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 تقدير .. شكر و
 

الفهاارمم أي ار لناام خااما.ل وت اا مم أا اا   لناام  رأخرجناام  ال ظت اامه الااأكرمم أأنر ناام  نااأ  المهــم     
شاا   لأجهاا  النااريرمم أأنل ناام   اام وت  ناام اناا  وتاا  نااا  مأ ااأار رت  اا مم أاجلااا وت ناام خمل اا

       قديرم
 مل القأس قد ُج تاه وتا  شانر  ال ات ال أليهام ف أ لر اة الفأاا ل ال أ ادا  لهام … أ لد      

 مم م( اهلللر يشنر النمس لر يشنر  ل ( ) مم أ   تديث الر أا )
 لد أل أ ر اهلل نل  ه وت     ا  مر ن م ة ال تث ف  انن  اجاد لما امل وتا ر أور منامل  ملج ياا ال     
كشاامر كنااداأق در  ااأا ر شاانرق أ قااديرق أا  ناامن  ل شاار  ال تااث مم أ اا متق اللمياام الاادن أر ا قاا
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ل  خير وأل  ا   قادير الن ا  اللت ا  أ ه.ياة ال  امدر اللت ياة مم  جاما  اهلل  نمل تقأال كأيدق
 ون  خير الجما مم

القمد اية ج ايلهر  لاة جم –أأ قدر  ملشنر أال قدير لأل م تة النرار    نتية ال ر ياة الريمأاية      
لاتيل  اقتأا خ ر ا  اللت ياة أطأرأكام ا ال راتاا الدرا ايةلتيل  مندأن  أنمنأا ل  خيار واأل  ا  ا

  ملشنا التق  ننن   ل أن ما درا   ممم
أياادوأنن  أاجاار اللر اامل أا و اارا   ملج يااا إل أقاا  إجااب  أات را اام  ل اارا واال  أااتهم        
ونام  درا ا   داويام ال األ  وام أجاا إل ي نننا  أياأ قن   ل  ت تاأيا   أا   الغمليل التاللظير 

  …م ون  انه نلر ال جير م  لد اهلل وم أجا أرأمك طمو ه ال 
أأ قدر   أاألمل  اأا ر الشانر أال قادير اللاملييل إلا  وام.ت   أأقر ام.  لجهاأدكر الن يارة لا ر 

أجامأكر اهلل ونا  خيار  ا   نامللشانر أ قدي هر ال  مندة أال  مودة خبا  دة الدرا ة  تهار  نا  ا
 الجما  مم

 مل شاااأرة اللت ياااة أأ ال  ااامودة خااابا  مأق ا ااار أ ااادك م قاااد ن اااهنأنهااا وااال ةل اااتر ال مت اااأ      
 الدرا ة  ل دأل ق د أيأجر وتيه إل أ قدر  ملشنر أال قدير لهرممممم

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  .
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الااا لتر الترنااا  ي  ااامم  ملشااا ألية أال ناااأع ف إت ُيلاااد  ااال أكااار اللتاااأر الريمأاااية ال ااا   قاااأد 
تر إل   تقيق أ أا أدا     أغتر  همراه األللمر الج موية ف لتا ي  أجر ا  خدار أناأاع ال  ل

وديااادة  ااال الأ ااام.ا ال لتي ياااة ال ااا   اااؤ ر  ااان يرال   مشااارال  ااا  الل تياااة ال لتي ياااة وتااا  أ اااق أ اااملير 
 نظي يااة الغميااة  نهاام  تقيااق الهااد  الااتق   اال  إليااه كاات  الل تيااة ف أكااأ الأ ااأا  اامل  لتر إلاا  

 ل خبا ا  خدار أجهمة أأدأاه أطرق  نية  خ تفاة   امود ال ا لتر وتا  ال أ اا أ أا    أى 
م أوت  الرغر  ال أل الا لترر يتادث لناا األ اراد إل   لر ة  فم يا أدا  أق  همرة    نرة الطم.رة 

   ااال تياااث األدا  أال فنيااار أالتفاااظ أال فمواااا ف ألاااتا  ااامل ال رنيااام ين ااار كنااام وتااا  الااا لترر الاااتكن
أالترناا  الااتق يااؤدق إلاا   لتاار  هاامراه األللاامر الج مويااة ف أال اا  ُ لااد الناارة الطاام.رة أتاادى كاات  

 األللمر م
 أُيلد  أأأع ال غتية الراجلة  ل ال أاأاي  ال ه اة  ا   جاما الدرا اة أال تاثف أال غتياة

لترر ف إت  ال الراجلة إتدى الأ ام.ا ال لتي ياة ال ه اة ال ا  لهام  ان ير   مشار أتم ار  ا  و تياة الا 
خبلهم ي مأد ال  لتر  مل لتأ مه الخم ة  ط يلة األدا  خبا ال تمأ ه ال  ناررة ال ا  يقاأر  هام 
 اا  أ ناام   لت ااه ال هاامرة ال طتأ ااة لي لاار   اال خاابا كاات  ال لتأ اامه وتاا   اادى  قد ااه أ لر ااة 

    أا  إ نم  أ لد األدا  م
ياامه أاألللاامر الج مويااة ف أ نهاام الناارة أقااد أجريااه اللديااد  اال الدرا اامه  اا   جااما الفلمل

الطاام.رة ل تديااد ال  طت اامه الخم ااة أالأاارأرية ل تاا  التل ااة  اال خاابا ا اا خدار الأ اام.ا ال لتي يااة 
ف أال   ُ لد  ال أكار اللأا اا ال اؤ رة أنخص  ملتنر ا  خدار التم أر    و تية ال لتر ال ب. ة 
 ا   مكر  ا  أ اأا ال ا لتر إلا  ال  ا أيمه اللتيام أابل وال نأنهام   ا فالفن  لت هامرة     األدا 

  شنا  لما خم ة إتا  ر ا  خدا هم   أرة  جدية أ تيتة م األدا  ال همرق
  ر جيااامه م ااا خدار ال ينمنينياااة أ ن ااال أك ياااة ال تاااث  ااا   لر اااة  ااان ير ال غتياااة الراجلاااة 

ل اام لهاات  م.رة ف  اا  الناارة الطاا الأاارر ال اامتق أتاام.ط ال اادالتم ااأر  اا  و تيااة  لتراار  هاامر   
  ل دأر ن ير أ لما    الل تية ال لتري ة م ال ر جيمه
 
 
 
 
 

 يشكهخ انجسث: 2-1

 نأويهاام الاداخت  أالخاامرج   شانا دأرال  ه اامل أ لام ل  اا   لتراار ال ينمنينياة ال غتياة الراجلااة 
ألناااأل  فكااات  ال هااامراه ف إت إنهااام ُ لاااد  ااال أكااار ال  ااامدر ال ااا   ااامأد الفااارد ال ااا لتر  مل لتأ ااامه 
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ال لتي ياة ال   لاة     امير  لهت  ال امدة ف  تظاه إل األ املير ال طأر  م لة ل   جداه ال مت ة 
ال طأر التم ا    ال قنيمه التدي ة ال   يشهدكم اللملر    كت  األيمر ف أ نهم  قنية التم أر ف 

