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 مقدمة 

تكوين األساتذة في جميع األطوار  واملراحل  دور املدارس العليا لألساتذة في    على راهنت وزارة التربية الوطنية  

   والتخصصات، بعد إلغاء االعتماد على أسلوب التكوين باملعاهد التكنولوجية للتربية.
ا
لم يرتق إلى  ،  أنَّ هذا التكوين  إال

العليا لألساتذة، وخاصة ما تعلق األمر بمواد    هذا ما أجبرها على إعادة النظر في البرامج التكوينية باملدارسو   .تطلعاتها 

التربوي  النفس ي  للكفاءات التكوين  اإلطار املرجعي  بدفتر شروط يتضمن  العليا لألساتذة  املدارس  إلزام  ، من خالل 

  املهنية لألساتذة.

 لعدة    لم يأخذ مكانته في هذه املدارس،النفس ي التربوي مازال    التكويننَّ  فإ   ،رغم كل هذه الجهودلكن، و 
ً
نظرا

ا   اعتبارات، ن اتجاهات متضاربة، منها ما قد تكون    مما  أل إكوَّ
ً
  ، هذا املوضوع  هميةيجابية، ومنها ما قد تكون سلبية. ونظرا

املقالجاء   التربية    هذا  وزارة  نظر  وجهة  من  لألساتذة  العليا  باملدارس  التربوي  النفس ي  التكوين  قيمة  عن  للكشف 

 .، والكشف عن واقعهلسبر أغواره نقدية تحليليةته مقاربة وهذا من خالل مقاربالوطنية، 

 

 قيمة التكوين النفس ي البيداغوجي باملدارس العليا لألساتذة  .1

ة   
ا
 في املواد النفسية والتربوية والتعليمية، ال شك أن تكوينه سيكون ذا عل

ً
إنَّ األستاذ الذي ال يملك تكوينا

 الضطراب تكوينه. ونتيجة لذلك قد يسقط هذا األستاذ 
ً
ألنه بذلك قد يتخذ ممارسات غير تعليمية أو غير مهنية، نظرا

م أو التقويم  في عدة مشكالت، منها ما يتعلق بالكفاءات واألهدا
ُّ
ف، ومنها ما يتعلق بطبيعة التدريس أو طبيعية التعل

 واملعالجة، إلخ.  

ق النفس ي التربوي هو الذي يفتقده الكثير من األساتذة. فال 
ا
 أنَّ الش

ً
لذلك فوزارة التربية الوطنية ُتدرك تماما

ل، الذ ق اآلخر املكما
ا
ِّن أساتذة في مواد التخصص، وُنهمل الش

ي ال يقل أهمية عن األول.  لكن من خالل  ُيمكن أن نكوا

مراجعة برامج التكوين باملدارس العليا لألساتذة يتضح أنَّ التكوين النفس ي البيداغوجي في خطر، بحيث أنه لم يأخذ  

 نصيبه على أكمل وجه رغم إلحاح وزارة التربية الوطنية على جودة التكوين في هذا الجانب. 

التي من خاللها ُيمكنه أخذ فكرة    مدخل إلى علوم التربيةلب األستاذ وحدة  ففي السنة األولى، يدرس الطا 

شاملة حول مهنة التدريس حيث يدرس الطالب: تاريخ التربية، فلسفة التربية، إبستيمولوجية التربية، سيكولوجية 

الترب تكنولوجية  التربية،  أنثروبولوجية  التربية،  اقتصاديات  التربية،  سوسيولوجية  املقارنة، التربية،  التربية  ية، 

إحصائيات التربية، فيزيولوجية التربية، وغيرها من فروع علوم التربية، باعتبارها مجموعة من الحقول املعرفية وليس 

، كما يعتقده البعض. 
ً
 واحدا

ً
 علما

الثانية السنة  واملراهق،    ،وفي  الطفل  النمو:  النفس  علم  وحدة  منيدرس  الطالب  خصائص   تمكن  فهم 

املراهقة،    وحاجات الطفولة، مرحلة  الرضاعة، مرحلة  الجنينية، مرحلة  املرحلة  نمائية:  .  لخإومشكالت كل مرحلة 
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بطرق التعامل مع كل مرحلة. وفي السنة الثالثة يدرس وحدة علم النفس التربوي حيث يتناول فيها كل ما    وبذلك يلما 

