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 وعالقته بالعنف  احنراف األطفال
 عبهر انحزيي

 :  قذيتي

ثعد ظاىرت الاحنراف وحنوخ األحداج من اىظواىر الاحامتعية ذاث األثر اىجاىغ سٌجاً عىل اىطفو واألرست واجملمتع  وسععع   

 اجملمتع  اساععاا  اىععاملي  ًعثًأ  ةهنظ خعو اجملمت  اىعاملي حثيثاً ملخاةعة ىذه اىظاىرت واحلد مهنا ماس خطاع. واجملمت  اًميين مونعو عوعواً ي

وأهجزثو الاحامتعية سعع  جبيد ال يلك إىل اًهنوض ةواق  اىطفو اًميين وحتعني وض  اىطفوةل اىيت خٌفذو األسع جاة املخععد.ت. ومعن 

 أثرز ثكل األس جاة ما يهيت:.

 الانفجار اىعاكا. -

 ارثفاع اع جة األمية واىدرسة املدريس. -

 ىصحية.ضعف اىرعاية ا -

 اىوطهت الاقذصا.ية.  -

وقد اكن حقاً عىل اجملمت  اساعاا ي لك ةسلان ازلنيا أن يع ٌوا خاىدين ي احلفاظ ععىل معع خقخٌيو ورعايخعو معن خعأل 

اىرعاية واحلفاظ عىل اىطفوةل. فععت معظو ةسلان اىعامل إىل سعن قعوانني وجععيعاث حتعيه ىعذه اىفألعة لاألطفعال  ةىطعار إاععاا 

ف  اىاراةت واىرقة واىععومة ي األطفال ويهذعفيو لاحلعان واىثقة واىعهيعة واىط هنننة ونمعحيو ح  اىرعايعة وحع  اىطفعوةل يصون وحي

 اًاكمةل. 

م م  ةعض ازلول اىعرةيعة  9191واكن أول سعي ىألمة اًميعية خبصوص اىطفو ىو اىخوقي  عىل اثفاقية حقوق اىطفو عام 

ة معائر اىجأ. اىعرةية إىل احلد من ظاىرت احنراف األحعداج واىع عو ععىل إ عأخ وإععا.ت ثهىيعو وىدفت اًمين من ىذه الاثفاقي

 املعحرفني ىخحين حيًأ يحين اىؽد وحي ي حوارت األمة وحيق  حمل اجملمت . 

ام وثوايل اىخوقي  عىل اىعديد من الاثفاقيعاث حعمت ت جيعهيو ايٌ ععة اىوطعيعة ملعاىوعة ظعاىرت اىعععف ضعد األطفعال عع

م  و متخوت ىذه ايٌ عة ي ضوة ازلراسة مليدانية اىيت نيفت عن ثعرض األطفال ي خمخٌف حمافظعاث ادليوريعة اًميعيعة 4002

يٌععف أو املعامةل اىقاس ية ي اىجنت واملدرسة وأمامن اىع و  إضافة إىل الاحذجاز ي مربلز اىعطة  وثجعاث ذكل الاحذجاز من 

 املٌلرساث اىععيفة. 

%  معهنو قعد ثعرضعوا 90  س عة  ًن ثعرضوا إىل اىععف اكن ل99-90ازلراساث ي ىذا اجملال أن األطفال ةني ل وبلدث

يٌععف ةدرخاث مذفاوثة ةني اىخوةيخ اىقايس واىرضة املارخ ةه.واث  عٌجة . ونيعفت .راسعاث أ عر  أن األطفعال اقعاحنني قعد 

سأك اًهيرلاة وخٌ  األس عان واألظافر  واًهتديد لاالعخداة اقنيس ةؽية ثعرضوا أل عاف اىخععيف ي أقعام اىعطة مثو اىرةه ةه

 انزتاع اعرتافاث مهنو. 

لك ذكل ال خيٌ  إال أطفااًل منحرفني إذ يععهس ذكل اىخععيف عىل حياهتو اىعفع ية والاحامتعية وينيعوون مقنيعني ععىل 

 جممتعيو وعىل أنفعيو ورمبا مقنيني عىل احليات ثرمهتا. 