أالدقيقاة وال األجاما   ل م لهتا الجهامم  ال دأر  لاما أن يار  ا  إ اداد ال ا لترر  مل لتأ امه ال ه اة
التم أر    الل تياة   ر جيمهلهتا ار نه ال مت ة إدخما ال ف يتية لت همراه ال طتأر  لت هم ف أ 

ال لتير اااة  ااال اجاااا  شاااأيق ال ااا لتر ف أ أا اااتة ال طاااأر ف  ااال خااابا ا  ااا خدار األ  اااا لت قنيااامه 
ف  ا  ال ال ادرس أأ ال ادررالتدي ة    ال جما الريمأ  ف  أبل ول  قتيا الجهد أالأقه ال  اتأ 

 مأنتل  لميمدة  لتأ مه ال  لتر  شنا أ أا 
 

       :ْذفب انجسث  3-1

 م ا خدار التم اأر  ا   م ا خدار ال تتياا ال ينامنين  ال لرر  وت   ن ير ال غتية الراجلاة  م1
 م همر   الأرر ال متق أتم.ط ال د  ملنرة الطم.رة لتر 

 

 :فشضـب انجسث  4-1

لت غتية الراجلة  م  خدار ال تتيا ال ينمنين   ملتم أر     لتر جم    ن ير ايكنمل   -1
 م همر   الأرر ال متق أتم.ط ال د  ملنرة الطم.رة

 
 :يدبالد انجسث  5-1

 طبر ال رتتة ال منية    نتية ال ر ية ال دنية أوتأر الريمأةم:  انًدبل انجشش٘ 5-1-1

 م 2217/  4 / 9 ألغمية   – 2217 / 2 / 6 ل  الف رة: انًدبل انضيبَٙ  5-1-2 
جم لة  -الريمأية  ال دنية أوتأر    نتية ال ر ية ال غتقةالقموة  :انًدبل انًكبَٙ 5-1-3

 القمد يةم
 
 
 
 
 
 
 
 

 جٌػحٟٔ جٌفصً

 :انًشبثٓخانذساعبد انذساعبد انُظشٚخ ٔ. 2
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 :انذساعبد انُظشٚخ 2-1

 :انزؼهّى ٔانزؼهّى انسشكٙ 2-1-1

أكاأ ف أاألدا   ال تأ  يجة ال  مر ة ال  نررة ال    ؤدق إل   غير    يتدث ن إل ال لتر
 م  الن م.ج  طريقي نل أل ن  دا وتيهم ول  اللقا ال شرق و تية وقتية  تدث داخا ُيلد

 ااال ال  غياااراه   ت ااتة"   اااه  نناااه  ااانهر  اال ورر ف  ي ااام يخااص  فهاااأر الااا لترر الترناا   أ اام
 ال أاقا   ا  ا جم مه ل نم ار أكأ و تية  نير ف اإلن مل خبا خ رة  لينة ل لديا  تأ    تدث

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااه  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ؤ ر وااااااااااااااااااااااااااااااااااال خ را اااااااااااااااااااااااااااااااااااه أ بال خ تفاااااااااااااااااااااااااااااااااااة ال ااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ل رااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 م (1) " ال تيط

 أال  مر اةال م ه ن  يمل  ا  األدا  ن يجاة الخ ارة  ال غير "   ال لترر الترن   ننهورر  أأيأم
 أالااااااااااااااااااااااااااااتق يااااااااااااااااااااااااااااا ر  فلاااااااااااااااااااااااااااااا أ غياااااااااااااااااااااااااااااراه   ااااااااااااااااااااااااااااا قتة تاه  ااااااااااااااااااااااااااااان يراه دا. اااااااااااااااااااااااااااااة ف 

 م (2) " ن  يمل 
 كااتال ا  أ ف دا.اار  اا  ال ااتأ  الترناا  ن يجااة ال ناارار أال  ااتي    غياار "    ننااهواارر  أنااتل 

ن مي نل  قأي ه   أرة   مشرة  ال غير    م(3) "   أرة غير   مشرة ول طريق ال تأ  الترن  أا 
إلاا    قااأد"  ج أوااة  اال الل تياامه ال ر  طااة  اا  ال اادرير أالخ اارة ال اا   يق ااد  ااه أنااتل 

 م (4) " م  ة ن  يمل    قدراه األدا  ال مكر غيراه  
ل ال نم  ألف ي نل أل   ن  شخ ية الفرد  نم ل نم لمل    ال ج     الترن أ ل خبا ال لترر 

ف يتم ظ وت   ب ة األجهمة اللأأية  إنه  أنتل  ف  ر  ط  مل نم  اللقت  له لإلن ملالترن  
 ير ال تير تة أقدرة اإلن مل وت  ال فن وت أال تم ظة 

 
 
 
 

 
 :انزغزٚخ انشاخؼخ  2-1-2  

                                           
(1)

 ف 1989الن ار لتط مواة أالنشار ف  دارال أ اا    طام    ف الترناة ف الا لترر الترنا  وتار تجأر م   أجيه  
 م 12ص

(2)
دأريااة   اادركم ال ج أوااة اللت يااة لتاا لتر الترناا  ف    ااتيةف نشاارة   اا  الاا لترر الترناا    راد اامهلاامار م   قم اار 

 م 2221ف اللدد األأا ف آتار  ة ف جم لة  غدادال ر ية الريمأي نتية
(3)

ف  2222    ن اار اللاامدا لتنشاار أال أمياا  ف  غااداد  ف اايل ال  اادأ أال ط يااق  الترناا  الاا لتررخيااأل م   يلاارر  
 م17ص

(4)
 Schmidt A. R. Motor Learning and Performance III, Human Kinetic Book, 

Champaign Illinois, 1991, P. 155. 
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ف ال ه اة  ا   خ تا  ال يامديل أالقطموامه  ال أأأومه أأأع ال غتية الراجلة  ل  لديُ 
ف أنتل     طرا.اق ال ادريس أوتر الترنةف  أتد ال أاأي  األ م ية    وتر النفس ال ر أق لنأنه
 م    األدا  الترن نهم و تية   تي  األخطم  ف إ مل فهأر الخمص   لن  ه  

انااااه ناااامل  إ ر ف ل لاااار ي اااا خدر   فهأ ااااه الأا اااا  التااااديث ا  أ ف ل  فهااااأر ال غتيااااة الراجلااااة إ
 م (1) أكأ  لر ة الن م.جف  نت م ل طأيا   لرأ مل أكأ  طم ق ل  طت  نمل ف  لرأ مل 

  هاااااااا   لناااااااا   اااااااامل فهأر الشاااااااام ا أالاااااااادقيق لهاااااااام ف  اااااااال أجهااااااااة الاااااااا لترر الترناااااااا   أ اااااااام
 لتأ اامه ال اا  ي ناال أل يت ااا وتيهاام ال اا لتر  اال   اامدر  خ تفااة  ااأا  نمنااه ج ياا  ال إنهاام" 

  لااادياأالهاااد   نهااام ف ه ااام  لااامل ق اااا أأ أ نااام  أأ  لاااد األدا  الترنااا  يأأ خمرجياااة أأ نت داختياااة
 لل تياامهالشاارأط األ م ااية  ىتاادإأكاا  ف ا  اا جم مه الترنيااة أ ااأ ل إلاا  ا  اا جم مه ال  تاا  

