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المدارس واألسر



إنتباه!
يتم في هذا الجزء التأكيد على المواضيع التي 

يجب اإلنتباه عليها بشكل خاص فيما يتعلق في 
هذا الموضوع.

ماذا قال أجدادنا؟
يقع في هذا الجزء أمثال وأقوال تدعم النص 

وتوفر فهم أفضل للمواضيع.

إذهب، ابحث! اذهب، قدم طلب!
في هذا الجزء االشارة إلى مصادر مختلفة قادرة 
على تقديم معلومات أكثر تفصيل أو تطرح عدة 

جوانب مختلفة للموضوع الذي يتم شرحه في 
النص األصلي؛ باإلضافة إلى ذلك يتم التعريف 
عن بعض المؤسسات والمنظمات التي يمكن أن 

يتكون لها عالقة بالموضوع.

هل كنتم تعرفون؟
يطرح في هذا الجزء معلومات وتفصيالت تجذب 

اإلنتباه فيما يتعلق بالنص األصلي.
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إن مؤسسة األسرة التي هي بذرة المجتمع عبارة عن مؤسسة ال يوجد لديها بديل من حيث 
التركيبة والوظائف األساسية. إن مؤسسة األسرة؛ عبارة عن جسر رئيسي بين الفرد والمجتمع 
مع وظائفها األساسية مثل عناية وتنشئة األطفال، واكساب الجيل الجديد الهوية والقيام الثقافية، 

ونقل الوعي التاريخي واإلجتماعي.

يعرف أن األسرة عبارة عن مؤسسة تتأثر من جميع أنواع المشاكل اإلجتماعية وتوفر مساهمات 
هامة في حل المشاكل اإلجتماعية التي يتم خوضها. إن تركيبة األسرة الصحية عبارة عن عنصر 
توازن وأمان ليس فقط من أجل أعضائها هي وإنما أيضا من أجل المجتمع الذي تعيش بداخله. إن 

الخاصية التي تجعل من مؤسسة العائلة شيء ال يمكن اإلستغناء عنه من أجل جميع المجتمعات 
هو قوة الحماية والوقاية والتعليم التي تحملهم في إمكانياتها.

تحتاج األسر إلى بعض الدعم والمساعدة من أجل اإلستمرار في حياتها مع التغييرات 
اإلجتماعية. وفي هذه الحالة فإن دعم أفراد األسرة أمام متطلبات العصر عن طريق برامج تعليم 

األسرة المعدة بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة.

إن أهمية تعليم األسرة والخطوات التي يجب أن تخطى في هذا المجال موضحة في دستورنا 
وبرنامج الحكومة وخطط التنمية، حيث تم ترتيب التدابير التي يجب إتخاذها في هذا المجال. 

يهدف عن طريق برامج تعليم األسرة اكتساب األفراد معلومات جديدة وتطوير وجهات نظرهم. 
إن الجهد المبذول من أجل تحقيق هذا الهدف، سيساهم مساهمة هامة في إنسجام مؤسسة األسرة 

بشكل أسهل مع الظروف اإلجتماعية الجديدة ورفع قابلية حل المشاكل لديها عن طريق حماية 
قوتها الديناميكية.

إن برنامج تعليم األسرة المعد من قبل وزارتنا تماشيا مع مبدأ »التعليم يبدأ من األسرة«، قد تم 
إعداده من أجل جذب إنتباه المجتمع على أهميــة األســرة بما يتوافق مع متطلبــات عصــر 

المعلومــــات،

وإمكانية خفض المشاكل التي يواجهها أفراد األسرة إلى أدنى حد، وحل المشاكل بالتركيز على 
األسرة. إن برنامج تعليم األسرة الذي هو مكسب هام من أجل بلدنا كهدف سياسة اجتماعية واقية 

وحامية؛ تتكون من 26 وحدة و5 مجاالت أال وهي تعليم وتواصل األسرة، والقانون، واإلقتصاد، 
واإلعالم والصحة.



إن برامج التعليم الموجهة لألسرة في بلدنا يتم تنفيذها من قبل المؤسسات والمنظمات العامة، 
واإلدارات المحلية، ومؤسسات المجنمع المدني والمؤسسات الخاصة. إن ما يجعل برامج تعليم 

األسرة مختلف عن برامج تعليم الكبار األخرى هو أنها برنامج تعليم موجه لألسرة بمحتوى 
منهاج واسع وشامل, وفي الوقت نفسه فإنه برنامج يحتاج إلى اإلثراء بالمحتويات الجديدة 

والمحدثة بسبب كونه برنامج ديناميكي.

