور اللغات من فضائل العلم الكثیرة

وسمواً  ، ویجعلھا أكثر صبراً  ، ویسمو بھا ، ألن العلم یھذب النفوس ، وزیادة األخالق الفضیلة فئات المجتمع
 ً  .ورقیا

 ً ، ألن  ، وفھم أمور دنیاه، لیحیى حیاةً سعیدةً وسھلةً  ، یستطیع اإلنسان فھم أمور دینھ وتطبیقھا جیداً  بالعلم أیضا
، لیصبحوا عناصر فعالة في  ، والرغبة في العمل ، ویسلحھم بالفضیلة واألخالق العلم ینشئ أجیال المستقبل
، التي تجعل اإلنسان في  ، وتنحل المسائل الغامضة الكثیرة ضاً تتسع اآلفاق، وبھ أی المجتمع الذي یعیشون فیھ
 ، واكتشاف أسرار الفضاء الخارجي ، تمكن اإلنسان من الصعود للقمر ، وعمل العلماء حیرٍة من أمره. بفضل العلم

لتنبؤ بأمور الطقس ، وبفضل العلم أیضاً، استطاع اإلنسان ا ، ومعرفة الكثیر عن طبیعة الكون الذي نعیش فیھ
، وإنقاذ  ، وبفضلھ أیضاً تم التنبؤ بحدوث الزالزل والبراكین واألعاصیر ، واتخاذ االحتیاطات الالزمة لھ وأحوالھ

، فجعل هللا لنا جمیعاً طریقاً میسراً  ، وأصبحت ثمارھا أكثر جودةً  ، وأطول عمراً  آالف النباتات لتصبح أكثر صحةً 
 .، وأوطاننا نسمو بأنفسنا ومجتمعاتنا ، كي وسالكاً لطلب العلم

 
 

 أخصائي المكتبة                                                  یعتمد ، مدیر المدرسة        
).................................................)                                      (.................................................( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 النــــــــــــدواتل ـجــــس ۱٤

 الرازق عبد الحمید محمد عبد / إعداد

 ) ۹النــدوة  ( 
 ) االنترنت (موضوع الندوة :  

 .....................:  عدد الحضور   .................... :  الوقت   ....................:    المكان    ۲۰:    /    /       التاریخ

 أسماء المتخصصین ووظائفھم : 
۱ - ....................      ..............................................    ۲ - ......................................................................... 
۳ -      .................................................................       ٤ - ..................................... .................................... 
٦.................................................................             - ٥ - ......................................................................... 

 

 وقائع النــدوة : 
 

   :الندوة قائلة ............................../  األستاذةبدأت 
أّن التّكنولوجیا الحدیثة قد أحدثت تغییراٍت كبیرٍة وجذریٍّة في الحیاة المعاصرة فبعد أن كان النّاس  يجمیعا علنتفق 

یعانون الصعاب في سبیل إنجاز األعمال المختلفة ، وبینما كان أداء األعمال یستغرق وقتاً طویالً ، جاءت 
، و ھذا  وازین و تقلب األمور رأساً على عقب ، و الحقیقة أّن لكّل شيٍء سلبیاٌت و إیجابیّاتٌ التّكنولوجیا لتغیر الم

  . یتطلّب من اإلنسان حسن التّعامل مع أدوات التّكنولوجیا المختلفة ومن ھذه التكنولوجیة االنترنت
 س : كیف بدأ االنترنت ؟

  : قائال ............................../  األستاذ أجاب
كانت خدمة اإلنترنت محصورةٌ بالجیش األمریكي الذي استخدمھا كوسیلة اتصاٍل سریعٍة بین وحداتھ المختلفة ، ثّم 

تطّور األمر لیدخل اإلنترنت إلى جمیع جوانب الحیاة المختلفة ، و لیصبح الوسیلة األھم و الطریقة األسرع في 
 .لمعلومات و الّصور بإشكالھا المختلفة االتصال بین النّاس بعضھم البعض ، و في تبادل ا

 س : كیف نستخدم االنترنت استخداما حسنا ؟
  : قائلة ............................../  األستاذة أجابتوقد 

یجب على اإلنسان أن یفطن إلى مسألٍة ھاّمٍة عند تعاملھ مع اإلنترنت و فكثیٌر من المعلومات تكون خاطئٍة أو 
قة ، و على اإلنسان التّثبّت من المعلومة مع بیان مصدرھا و خاّصٍة في بعض المجاالت التي قد یشوبھا عدم الدّ 

یكون للخطأ فیھا آثاٌر سلبیّةٌ على اإلنسان مثل المعلومات الّطبیّة ، كما ینبغي لإلنسان أن یعلم أّن كثیراً من المواقع 
البعد عن الّدین و اإلباحیّة ، و بالتّالي على اإلنسان المسلم  و خاّصة األجنبیّة منھا تحمل أفكار تدعو إلى االنحالل و