 م (2) طأر     طأر  راتا ال لترر أ   أا  "نظمر ي   أكف ال لترر 
 ال اا لترال  يااراه ال اا     اا  ا اا جم مه   تاا  "  اال  طاارق لهااتا ال  ااطت  وتاا  انااه أكناام 

 الل ااا  أ ااامأد  ن يجاااة  ااام تققاااه  ااال ا ااا جم مه  شااانا  ر اااد أرجلااا   ااال التاااأاس إلااا  الجهااامم 
ا  ااا جم ة  ان قااام  ااال خبلهااام أال غتياااة الراجلاااة   اااد ال ااا لتر  مل لتأ ااامه ال ااا  ي نااال ف ال رنااامق 

 م (3) "نم ة  ال لتررأك  أرأرية     راتا ف ال تيتة أتت  ا   جم ة الخمط.ة 
 م(4) " لت  لترالدر الت    ننهم أ فه ال غتية الراجلة     جما ال لتير " ألقد      
 نأويهاام وتاا   قأيااة ا  ا جم مه أكاا    ل اا"   لرياا  ال غتياة الراجلااة  ننهاام  اارر  أن ام    

 م (5) " الداخت  أالخمرج  وم ا   مود أقأق    ال لترر
أق ف  الترناا ال ن جااة  ااأا  ناامل خاابا أأ  لااد األدا   ا  اا جم ة ننهاام "  أيأاامل  ه اارر وُ أ 

الترناا  أأ  لااد  األدا نهاام و اامرة واال الن يجااة النهم.يااة لااألدا  الترناا   قااد  لناا  الن يجااة خاابا إ
  م (6) " األدا  الترن 

 
 إَٔاع انزغزٚخ انشاخؼخ    2-1-3

                                           
(1)

ف  1986نجتااأ ال  اارية ف ألاف القاامكرة    ن  ااة 3ط ف ال ر ااأقالاانفس  وتاار آ ااما  اامدق م أ ااأ تطاار ف  ااؤاد  
 م 387ص

(2)
 م 85ص ف 2000  غداد ف  ط لة أمارة ال ر ية فف  ال لتر أجدألة ال درير م تجأر  أجيه  

(3)
ف  ة ف دار الن ار لتط مواة أالنشارجم لاة ال  ار  ف الترنا  الا لترر م  ت اد  ا ت  أنارر  هادق شات, ف نجام   

 م 168ف ص 1994
(4)
 Store and Armstrong T.D. Personalizing Feedback between Teacher and Student in the 

Context of Particular Model of Distance Teaching, Vol.12, No. 2, 1981, P.140. 
(5)

 م174ص ف1984دار ال لمر  ف   ط لة  رة القمك ف  الترن  ال لتررم  الشيخ يأ    ت د  
(6)
 Schmidt: Op. Cit., P.253.   
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 ئْ ، ئر ٚجٌركع فٟ ِؿحي جٌذسجعس  جٌّٛظٛػحشِٛظٛع جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ِٓ أُ٘  ؼذ٠  

 أِح٠َط١ف جٌّؿحي ، ِٚؼشفس و١ف١س جعطخذجَ وً ٔٛع ِٕٙح ، ػٍٝ أٔٛجع جٌطغز٠س جٌشجؾؼس  فجٌطؼشّ 

جٌّخطٍفس  جٌش٠حظ١سجألٌؼحخ العطفحدز ِٓ جألٔٛجع جٌطٟ ضالتُ ٌجٌؼح١ٍِٓ فٟ ِؿحي جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطذس٠د 

 . ٚوً قغد جخطصحصٗ

فٟ ضكذ٠ذ  جٌطرح٠ٚٓ٠شؾغ ٘زج ، ضرح٠ٕص جٌّصحدس جٌّخطٍفس فٟ ضكذ٠ذ أٔٛجع جٌطغز٠س جٌشجؾؼس  ٌٚمذ

لغّٛج ػٍٝ ، ِخطٍفس  ِٚرحدبجٌّصحدس ألٔٛجع جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ئٌٝ جػطّحد جٌؼٍّحء ػٍٝ أعظ 

 . أعحعٙح أٔٛجع جٌطغز٠س جٌشجؾؼس

جعطؿحذحضٗ  ضؼذ٠ًجػطّذ ػٍٝ ِرذأ ِصذس جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ٠كصً ػ١ٍٙح جٌّطؼٍُ ٌغشض  ِٓ فُّٕٙ

 ِٚٓ خالي ٘زج جٌّرذأ لغّص جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ئٌٝ، جٌكشو١س 
(1 )

: 

 

 انزغزٚخ انشاخؼخ انخبسخٛخ. 1

 . جٌّذسخٚضأضٟ ِٓ ِصحدس خحسؾ١س وطؼ١ٍّحش جٌّؼٍُ أٚ ، قغد جعّٙح خحسؾ١س ػٓ جٌؿغُ  ٟٚ٘

 

 زٚخ انشاخؼخ انذاخهٛخانزغ. 2

 ػصر١سضشطشن ف١ٙح ػذز ِٕظِٛحش  ، أٚجٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ضأضٟ ِٓ ِصحدس قغ١س دجخ١ٍس  ٟٚ٘

،  جٌكٛجطفش ػٓ غش٠ك جضإغش فٟ جٌغ١طشز ػٍٝ جٌكشوس ِػً جٌطٛجصْ ، ٚ٘زٖ جٌّؼٍِٛحش ضطٛ

 وحٌطمٍص جٌؼعٍٟ ٚجٌٍّظ ٚجٌعغػ ٚجٌطّذد ٚغ١ش٘ح.

 ئٌٝ جٌّطؼٍُجٌّؼٍِٛحش ئٌٝ  ئ٠صحيجؾؼس ػٍٝ أعحط ٚلص ف أٔٛجع جٌطغز٠س جٌشِٓ صّٕ  ٕٚ٘حن

 ٔٛػ١ٓ
(2)

 : 

وً جعطؿحذس  ٔط١ؿسٚجٌطٟ ضؼٕٟ ئػطحء جٌّؼٍِٛحش ئٌٝ جٌّطؼٍُ قٛي :  انزغزٚخ انشاخؼخ انفٕسٚخ

 . ٠إد٠ٙح فٛس صذٚس٘ح

جعطؿحذطٗ ذؼذ  ٔط١ؿسٚجٌطٟ ضؼٕٟ ئػطحء جٌّؼٍِٛحش ئٌٝ جٌّطؼٍُ قٛي :  انزغزٚخ انشاخؼخ انًؤخهخ

  . فطشز ص١ِٕس ِؼ١ٕس "

ئٌٝ  ج٠عح  أعحط ِرذأ صِٓ ئ٠صحي جٌّؼٍِٛحش  ػٍٝفٟ ق١ٓ صٕفص جٌطغز٠س جٌشجؾؼس 
(3)

 : 

 انًؼهٕيبد انفٕسٚخ

(  جٌّؼٍِٛحشػحتذ  ) ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌّؼٍِٛحش وٍّح قصً جٌش٠حظٟ ِرىشج  ػٍٝ ئخرحس جٌشؾغ فٟ