 ًفبهيى في انبحث:ـ  أهى ان

                                                 

  جامـعـت صــنـعـاء –كهـيـت اآلداب  -عهم اننفس وصحت انمجتمع بقسم انخذمت االجتماعيت أستار  
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إن حتديد املفاىمي رضورت عٌ ية يخطٌهبعا ميعدان اىجحعر اىعٌ عي   وسعوف اعع خطر. ي ىعذا املقعام أ  املفعاىمي املخعٌقعة 

 لاىجحر ويه: ع 

 الاحنراف:ع -9

 الاحنراف  ي ايٌؽة ىو اخلروح عن اىطري  أو امليو عن الاس خقامة أو اخلروح عن اىصواة. 

 راف اىعٌوك أو احنراف سٌوك األطفال  واحنراف اىطفو يمتثو ي اآليت:ع وا طأحاً يعين احن

 اىعصيان وعدم اىطاعة.  -

 اىخؽيب عن املزنل ىيًأ . -

 اىيروة من املدرسة.  -

 امليو إىل اىخدخني ورشة املعهراث .  -

 اىعٌوك ضد اىقمي واألعراف.  -

خماىفة اىقانون وةذاةث األىفاظ. -
 1ل

  

ج املعحرف ةهنو لك خشص مل يخجاوز اخلامعة ععت سع عة اكمعةل ويهعون ي إحعد   حعاالث وحيد. اىدعي  اًميين احلد

 الاحنراف فاعًأ  أو مرحهخاً يٌفعو الاحنراي .

 ع احلدج: 4

 احلدج ي ايٌؽة ىو حدير اىعن وحدازة اىعن نعاية عن مقذجو اىي جاة  وأول اىع ر  وةداية اىفذوت. 

مل يجٌغ سن اىرشد أومل يجٌعغ سعن الاحعذأم  أو  مل حهمتعو قدرثعو اقنعع ية. ويخفعاوث  واحلدج ي اىقانون ىو اىصؽري اشلي

سع عة ي ةععض اىقعوانني  91سع عواث وثنهتع ي إىل  9حتديد سن احلدج ي اىقوانني حبعب زقافة وطجيعة لك  جممت    إذ ثجدأ معن 

س عة ي قوانني أ ر  مثو اىقانون اىعويدي 49-94وحهون ةني 
  2.ل

  

 س عة. 91س عواث وحمت سن  7نون اًميين فقد حد. معر احلدج ةني سن أما اىقا

واحلدج ي معوم اىقانون ىو اىيخص اشلي مل يجٌغ سن اىرشد ةؽض اىعظر عن حتديد س عواث ذكل اىرشد. وىو اىيخص 

اشلي يهون عدمي األىٌية  أو ىو اىيخص مققص األىٌية وعدمي اىقدرت عىل رعاية نفعو
 3.ل 

 

ىواس  ي حتديد سن املع ئوىية الاحامتعية يعهعس احلاخعة املاسعة إىل إحعٌلع .ويل حعول ذكل اىخ ديعد. أو واكن اىخفاوث ا

عىل األقو أن يهون ىعاك ثقارة مقخول. ًهن اىواق  احلايل سيري إىل اىخجاعد وحتمك األمزخة ي حتديد سن املع ئوىية الاحامتعية   

  .9ولٌل يه ي اىيلك رمق ل

 

 

 

 

 

 (9انشكم رقى)

                                                 
ل

1
 م.4007طاىر احلزيم   أثر اىع ران ي اقرنمة   جمةل ادلعية اقؽرافية املعية    

ل
2
 م .4007عية وحبوج اىع و   اىخقرير الاحامتعي اىع عوي لالا دار األول  املرلز اًميين يسلراساث الاحامت  

