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الــعــســل شـــهـــر  يف  طـــــالق 
االرسة/عادل برش

ــا" ..هذا ما  ــه مخرج ــه يجعل ل ــق الل ــن يت "وم
ــدارس جبهة من  ــرب امل ــدان. وتعت ــه يف املي الحظت
ــا أشارت إليه وكيلة مدرسة  جبهات امليدان هذا م
ــزة احمد الهادي  ــن مالك األستاذة فاي السمح اب
ــه املعلمات  ــا والحمد الل ــت: يف مدرستن التي قال
ــات واشكر لهن هذا الجهد وال  نعتمد عىل  منتظم
ــف بالقول:  ــه. تعاىل وتضي ــرزق بيد الل ــب ال الرات
نحن كمجاهدات مقتنعات اقتناعاً كلياً أن الرزق 
بيد الله لذلك كانت أكرث املدارس انضباطاً بطريقة 
ــع املدرسات  ــاع م ــد اجتم ــد قمنا بعق ــزة فق ممي
ــراءات كالتايل  من  ــة الوضع .. واتخذنا اج ودراس
ــل الكل فاوال الظروف للمدرسات الساكنات يف  قب
ــا بتقليص الوقت بحيث  ــق بعيدة ثانيا قمن مناط

يتناسب مع الوضع الراهن..

دائرة واحد
ــاب أو  ــاليف الغي ــداول لت ــط الج ــا ضغ وأيض

ــة التعليمية ممتاز  النقص، سري العملي
ــول : بأن الطالب  ــداً, وتؤكد بالق ج

واإلدارة  ــارس  والح ــدرس  وامل
متفهمون الوضع الذي تمر 

به البالد وال يوجد عندنا 
ــا  ألنن ــات  صعوب أي 

متفاهمني.
صرف المرتبات

ــم  قس ــس  رئي
املدرسية  ــطة  األنش

ــورة  الث ــة  بمنطق
ــاذ  األست ــة  التعليمي

ــول: ال نريد أي  ــري بالق ــف يش ــد املصن / محم
ــن صامدون  ــل    فنح ــرضب عن العم ــة ت مدرس
ــن هم يف  ــا ال يقل عن م فصمودن
ــًال:  ــد قائ ــة ، ويؤك الجبه
ــي  يعان ــم  املعل إن 
ــاة شديدة يف  معان
ــروف  ــذه الظ ه
ــن  ــة م الصعب
رصف  ــدم  ع
ــا  تبن ا و ر
ــي تحز  الت
نفوسنا  يف 
ــب  فالرات  ،
س  ــا س أ
 . ة ــا لحي ا
ــم  لتعلي ا و
له  ــس  والتدري
دور كبري يف حفظ 
ــا من  ــا وشبابن بناتن
ــت  ــو تعطل ــوارع ول الش
ــة لحصلت الكثري  هذه الدراس
ــا نطالب برصف  ــاكل يف شوارعنا فهن ــن املش م
ــاس الوطن وأيضا  ــات للمعلمني فهم أس املرتب
ــات املعنية لرصف املرتبات خاصة ونحن  الجه

نعيش يف ظروف صعبة """
معلمون يف السجن

ــون يف السجن  ــاء بقوله: بوجود معلم وأست
ــدم دفع  ــر بسبب ع ــة إىل سبعة أشه ــم ست له
ــم وبتكاتف  ــب باإلفراج عنه ــارات ونطال اإليج
ــس  ــاء ومجل ــدراء وآب ــالب وم ــن ط ــع م الجمي
اإلدارات نكون يداً واحدة ليتسنى لنا ان نكمل 
ــىل أبنائنا  ــالم وأن نحافظ ع ــا الحايل بس عامن
وبالدنا ونقف أمام العدو ونطالب بحل مشكلة 

الرواتب لنظل صامدين ..

ألف من كل طالب
ــادي فقد استاء من األمر  أما األخ سمري عىل ه
ــر السنة  ــية أن تم ــت خش ــوس أوالده يف البي بجل
ــت مدرسة  ــد تمكن ــر ألوالده فق ــه الصف بمحصول
ــة عىل تدريس  ــي مذبح باملحافظ القردعي يف ح
الثانوية مقابل إعطاء املدرسني من كل طالبة الف 
ــروف صعبة فال يجوز  ــال. ويؤكد سمري أن الظ ري
ــم ان يصعبوها فكلنا بدون معاش له من األوالد  له
ــهر دون استمكالهم  سبعة يخاف أن يتم هذا الش