 غش جٌٕشحغ فٟ جٌزجوشز ذصٛسز ػحِس.أِٓ جٌخحسؼ وٍّح ضٛظف 

 انًؼهٕيبد انغشٚؼخ 

 - 25 ) ِٓ أوػشص١ِٕس  فطشزورش ِح ٠ّىٓ ػٕذِح ضؼطٝ فٟ أضصً  جٌّؼٍِٛحش جٌّؼطحزفحػ١ٍس  ئْ

 جٌطشو١ض العط١ؼحذٙح . ِططٍرحشغح فٟ ٔٙح٠س جٌطّش٠ٕحش جٌش٠حظ١س قحٌّح ٠ٕمً جٌش٠حظٟ (  31

 

 

 انًزأخشح انًؼهٕيبد

                                           
(1)

 جم لااة ف الريمأااية  دري ااية  اا  طرا.ااق  اادريس ال ر يااة  نفمياامهف و ااد الناارير ال اام را.  م  ال اام را.  و اامس  
 م117ف ص1991ال  رة ف ديرية دار التن ة ف 

(2)
ف القامكرة  1ف ط ال جاما الريمأا أالنف اية  ا   ال همرية اها خ  مر ف  ت د ن ر الديل م  ت ل وبأق  ت د 

 م 131صف  1987ف  الفنر اللر   دار  
(3)

جم لة ال أ اف  ديرياة دار  ف التيمقة ال دنية أال نني  الريمأ  لألللمر الريمأية  دريرت يل م  ت ل قم ر 
 م 312ف ص 1985 ف أالنشر لتط موةالن ر 
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ٌّح ٠غّٝ  جٌزجضٟإلقغحط جٌكشوٟ ٚدٚجَ ِٛجؾٙطٗ ٠كصً ؾشجء ج جٌّؼٍِٛحش جٌّؼطحز ئْ

٠كصً  الٚفٟ قحالش ، ٚضغطّش ذحٌٕغ١حْ ، ٚخحصس ذصٛسز قشو١س ، ذحٌّؼٍِٛحش جٌّطأخشز 

 . حالعط١ؼحخشؼٛس ذ

 
 :انزؼهّى ثبنسبعٕة   2-1-4

جٌكحعد ، ٠ٚرذأ  ٌزجوشزجٌطؼٍُّ جٌزٞ ٠طُ ذٛجعطس جٌخال٠ح ج١ٌ٢س  ٘ٛ جٌطؼٍُّ ذحٌكحعٛخ " ٠ؼٕٟ

١ٌشطًّ ػٍٝ ِؿّٛػس  ٠صًقطٝ ، طحؼ جٌرغ١ػ ٌّٛجد ِىطٛذس ذصٛسز ذذجت١س ١ٌشطًّ ػٍٝ جإلٔ

 " جٌّطؼ١ٍُّٓ خصحتص تٔٗ ٠ؿد أْ ٠طى١ف ١ٌالئوّح  دسٚط رجش ِىٛٔحش ِطؼذدز ،
(1)

 . 

 ٚجٌّالقظسذٛجعطس جٌكحعٛخ ٠إدٞ ػذدج  ِٓ جٌٕشحغحش جٌطؼ١ّ١ٍس وحٌمشجءز  فحٌّطؼٍُ

ػٍٝ  ئغالػٗ ، فعال  ػٓ جٌّؼشفس ِٓ خالي ذشِؿس ٠غطؿ١د ٌٍّػ١شجش جٌطؼ١ّ١ٍسٚٚجالعطّحع ، 

 ضؼذ٠ً جضؿح٘ٙح ، أٚٚضػر١طٙح  جٌطؼٍُِّّح ٠غُٙ فٟ ضؼض٠ض ػ١ٍّس ، ٔط١ؿس جعطؿحذحضٗ ذصٛسز فٛس٠س 

 ٚذمذسجضٗ ذٕفغٗٚذٕحء غمس جٌّطؼٍُ ،  جالعططالعٚقد ، ٚضشؿ١غ جٌطؼٍُّ جٌمحتُ ػٍٝ جالوطشحف 
(2)

 . 

 ، جٌّحدز جٌؼ١ٍّس ٌّذسطجٌطؼٍُّ ٠ؿد أْ ال ضطؼذٜ وٛٔٙح ِؼ١ٕح   جٌكحعٛخ فٟ ػ١ٍّس ِّٙس" ئْ وّح

ْ ئٚ ، ٚجٔذفحػُٙ ٔكٛ جٌطؼٍُّ جٌطؼ١ّ١ٍسِٚغحػذز جٌّطؼ١ٍّٓ فٟ ص٠حدز عشػس جعط١ؼحذُٙ ٌٍفمشجش 

وحألٌٛجْ ، خصحتص ١ِّٚضجش جٌكحعٛخ  جعطػّحسوفحءز جٌّصُّ ٚلذسجضٗ ضٍؼد دٚسج  ٘حِح  فٟ 

ٚضم١ٕس جٌّكحوحز ، ٚوزٌه جٌمذسز ، فٟ جٌشعَٛ  جٌكشوسمذسز ػٍٝ ض١ٌٛذ غُ جٌ، ٚجٌىالَ ٚجٌّٛع١مٝ 

 " جٌّطٍٛخ ذحٌمذسػٍٝ ئػحدز جٌّؼٍِٛحش ٚضىشجس٘ح 
(3 )

. 

 ،٘زج جٌّؿحي  فٟجٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ضصُّ ِٓ جٌرحقػ١ٓ  جٌّٕح٘ؽػٍٝ رٌه ٠ؿد أْ ضىْٛ  ٚذٕحء  

 ِٕٚٙح، أْ ضشجػٟ ؾٍّس ِٓ جٌؼٛجًِ ػٕذ جٌطٕف١ز 
(4)

 : 

 . جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّٕح٘ؽّحد ػٍٝ رٚٞ جٌخرشز فٟ ِؿحي ضص١ُّ جالػط

 ضمذ٠ُ ٚئِىح١ٔس،  ، جٌصٛش جألٌٛجْ جالعطفحدز ِٓ ١ِّضجش جٌكحعٛخ ػٕذ ػشض جٌّٕٙؽ )

 . ( جٌؼشٚض ذصٛسز دل١مس

 ٌطؼٍُئِىح١ٔس جٌؼشض جٌرطٟء ٌٍّٙحسجش ٚضمط١غ جٌكشوحش ذّح ٠غُٙ فٟ ص٠حدز جإل٠عحـ 

 .جٌّٙحسجش

 ٌٍّٙحسجشخرشجء ٚجٌّطخصص١ٓ فٟ ِؿحالضُٙ جٌّخطٍفس فٟ جٌطٛظ١ف ٚجٌششـ جالعطفحدز ِٓ جٌ

 . جٌّركٛغس

 

فؼحي فٟ  ذشىًأْ ٔظحَ جٌطؼٍُّ ذحٌكحعٛخ ٠ؿغذ جٌذٚس جٌُّٙ ذّح ٠مذِٗ ِٓ ِؼط١حش ضغُٙ  ٚٔالقع

ػ١ٍّس جٌطذس٠ظ فٟ  ضؼض٠ضأغرطص جٌطؿحسخ فؼح١ٌس جعطؼّحي جٌكحعٛخ فٟ  ئر " . ضكم١ك جٌطؼٍُّ