لقد تم تطوير برنامج تعليم اإلسرة بعملية أصلية ملتزمين بمبادئ تطوير البرامج. إن البرنامج 
الذي تم إعداده بالنظر على الظروف اإلجتماعية والثقافية الخاصة ببلدنا يحتوي على قيم 

عالمية. لقد تم اإلستفاد من خبرات األكاديميين المتخصصين والخبراء في مجالهم، والمؤسسات 
والمنظمات المعنية، وممثلي القكاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

آملين أن تلبي مجموعة التعليم هذه التي تحمل خاصية مصدر مرجعية لألسر إحتياجا هاما، 
أقدم الشكر لجميع من ساهم وقام بتقديم الجهد وكان له دور في عملية إعداد وتطبيق البرنامج، 

واألشخاص الذين قاموا بتطبيق البرنامج بإخالص واألسر التي تستفيد من البرنامج.

األستاذ المساعد/ عائشة نور إسالم

وزيرة األسرة والسياسة االجتماعية
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ي سر أل ا صل  ا لتو ا و بية  لتر ا



7 عالقات المدرسة مع االسرة

اختيار المدرسة والمعلم )المدرس) هو النقطة المفتاحية في تعليم 
األطفال وتربيتهم. ويوفر التعاون بين المدرسة واالسرة فيما بعد 

مساهمات هامة في تأقلم الطفل وتكيفه مع المدرسة وأن تكون أكثر 
نجاحاً.

يتم في هذا القسم مناقشة األمور التي البد للوالدين أن يهتّما بها في 
المراحل التالية؛

•اختيار المدرسة والمعلم

• بدء الطفل بالمدرسة وتكيفه معها

• التعاون بين المدرسة واالسرة

عالقات المدرسة مع 
االسرة

1 الوحدة



المدارس واألسر8

اختيار المدرسة في أربع خطوات

1.اخذ الطفل واالرسة معاً بعني االعتبار:
البد في اختيار المدرسة من مراعاة حوائج الطفل كما البد من 
مراعاة توقعات االسرة وإمكاناتها. يجب البدء بالعمل مراعياً 

التوقعات والتطلعات من المدرسة أوالً. وهذه هي النقاط التي البد 
من مراعاتها بهذا الصدد:

•هل يحتاج الطفل الى »أوساط منظمة مهيكلة« )االوساط التي 
تم ترتيب االعمال التي البد القيام بها من قبل اآلخرين، وهي 

واضحة ومعرفة) ؟

• هل يحتاج الطفل الى أوساط أقل تنظيماً )االوساط التي تم 
تعريف االعمال التي البد القيام بها ولكن تترك كيفية القيام بها 

وشكله للشخص وتسمح النتاجات أكثر مرونة وأصلية) ؟

• هل يحتاج الطفل الى مزيد من االهتمام؟

• هل يحتاج الطفل الى مزيد من المساعدة او وقت أكثر ألجل أن 
يقوم باستكمال وظيفة؟ 

عالقات المدرسة واالسرة
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• هل هناك حوائج لدى الطفل من التعليم الخاص )موهوب، 
صعوبات التعلم وما الى ذلك) ؟

• هل الطفل منفتح على تجارب التعلم مع مجموعة )تعلم جماعي) ؟
• هل يدرس الطفل لوحده؟

• ما هو توقعات االسرة وقيمها العامة حول المدرسة والتعليم؟ 
• كم هو مقدار الميزانية الذي يمكن لألسرة أن تخصصه للتعليم؟
• كم هو مقدار الميزانية الذي يمكن لألسرة أن تخصصه لحوائج 

الطفل غير حوائج المدرسة )الرياضة، والنشاطات الفنية 
وغيرها) ؟

 
2 .جمع المعلومات حول المدرسة: تحديد مدرسة الرسال الطفل 

اليها هو مرحلة أخذ قرار. أحد الشروط االساسية ألخذ قرار 
سليم هو الحصول على معلومات صحيحة حول الخيارات. األمر 
األول الذي البد من القيام به ألجل طفل يلتحق بالمدرسة االبتدائية 
هو معرفة المدرسة التي تم تحديدها للطفل في قائمة وزارة التعليم 
القومي المحددة وفق الوضع الجغرافي. ثم بعد ذلك البد من جمع 