الدافعية، ونظرياته، وسيكولوجية  م 
ُّ
التعل بسيكولوجية  املعرفية،   يتعلق  والعمليات  الفردية  الفروق  وسيكولوجية 

بينما   الصفية.  املشكالت  التكفل ومعالجة  التعليمية  تواإلدارة الصفية، وطرق  املناهج  دراسة  الرابعة  السنة  في  تم 

ج أدوات التدريس، وخاصة آليات التنفيذ األمثل للمناهفي  والتقويم التربوي التي من خاللها يتحكم الطالب األستاذ  

 الرسمية. 

  ، ملصاف العلوم الصرفة   ى علوم التربية وعلوم النفس ال ترق  أنالساحة تزعم    فياملغالطات املوجودة  لكن  

عدا  وهي بذلك    ،كعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الفزيائية والكيميائية والرياضياتية واإلعالم اآللي
ُ
مجرد فلسفة أو  ت

جدت تسويق مباشر أو غير مباشر لتحطيم األهداف التي من أجلها وُ   ، لألسفا  ذوه  .سفسطة عقيمة ال طائل منها

  مننسخة    لكانتالعلوم التربوية والنفسية    دون   ،س العلوم فقطدرا املدارس تُ هذه  املدارس العليا لألساتذة. فلو كانت  

التي قد تعص  ، وهذا خطأ   .الجامعة إلى حسمها، ومنع كل التجاوزات  ة يف بالحياة املدرسبل مغالطة يجب اإلسراع 

   داخل هذه املدارس.

م الحجج اآلتية: حتى و   نبرهن على قيمة التكوين النفس ي التربوي باملدارس العليا لألساتذة نقدا

 

 ( 2021-2020) دفتر شروط وزارة التربية الوطنية  .1.1

أهمية للتربية  ازدادت  التكنولوجية  املعاهد  إلغاء  بعد  لألساتذة  العليا  تقدا   املدارس  كانت  الكثير  التي  م 

الجزائرية العليا   .للمدرسة  املدارس  إلى  للتربية  التكنولوجية  املعاهد  من  االنتقال  في  املعنية  السلطات  نية  ولكن 

 
ً
نظرا إجباريا،  وليس  اختياريا   

ً
أمرا كان  وعوام  لألساتذة  أسباب  من .  للعدة  يمنع  ال  هذا  العليا   كون   ولكن  املدارس 

إعادة النظر بمن أي وقت مض ى  أكثر  ، وهي اآلن مطالبة  نكرها إال جاحدم خدمات تكوينية ال ي لألساتذة هي األخرى تقدا 

  .في برامجها لتواكب خارطة طريق وزارة التربية الوطنية

د فيه2021-  2020على إعداد دفتر شروط جديد عام    وزارة التربية الوطنيةلذلك عملت   الكفاءات    ، ُتحدا

كفاءات مهنية  10 ةوتدخل ضمن هذه امليادين الثالث .ميادين أساسية  ة املهنية لألساتذة في إطار مرجعي يتضمن ثالث

 ، هي: فرعية

 هما:   ،ويشمل نقطتين أساسيتين  ميدان املعرفة املهنية: .أ

  ؛معرفة مادة التخصص  •

   .الفروق الفرديةمعرفة  •

 املمارسة املهنية: وتشمل ثالث نقاط أساسية، هي: . ب

   ؛التخطيط •

 ؛ التنفيذ •

   .التقويم •

 ويشمل ثالث نقاط أساسية: املشاركة املهنية:  . ج

م املنهي؛  •
ُّ
 التعل

 التحفيز وإشراك املتعلمين؛ •

 االتصال والتواصل.  •
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    الوطنيةالكفاءات املهنية لألساتذة وفق تصور وزارة التربية 

 الكفاءات املهنية لألساتذة  الرقم

01 

 لدولة في إطار أخالقيات املهنة والتشريعات السارية. ل يتصرف بصفة موظف 

والعاملية،  - الوطنية  القيم  الترابية،   يحترم  الوحدة  الوطنية(:  )السيادة  الوطنية،  والثوابت  األخالقية.  واملبادئ 