 . (2) جٌغؿالشش جٌالضذس٠غ١س ِػً ضم٠ُٛ جٌّٕح٘ؽ ٚجٌطٛؾ١ٗ ٚقفع جٌططر١مح

                                           
(1)
 Charles A. Dyer. Preparing  for Computer Assisted Instruction. Educational 

Technology Publications Inc., New Jersey, 1972, P. 149. 
(2)

ف ر املة  الرا لةأا  خدار تقي ة  لتي ية    ال ت ق ال لتي   لطت ة ال رتتة     ير منمظر اإل مر  النرير و د 
 م 24ص ف 1988يتة ف  مج  ير ف جم لة  غداد ف نتية الفنأل الج 

ف  ال لتاااير  ننألأجيااام  جتاااةالتم ااار اإللن رأنااا   ااايل ال ننياااد أال لمرأاااة م     ااامودة ال لتااايرم  ا ااانندر ن اااما (3)
 م 45-36ص ف 1985ف ال نة ال منية ف  (15ال ر أية ف اللدد ) لت قنيمهال رنم اللر   

(4)
ف  لتن ام  الفنا ال همراه األ م ية  ا  الج نم ا    ت د أ يل م  ن ير ا  خدار التم أر     لتر  نملدو  مل  

 م38ف ص 2222ر ملة  مج  ير ف جم لة  غداد ف نتية ال ر ية الريمأية ف 
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ٚجإلٌمحء ٚجٌطذس٠د ٚجٌّّحسعس  جٌششـأّٔحغ جعطؼّحي جٌكحعٛخ وأدجز ِغحػذز فٟ جٌطؼٍُّ  ِٚٓ

 . (3) جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجألٌؼحخٚجٌّكحوحز ٚقً جٌّغحتً ٚجٌرشِؿس 

ِٕٙح ،  جٌش٠حظ١سجٌكشوحش ٚجٌّٙحسجش  ٍّص جٌىػ١ش ِٓ جٌٛعحتً جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ ِؿحي ضؼٍُؼ  جعط   ٚوزٌه

فٟ جألٌؼحخ  جٌّخطٍفسضٙذف ئٌٝ جوطغحخ ٚضؼٍُ جٌّٙحسجش  سًّ وٛعحتً ضؼ١ّ١ٍس ذكطؼ  ِح جعط  

جٌكشوحش جٌصؼرس  أدجءًّ وٛعحتً أِحْ ضغحػذ جٌّطؼ١ٍّٓ ػٍٝ ؼ  ِٕٚٙح ِح جعط  ، جٌش٠حظ١س 

 . (4) ٚجٌخط١شز

جٌؼٍّٟ  ٚجٌططٛسٔٛجود جٌطمذَ  ْ  أجٌُّٙ ؾذج   ٔؿذ ِٓ، ِٓ وػشز جٌٛعحتً جٌطؼ١ّ١ٍس  ٚذحٌشغُ

أٚ  جٌّذسطضغحػذ ، ػ١ٍّس  ِٕٚح٘ؽِٓ جعطؼّحي أؾٙضز ، جٌكحصً فٟ ؾ١ّغ ١ِحد٠ٓ جٌك١حز 

 . جٌّٙحسزئ٠صحي جٌّؼٍِٛحش جٌذل١مس ٚجٌّفصٍس جٌخحصس ذحٌكشوس أٚ ػٍٝ جٌّذسخ 

أٚ  جٌّذسطضمًٍ ِٓ دٚس ضؼطً ٚال  ال ، جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌّٕح٘ؽجعطؼّحي ِػً ٘زٖ جألؾٙضز  ْئٚ

ؾذ٠ذ فٟ جٌذسٚط  ٘ٛذً ضؼًّ ػٍٝ خٍك قحٌس جِطضجؼ ذ١ٓ وً ِح ، جٌّذسخ فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس 

ٚضطر١ك ، ٚجٌطش٠ٛك  جإلغحسزِٓ خالي  أ٠عح  ، ُ ػٍٝ قد جٌطؼٍُّ ٚجٌطذس٠دضشؿغ جٌّطؼٍّ ، ٚجٌؼ١ٍّس 

 .  جٌزٞ ٠خطٍف ػٓ جألعٍٛخ جٌطم١ٍذٞ جٌغحتذ، جٌشٟء جٌؿذ٠ذ 

 
 طشائق اعزخذاو انسبعٕة فٙ انزؼهّى      2-1-5

(1)
: 

 : ج٢ضٟ جٌٕكُٛ جٌّٛجد جٌّخطٍفس ، ٟٚ٘ ػٍٝ غشجتك ػذز ذّغحػذز جٌكحعٛخ ضغطؼًّ فٟ ضؼٍّ  ٕ٘حن

 انطشٚقخ اإلسشبدٚخ .أ

ئظحفس جٌّؼٍِٛحش  ِشجػحزفٟ ٘زٖ جٌطش٠مس جٌّفح١ُ٘ ٚجٌمٛجػذ ٚجألعظ ٌٍّحدز جٌطؼ١ّ١ٍس ، ِغ  مذَض  

ؾذ٠ذز ٚخحصس ذحٌّحدز رجضٙح  ضىْٛرشص جٌؿٛجٔد جٌّّٙس فٟ جٌّحدز ، ٠ٚفعً أْ حش جٌطٟ ض  ٚجإل٠عحق

  . جٌّطؼٍُ ٚئسشحد، ٘ذفٙح جألعحعٟ ٘ٛ ضكم١ك جٌطؼٍُّ جٌفؼحي 

 

 طشٚقخ انًًبسعخ ٔانزذسٚت. ة

٘زٖ جٌطش٠مس ِٓ جٌطشجتك جٌشحتؼس جٌطٟ ضغطؼًّ ذىػشز فٟ جٌّؿحي جٌطؼ١ٍّٟ ، ٚضؼطّذ ػٍٝ  ؼذض  

جٌطذسخ  ضىشجسص جٌكحعٛخ وّغحػذ فٟ جٌّكحظشز جٌطم١ٍذ٠س ٌكً ِغأٌس ِؼ١ٕس ػٓ غش٠ك ؾٙح

جٌطؼ١ٍُ جٌفؼحي ،  ػٕحصش. ئْ ٘زٖ جٌطش٠مس ضع١ف ئٌٝ جٌطش٠مس جإلسشحد٠س ػٕصشج  آخش ِٓ  ػ١ٍٙح

جٌطش٠مط١ٓ جٌغحذمط١ٓ ٌٍٛصٛي  ذ١ٓأال ٚ٘ٛ ػٕصش ضذس٠د جٌّطؼ١ٍّٓ ، ٚفٟ وػ١ش ِٓ جألق١حْ ٠ذِؽ 

 . طؼٍُّ جٌفؼحيئٌٝ جٌ

 

 

 

 

                                                                                                                         
(2)

ف ال لتاير لأجيامأ  نن جتاة م  النهج ال   خد ة    ال لتير  أا اطة التم ار اآللا   لضالفرا م  اهلل و د  
   م22فص1985ال نة ال منيةف  ( ف15اللر   لت قنيمه ال ر أية ف اللدد) ال رنم

(3)
 Darwashe, A.N. The teacher

’
s role in distance education, 1999, P. 21.  