واخذ شهادتهم حتى يسعدونا فيكفينا حزناً ..
اإلضراب ثغرة للعدو

ــول: بالنسبة  ــة جليلة إسحاق فتق أما الرتبوي
ــال  ــة يف املج ــل خاص ــة اإلرضاب يف العم لعملي
ــة ويف  ــك خاص ــوز ذل ــي ال يج ــوي التعليم الرتب
الوضع الراهن العدوان عىل بالدنا وحصار من كل 
ناحية براً وبحراً وجواً ومجازر يومياً والعدو يصل 
ــة األخرية لديه وهي قطع املرتب وتجويع  إىل الورق
الناس لكن نقول للعدو انه خارس ونحن صامدون 
ــل التدريس  ــن يحاول تعطي ــف أمام كل م وسنق
ــرة للعدو فال  ــم وفتح ثغ ــوى التعلي ــل بمست ويخ
ــرب و اللجوء إىل  ــا علينا إال الص ــه أبدا..وم نقبل ب

الله ..
ــرى لهم نصيب يف  ــري من املناطق األخ ويف الكث
ــد أستاءوا من  ــدم رصف مرتباتهم وق اإلرضاب لع
ذلك بتوقفهم عن عملهم املدريس الذي هو أمانة 
ــة يف اعناقكم يامدرسني  ــم فطالبنا أمان يف أعناقه
ــن تجمل". فإذا أرضبتم  ففي األخري "رعى الله م
ــي الراتب. فالرجاء املتابعة والتكاتف الجل  سيأت
ــاليف هذه السنة 2017 فيكفينا  أبنائكم وبناتكم لت
ــًال من العدوان، فال نريد أكرث من  حزناً وخوفاً وقت
ذلك. وهنا أوجه لكل مؤجر أن يفرج عن مدرسينا 
ــع وسوف يأتي لكم يامؤجرين  فهم أقالم ال تنقط
ــاء والكل بدون  ــر مىض والصرب الكل مست كل شه

مرتبات فالرحمة ..

عملنا فـــي  ــرون  ــم ــت ــس م ــا  ــن أن إال  الـــرواتـــب  وانــقــطــاع  ـــروف  ـــظ ال كـــل  ــم  ــرغ ب  : مــعــلــمــون   ¶

ــي والنفيس  ــا إال من بذل الغال ــة ال يعرف قيمته ــي والنفيس  لغة سامي ــا إال من بذل الغال ــة ال يعرف قيمته ــم لغة سامي ــمالتعلي التعلي
ــل المستقبل . ومن هذا  ــه عالياً من خالل  تعليم جي ــي سبيل رفع رايت ــل المستقبل . ومن هذا ف ــه عالياً من خالل  تعليم جي ــي سبيل رفع رايت ف
ــل تحريك عجلة  ــم  أن يتحلوا بالصبر من اج ــان لزاماً عليه ــق ك ــل تحريك عجلة المنطل ــم  أن يتحلوا بالصبر من اج ــان لزاماً عليه ــق ك المنطل
ــاس بناء يمن  ــه ...  فالتعليم أس ــه من ــل بأكمل ــدم حرمان جي ــم وع ــاس بناء يمن العل ــه ...  فالتعليم أس ــه من ــل بأكمل ــدم حرمان جي ــم وع العل
ــوا جاهدين معلنين  ــالب اليمن  قاسوا االمرين وسع ــد  خاصة وان ط ــوا جاهدين معلنين الغ ــالب اليمن  قاسوا االمرين وسع ــد  خاصة وان ط الغ

ــم. ــة التعلي ــروف الصعبة وللعدوان الهمجي عبر بواب ــم.تحديهم  لكل الظ ــة التعلي ــروف الصعبة وللعدوان الهمجي عبر بواب تحديهم  لكل الظ

األرسة / رجاء الخلقي

كادت "نور" ابنة الـ"18 ربيعا" ان تفارق الحياة متأثرة بالجراح التي أحدثتها عصا والدها 
ــذا االعتداء هو طالق  ــفى والسببب يف ه ــوال قيام الجريان بإسعافها إىل املستش ــا ل يف جسده

الفتاة يف شهر العسل من زوجها الذي أرغمها والدها عىل الزواج منه .
ــرة يحكمها اب  ــف أرسة غري مستق ــأت وترعرت يف كن ــور" ماضيها ,حيث نش ــع "ن تسرتج
ــاكل دون  ــارق الغضب وجهه ويختلق املش ــه وزوجته ال يف ــد العنف مع ابنائ ــط وشدي متسل