ل
3
 م.9119 – ععاة  –عجد عًل اقعٌلا   .راساث نفع ية حرةوية احامتعية   مرلز عجا.  
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 1ل ويبيٍ تحذيذ سٍ انًسئونيت االجتًبػيت في انبهذاٌ انًختهفت
 

 اىع عواث ازلوةل م اىع عواث ازلوةل م اىع عواث ازلوةل م اىع عواث ازلوةل م

 أرة  عع املانيا 49 إزعاعع املهع يك 91 مثان أندواع يا 90 س ج  ةعجأ.ش 9

 أرة  عع ايطاىيا 41 إزعاعع ح-موراي 40 مثان مينيا 99 س ج  اىيعد 4

 أرة  عع روس يا 30 إزعاعع املؽرة 49 مثان اسهذٌعدا 94 س ج  نيجرياي 3

 أرة  عع فيخعام 39 إزعاعع أوػعدا 44 جع  أزيوةيا 93 س ج  لامع خان 2

حنوة  1

 افريقيا

زأج  اقزائر 43 جع  إيران 92 س ج 

 عع

مخعة  مرص 34

 ععت

ج زأ فراعا 42 جع  اىفٌجني 91 س ج  اىعو.ان 1

 عع

س خة  الارحنخني 33

 ععت

زأج  أوزلامع خان 41 ععت ثريطانيا 91 س ج  ثزنانيا 7

 عع

 مثان ععت اىارازيو 32

 مثان ععت موىومخيا 31 أرة  عع اىصني 41 ععت أومرانيا 97 س ج  اتيأند 9

اىوالايث  1

 املخ دت

 تمثان عع  اىجريو 31 أرة  عع اىيالان 47 أحدعع حرميا 99 س ج 

 : اىعأقة ةني الاحنراف واىععف

إن الاحنراف هل أس جاة عديدت مهنا األس جاة اشلاثية ومهنا األسع جاة الاحامتعيعة  إضعافة إىل املخؽعرياث اىثقافيعة واىخحعوالث      

ل حمتثو ىذه اىيت طرأث عىل وظيفة األرست واجملمت .  ًا خٌ  ذكل عأقة ارثجاطيو ةني احنراف األحداج وسٌوك اىععف زل  األطفا

  .4اىعأقة ي اىيلك رمقل

  4اىيلك رمقل

 ويجني عأقة الاحنراف وسٌوك اىععف ععد اىطفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼُف انًوجه ضذ األعفبل:
 حيد. عامل اىعفس ل ةوىيب  أن ىعاك منطني يٌخني ئة الاحامتعية أو يٌعأقة ةني اىطفو ووازليو . ىٌل:ع 

                                                 
ل

1
 م. 4000 –املؽرة  –عجدهللا ارلنيس   وعجدايٌطيف اهل داا   اىدعيعاث اًميعية املخعٌقة ثرعاية الاحداج   اىرلاط   

 سهوك االنحراف

 سهوك انعنف ضذ األطفال
 سهوك انعنف عنذ انطفم
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 منه اذلاية أو اىرعاية اىزائدت.  -

 منه احلرمان أو اىجعد أو الاىٌلل.  -

 إىل  احاكىية وعدم قدرت زل  اىطفو ي رعاية نفعو مع خقخًأ ويهون من اىعيو ثعرضو ىأحنراف واىععف.  األولفيو.ي 

فىنو يو.ي إىل الاحنراف رأساً ويوحج اىععف زل  اىطفو. اىثااأما 
 1ل

  

احامتعية ةعيهنا فيو يخخٌو اىطجقاث اىراقية وؼعري اىراقيعة   واىطجقعاث ويذمر موىن أن الاحنراف ال يقذرص عىل فألة أو طجقة 

 ازلنيا اقذصا.اي  أو اىعٌيا. 

ويقععول أيوععاً إن ىعععاك احنرافععاً حٌلعيععاً يمتثععو ي ععععف األطفععال ف  وعععاث ثقععوم ةدنفيععذ أعععٌلل احنرافيععة مثععو اىرسععقاث 

 والاعخداةاث ادلاعية. 