(4)
ف أقام.    جتاة درا امهأجهامة الج  امم ف  وتا خيأل م  قاأير الأ ام.ا ال  امودة  ا  ال ادرير  يلرر  

 م 171 -157ص ف 1994ف  2ال ؤ  ر الريمأ  اللت   ال من  ف ودد خمص 
 ال لتاايرف ق اار  الااراأق م درا ااة اإلناابا  اا   لاامدل أجنتااة الطاام.راه ف ر ااملة  مج اا ير ا االد  اا ير (1)

 م 33-31ص ف1999الجم لة ال ننألأجية ف  ال ننألأج  ف  غداد ف
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 طشٚقخ االخزجبس .ج

ف ػٍٝ ِذٜ جوطغحخ ٚضؼٍُ جٌّٙحسز جٌّؼشف١س ٚجٌكشو١س ٘ٛ جٌطؼشّ ،  جٌطش٠مسِٓ ٘زٖ  جٌٙذف

، ٚضغُٙ فٟ ضكم١ك جخطرحس جٌّطؼ١ٍّٓ ٚضم٠ُٛ جٌطؼٍُّ ، ٠ٕٚرغٟ جال٘طّحَ ذٙح  ِؼ١ٓجٌخحصس ذّٛظٛع 

 . ٘ذجف جٌّٛظٛػسئر ٠ؿد أْ ضغطٟ فمشجضٙح جأل فٟ جٌطؼٍُّ ، أل١ّ٘طٙح

 

 طشٚقخ انًسبكبح .د

ّٛ ، ِٓ جعطؼّحي غش٠مس جٌّكحوحز  جٌٙذف ،  ِؼ١ٕس قحٌسس جٌّطؼٍُ ٌظح٘شز أٚ فىشز أٚ ٘ٛ ٌض٠حدز ضص

ٌكً  جٌّفغشزغشظٙح جٌطكف١ض ٚجٌطذس٠د ػٍٝ جضخحر جٌمشجسجش جٌخحصس ٌٍٛصٛي ئٌٝ جٌفشظ١س 

ِٓ ٔمطس ئٌٝ أخشٜ  جالٔطمحي٠طحذغ  ئر شحف ،ْ جٌطؼٍُّ فٟ ٘زٖ جٌطش٠مس ٠طُ ذأعٍٛخ جالوطئ جٌّشىٍس .

جٌزٞ ٠طؼٍك ، جٌٕٙحتٟ  جالعطٕطحؼقطٝ ٠صً ئٌٝ ، طفّٙٙح ٠ٚشذػ ذ١ٕٙح ٠ذحٌّالقظحش جٌطٟ  ِشٚسج  

ِٚؼٍِٛحش خحصس ضذخً فٟ  ذشجِؽ٠طُ فٟ ٘زٖ جٌطش٠مس جعطؼّحي  . ذحخط١حس جٌمشجس جٌّٕحعد

غُ ضمذَ ٘زٖ جٌمشجسجش  جٌٛجلؼ١س ، جٌّؿحالشٟ ضطؼٍك ذحٌمشجسجش جٌطٟ ٠طخز٘ح جٌّطؼٍُ ف، جٌكحعٛخ 

٠ٚؼشض ػ١ٍٗ جٌّؼٍِٛحش ٚجٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٕؿُ ػٓ  ، جٌّطؼٍُ ئٌٝخ جٌزٞ ٠ٛؾٗ جألعثٍس ٛجٌكحع ئٌٝ

ضؼٍُ جٌٕطحتؽ جٌّكطٍّس ٌّخطٍف أٔٛجع  ئ٠ٌٚٝإدٞ ٘زج ذحٌّطؼٍُ  ، جٌٛجلؼٟضطر١ك وً لشجس فٟ جٌّؿحي 

 ٌكٍٛي جٌصك١كس .جس جوطشحف ضطُ ػ١ٍّ، ئر ٠طخز٘ح  جٌطٟجٌمشجسجش 

 

 انًشكهخ  طشٚقخ زمّ  .ْـ

قً  فٟغُٙ ض  ، ِغحػذز جٌّطؼٍُ ػٍٝ جوطغحخ ِٙحسجش قشو١س ِٚؼشف١س ، ِٓ ٘زٖ جٌطش٠مس  جٌٙذف

ٌغحش  أقذر ٠مَٛ جٌّطؼٍُ ذحعطؼّحي ئ ،ِشىٍس ضؼ١ّ١ٍس ؾذ٠ذز ٌٙح ػاللس ذحٌّٛظٛع جٌذسجعٟ 

ئؾشجء  غش٠كػٓ ، ٘ذفٗ جٌٛصٛي ئٌٝ قً ِشىٍس ِح  ػذجد ذشٔحِؽ ٠ضٚد ذٗ جٌكحعٛخ ،اجٌرشِؿس ذ

ٚػٍٝ ، ُ ٌٍطؼٍّ  ِػح١ٌس ض ؼذٚجٌطٟ ، قٛجس ذ١ٓ جٌّطؼٍُ ٚجٌؿٙحص ، ٠ٚمَٛ جٌؿٙحص ٕ٘ح ذؼشض جٌكشوس 

ِٚح ٠شح٘ذٖ ِٓ خالي ، جٌغحقس  فٟٗ جٌفؼٍٟ ت( ٠رذأ ذحٌّمحسٔس ذ١ٓ أدج ُجٌّطؼٍّ  ْ جٌالػد )ا٘زج ف

 . ػشض جٌكحعٛخ

 
 ى انًٓبساد انسشكٛخخذاو انسبعٕة فٙ رؼهّ اعز      2-1-6

 جٌؼ١ٍّس( فٟ  جٌّشورس ضم١ٕس جٌكحعٛخ ئقذٜ جٌٛعحتً جٌطؼ١ّ١ٍس جٌرصش٠س ٚجٌغّؼ١س ) ئْ

أٚ  ، جٌّىطٛخ( ذٛجعطس جٌششـ ٚجٌٛصف  جٌّٛد٠ً جٌكشوٟ ْ ِشح٘ذز جٌّٕٛرؼ )ئ ئرجٌطؼ١ّ١ٍس ، 

ّٛ ، ٚػٓ غش٠ك جٌٛع١ٍس جٌرصش٠س ، جٌّصٛس   جٌكشو١سس جٌرصشٞ ٌٍّٙحسجش ٠طُ جوطغحخ جٌطص

٠محسْ  ئ٠ْغطط١غ ِٓ خالٌٗ ، ؾً خٍك ٔظحَ ضٛؾ١ٟٙ ػٕذ جٌّطؼٍُ أِٓ  ، جٌؿذ٠ذز ذصٛسز صك١كس

ُّ  ذ١ٓ ِح فؼال  ِٚح ٠ؿد أْ ٠طُ  ض
(1)

 . 

٠غطط١غ  فٙٛ( ٠إدٞ دٚسج  ور١شج  ٚ٘حِح  فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ،  جٌىِٛر١ٛضش جٌكحعٛخ ) ئْ

ػٓ جٌطش٠مس  ١ٌرؼذ٘حٚذؼذج  ضم١ٕح  ؾذ٠ذج  ، طؼ١ّ١ٍس جٌطش٠ٛك ٚجٌك٠ٛ١س ٠عفٟ ػٍٝ جٌؼ١ٍّس جٌ أْ

ًّ  ػٍٝر ٠غحػذ جٌّذسع١ٓ أٚ جٌّذسذ١ٓ ٚجٌطالخ أٚ جٌالػر١ٓ ئ ، جٌطم١ٍذ٠س ِشحوٍُٙ ذؿ١ّغ  ق

ٚٔمً ، جٌطؼ١ّ١ٍس  جٌّٙحسجشٚئوغحذُٙ ، ٠ٚغحػذُ٘ فٟ جٌٛصٛي ئٌٝ أ٘ذجفُٙ ٚضكم١مٙح ، أٔٛجػٙح 

 جٌخرشجش ئ١ٌُٙ
(2)

 . 