 اإلسالم، العربية، األمازيغية، اإلقليم الجغرافي.العلم الوطني، النشيد الوطني، 

قيم الجمهورية، ونصوصها التأسيسية: )تكافؤ الفرص، إجبارية التعليم، رفض كل أشكال التمييز العنصري،    -

 (. املساواة بين الرجل واملرأة

و   - املدرس ي،  والتشريع  العمومية،  الوظيفة  في  الحقوق  مجال  في  الكبرى  املبادئ  على  والقانون يتعرف  القوانين 

 (، والنصوص التنظيمية التي تنظم مهنة التدريس. 2008التوجيهي للتربية الوطنية )جانفي 

02 

دة.  ِّ
 يتحكم في املادة التي ُيدرسها، ويسعى الكتساب ثقافة عامة جي 

رَّس، واملنهاج ومعايير تحقيقه.  -  التحكم الجيد في محتوى املادة املدَّ

 التعرف على املفاهيم املهيكلة للمادة. -

 توظيف األساليب حسب الحقل املعرفي )املادة املدرسة( -

 التحكم في تعليمية املادة ...  -

 البيداغوجي.البحث في إطار املادة املدرسة في إطار التخطيط   -

 استعمال مختلف املوارد والوسائل واالستراتيجيات قصد التطوير املنهي لتحقيق نجاح املتعلمين.  -

 تطوير الكفاءات لتحسين التعلمات باستخدام تكنولوجيات جديدة ومقاربات مبتكرة أو جديدة.  -

03 

 
 
م ويقود وُيدير وضعيات التعل ِّ

 
 م.ُيصمم، وُينظ

 الجيد للدروس وتنظيمها على نحو فعال من خالل تحديد األهداف، ووتيرة الدرس ... التخطيط  -

 انتقاء وتفسير املعارف التخصصية من أجل التخطيط الجيد للدرس في الوقت املحدد.  -

 يقيم روابط بين املحتويات ومجموعة املعارف والكفاءات ...  -

-  
ُّ
 م مع مراعاة تحقيق الفرص املناسبة للتعل

ا
 مين والفروق الفردية لتلبية مختلف حاجاتهم. اهتمامات املتعل

-  
ُّ
 م.األخذ في االعتبار التصورات، الحاجات، االهتمامات املشتركة بين التالميذ عند بناء وضعيات التعل

 . )املقاربة بالكفاءات(  التعليمياختيار املسعى البيداغوجي أو  -

 املناسبة لتقويم معارف ومواقف املتعلمين ... استعمال وسائل التقويم  -

04 

 
 
م مدى تقدم التعل ِّ

 مات ودرجة اكتساب التالميذ للمعارف والكفاءات.ُيقو 

 التعرف على مختلف التقويمات )التشخيص ي، التكويني، التجميعي، اإلشهادي ...(.  -

 التقويمات.التعرف على الفترات املناسبة والوقت الضروري إلجراء  -

 التعرف على تقنيات التقويم التي ينبغي استخدامها وفق أنماط التقويم. -

-  
ا
 مات التالميذ بطريقة بنائية وتكوينية.تقويم تدرج تعل

املتعلقة    - مكتسباتهم  وقياس  التالميذ  تقدم  مدى  على  بالحكم  تسمح  التي  األدوات  وتوظيف  تصميم  أو  بناء 

 باملعارف بالكفاءات. 

 مواطن القوة والضعف وتصور ووضع أنشطة املعالجة البيداغوجية ...  تحليل  -

 . تمكين كل متعلم بالنظرة االيجابية لذاته ولغيره -

 واعيا بتقدماته ومجهوداته.  ا السهر على أن يكون تلميذ -
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05 

 يتواصل بشكل واضح ومناسب في مختلف السياقات املتعلقة بمهنة التدريس.  

 وكتابة خالل التبادالت مع التالميذ ومختلف شركاء املؤسسة التعليمية. -
ً
 احترام قواعد لغة التدريس نطقا

 استخدام اللفة اللفظية املناسبة خالل التدخالت بين التالميذ واألقران وأولياء التالميذ. -

06 

 تقن أسس علم النفس التربوي وعلم النفس الطفل واملراهق. يُ 

 
ُّ
م داخل القسم، كما  يجدر باألستاذ أن يتحكم في أسس علم النفس ألنه يساهم في تحسين عمليتي التعليم والتعل

مبادؤه كما    تساهم  التواصل،  وعملية  والدافعية  االجتماعية،  والتفاعالت  الطفل  عند  السلوك  آليات  فهم  في 

تسمح مبادئ علم النفس معرفة آثار املثيرات البيئية على عمليتي التعليم والتقويم وعلى االختيار األمثل ألدوات  

 التقويم والقياس. 