سبب.
ــادرت إىل دار والدها ورغم محاوالت الزوج مراجعتها كثريا إال  ــت األم منزل الزوجية وغ ترك

انها رفضت العودة اليه فكان الطالق من نصيبها.
بعد طالق األم وجد االبناء انفسهم وحيدين مع اب ال يرحم وإن اخطأ احدهم يف يشء يجد 
العقاب الشديد حتى وان كان الخطأ بسيطاً وال يستحق كل ذلك العقاب وزاد االب من العنف 

تجاه ابنائه بعد مغادرة والدتهم املنزل ورفضها العودة اليه.
ــاب يف سنها وهو ابن عمتها تربيا معا منذ الصغر ودخال املدرسة سويا  ــان لدى "نور" ش ك
ــه بخطبة الفتاة من  ــا وزادت تعمقا بعد قيام والدت ــة ود ترعرعت معهم ــأت بينهما عالق ونش
ــة مبدئيا بحجة ان "نور"  ــم االب، وافق والد "نور" آنذاك عىل تلك الخطب ــا البنها اليتي اخيه
ــزواج وسارت األمور عىل مايرام واطمأن الجميع  ــن عمتها مازالوا صغارا عىل الخطوبة وال واب

إىل ان "نور" وابن عمتها احمد خلقا لبعض.
ــور" ال18 عاما من عمرها قرر والدها ان يزوجها  ــت االيام والسنوات وعندما بغلت "ن مض
ــاب ال يعيبه  ــه أي يشء وبالرغم  من ان هذا الش ــم تكن الفتاة تعرف عن ــد أصدقائه ل ــن اح الب
يشء ويتمتع بسمعة حسنة وطيبة يف الحي الذي يسكنه إال ان الفتاة رفضته النها تحب ابن 
ــكل مبدئي  ولكن والد "نور" لم  عمتها الذي تقدم لخطبتها منذ سنوات ووافق االب عليه بش
يسمح لها أو الحد من اخوانها ان يبدي رأيه يف  هذا املوضوع وانكر موافقته عىل خطبتها من 

ابن شقيقته متعذرا بان ذلك كان مجرد كالم ليس فيه يشء من الجدية.
ــات "نور" إىل والدتها املطلقة عل وعىس تستطيع االم انقاذها من هذا الكابوس فكانت  لج
ــج ابنته بمن يريد  ــرور االب وارصاره عىل تزوي ــة ,حيث زاد تدخل االم من غ ــة معاكس النتيج

بدعوى انه والدها ويعرف مصلحتها اكرث من أي شخص آخر.
تمت الخطبة برسعة كبرية واتفق والدها عىل كل تفاصيل الزواج وتم تحديد موعد الزفاف 
ــد شهر من الخطوبة وخالل تلك الفرتة اخربت "نور" والدها انها ستقتل نفسها ان استمر  بع
يف ارصاره عىل تزوجها من ابن صديقه الذي ال تعرفه فلم يأبه االب لهذا التهديد وكالعادة قابل 

كالم ابنته بالرضب والعقاب الشديد .
ــاء وكانت "نور"  ــل واألصدق ــط جمع كبري من االه ــم حفل الزفاف وس ــام قليلة اقي ــد اي بع

تحاول رسم االبتسامة والسعادة عىل وجهها لكن قلبها مليئ بالحزن والقهر.
وزفت "العروس" إىل بيت زوجها واجتمعت به تحت سقف واحد وقررت ان تتعامل مع هذا 
ــل القادم الن هذا قدرها وال تستطيع  ــرب وحكمة محاولة ان تكتم ما يف قلبها وتتحم ــزوج بص ال

تغيريه .
ولكن الزوج الحظ رشودها الدائم ونفورها منه وعدم تعاملها معه مثل بقية االزواج يف شهر 
ــه وابن عمتها وحني  ــب التي كانت بني زوجت ــد االشخاص بقصة الح ــل ثم علم من اح العس
واجهها وزاد من ضغطه عليها اعرتفت له أنها مازالت كما كانت عليه سابقا وان والدها هو من 
ــاة  انتقاصاً من رجولته وكرامته  ــارت كرامة الزوج واعترب رصاحة الفت ــا عىل الزواج ,  فث ارغمه
فتغريت معاملته لها واصبح قاسيا عليها يف كل االوقات وحدثت بينهما مشاكل عديدة وهما 
ــل انهى االمر بيده  ــازاال يف االيام االوىل للزواج وعندما تأكد له ان حياته معها مصريها الفش م