                                           
 م265صف1999دار الفنر لتنشر أال أمي ف  ل مف و الج  مم الل رية  أ أوة تي ملم  ال نلر و د (1)
(2)

 ال ر يااة اار ا ا خدار  لاض الأ اام.ا ال ننألأجياة وتا   اادريس  هامراه أتادة  لتي يااة  ا  درس م ا  ت اد وتا   
ف  1996ف جم لااااة تتااااأال ف نتيااااة ال ر يااااة الريمأااااية لت ناااامه ف  أ نااااأل الريمأااااة وتااااأر جتااااة ف الريمأااااية 

 م158ص
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٠أضٟ  جٌؼشض جٌكشوٟ ذحعطخذجَ جٌكحعٛخ ٠غحػذ ػٍٝ ِح ئْ
(1)

 : 

 . ٠ض٠ذ ِٓ عشػس جالعطؿحذس جٌكشو١س ٚلٛضٙح ٌذٜ جٌّطؼٍُ -

 ٠ض٠ذ ِٓ عشػس ػ١ٍّحش جٌطكف١ض ٌٍؼعالش جٌؼحٍِس ٌٍٛجؾد جٌكشوٟ . -

 . ٠غحػذ ػٍٝ ِؼشفس جألخطحء -

 . ُذٕحء ضصٛس قشوٟ ٌٍّٙحسز جٌّشجد ضؼٍّٙح ِٓ جٌّطؼٍّ  -

 

ّّ ، ٠غحُ٘ فٟ ػ١ٍّس جالعطشؾحع ٚجٌركع فٟ جٌزجوشز جٌكشو١س  ٚوزٌه  جٌّطؼٍُٟ ٌذٜ ئر ضٕ

 عشػس جعطشؾحع جٌّؼٍِٛحش جٌّخضٚٔس ٌٍطفحػً ِغ جٌّػ١ش جٌؿذ٠ذ ٚضالتّٗ
(2)

 . 

ذّخطٍف  ٚجٌطؼ١ّ١ٍسجٌطؼٍُّ ذّغحػذز جٌكحعٛخ ٠كطً ج٢ْ دٚسج  ٘حِح  فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطشذ٠ٛس  ئْ

ضغحُ٘ فٟ ضكم١ك ،  ٘حِسٌّح ٠ٛفشٖ ٘زج جٌٕظحَ ِٓ ِىحعد ضشذ٠ٛس ٚضؼ١ّ١ٍس ٚرٌه  ، ِغط٠ٛحضٙح

 . جٌطؼٍُّ جٌفؼحي ِٓ خالي جخطصحس جٌٛلص ٚجٌؿٙذ

 

 انًٓبساد األعبعٛخ ثبنكشح انطبئشح      2-1-7

ؼذ جألعحط جألعحع١س جٌطٟ ض   جٌّٙحسجشذأٔٛجع ، ذؼط  ِٓجألٌؼحخ جٌش٠حظ١س ذؼعٙح  ضّطحص

ٚجٌطٟ ضغّٝ ذحٌّٙحسجش ، ِٓ جٌّٙحسجش جألعحع١س  ِؿّٛػسْ جٌىشز جٌطحتشز ِٓ ٌىً ٌؼرس ، ئر ضطىٛ

ٚ٘زٖ جٌّٙحسجش ضمغُ ئٌٝ ِٙحسجش ، ذحٌىشز جٌطحتشز  جألعحع١سأٚ جٌّٙحسجش جٌف١ٕس ، جٌكشو١س 

 : ٘ؿ١ِٛس ٟٚ٘

 . جٌٙؿِٟٛ، جٌعشخ جٌغحقك ، قحتػ جٌصذ  جٌعشخ جٌغحقك،  جإلسعحي

 : دفحػ١س ٟٚ٘ ٚأخشٜ

 . جٌٍّؼد، قحتػ جٌصذ جٌذفحػٟ ، جٌذفحع ػٓ قحتػ جٌصذ

 

ِٓ أُ٘ جٌؼٛجًِ جٌطٟ ضكمك جٌفٛص  جٌطحتشزئضمحْ أدجء جٌّٙحسجش جألعحع١س ٌٍؼرس جٌىشز  ؼذ٠  

جٌكشوحش جٌطٟ ٠طكطُ ػٍٝ جٌالػد أدجؤ٘ح فٟ  ٟ٘ " جألعحع١سفش٠ك ، فحٌّٙحسجش  ألٞٚجٌٕؿحـ 

 جٌٕطحتؽ " أفعً ئٌٝ غشض جٌٛصٛي، ٌجٌٍؼرس  ضططٍرٙحؾ١ّغ جٌّٛجلف جٌطٟ 
(3 )

٠ؿد ػٍٝ  ٌزج. 

ٌىٟ ٠طّىٓ وً الػد ِٓ ، جألعحع١س ؾ١ّؼٙح ذّغطٜٛ ِطىحفة  جٌّٙحسجش٠إدٚج  أْؾ١ّغ جٌالػر١ٓ 

ّٙح ِشجقٍٙح قطٝ ٠غًٙ ضؼٍّ  ئٌٝ، ٚػ١ٍٗ ٠طكطُ ضك١ًٍ جٌّٙحسجش جٌف١ٕس  جٌٍؼدضٕف١ز ٚجؾرٗ أغٕحء 

 ْٛ جٌٍؼرسِغ ِشجػحز ِطحذمطٙح ٌمحٔ، ٚصك١كس  دل١مسذصٛسز 
(4)

 .    

 

 

                                           
(3)

 م199فص 2222  در   ق تنر  ف م   تجأر أجيه  
(1)

ف األردل    ال غتيااة الراجلااة  اا   لتاار األطفااما ال هاامراه الترنيااة أك يااة و ااد الناارير م اللمياام و ااد  
 م1ف ص1999جم لة ال ت   ي ا ف

(1)
ف  2ط ف اللت يااة لتناارة الطاام.رة أطاارق القياامس األ ااست اادق و ااد ال اانلر م  ف ت اامنيل  اا ت   ت ااد 

 م155ص ف 1997القمكرة    رنم الن مر لتنشر ف 
جم لاة ال ام     نشاأراهف لي يام    1ف ط  لتاير ف  ادرير ف  تناير فالطم.رة  النرةالج يت  م  ت مد  لد (2)

 م29ف ص 1997 ل أ ريا ف 
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 جٌػحٌع ٌفصًج

 يُٓح انجسث ٔإخشاءارّ انًٛذاَٛخ -3

 :يُٓح انجسث  3-1

جعطخذِص جٌرحقػس جٌّٕٙؽ جٌطؿش٠رٟ ذأعٍٛخ جٌّؿّٛػحش جٌّطىحفثس ، ألٔٗ ٠ركع ػٓ 

جٌغرد ، ٚػٓ و١ف١س قذٚغٗ ، ئر ٠ؼّشف ذأٔٗ " ِح ٠ذخٍٗ جٌرحقع ِٓ ِطغ١ش ػٍٝ جٌٛجلغ ، ٚ٘زج 