07 

الفرد )الفروق  التالميذ  اختالف  االعتبار  في  والدعم يأخذ  واملعالجة  افقة  واملر املساعدة  لتقديم  ية( 

 واالستدراك. 

 ينبغي على األستاذ التأكد من أن لكل تلميذ الدعم الذي يحتاجه للتقدم في تحصيله الدراس ي. 

-  
ُّ
 م أفضل.ُيمكن لألستاذ استخدام البيانات الخاصة بكل تلميذ بطريقة فعالة وهذا لعقلنة التعليم وضمان تعل

التغذية الراجعة التي يجريها املعلم ضرورية لتوجيه التالميذ ودعم تعلمهم ومساعدتهم على التركيز على ما  إن    -

 ينبغي عليهم إنجازه لتحقيق املزيد من النجاح. 

08 
ُيدمج ويتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويستعملها في نشاطات التدريس والتعلم، مع تسيير التدريس  

 وير املنهي. لتحقيق التط

09 

أولياء   بالتعاون مع  في إطار مشروع املؤسسة  التطوير املنهي والعمل كفريق  تعزز  التي  إنجاز املهام  يعمل على 

 األمور وشركاء املدرسة. 

 املساهمة في اختيار مشروع املؤسسة.   -

 موظف. التنسيق مع شركاء املدرسة من أجل التشاور في حدود املسؤوليات املخولة لكل  -

 تشجيع مبادرة األولياء لإلسهام في الحياة املدرسية بإجراء لقاءات للتبادل. -

10 

 قصد التطوير املنهي.  ةينخرط في خطة فردية أو جماعي

 إجراء عملية جرد وحوصلة ملجمل الكفاءات الذاتية وإنجاز وسائل لتطويرها، وهذا باستخدام املوارد املتوفرة.  -

 . التحكم فيها من أجل تطويرها التطوير املنهي عن طريق عملية جرد املعارف والكفاءات التي تما تنجز خطة  -

  .هات التي يرغبون في تحقيقهاطريق إثارة النقاش مع الزمالء بخصوص التوجا  -

 هذه التبادالت والتشاورات تسمح بتوسيع التفكير والتأمل في املمارسات اليومية.  -

 

 التحضيري اإللزامي لخريجي الجامعات التكوين   .2.1

املواد العلمية يشمل  التكوين التحضيري اإللزامي لألساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف املباشر، ال    إنَّ  

فهو بذلك    .خريج الجامعة يمتلك املعرفة التخصصية التي تؤهله ملزاولة مهنة التدريس  التخصصية، على اعتبار أنَّ 

يمتلك شهادة ليسانس أو ماستر في التخصص سواء في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الطبيعة والحياة 

 :كل من  بل يشتمل علىلخ.  ، إإلعالم اآلليأو الفلسفة أو اللغة العربية أو التاريخ والجغرافيا أو اللغات األجنبية أو ا

علوم التربية وعلم النفس، التعليمية وطرائق التدريس، املناهج التعليمية، التقويم واملعالجة البيداغوجية، هندسة 

 .التكوين، الوساطة املدرسية، النظام التربوي، التشريع املدرس ي، أخالقيات املهنة، التشريع املدرس ي

ملواد التربوية في تهذيب األداء املنهي وتحسينه ملا برمجت أصال ألنا وزارة التربية الوطنية تدرك  ولوال قيمة هذه ا 

النفس ي   التكوين  في  بل  األكاديمي،  التخصص ي  العلمي  الجانب  في  يكمن  ال  األساتذة  أن ضعف   
ً
البيداغوجي  و تماما

 وية والنفسية هي العمود الفقري لتكوين األساتذة. . وهذا ما يؤكد على فرضيتنا التي تفيد أنَّ العلوم التربوالتعليمي
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وبمفهوم املخالفة ال يحق ألحد أن يطلق األباطيل أو أن يتحدث من فراغ أو في فراغ ليطمس الحقيقة، وهي  

ُيشير عبد في هذا السياق،  . ونعليمية، بل معارف نفسية تربوية بيداغوجية  فحسبأنَّ التعليم ليس معارف علمية  

أو املدارس  2019)  الحق زواوي  التربوي لألساتذة سواء بالنسبة لخريجي الجامعات  النفس ي  التكوين  إلى اضطراب   )

 العليا لألساتذة. 