وكنوع من العقاب قام بطالقها وطردها من منزله قبل حتى ان ينتهي شهر العسل.
ــري مستقبلها  ــان سببا يف تدم ــر إىل والدها الذي ك ــورة القلب والخاط ــور" مكس ــادت "ن ع
ــة طالقها من  ــرد ان حكت له قص ــزل والدها وبمج ــت إىل من ــا وعندما وصل ــم حياته وتحطي
ــة انهال بها رضبا  ــذ االب عصا غليظ ــزواج منه بالغصب, اخ ــذي ارغمها عىل ال ــخص ال الش
عىل الفتاة بدعوى انها الحقت به العار, ولم تشفع لها دموعها وتأملها من شدة الرضب حتى 
ــم صوت رصاخها ورصاخ اخوانها  ــية عليها أمام عدد من الجريان الذين جذبه سقطت مغش

الصغار فقام الجريان بكف والدها املتوحش عنها ونقلها إىل املستشفى .
ــم  ــاة ت ــة الفت ــت حال ــد ان تحسن بع

ــع والدها  ــش م ــا يف العي تخيريه
ــال للعيش مع والدتها  أو االنتق
ــع االم بعيدا  ــارت البقاء م فاخت

عن ظلم االب ووحشيته.

يقل  ال  ــــــدارس  امل يف  املــعــلــمــني  يقل صـــمـــود   ال  ــــــدارس  امل يف  املــعــلــمــني  صـــمـــود  
القتال  جــبــهــات  يف  األبــطــال  صــمــود  ــن  القتال ع جــبــهــات  يف  األبــطــال  صــمــود  ــن  ع

العملية التعليمية أسمى من أزمة المرتبات

و ي ل ه بي و و ل يف يه ي بح و ه ري
ــل انهى االمر بيده ــازاال يف االيام االوىل للزواج وعندما تأكد له ان حياته معها مصريها الفش م

يف ح
وكنوع من العقاب قام بطالقها وطردها من منزله قبل حتى ان ينتهي شهر العسل.

ــري مستقبلها ــان سببا يف تدم ــر إىل والدها الذي ك ــورة القلب والخاط ــور" مكس ــادت "ن ع
ــة طالقها من ــرد ان حكت له قص ــزل والدها وبمج ــت إىل من ــا وعندما وصل ــم حياته وتحطي
ــة انهال بها رضبا ــذ االب عصا غليظ ــزواج منه بالغصب, اخ ــذي ارغمها عىل ال ــخص ال الش
عىل الفتاة بدعوى انها الحقت به العار, ولم تشفع لها دموعها وتأملها من شدة الرضب حتى

ج ي
ــم صوت رصاخها ورصاخ اخوانها ــية عليها أمام عدد من الجريان الذين جذبه سقطت مغش

ع م
الصغار فقام الجريان بكف والدها املتوحش عنها ونقلها إىل املستشفى .

ــم  ــاة ت ــة الفت ــت حال ــد ان تحسن بع
ــع والدها ــش م ــا يف العي تخيريه
ــال للعيش مع والدتها أو االنتق

ع يف
ــع االم بعيدا ــارت البقاء م فاخت

عن ظلم االب ووحشيته.

نصائح طبية 
ــرة قبل النوم  ــاول الطعام يف أوقات متأخ ــط تن يرتب
ــد أشهرها  ــي يع ــة والت ــن األرضار الصحي ــد م بالعدي
ــذا إىل جانب أهمية  ــوزن والسمنة املفرطة، ه زيادة ال
فرتة النوم لجسم اإلنسان حيث تبدأ األعضاء وأجهزة 

ــة،  ــم يف الراح الجس
ــىل  ع ــل  والعم

د  ــر ط
لسموم  ا

ــام العمليات الحيوية التي تتم خالل فرتة النوم،  وإتم
ــر الجهاز  ــوم يستم ــام قبل الن ــاول الطع ــد تن لذا عن
ــاج ملزيد من  ــم والتي تحت ــة الهض ــي يف عملي الهضم
ــن املخاطر  ــؤدي إىل عدد م ــدم خالله مما ي ــان ال رسي
ــاء النوم : حيث يعمل الطعام  منها توقف التنفس أثن
ــىل الحجاب  ــاء للضغط ع ــدة واألمع ــل املع داخ
ــول الهواء  ــا يعيق دخ الحاجز مم
ــهيق والزفري  ــه خالل الش وخروج
ــعور بضيق  ــىل الش ــل ع ــا يعم مم
ــدة مرات  ــه لع ــس وتوقف التنف
ــا  مم ــوم،  الن ــرتة  ف ــالل  خ
ــرص اإلصابة  ــي ارتفاع ف يعن
ــة وتزيد  ــات الدماغي بالسكت
ــع املدخنني،  ــة م ــذه النسب ه