أن یبتعد عن ھذا المواقع بما تحملھ من أفكاٍر ھداّمٍة ، و یحرص على دخول المواقع التي ینتفع منھا في دینھ و 
مسؤولیّة في على قدٍر كبیٍر من ال االجتماعیةدنیاه ، كما ینبغي علیھ أن یحرص على أن تكون مشاركتھ بالمواقع 

ظّل انتشار العالقات المحّرمة ، كما ینبغي الحذر من الجانب األمني حیث تتدّخل مخابرات بعض الّدول في مراقبة 
  .بعض صفحات اإلنترنت

 ھي فائدة االنترنت ؟ س : ما
  :  قائال ............................../  األستاذویجیب علي ھذا السؤال 

 . للدراسة : یمكن استعمال شبكة اإلنترنت كمصدر ذو فائدة للطالب في دراستھماستعمال اإلنترنت  - 
لبعض البرامج الدراسیة التي توفرھا بعض الجامعات والكلیات عبر  االنضمامالتعلم عبر اإلنترنت : یمكن  - 

 . بدورات تدریبیة من المنزل االلتحاق، كما یمكن  اإلنترنت
 اإلنترنت لعمل أیة أبحاث دراسیة.  استخدامالبحث عبر اإلنترنت : یمكن  - 
إنجاز الواجبات والفروض الدراسیة : یمكن حل أیة واجبات قد یصعب على الطالب القیام بھا وذلك من خالل  -

 .اإلنترنت
: أصبح ممكناً من خالل شبكة اإلنترنت كسب المزید من األموال من خالل بیع أي شيء عبر  البیع عبر اإلنترنت - 

، فیمكن التسویق ألي سلعة قد یرغب المرء ببیعھا والتأكد من وصول ھذا العرض ألكبر قدر  الشبكة العالمیةھذه 
، كما یمكن للشركات اإلعالن عن منتجاتھا المختلفة وتحدید فئة معینة الستھدافھا من خالل ھذا اإلعالن  من الناس

 .عبر اإلنترنت
، وكما یمكن ألرباب  ن یحصلوا على وظیفة یعملون بھا من منزلھم: حیث یمكن لألشخاص أ العمل من المنزل - 

 . العمل كذلك أن یبحثوا عن أشخاص مناسبین لبعض الوظائف الشاغرة لدیھم
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، من خالل إتاحة الفرصة لكّل من لدیھ موھبة من أن  یمتلك اإلنترنت قدرةً كبیرةً على تطویر اإلبداع لدى األفراد - 
، أو من  الل االشتراك في الدورات التعلیمیّة التي قد تكون مجانیّةً في الكثیر من األحیانیبرزھا، وینّمیھا من خ

، أو ربّما من خالل قراءة المعلومات التي یمكن  خالل مشاھدة مقاطع الفیدیو التي تبّث على المواقع المتخّصصة
 .أن تصقل ھذه المھارات وتنّمیھا

 االنترنت ؟ أضرارھي  س : ما
  : قائلة ............................../  ستاذةاأل وأجابت

یتیح استخدام اإلنترنت بتسریب أنواع مختلفة من الثقافات الغریبة والدخیلة على المجتمع تسبب لھ الضرر  -
 .خاصةً إذا كان المستخدم لیس لھ الوعي والثقافة لمعرفة ما یجب أخذه وما یجب تركھ من ھذه الثقافات

، باإلضافة إلى المواقع  ، وذلك عن طریق العدید من المواقع اإلباحیة الرذائل وھدم األخالق دوره في نشر - 
 .الخاصة بالتعارف والتواصل ما بین كال الجنسین

، تجعل  ؛ وذلك ألّن الجلوس على اإلنترنت ألوقات طویلة التقصیر في أداء الواجبات الدینیة خاّصة الصالة - 
 .واجبة علیھالمستخدم ینسى الفروض ال

، والغالبیة العظمى من  ، حیث إنّھ أصبح یأخذ وقت كبیرة من حیاة المستخدم یعمل على إضاعة وھدر الوقت - 
 .مستخدمیھ یھدرون أوقاتھم عند استخدامھم لھ في أمور غیر مجدیة وغیر نافعة لھم

 .طات الیومیّة الملقاة على عاتقھ، وعدم قدرتھ على القیام بالنشا تعرض المستخدم لحالة من الكسل والخمول - 
، حیث إّن أفرادھا ال یجلسون سویة وال  تعاني األسرة من تفكك وخراب نتیجة استخدام أفرادھا لإلنترنت - 