 و ي اىععف ضد األ وت واألقران وعدم الا ذأط لادلاعاث ي ةعض األحيان. لٌل أن ىعاك احنرافاً فر.اًي يمتث

ومعوم الاحنراف يهيت من اىععف املوخو ضد األطفال ي اىجنت واملدرسة  واملمتثو ي  عوف اسىانة والاحخعاط واىرضعة 

فعاث املمتعثةل ي اخلعروح ععن اىقعمي واملععايري واحلرمان. واشلي حياول الاطفال اىخعجري عن عدم رضا  ملا يخعرضون هل ةخكل الاحنرا

اىعٌومية والاحامتعية
  2.ل

 

إن ميلكة احنراف األحداج ي اجملمت  اًميين حز.ا. ثعقيداَ يوماً ةعد يوم  وذكل تعحب عوامو اىفقر  وىجيوث احملط ة نفعع ياَ 

   واىقعوت   واىعجذ   واألساىيب اخلاطئة ي  حرةية األطفال. 

ًً واًميعية  صو اً  نميو إىل اىععف  وىذا يوثر ي نزعخو حنو اىععدوان إن نظام       ثه.يب اىطفو ي اىثقافة اىعرةية معوماَ

واقرنمة فامي ةعد  وال ثظير ثكل اىزنعة إال ةعد سن اىعا.سة.
 3ل

 

 أ  معحخاث اىععف: 

 منه اىخني ئة اىععيف.  -

 جي ي   سٌوك اىععف ععد اىطفو.  -

 اىزحر.  مقاةةل ععف اىطفو ةععف -

 عدم الاىامتم ةععف اىطفو ععد ظيوره.  -

 جتاىو حاخاث اىطفو  -

 مصا.ر اىععف ععد اىطفو:

 ع لاىخهننب واىخععيف اىزائدين ي اىرتةية. األرست: -

 ع لاختاذ اىععف موس يةل يٌخعٌمي. املعمل: -

 ع ةفقدان املعافة ةني اىؽوب واىععف. املرةني: -

 ىع يطرت ورةطيا لاىععف. ع مبفاىمي اىرحوةل واىقوت وا اىثقافة : -

 ع مبفاىمي اىرصاع واىخعافس واىدعاة  واملعاوات اخلاطئة.احلوارت: -

اىع يطرت اىرمسية عىل اىععف. -اىعظام: -
 1ل

 

                                                 
ل

1
اىععد.  -ىقعاىرتطٌعت منصور   حنو اسرتاثي ية حٌلية اىطفو من سوة املعامةل والاىٌلل   جمةل اىطفوةل واىخمنية   اجملٌس اىعريب يٌطفعوةل واىخمنيعة   ا 

 م.4009لاىراة  

ل
2
 م.4001اىرايض –ألمنية خامعة مقيف يٌعٌوم ا -منريت ةنت عجد اىرمحن آل سعو.   إذاة األطفال   مرلز ازلراساث واىجحوج  

ل
3
 م.4007-أ.ةياث مومتر اىطفوةل اىوطين اىثاىر   خامعة ثعز  
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 أ  مظاىر اىععف ععد األطفال: 

 اىععا. وعدم الانصياع يٌوازلين.  -

 حب اًمتكل وامليو إىل اىع يطرت.  -

 األقوال واألفعال اىجذيئة.  -

 رضة عىل األقران. الاعخداة لاى -

 ارحاكة األعٌلل اخملةل. -

 ارحاكة اقرامئ. -

 يؤشراث االَحراف:   
إن ظاىرت اىععف واىعدوان ععد اىطفو جيب أن حهون مبثاةة اسنذار لاىنع جة ىألىو واملرةني  ألهنا قعد ثخطعور حنعو اقععوخ 

 والاحنراف  ي مرحةل املراىقة. 