 

 . مسابقات الترقية 3.1

 ن في مسابقة التفتيش، ليُ نجاح األستاذ املكوا  إنَّ  
ً
  ،أو باملعنى األدق صبح مفتشا

ً
  مرافقا

ً
لألساتذة،   بيداغوجيا

   بالجانب العلمي التخصص ي ألنَّ   عالقة تربطهحسب كل طور أو مرحلة، وتكوينه التحضيري ال  
ُ
عد بديهية من هذه ت

: علوم التربية ن في الكثير من املواد هيمتحن ويتكوا بل يُ  .البديهيات أو مسلمة من املسلمات التي ال يختلف عليها اثنان

وهذا ما يؤكد تماما على  املادة، هندسة التكوين، النظام التربوي الجزائري، إلخ.  وعلم النفس، التعليمية، تعليمية  

 .قيمة املواد التربوية التي أصبحنا ننظر إليها نظرة ازدراء واحتقار واستصغار مقارنة بالعلوم األخرى 

 

اقع التكوين النفس ي التربوي باملدارس العليا لألساتذة   .3  و

   إنَّ 
 
مطالبة اليوم  لألساتذة  العليا  و   باالنفتاح  املدارس  محيطها   أعلى 

ا
على ال منغلقة  جدرانها،  حبيسة  تبقى   

   :األسرة الجامعية  ف جهود وهذا لن يتم إال من خالل تكاتُ   .نفسها 
ً
 إدارة

ً
 ، وأساتذة

ً
 ، وطلبة

ً
وخاصة األساتذة    .، وعماال

افي، ال مجال فيه  ر حتاتكوين نوعي    وهودف واحد نبيل،  ه  تحقيق  الذين ينبغي أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل

، ومن هو تعليميةللمساومات أو املناوشات بين من يدرس العلوم الصرفة، ومن يدرس العلوم النفسية والتربوية وال

.ال توجد مفاضلة بين العلوم، فكلها تعمل مجتمعة لخدمة  إذ  على حق؟  
ً
 ما أستاذا

ً
  الطالب الذي سُيصبح يوما

   ،وبالعودة إلى ملمح تكوين الطالب
ً
 ين هما: يكون في شقا   باملدارس العليا لألساتذة  كوين الطالبت  أنَّ   ندرك تماما

سواء الرياضيات أو العلوم الطبيعية أو الفيزياء    ،يتعلق بمادة التخصص  ،كاديميأتخصص ي علمي    :   األول  •

 أو التاريخ والجغرافيا أو اللغات األجنبية.  أو اللغة العربية أو الفلسفة أو الكيمياء أو اإلعالم اآللي

لته وزارة التربية الوطنية كل اهتمامها في دفتر الشروط األخير  أو    قد و   .األول   لشقا لنفس ي تربوي مكمل    :  الثاني  •

د به لتحقيق منتوج نوعي يمتلك مجمل الكفاءات املهنية التي  الذي ألزمت املدارس العليا لألساتذة على التقيُّ 

  .إليهاتصبو 

لذلك فال يمكن أن ننكر قيمة الشق الثاني، ألنه يعمل على تهذيب السلوك املنهي لألستاذ.  من أجل ذلك  

ل الذي ينظر إليه الكثير بنظرة سلبية قاتمة.   الحقيقة املرة أنه  و تعقد وزارة التربية الوطنية آمالها على التكوين املكما

  :   ن النفس ي التربوي ال يسير كما تراهن عليه وزارة التربية الوطنيةأنَّ التكوي  ندرك البد أن نضع أصبعنا على الجرح، و 

عندما نرى أنَّ علم النفس على سبيل املثال، ُيدراس باإلمالء أو بطريقة الحشو والتلقين فهنا علينا أن نقف وقفة. وهي 