 ً  .، بل یعیش كّل فرد فیھا حیاتھ بشكل افتراضي على اإلنترنت یناقشون أمور حیاتھم معا
، فیلحقون الضرر ببلدانھم  باب ضد أمن بلدھم بواسطة اإلنترنتیھدد أمن البالد والمجتمع من خالل تجنید الش - 

 . عن جھل وسوء علم
 االنترنت ؟أضرار س : ما ھي طرق الوقایة من 

  : قائال ............................../  األستاذ أجابو
اك أي اختراق من ؛ حتى ال یكون ھن وضع أسالیب اآلمان والحمایة على أجھزة الحاسوب والھواتف المحمولة - 

 .قبل أي شخص والتجسس على المعلومات الشخصیة فیھا
 .توعیة األبناء وتعریفھم بالمواقع المفیدة والمواقع الضارة التي بإمكانھم تصفحھا وزیارتھا - 
ون تقنین وقت األبناء وتحدید ساعة معینة وعدم ترك الوقت لھم مفتوحاً الستخدام اإلنترنت ومراقبة كّل ما یقوم - 

 .بھ علیھ
 .إعطاء مجال للحدیث عن قصص وحوادث حدثت بسبب سوء استخدام اإلنترنت - 
 .مرافقة األبناء أثناء تصفحھم - 
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   :الندوة قائال ............................../  األستاذبدأت 
من جملة المشاكل السلوكیة بین طالب المدارس التي أضحت ظاھرة تتفاقم  %۳٥٫۸شكل العنف المدرسي نسبة 

 عالم التي تدخل البیوت من غیر استئذان.مشاھد العنف التي تبثھا وسائط اإل إلىمع األیام 
 : ، ھذه بعضھا ولظاھرة العنف المدرسي ارتباط بالتربیة العائلیة والتعلیم المدرسي ویأخذ ھذا العنف أشكاال مختلفة

 إحداث فوضى في الصف عن طریق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه.  -
 ضد مجموعة.  المشاجرة بین الطالب: واحد ضد واحد ومجموعة -
 التغیب المتمادي عن الصف.  -
 ابتزاز المال بالتھدید.  -
 الكالم السفیھ والتحریض على الشغب.  -
 : من الكتابة المؤذیة على الجدران إلى الحرائق المعتمدة.  األفعال المؤذیة -
 ین.تجاه المعلم واألھل تجاه المعلم : المعلم تجاه الطالب والطالب العنف ضد األشخاص -

عن  المسئول؟ ومن  إذا ما ھو مصدر ھذا العنف وأسباب تفشیھ في معظم المجتمعات المتطورة وغیر المتطورة
؟ سیاسة المدرسة والمجتمع بتجاھلھا طبیعة  ؟ نظرة المعلم إلى الطالب ؟ طریقة التعلیم ذلك؟ التربیة األسریة

  ؟  الطالب والفوارق الفردیة
 :  إلى قسمینھناك من یقسم عوامل العنف  

 : ، ویصنف العوامل الخارجیة كاآلتي عوامل خارجیة وعوامل داخلیة **
 . العامل االقتصادي ۱
 . العامل االجتماعي ۲
 . العامل التربوي العائلي ۳
 . العامل الثقافي ٤
 . أثر وسائل اإلعالم٥

 : ** أما العوامل الداخلیة للعنف المدرسي فأھمھا اآلتي
 معظم المدرسین وفالسفة التربیة یرّدون العنف المدرسي إلى اإلخفاق في الدراسة.  : . الرسوب الدراسي۱
ھناك من یرى في اإلصالحات التربویة الحدیثة العامل الرئیسي للرسوب المدرسي وبالتالي  : . التربیة الحدیثة۲

انحرفت عن النموذج التقلیدي  ، ، وھي مھد اإلعداد التربوي ، ففي رأیھم أن المدرسة االبتدائیة للعنف المدرسي
إلى المرحلة المتوسطة شبھ جاھلین في ھذه  %۲۰القائم على تعلیم القراءة والكتابة والحساب وباتت تدفع نحو 

، كما ترفضھ  ، ومن ال یتعلم القراءة بعید السادسة والسابعة ینزع إلى رفض المدرسة والمعلم المعارف األولیة
 أي تحصیل علمي على الوجھ الصحیح بعد ذلك الحین.  ، ولن یستطع متابعة المدرسة

أن شخصیة مدیر المدرسة وقدرتھ اإلداریة واالنسجام بینھ وبین الجسم التعلیمي من العوامل :  .مدیر المدرسة۳
، بین المدیر والجسم التعلیمي غیر  ، لكن في معظم األحیان تكون العالقة الحاسمة في التصدي للعنف المدرسي

 ، ومن مظاھرة أعمال العنف.  ، وھذا یؤدي إلى خلل في العلمیة التعلیمیة وغیر متوازنةمنسجمة 
، ال یتمتعون على  ، لكن ھناك معلمین سیئین صحیح إن ھناك معلمین ذوي كفایة وضمیر وإقدام : . المعلمون٤

،  )الندوة الم عنھا في ھذه وكنا قد أسھبنا الك اإلطالق بالمواصفات الضروریة التي یجب أن یتحلى بھا المعلم (
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وبالتالي یعززون العنف عبر عجزھم عن التعلیم وعن إدارة الصفوف، وبعض ھؤالء ال یكترث لمصلحة الطالب 
 وینظر إلیھم كوسائل وأدوات من أجل تحقیق مآربھ ولیس كغایات بحد ذاتھا كما أشرنا سابقاً. 