وعة   وحهرار اىعدوان من اىطفو ضد ٍلوعة أقرانو يعد من أ  املورشاث اىعيت لٌل أن اىعٌوك اىععيف من اىطفو ضد اجمل 

ثععيبة لاقعوخ والاحنراف ي املراحو اىأحقة و صو اً  مرحةل املراىقة.
 2ل

  

ان. ومتثو اىؽاىجية اىعظ   من املراىقني اقاحنني واىجاىؽني اجملرمني حضااي قد عانوا ي طفًوهتو معن ميع ث اىعععف واىععدو 

وىذا ما جيب أن يدرلو اىقامئون عىل ش ئون اىطفو. إضافة إىل أن جي ي  سٌوك اىعدوان واىعععف عععد اىطفعو حعمت وإن حقع  

أو اكن من لاة الاسع خٌطاف فىنعو يٌحع  رضراً لاىؽعاً لاىطفعو واجملمتع  مععاً  إذ يخععرض اىطفعو إىل اضعطرالاث اىخهيعف  مهع جاً 

واضطراة اىعأقاث م  اآل رين ويخعرض اىطفو ايواً إىل اضطرالاث وثؽرياث ي اىنياط اىؽد.ي. 
 3ل

  

  اىخجول  أن إفرازاث ىذا اىيرمعون حهعون أععىل معن م ىرمون اًهورثزيولوثجني .راساث اياط اىؽدت اًهظرية اىيت ثفرز 

املعدل ععد األطفال ذوي اىعٌوك واىخفاعو اىعدواا. وىذا اىخني يه اىزائد واملخهرر يوثر سٌجاً عىل اىؽد. وعىل اجمل وععة اىعصعجية 

والاس خقرار اىفزييوىويج والانخظام يرثجه لاالس خقرار والانخظام اىعٌويك.
 4ل

  

أفعرازاث األ.ريععاىني ساث عىل أطفال اًهويت اشلين عانوا من  عدمة احلعرة أن ىععاك أضعطرالاث ي وثولد إحد  ازلرا

زل  األطفال. وجيري ثكل األضطرالاث إىل اياط ؼد.ي زائد ي أزعاة اًهنار وىذا الاضطراة يو.ي إىل اضعطراة  واًهورحزول

  اىعٌوك املمتثو ةعواً منو ي اىععف واىعدوان ي ر.و. األفعال.

 يصبدر انؼذواٌ ػُذ األعفبل:
اىرصاع واملعافعة ععد األطفال حهون نخاجئيا إجياةيعة إذا اكن اىععٌوك اىععدواا املصعاحب ي حعدو. ضعيقة لاملقارنعة مع  

اىعٌوك اىو.ي  ًهن قوة اىطفو إىل اىعدوان واعامت. اىععٌوك اىععدواا وسع يةل مفوعةل يٌخوا عو مع  اآل عرين ثعكل يه اىصعورت 

 ن اىععف ععد اىطفو وىعاك معززاث ىععف األطفال مهنا:ع املعارت ع

 

 األرست:ع -9

يخعزز سٌوك اىعدوان من قخو األرست ععدما جي   اىطفو عىل ىذا اىخوخو   و ال يمتهن من إش جاع حاخاثو   أو ثهميد ذاثو 

إال لاىععف .
  1ل

 

                                                                                                                                
ل

1
 م.4009-عجد اىرمحن ععريي   الامناط اىخقٌيدية ىعوة معامةل األطفال  خامعة مقيف يٌعٌوم األمنية   اىرايض  

ل
2
 م.4001 94اىعد.ل-عيةاملرلز اًميين يسلراساث الاحامتعية   ثفعري حنوخ األطفال   قوااي احامت  

ل
3

 م.4009-فواز رطروط   احنراف األحداج ةني اىعظرية واىخطجي    اقامعة األر.نية  

ل
4
 م.4007مارس - ًدوخ يوسف معران   الامناط اىثقافية يٌععفلمرتمج  سٌعةل عامل املعرفة  
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 :ع اجملمت -4

 أن اىعدوان واىععف رمز اىرحوةل أو رمز اىجطوةل. يخعزز سٌوك اىعدوان من قخو اجملمت  العخقا. ةعض اىعاس

 اىيارع واقريان: -3

يخعزز سٌوك اىععف ععد األطفال ي اىوسه اشلي ثقوم فيو اىعأقاث الاحامتعية تعيوةل ععىل منطع  اىق ع  واىقعوت فيهعون 

 سٌوك اىععف ععد األطفال وف  ىذا اىوسه سٌوك طجيعي. 