المعلومات حول المدرسة. 
•هل المدرسة في بعد مقبول من المنزل بالنسبة لألسرة؟

• ما هو حال كادر التعليم في المدرسة؟ ما هي مناهج تقرب 
المدرسين نحو االطفال؟ هل لديهم توقعات عالية؟  

• هل تبدو على المدرسين والطالب الذين في المدرسة عالمات 
السعادة؟

•هل هناك عالقة حميمة وثيقة بين الطالب والمدرسين؟ 
• هل يتعلم االطفال كيف يتم التعليم؟

• ما هي حالة ظروف المدرسة المادية؟ هل يوجد 
ملعب )ساحة االلعاب)؟ هل تناسب المراحيض 

الشروط الصحية؟ هل المكتبة واسعة؟ 
•ما هو نوع االنشطة االجتماعية التي تتم في المدرسة؟ 

هل توجد في المدرسة االنشطة الرياضية والفنية؟ 
• هل يوجد في المدرسة من له وظائف خصوصية من 

مثل مسؤول المكتبة او مدرس الموسيقي او الحاسوب اآللي؟
•كم هي سعة الصفوف المادية وكم هو عدد الطالب في 

الصفوف؟
• هل الصفوف أماكن يتمتع االطفال بالوجود فيها؟ 

• ما هي االغراض واالهداف التي يتم فصل الطالب 
بموجبها الى فئات في الصفوف؟

• هل توفر المدرسة امكانيات نحو الفوارق الفردية للطالب؟ 
•هل توجد هناك خطة محددة للتعاون بين الوالدين والمدرسة؟ ما 
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ادخال الطفل في 
عملية اختيار المدرسة مهم. 
البد من توفير االمكان لتعبير 
الطفل عن مشاركته فيما يتعلق 

بالمدرسة. وبذلك تكون بداية إيجابية 
للوالدين وللطفل أيضاً. 

هو طريقة تواصل المدرسة باألسرة؟ 
• ما هي توقعات المدرسة من االسر؟ )التوقعات 

المادية، واالوساط التعليمية التي تقدم في المنزل، 
والمساهمات للواجبات المنزلية وما شابهها).

•هل يوجد في المدرسة مستشار نفسي؟ 
•هل يتوافق مفهوم االنضباط للمدرسة مع مفهوم 

االنضباط لألسرة؟
• هل توجد في المدرسة مشاكل انضباطية منتشرة؟ وما 

هي ان وجدت؟ 
• ما هو مستوى التعليم العام للطالب اآلخرين؟ وما هي 

خصائصهم العائلية؟
• هل المدرسة في موقع آمن؟

• ما هي أجرة سيارة الخدمة ان كانت بحاجة اليها؟ وما هي 
طريقة الدفع؟

ان كانت االجوبة التي تم الحصول عليها لهذه االسئلة حائزة على 
التقدير فيمكن االستمرار في العملية. ولكن ان لم تكن االسرة 

مطمئنة من هذه االجوبة وكانت ظروفها االقتصادية كافية فالبد 
لها من أن تبحث عن هذه االجوبة في مجموعة أوسع نطاقاً بما 

فيها المدارس الخاصة أيضاً فتختار االنسب لطفلها. وان لم تكن 
أوضاعهااالقتصادية كافية فيمكنها االتصال ببعض مدارس 
خاصة ألجل الحصول على امكانيات المنح الدراسية فجمع 

المعلومات حول امتحانات المنح الدراسية. 

3 . زيارة المدارس والمراقبة: القيام بزيارة الى المدرسة قبل سنة 
من بدء الطفل بها وفي حال استمرار خدمات التعليم والتدريس 

الو كانت ممكناً قد توفرالكثيرمنالمعلومات. حتى لو يتم اخذ موعد 
من المدير في نطاق االمكان قد يوفر تقديم معلومات مفصلة حول 

موضوع ما ينتظره الوالدين من المدرسة. 