حات خضراء وصاالت رحبة اسمالتي تتصف بجمال ھندسي و  المدارستبیَّن أن  : . بناء المدرسة وعدد طالبھا٥
  تشھد عنفاً أقل من تلك التي ال تلبي ھذه الشروط، كما تبین إن العنف یزداد مع ازدیاد عدد الطالب.

  :  كاآلتيفي حل لمشكلة العنف وھو  أكید
تنتمي إلى مجموعة قوانین أي كبح فعّال للعنف المدرسي یجب أن یكون مرتبطاً بسلسة عقوبات واضحة ومحددة  

، فیتصدى مدیر المدرسة لألفعال  ، ویجدر أن تنسجم العقوبة مع حجم الجرم مترابطة یفرضھا مجلس إداري
، مثل العنف الجسدي  ، فیما تقع األفعال الجسیمة ، وتحال األفعال األقوى على مجلس المدرسة التأدیبي الصغیرة

 ، تحت طائلة القانون المدني. ز المال بالتھدید وبیع المخدراتواالعتداء الجنسي وحمل السالح وابتزا
 : أما الوقایة فمن مسؤولیة وزارة التربیة 
،  وعلى المدرسین احترام الطالب ومساعدتھم في كل مشكلة یواجھونھا : . من الناحیتین اإلنسانیة واالجتماعیة۱ 

وض واالمتحانات ضمن مھلة محددة. وھذا یعني مثل سوء المعاملة والوصول في الوقت المطلوب وتصحیح الفر
 اختیار المدرسین على أسس مدروسة تحدد كفاءتھم ونظرتھم لعملھم وللتلمیذ.

ً  : من الناحیة اإلداریة . ۲  ، تجمع بین الكفایة العلمیة واإلداریة  یجب اختیار اإلداریین على أسس واضحة أیضا
، ھكذا تستتبع تنشئة اإلداریین دورات في  مین دورات مستمرةوالرجاحة الخلقیة. وكما تستتبع تنشئة المعل

 التدریب اإلداري.
 ، على التعبیر الشفوي والكتابي بلغة جلیة ینبغي تنشئة الطالب، منذ المرحلة االبتدائیةمن الناحیة التربوي :  . ۳

وري تقویة روح . ومن الضر ، من أجل عرض أفكارھم بوضوح واجتناب الوقوع في الغموض وسوء التفاھم
، مع تشجیع الطالب الضعفاء. والحق أن  اإلنجاز واإلبداع لدى الطالب عبر توزیع الجوائز واعتماد لوائح الشرف

 كل تجنب للعنف المدرسي یجب أن یمّر في التصدي لإلخفاق في الدراسة.
درسي والتربیة العائلیة من جھة ، العالقة المباشرة بین العنف المالندوة ، وبعدما رأینا، من خالل ھذه  وأخیراً  

، وبعدما الحظنا أن الوضع األسرى االقتصادي واالجتماعي  والعنف المدرسي والتعلیم وأسالیبھ من جھة أخرى
، كما أن نظرة المعلم للتلمیذ واألسالیب المتبعة التي ال تضع  والتربوي یساھم في ارتفاع وتیرة العنف المدرسي

، فقد آن األوان لوعي أھمیة التربیة  تؤدي إلى اإلخفاق المدرسي وبالتالي إلى العنف الطالب على رأس سلم القیم
العائلیة المتزنة ـ حتى ولو كان الوضع االقتصادي متأزماً ـ التي من شأنھا ترسیخ القیم اإلنسانیة واالجتماعیة 

 ً انیة الراسخة في داخلھ تستطیع أن تتحدى ، فإن قیمھ اإلنس . عندئٍذ مھما كانت معاناة الفرد المادیة ترسیخاً مطلقا
 المشاكل التي تعترضھ، فیواجھھا بالتساھل والتفھم والمحبة. 

، وبالتالي لممارسة مھنتھم  كما حان الوقت لوعي المعلمین أھداف مھنتھم التي تضع الطالب في رأس القیم
أجل بناء الطالب و تطویرھم وبالتالي تطویر انطالقاً من النظر إلى الطالب كغایة رئیسیة والى التعلیم كوسیلة من 

 . المجتمع
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