 :املدرسة-2

ف ىعو اىععٌوك اىععائد ةعني أفعرا. األرست ي ثععامأهتو ويهعون اىعععف ىعو سعٌوك اًهخعار ضعد وععدما يهون سٌوك اىعع

األطفال أو األة ضد األةعاة واملعمل ضد اىطأة وإسقاط  مياعر اىقير واىق   ععد اًهخار حنو ةعويو أو حنعو األطفعال فعىن لك 

ثر ىعذه اىععوط ي ثطعور سعٌوك اىعععف واىععدوان ي ذكل من اىعوط املعيةل ىظيور اىعٌوك اىعدواا ععد األطفال ةو وثعو 

املع خقخو.
 2ل

 

 (3انشكم رقم)
 

 ويبين مصادر انعنف انموجه ضذ األطفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
ل

1
 م4009يعاير -رفةفوزية عجد اىع خار   املعامةل اقعائية ىألطفال. لمرتمج  سٌعةل عامل املع  

ل
2
 م.4002-َلد أمحد اىصجاري   اذلاية اقعائية ىألطفال   املرلز اًميين يسلراساث واىجحوج   اثريو  

 طفالانعنف انموجه ضذ األ

يٍ انشبرع  انًذرستيٍ 
 وانجيرة

 من األسرة يٍ انًجتًغ
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 أًَبط انؼُف انًوجه ضذ األعفبل: 
حرثجه أمناط اىععف إىل حد مجري لاىثقافة  ويدخدئ اىععف عىل شلك  طاة أو موقف أو سٌوك أو  ًارسة أمعام اىطفعو 

 متثو أمناط اىععف ٍلوعة من املعخقداث ا ىيت ثفصح ةفعو اىععف.و 

 انخهظ بيٍ انغضب وانؼُف: 
يجدو أن اىفرق اىفا و ةني عاطفة اىؽوب وسٌوك اىععف قد اهنار وثأىش إىل حد عدم اىخفري  ةعني اىعععف واىؽوعب 

ف أسعطورت اىجطعو واىوعحية أو أسعطورت حمت أ جح الازعان ي معاوات وأ جح اىععف حعزاًة معن اىثقافعة  حيعر يعهعس اىععع

 اىفر.ية واىخعافع ية واىع يطرت.

و لك أسطورت زقافية واحامتعية أمنا يه قاىب يوو  وراً خمخٌفة ألمناط اىععف اشلي يهدع جو األطفال معن امليعاىدت إىل 

يفة خارىا اىطفو.املٌلرسة ىخصجح يشة من زقافهتو. وحهون اىطامة إذا بلمتو اىرمن اىثاىر املمتثو ي خاراث عع 
 1ل

 

 انُظبو انثقبفي و تشريغ انؼُف: 
ععد ما اكنت زقافة اىع يطرت عىل اىطفو وحٌليخو ثخطٌب اىدعي  واىخعظمي أ جح اىعظام اىثقاي قا.راً عىل جععي  اىعععف  

اىرصعاع املعدمر حتعت واس خخدامو ضد اىطفو اىععيف ملع  اىععف ععده. وةعى  اىجقعاة اىثقعاي متهنعت اىثقافعة معن إ.راح اىعععف و 

  ععوان األمن اىثقاي وحٌلية اىطفو من نفعو وأ جحت اىع يطرت عىل اىععف سحخاً رئنعاً حلدوزو.