4 . مراجعة المدرسة: بعدما تم المرور من الخطوات 
السابقة وأخذ القرار في موضوع المدرسة فالبد من 

معرفة أجوبة االسئلة التالية والبدء بإجراءات التسجيل.
• ما هو تاريخ المراجعة؟

• كيف تتم عملية المراجعة؟  
• ما هو االوراق والوثائق المطلوبة ألجل المراجعة؟ 

 

راجعوا كتاب برنامج التربية األسرية 
الربع األول من الحياة )سنوات التنمية 
0-18) ألجل الحصول على معلومات 

أكثر حول البدء بالمدرسة والتأقلم معها، 
ومن مرحلة الرضاعة إلى مرحلة 

الطفولة: سنوات 2-6 وفترة الطفولة 
االخيرة: اقسام فترة 6-11 من 

العمر. 
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تعاون المدرسة-األسرة كمصدر

ليست مهمة الوالدين ارسال الطفل الى المدرسة مشبع البطن 
ومستريحاً فقط. بل يجب على الوالدين أن يقوما بتوفير ارسال 

أطفالهم الى المدرسة بدوافع ايجابية ألجل الدراسة والتعلم. ويمكن 
للوالدين ألجل ذلك القيام باالمور التالية:

 
• يمكن البدء بالتفكير في موضوع القيمة المعطاه للتعليم وكم 

هي المدرسة مهمة للطفل. يكون تفريغ الوقت للمدرسة ومتطوعاً 
والمشاركة في أنشطة المدرسة من أبرز وأهم مظاهر هذا األمر. 

تزيد مشاركة الوالدين في أنشطة المدرسة من نجاح الطفل في 
المدرسة وتكيفه وتأقلمه معها. 

• البد من وضع مقاييس حقيقية وعالية ألجل االطفال. تزيد 
التوقعات االيجابية من الطفل من ثقة الطفل بذاته ورغبته في 

التعلم. تسهل ثقة الطفل بذاته من قيامه بجهود أكثر فالتكريس على 
التعلم والتفاني فيه. 

•البد من حث الطفل على الجهود التي يبذلها ألجل المدرسة 
والتعلم، والغيرة التي يبديها ألجل أمور شاقة. 

• يجب اعداد أسئلة خاصة لفترة ما بعد المدرسة حول ما تعلم في 
المدرسة بحيث ال تكون أجوبتها في شكل »نعم« او »ال«، وتكون 

بصورة توفر للطفل ان يجيبها بشكل مفصل. ولكن البد من أن 
يكون هذا حواراً هادفاً ذا مغزى وممتعاً لكال الطرفين. تكوين بيئة 
تعليمية ايجابية في المنزل وتقديم أنشطة معززة للخبرات التعليمية 

التي في المدرسة هو بعد آخر للتعاون بين االسرة والمدرسة. 
ويمكن للوالدين ألجل ذلك أن يقوما باالمور التالية: 

• البد من تكوين بيئة مادية مناسبة ألجل دراسة الطفل. 

•يجب توفير قيام الطفل باعداد برنامج له حتى يتمكن الطفل من 
الدراسة في انتظام محدد. 

•ينبغي وضع حٍد للوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات )من 
التلفاز والحاسوب اآللي وما شابههما). 

•البد من قراءة الكتب والمجالت وغيرهما مع الطفل.

• يجب تقديم فرص للطفل ألجل تطوير مهاراته.
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األمور التي يمكن القيام بها في المنزل ألجل 
التعاون بين األسرة والمدرسة

• وضع قواعد واضحة واالتفاق في موضوع القواعد واالستقرار 
عليها.  

• عدم حماية الطفل من عواقب سلوكه ونتائج فعله )عدا ما يؤدي 
بحياته الى التهلكة). 

•أن يكون الوالدان أسوة حسنة للطفل )البد للوالدين السير على 
السلوك حسبما يقوالنه للطفل).

• أن يكون الوالدان ذوا مخطط وبرنامج ويوفرا للطفل رؤية ذلك.
• اخبار الطفل سابقاً ان يكن هناك تغيير في األمور الروتينيةاليومية. 

• انتظار توقعات واقعية حول األطفال.
• المحادثة مع الطفل وتفريغ الوقت لالستماع اليه.

• إدراك الجهود وكذالك ادراك نتائجها وإعطاء ردود الفعل ألجل 
ذلك )القيام بالقاء كلمات حاثة على بذل المجهود وحاذرة من عواقبها 

المحتملة)
• مكافئة الطفل على السلوكيات المطلوبة منه. 