مرىض القلب والسكري، الكوليسرتول، والضغط، كما 
ــري مستويات السكر  ــام يعمل عىل تغ ــاول الطع أن تن
ــدوث تغيريات  ــا يؤدي لح ــدم والكوليسرتول مم يف ال
ــرس زيادة خطر  ــق الدم والتي تف ــة وكمية تدف يف رسع

السكتات الدماغية .
ــا ذكرنا نتيجة  ــة والسعال : وهو كم ــات الرئ - التهاب
ــدة للمسالك الرئوية والتنفسية،  الرتجاع حمض املع

مما قد يؤدي للسعال املستمر .
- زيادة الوزن والسمنة املفرطة : يؤدي تناول الطعام 
ــعور  قبل النوم مبارشة لرتاكم الدهون يف الجسم، والش
باإلرهاق والخمول، الصداع، االكتئاب، حيث أن حرق 
ــويات يحتاج  ــون والنش ــن الده ــدة م ــات الزائ الكمي
ــالل النوم  ــده بالطبع خ ــا نفق ــي وهو م ــود حرك ملجه
ــي يتم تناولها  ــا أن نوعية الطعام الت واالسرتخاء، كم

ــؤدي لزيادة الوزن لذا  ــات املتأخرة هي التي ت يف األوق
ينصح عند الشعور بالجوع ليال بتناول الخرضوات أو 

الفواكه أو الوجبات الخفيفة قليلة السعرات .
ــارة األسنان : يحذر أطباء األسنان من تناول  - خس
ــويات  ــام قبل النوم مبارشة حيث إن تناول النش الطع
ــام يف تجاويف  ــا الطع ــم باقي ــؤدي لرتاك ــل النوم ي قب
ــرتة النوم مما يؤدي  ــان لساعات طويلة خالل ف األسن
ــادة حموض األسنان وإصابتها بالتسوس مما قد  لزي

يعرضها للخلع .
أطعمة ينصح بعدم تناولها قبل النوم :

ــا تسبب عبئا عىل  ــات والبيتزا : حيث أنه – املعجن
املعدة يف هضمها، وهو ما ال يتناسب مع فرتة االسرتخاء 
والنوم، باإلضافة للصلصات الغنية باألحماض والتي 

تؤدي لحرقة املعدة .

– الكرفس : طعام صحي للغاية لجسم اإلنسان إال 
ــألرق واالستيقاظ املتكرر  ــول مما يؤدي ل أنه مدر للب

أثناء النوم .
– املرشوبات الغنية بالكافيني : مثل القهوة، الشاي، 
ــيكوالته الداكنة، حيث أنها تحتوي عىل الكافيني  الش
ــاألرق، باإلضافة لتأثريه الضار  الذي يؤدي لإلصابة ب

عىل املعدة .
ــل األسود،  ــل : مثل الفلف ــي بالتواب ــام الغن – الطع
ــة والتهاب  ــا تؤدي لحرق ــردل وهي أيض ــاري، الخ الك

املعدة واملريء .
أخصائية التغذيةغادة إبراهيم

ــــــوم ــــــن ــــــل ال ــــــب ـــــــام ق ـــــــع ـــــــط ـــــــــاول ال ـــــــــن ــــــر ت ــــــاط ــــــخ ــــــومم ــــــن ــــــل ال ــــــب ـــــــام ق ـــــــع ـــــــط ـــــــــاول ال ـــــــــن ــــــر ت ــــــاط ــــــخ م
ءوأجهز أا ب ي ن ماإل ج وم ا رت

ــة،  ــم يف الراح الجس
ــىل  ع ــل  والعم

د  ــر ط
لسموم  ا

م ا ن رسي
منها توقف التنفس

م
ــدة ــل املع داخ

ال
و
م

ارشادات تربوية
ــارف والعلوم  ــط لتلِقّي المع ــة ليست مكاناً فق المدرس
ب  ــة، بل هي مكاٌن لبناء األجيال، وإكساب الطَالّ المختلف
ــارات الحياتَيّة  ــم العمرَيّة والدراسَيّة المه ــة مراحله بكاَفّ
ــات الحياة،  ي ــة تحِدّ ــن مجابه ــم م ــي تمّكنه ــة الت الالزم
ــل، والسبيل إلى إكساب  ــي عقباتها في المستقب وتخِطّ
ــو  ــّي ه ــاط المدرس ــة فالنش ــارات الحياتَيّ ب المه ــَالّ الط
ب والتي  ــَالّ ــا الط ــترك به ــي يش ــطة الت ــة األنش مجموع
ــر  ــن أط ــة، ضم ــارات المطلوب ــرات والمه ــم الخب تعطيه