 انتذخالث االجتًبػيت: 
إن اىخطجيقععاث واأل.واث املعظ ععة يٌععر.ع واىععع يطرت عععىل اىععععف مثععو األهجععزت اىقوععائية  اىعععطة املدنيععة أو اىعععطة 

 أي زقافعة معن أخعو احلفعاظ ععىل احلعدو. اساععانية وحٌليعة حيعات اجملمتع   ًهعن ثعقيعداث اىخفاععو املدرس ية متثو ةىن رضوريعة ي

الاحامتعي ةني اىخقنني واىدعي  وةني األعراف واىعا.اث  حعٌت ثكل اىجىن متيو إىل اىخطجيقاث اىرصحية يٌعع يطرت ىيصعجح ىعدفيا 

ةل من اىخطجيقاث اىرصعحية يٌعع يطرت ععىل سعٌوك اىطفعو  وثظيعر ىو اىع يطرت حفعب  مث ثصجح اىع يطرت الاحامتعية املعظ ة مج

ثكل اىع يطرت عىل شلك أمناط ععيفة حرثدي حٌو اس أخ.
 2ل
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1
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ل
2
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 ثطجي  قانونية اىخعٌمي اسىزايم وجماننذو ي اىصفوف األساس ية.  .4

 اس مترار الاىامتم ةع ٌية ثهىيو املعمل وثطوير ثهىيهل.  .3

 إعا.ت اىعظر ي املعاجه اىخعٌميية وثعزيز اقوانب اىروحية فهيا.  .2

 الاىامتم مبوضوع  اىدرسة من املدارس تيلك أفوو.  .1

 اىقا.رت عىل اىخعامو م  اىطفوةل ي املدارس األساس ية.  ا ذيار املخخصصني واًهفاةاث .1

 ثقوية اىعأقاث األرسية واملدرس ية ومد حعور اىخوا و ما أمهن.  .7

 :ًراجغان
 م   أثر اىع ران ي اقرنمة  جمةل ادلعية اقؽرافية اًميعية :  ععاة.4007طاىر قايد احلزيم ل .9

 ية احامتعية  مرلز عجا. يٌنع :  ععاة.م   .راساث نفع ية حرةو 9119عجد عًل اقعٌلا ل .4

 م   اىدعيعاث اًميعية املخعٌقة لاسحداج  خامعة اىرلاط: املؽرة.4000وعجدايٌطيف اهل داا ل -عجدهللا ارلنيس .3

 م   إسرتاثي ية حٌلية اىطفو من سوة املعامةل واسىٌلل  جمةل اىطفوةل واىخمنية: اىقاىرت.4009طٌعت منصور ل .2

 م   إذاة األطفال  مرلز اىجحوج   خامعة مقيف يٌعٌوم األمنية: اىرايض.4001داىرمحن آل سعو. لمنريت ةنت عج .1

 م   اذلاية اىقانونية يٌطفو أزعاة اىزناع اىعٌح مومتر اىطفوةل اىوطين اىثاىر : خامعة ثعز.4007َلد سعيد اىيعييب ل .1

 طفال  خامعة مقيف يٌعٌوم األمنية: اىرايض.م   الامناط اىخقٌيدية ىعو معامةل األ4009عجداىرمحن ععريي ل .7

 م   احنراف األحداج ةني اىعظرية واىخطجي   مطجوعاث اقامعة األر.نية: عٌلن.4009فواز رطروط ل .9

 م   األمناط اىثقافية يٌععفلمرتمج   سٌعةل عامل املعرفة : اًهويت.4007 ًدوخ يوسف معران ل .1

 ية ىألطفاللمرتمج   سٌعةل عامل املعرفة : اًهويت.م   املعامةل اقعائ 4009فوزية عجداىع خار ل .90

 م   اذلاية اقعائية ىألطفال  املرلز اًميين يسلراساث واىجحوج :  ععاة.4002َلد امحد اىصجاري ل .99

 م   ثفهري األطفال  املهذجة األىٌية يٌنع واىخوزي   عٌلن : األر.ن.9110يوسف قطايم ل .94

 اقرنمة  مهذجة اًهنوة اىعرةية  ةريوث : ىجعان. م   مخحر ي9114عجد اىرمحن عنعوي ل .93

 

 

 