• القيام بحل مشاكل الطفل مع األسرة.
• وضع حد للوقت الذي يقضيه أمام الشاشة. 

• الحصول على المعلومات من المدرس فيما يتعلق بمساعدة الطفل 
في المنزل وتطبيق هذه المعلومات فعالً.

• األلفة بأعمال الطفل المدرسية )يمكن تكوين ساعات المشاركة 
الروتينية مساًء، ومناقشة المدرس حول البرنامج والتوقعات، 

والحصول على المعلومات حول االعمال التي في المدرسة، وتعزيز 
الموضوعات والقضايا في المنزل).

• السؤال عن فكر الطفل واحترام افكاره.
• مساعدة الطفل على تطويره لوجهة نظره وحسه الفكاهي.  

• التحمل والصبر في الحوادث المتعلقة بالطفل. 
• المرح مع الطفل. 

• االهتمام بمشاريع الطفل وأنشطته )يمكن سؤال الطفل عما فعله 
طوال اليوم وعما نجح في فعله. يمكن مراجعة ملف انشطة الطفل 

كل يوم).

البد للوالدين أن 
يعرفا ما يجري في حياة 

الطفل وما يشعر به الطفل 
حول ذلك.
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األمور التي يمكن القيام بها في المدرسة ألجل 
التعاون بين األسرة والمدرسة

• زيارة صف الطفل.

• مراقبة كيفية تعلم الطفل في الصف وعالقاته مع أصدقائه.

• القيام بأعمال متطوعة في المدرسة )على سبيل المثال المرافقة في 
الجوالت، وتولي الوظائف في تعاون المدرسة واألسرة، والمشاركة 
في إعداد مجلة المدرسة، واعداد المأكوالت في االنشطة المدرسية، 
ومساعدة الطالب فيما يتعلق مختلف الدروس في دراسات خاصة، 
واعداد االزياء للعروض وما شابهها. ومع ذلك يمكن عرض هذه 

األنشطة من قبل الوالدين للمدارس التي ال تقوم بها).

• المشاركة في األنشطة المنظمة في المدارس.

• المشاركة في اجتماعات االولياء ومحاضرات المدرسة.

• تكوين شبكة تواصل مع الوالدين واألولياء اآلخرين.

يسهل كل هذه األمور للوالدين الحصول على المعلومات حول 
الطفل. 
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أنشطة المدرسة والوالدان

قضاء الوالدين والمدرسين بعضاً من الوقت معاً يوفر لهم 
الحصول على كثير من المعلومات المتعلقة بالطفل من بعضهم 

البعض. تمهد الفعاليات واالنشطة التي تقام في المدرسة الطريق 
لمثل هذا التبادل للمعلومات. يمكن للوالدين تقديم معلومات 

للمدرس فيما يتعلق بظروف منزلية داخلية التي قد تؤثر على 
مجاالت االهتمام للطفل وسلوكياته التعلمية. وأما المدرس فيمكنه 
مشاركة قواعد المدرسة الداخلية وتوقعات المدرسين من الوالدين 
فيما يتعلق بالواجبات المنزلية وكيفية تقييم الطالب مع الوالدين. 
يوفر سؤال االسئلة التالية للوالدين عندما يقومان باالتصال مع 

المدرسة الحصول على معلومات مفيدة للغاية:

• ما هو جوانب الطفل القوية والضعيفة؟
• هل الطفل يلبي توقعات المدرس والمدرسة؟ هل يمكنه استخدام 

امكاناته وقدراته؟
• كيف تكون تنمية الطفل االجتماعية وعالقاتها االجتماعية؟ 

• ما هو جانب الطفل الذي يحتاج الى التطوير والتنميته أكثر؟ماذا 
يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟

المدرسون والمعلمون مسؤولون عن إدارة بيئة الصف ووضعه 
في حين أن الوالدين مسؤوالن من وضع الحدود في المنزل. 
على الخصوص االطفال الصغار يكونون أكثر سعداء وأكثر 

احساساً بالسالم ويظهرون سلوكاً أكثر مناسباً ومالئماً في البيئات 
التي حدودها وقواعدها محددة ومعينة. يكون االطفال المنتمون 

للعائالت واضحة الحدود والمفهومة، وتم وضعها مع الشرح 
والبيان أكثر تأقلماً وتكيفاً مع للقواعد التي في بيئة الصف. يقوم 