ــاس.  ــِدّي، والحم ــدة، والتح ــة، والفائ ــة، والتسلي المتع
ــن  ــر تتضَمّ ــة األم ــي حقيق ــة ف ــاطات المدرسَيّ النش
ــالب من االشتراك  ن الط ــطة التي ُتمِكّ ــد من األنش العدي
ــي يتوَفّر عليها؛  ــأٍيّ منها كُلّ حسب رغبته وقدراته الت ب
ــاطات المدرسَيّة عديدة، فهناك النشاطات  فأنواع النش
ــة،   االجتماعَيّ ــاطات  والنش ــة،  والتعليمَيّ ــة،  الرياضَيّ
ــم  والتصمي ــص،  القص ــف  وتألي ــعر،   الش ــات  ومسابق
ــل والكبير في  ــذا التنُوّع الهائ ــطة  وه ــا من األنش وغيره
ــراغ، بل أتى  ــم يأِت من ف ــاطات المدرسَيّة ل ــواع النش أن
ــا تساعد  ــة بالغة، في كونه ــة، وأهمَيّ ــرورة حتمَيّ ــن ض م

ــن تمُيّزهم؛ فالبعض  ب، ومواط ــَالّ ــف رغبات الط على كش
ــن المتمِيّزين على المستوى  ب قد ال يكونون م ــن الطَالّ م
ــفها  ــم متمِيّزون في مجاالٍت أخرى يكش ــّي، إَالّ أَنّه العلم

ــن، من أجل  ــاء األمور والمعِلّمي ــاط المدرسّي ألولي النش
ــة. ــة الناشئ ــذه الموهب ــام به االهتم

ب، وتفُكّ عقد الخجل  ــَالّ ــا ُتقِوّي شخصَيّة الط كما أنه
ــترك في النشاط المدرسِيّ يكون مضطرَّاً  لديهم، فمن يش
ــاص والتفاعل المباشر معهم،  حتماً إلى مواجهة األشخ
ــخصَيّة، حَسَن المنطق وتقِوّي روح  ا يجعله قوَيّ الش مَمّ
ة عندما  ــوة خاَصّ ــة، وتجعلهم كاألخ ــاون بين الطلب التع
ــت إليهم إلى  ــة معَيّنة أوكل ــوا مهَمّ ــون حَتّى ُيتُمّ يحتاج

ــض. ــم البع ــع بعضه ــة م ــات طويل ــاء أوق قض
ــة التعليمَيّة  ــم والعملَيّ ــداً للمعِلّ ــر رديفاً ومساع وتعتب
ــاط  ــرَّض خالل النش ــب قد يتع ــواء؛ فالطال ــى حٍدّ س عل
ــد من  ــة للعدي ــة وواقعَيّ ــات عملَيّ ــى تطبيق ــّي إل المدرس
ة المدرسَيّة،  اها خالل الحَصّ ــة التي تلَقّ المفاهيم النظرَيّ
ــم النظرِيّ  ــم واستيعاب العل ــى فه ــه قادراً عل ــا يجعل مَمّ
ــاء األمور،  ــي على أولي ــا فإَنّه ينبغ ــل من هن ــكٍل أفض بش
ــاركة الفاعلة في  ب على المش ــَالّ ــن تحفيز الط والمعِلّمي
ــاطات المدرسَيّة المختلفة؛ وذلك لما لها من فوائد  النش
ــكٍل  ب وعلى المجتمع بش ــَالّ ــة على الط ــدة ومتنِوّع عدي
ــي الطالب ما ال يمكنه  ــاطات المدرسَيّة تعط عام، فالنش

ــان. ــذا المك ــان ه ــا ك ــر مهم ــاٍن آخ ــن أِيّ مك ــذه م أخ

ــــة وعــــقــــلــــيــــة ــــي ــــم ــــس ـــــــة ...فــــــــــــوائــــــــــــد ج ـــــــي ـــــــدرس ــــــة امل ــــــط ــــــش األن

مسؤول األنشطة المدرسية/
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