 ما، وكذلك إنَّ املالحظ لسيرورة ا 
ً
ألعمال املوجهة في علم النفس أننا بذلك نظلم طلبتنا الذين سيصبحون أساتذة يوما

زمالئه،  أمام  ويقرؤها  ورقته  يحمل  الطالب  نشاهد  نزال  ال  فإننا  التربوي،  النفس  علم  أو  واملراهق  الطفل  النمو: 

وأستاذه، وكأنَّ هذا األمر عادي وطبيعي. مع عدم محاسبة الطالب األستاذ والتساهل معه في بعض الحاالت، وخاصة 

األنترنت االطالع على مواقع  في ليلة العرض، دون االستناد إلى مراجع علمية، بل االكتفاء فقط بعندما يقدم بحثا أنجزه  

 .  خاطئةالتي قد تتضمن معلومات أو معارف 

م أسلوبنا أو طريقتنا أو منهجيتنا في تدريس هذه العلوم التي ال تقل أهمية  ِّ
لذلك علينا أن نراجع أنفسنا، ونقيا

املهنية  من  قدر  على  أستاذ  تكوين  في  وتطلعاتها  آمالها  فيها  تضع  الوطنية  التربية  وزارة  إن  بل  التخصص.  مواد  عن 
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 عن الذاتية. وهذا ما يتطلب ب
ً
 قد يؤيد أو ينفي طرحنا أو قراءتنا التحليلية لواقع تدريس  واالحترافية، بعيدا

ً
 ميدانيا

ً
حثا

 مواد علم النفس وعلوم التربية باملدارس العليا لألساتذة.

 

 خاتمة 

إنَّ ملف تكوين األساتذة ُيعدُّ النقطة السوداء في تاريخ وزارة التربية الوطنية منذ االستقالل إلى يومنا هذا.  

وزارة واقفة تتفرج، بل حاولت أن تسخر اإلمكانيات املادية والبشرية من أجل تحقيق هذا التحدي ومع ذلك، لم تبق ال

من خالل إدراكها أنَّ الرهان الحقيقي في جودة التكوين يكمن في دور املدارس العليا لألساتذة.  ولكن معطيات امليدان  

ارس تعترضه الكثير من املتغيرات منها: ضعف التأطير، غياب التربوي ُتفيد أنَّ واقع التكوين النفس ي التربوي في هذه املد

في ظل تهميش دور املدارس العليا لألساتذة.   وذلك  تكوين املكونين، وهشاشة البرامج التكوينية، خصائص املتكونين،

 .  أساتذة غير أكفاء في كثير من األحيان منظومة تكوينية هشة، أفرزت لنا  هذا الوضع أنتج لقد

 ، وذلك من خالل التأكيد على النقاط التالية: الهادفةالخروج ببعض االقتراحات  نا ُيمكن

  ، إعادة النظر في املنظومة التكوينية باملدارس العليا لألساتذة، وذلك من خالل تكوين املكونين بالدرجة األولى  •

املواد التربوية    على  التركيز و   وإعادة عميقة للبرامج التكوينية، والحجم الساعي للتكوين، وأساليب التكوين،

الت إعادة النظر في معامِّ   ،ذلككل  واألهم من    مع تكثيف التربصات امليدانية.    ،ذات العالقة بميدان التعليم

 . ن املناسب لكل مادةاملواد النفسية التربوية، وفي توقيت برمجتها، مع انتقاء األستاذ املكوا 

التكوينية من خال • في السياسة  التربية   ل توظيف مكونين أكفاءإعادة النظر  في ميدان علم النفس وعلوم 

 . يتميزون بالكفاءات املهنية واملناهج والتعليمية

بعث الحياة التكوينية من خالل القيام بالندوات التكوينية واأليام الدراسية وامللتقيات الوطنية واملؤتمرات  •

ل البحث في واقع التكوين ومشكالته، وتقديم التي تعمل على تكريس الجودة في التعليم من خال  ،الدولية

 حلول إجرائية تسمح بدفع عجلة تقدم املدرسة الجزائرية. 

تعديل البرامج التكوينية باملدارس العليا لألساتذة، وهذا من خالل اقتراح برامج جديدة، كهندسة التكوين،   •

 يات املهنة، وتكوين املكونين.والوساطة املدرسية، واملرافقة املدرسية، واإلرشاد املدرس ي، وأخالق
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