الوالدان في عائالت من أمثال هذه األسر بالسيطرة على األطفال 
وتحكهم من دون الدخول في معركة السلطة وحرب القوة. يسمح 

الوالدان لألطفال لقيام الطفل باالختيارات وبقاء الطفل وجهاً 
لوجٍه مع عواقب القرارات التي أخذها. وبذلك يدخل في مزيٍد من 

التعاون.
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األنشطة

قوموا بتحقيق المدرسة

قوموا باعطاء المدرسة المرشحة ألن ترسلوا طفلكم اليها درجات من معدل 10 لكل مادة من 
المواد المذكورة أدناه. ثم قوموا بتقييم المدرسة األكثر مناسبة بمقارنة مجموع الدرجات التي 

اعطيتموها لمدارس مختلفة.

موضوع التقييم
الدرجة

  الوالدة    الوالد      الطفل

مجموعة الدرجات

التعليم الفردي: هل توفر المدرسة دعماً مناسباً لألطفال ذوي إحتاجات 
خاصة؟

مفهوم االنضباط: هل يتوافق مفهوم المدرسة لالنضباط مع مفهوم 
االسرة له؟

هيكل الصف وحجمه: هل هيكل الصف وحجمه مناسب للتعليم 
والتربية؟ 

الملف الشخصي للطالب: هل المستوى التعليمي العام للطالب اآلخرين 
وميزاتهم العائلية مالئمه للطفل؟

ميزات المدرسة المادية: هل يوجد ملعب؟ هل المراحيض مناسبة مع 
الظروف الصحية؟ وهل المكتبة واسعة؟ وما الى ذلك.

مناهج تقرب المدرسين؟ هل مناهج تقرب المدرسين نحو األطفال 
صحيحة؟

الفعاليات الخارجة عن المنهج الدراسي: هل األنشظة الفعاليات التي تقام 
في المدرسة كافية ومناسبة الهتمامات الطفل؟

الواجبات المنزلية: هل توقعات المدرسة من واجبات الطفل المنزلية 
مناسبة لما لألسرة من االمكانيات والقدرات؟

التعاون بين المدرسة واألسرة: هل توجد هناك خطة محددة ألجل 
التعاون بين المدرسة واألسرة؟  

 األجرة: هلمقدارأجرةالخدماتالمدفوعةالتيفيالمدرسة)أجرةسيارةالخدمة،
وأجرةالمدرسةانكانتخاصةوماالىذلك) مالئملميزانيةاألسرة؟    
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الشكر والصالحيات 
تم تحضير المعلومات الواردة في هذا الكتاب بجهٍد كبيٍر ودقيٍق من خالل EDAM  نيابةً عن المديرية العامة لألسرة وخدمات 
المجتمع، وبتقديم معلومات عن اإلطار العام أكثر من تحليل موضوع أو مواضيع معينة بشكل شامل. ووفقاً لذلك، فإن الغرض 

من المعلومات الواردة في هذه المواد ليست لتقديم المشاورات والخدمات المهنية واألكاديمية. وجميع أنواع المخاطر التي قد 
تنشأ نتيجة استخدام المعلومات الواردة في المواد عائدة للقارئ والُمستخدم. ويتحمل القارئ و المستفيد بشكل كامل المخاطر 
والمسؤوليات المتعلقة بجميع أنواع األضرار الناجمة عن اإلستعمال. وال يمكن تحميل المسؤولية لمديرية األسرة وخدمات 

المجتمع ولـ EDAM في القضايا المتعلقة بالعقد الذي تم ذكر طرق استخدامه )بما في ذلك عن ما يصدر من اإلهمال)، وفي 
جميع أنواع  األضرار العرضية  والتبعية الخاصة والناتجة عن القوانين والمسؤوليات التقصيرية.

لإلقتراحات واإلنتقادات، نشكر كًل من عبد الرحمن كيليج، أحمد دومان، أليف أركيليت، علي مراد سونبول، عليا مافيلي 
أكتاش، أرماغان يلديز، أرزو أسالن، أرزو إيجاغاسي أوغلو شوبان، أيلين نازلي، أيتان أران أرتان، بهاء الدين أجات، بيلغين 
تيمور، بيرسان زعيم أوغلو، دانيز يوجاالن، أنيسة اكغول، أردوغان بوخورجي، أركان يامان، أرول يلديريم، إسراء أرسالن، 

فاتح كيليج أرسالن، فاضيلة يافوز، فرحان أوداباشي، فوندا أوزان، هاندان قاراتاش، هالل كوشجول، خوريصار أوران، 
حسين بولوت، قهرامان أوزون، كمال أسالن، كمال كوكجان، محمد عاكف قاراقوش، محمد باهار، محمد زكي أيدين، مريم 
غوندوغدو، مصطفى أوترار، موغا يوقاي يوكسل، منير بينيجي، نجالء قويتاق، نريمان غ. قاراتكين، نيفين مريج، نوزات 

تارهان، نوران تونجار، نوراي سونغور أواكلي، اورهان أكين أوغلو، عمر أوغور كانج جان، أوزالم أونلو حصارجي، سمين 
كوالر اوغورتان، ساركان كاهيا أوغلو، سافيم جان، سيفي كنعان، سيحان بيوك جوشكون، شارمين كوالح أوغلو، أولفات 

كورغوللو، يوسف ألب أيدين، جمعية حماية األسرة ودعمها،  مؤسسة تربية األم والطفل، جمعية ضوء القمر )أي إيشيغي)، 
جمعية حقوق المرأة ضد التمييز )AKDER)، جمعية األسرة المعاصرة، وزارة الشؤون الدينية،  GİKAP )منصة قوس 

قزح للمرأة في إستنبول)،المجموعة التعليمية من المرأة إلى المجتمع، وزارة التربية  والتعليم،  جمعية الطفل السعيد في العائلة 
السعيدة، جمعية العش السعيد و المجتمع السلمي، جمعية  برامج إعادة التأهيل والتدريب النفسي،  وكالة الخدمات اإلجتماعية 
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)جمعية الثقافة والتعليم الغير نظامي). ونشكر جميع األشخاص والمؤسسات المذكورة أسمائهم أدناه والذين سمحوا لنا باستخدام 
صورهم  ورسوماتهم أثناء تحضير هذا العمل.    
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ديتايلبليك، 101 اندريا بيرجير، 106 حركة المخزون، 107 توبليرون، 110 البيريت أشعة ألفا، 112 يوري اركورس، 
113 غالينا بارسكايا، 115 المطلق، 116 اريك فاهنير، 118 ماجستير الصحافة، 119 يوري أركورس، 120 يوري 

أركورس، 126 الشرق والغرب للتصوير، 128 نجم البنفسج، 128 ساندرا فان دير ستيين، 133 توماس تروجانوسكي، 134 
يافجيني زاتيجوك، 135 جويللي M، 137 يوليا بوجاتسكشيا، 140 ماريو بيورجارد، 141 باول لوسيفيسكي، 142 ياسمين 

مردان، 143 ليزا فـ. يونغ، 144 ليزا فـ يونغ، 146 أوللي، 148 أندري بوليجينكو، 152 أندريس رودريغيز، 153 مارزاننا 
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عائشة إسراء إيشمان غازي أوغلو
أكملت دراستها بعد تخّرجها )1990) من جامعة إستانبول كلية اآلداب 

قسم العلوم التربوية، بالدراسات العليا )1993) في جامعة مرمرة، ومن ثم 
الدكتوراه )1999) في جامعة إستانبول في مجال العلوم التربوية. وبعد إتمامها 

للدكتوراه، بدأت العمل في معهد أكرمان للعالج األسري في نيويورك.

بدأت حياتها األكاديمية بالعمل كمساعدة باحث )1991) في جامعة إستانبول 
كلية اآلداب، ثم تابعت وظائفها في جامعة إستانبول كلية التربية لحسن علي 

يوجال. واستلمت وظيفة نائبة رئيس قسم العلوم التربوية في كلية التربية لحسن 
علي يوجال، ووظيفة إدارة مركز حماية ودراسة شؤون األيتام في جامعة 

إستانبول، ووظيفة رئاسة فرع التوجيه واإلرشاد النفسي بقسم العلوم التربوية 
لكلية التربية لحسن علي يوجال في جامعة إستانبول. وتواصل عملها كُمعيدة، 

ونائبة رئيس القسم، وكعضو مجلس اإلدارة ومجلس الكلية بكلية التربية لحسن 
علي يوجال في جامعة إستانبول.      
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ال يباع بالمال

لقد تم ترجمة واستنساخ هذه الوثائق بالدعم المالي من اليونيسيف