 . (1)ِمصٛدج  " ٠ىْٛ ضغ١شج  

ٌٚىْٛ جٌّٕٙؽ جٌطؿش٠رٟ " ٠ّػً جاللطشجخ جألوػش صذلح  ٌكً جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّشىالش جٌؼ١ٍّس 

 ، ٌزج جعطخذِطٗ جٌرحقػس ٌٍٛصٛي ئٌٝ جٌٕطحتؽ جٌّشؾٛز . (2)ذصٛسز ػ١ٍّس ٚٔظش٠س " 

 
 :يدزًغ ٔػُٛخ انجسث  3-2

س جٌّشقٍس جالٌٚٝ ٌّحدز ضكذد ِؿطّغ جٌركع ذطالخ و١ٍس جٌطشذ١س جٌرذ١ٔس ٚػٍَٛ جٌش٠حظ

 . ( غحٌرح 129جٌىشز جٌطحتشز ، ٚجٌرحٌغ ػذدُ٘ ) 

ُّ جخط١حس ػ١ٕس جٌركع ذحٌطش٠مس جٌؼشٛجت١س ِٓ ِؿطّغ جٌركع جألصٍٟ ، ٚذأعٍٛخ ٚ ض

ُّ ضمغ١ُّٙ ئٌٝ ِؿّٛػط١ٓ ِطغح٠ٚط١ٓ ، ٚذٛجلغ )  غحٌرح(  16ٚذؼذد ) ٚوحٔص شؼرس ؼ جٌمشػس ،  ، ض

 .غالخ ٌىً ِؿّٛػس (  8

 ذ جعطرؼذش جٌرحقػس ػذدج  ِٓ أفشجد جٌؼ١ٕس ٌطكم١ك جٌطؿحٔظ ، ٚ جٌّغطرؼذْٚ ُ٘ :ٚل

 أفشجد جٌطؿشذس جالعططالػ١س .

 ( عٕس . 19جألفشجد جٌز٠ٓ ٠ض٠ذ ِؼذي أػّحسُ٘ ػٓ ) 

 

 ردبَظ ٔركبفؤ انؼُٛخ  3.3

 ردبَظ انؼُٛخ 1.3.3

حٔظ ػ١ٕس جٌركع فٟ لرً جٌرذء ذطٕف١ز جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ، ٌؿأش جٌرحقػس ٌٍطكمك ِٓ ضؿ

( ، ٚوّح  جٌطذس٠رٟجٌّطغ١شجش جٌطٟ ضطؼٍك ذحٌم١حعحش جٌّٛسفٌٛٛؾ١س ٟٚ٘ ) جٌطٛي ، جٌٛصْ ، جٌؼّش

 ( .1ِٛظف فٟ جٌؿذٚي )
   ( 1اندذٔل ) 

ٕٚضر األٔعبط انسغبثٛخ ٔاالَسشافبد انًؼٛبسٚخ ٔيؼبيم االنزٕاء نغشض ردبَظ انؼُٛخ فٙ يزغٛشاد انطٕل ، 

 زذسٚجٙان انٕصٌ ، انؼًش

 اإلزصبئٛخ انًؼبنى            

 انًزغٛشاد

ٔزذح 

 انقٛبط
انٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًُٕال

يؼبيم 

 االنزٕاء

 0.70 137 1.42 138 عى انطٕل

 0.63 35 1.48 34.06 كغى انٕصٌ

 0.86 2 0.79 2.68 عُخ انزذسٚجٙ انؼًش

طغ١شجش ) جٌطٛي ، جٌٛصْ ، جٌؼّش ِ( ، ئْ ػ١ٕس جٌركع ِطؿحٔغس فٟ  ٠1ٛظف جٌؿذٚي ) 

( ِّح  1±( ، ئر أظٙشش جٌٕطحتؽ ، ئْ ل١ُ ِؼحًِ جالٌطٛجء ٌٙزٖ جٌّطغ١شجش ٟ٘ جلً ِٓ ) جٌطذس٠رٟ

 ٠ذي ػٍٝ ضؿحٔظ جٌؼ١ٕس .

                                           
(1)

 م297ف ص 2223 غداد   دار الن ر لتط موة أالنشر ف  فال تث اللت   أ نمكجه  أجيه  تجأر م  
ف القمكرة  الريمأ ال تث اللت      ال ر ية الريمأية أوتر النفس   ت د ت ل وبأق م أ م ة نم ا را ر م  (2)

 م217ف ص1999  دار الفنر اللر   ف 
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 ركبفؤ يدًٕػزٙ انجسث 2.3.3

لرً جٌرذء ذطٕف١ز جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ، ٌؿأش جٌرحقػس ئٌٝ جٌطكمك ِٓ ضىحفإ ِؿّٛػطٟ جٌركع 

ّطغ١شجش جٌطٟ ضطؼٍك ذحالخطرحسجش جٌّٙحس٠س ، ٟٚ٘ جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ٌٍّٙحسض١ٓ فٟ جٌ

 ( . 2ل١ذ جٌركع ، ٚوّح ِٛظف فٟ جٌؿذٚي ) 

 
 ( 2اندذٔل ) 

نًٓبسرٙ  اخزجبساد االداء انفُٕٙٚضر ركبفؤ انًدًٕػزٍٛ انزدشٚجٛزٍٛ األٔنٗ ٔانثبَٛخ فٙ 

 نطبئشح ثبنكشح ازبئظ انصذٔ انضشة انغبزق

 انًدًٕػخ              

 انًزغٛشاد

(1انزدشٚجٛخ) (2انزدشٚجٛخ )   T قًٛخ 

 انًسزغجخ
 َٕع انذالنخ

 ع±  ط   ع ± ط  

ٌّٙحسز جألدجء جٌفٕٟ 

 جٌعشخ جٌغحقك
 ػشٛجتٟ 0.73 0.56 4.05 0.35 3.71

جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسز 

 قحتػ جٌصذ
 ػشٛجتٟ 0.05 0.63 3.50 0.52 3.47

 ( 14( ٚدسؾس قش٠س )   0.05( ػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )2.14 ١ٌس = ) جٌذسؾس جٌؿذٚ

( ، ذأْ جٌفشٚق فٟ جخطرحسجش جألدجء جٌفٕٟ ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ  ٠2ٛظف جٌؿذٚي ) 

جٌطؿش٠ر١ط١ٓ جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس فٟ جالخطرحسجش جٌّٙحس٠س لذ ظٙشش غ١ش ِؼ٠ٕٛس ) ػشٛجت١س ( ، ئر ئْ 

جٌؿذ١ٌٚس ، ٚ٘زج ِح ٠ذي ػٍٝ ضىحفإ ِؿّٛػطٟ جٌركع فٟ ٘زٖ (  t( جٌّكطغرس ألً ِٓ ل١ّس ) tل١ُ ) 

 جالخطرحسجش .   

 
 انٕعبئم ٔاألدٔاد ٔاألخٓضح انًغزخذيخ    4.3

 انٕعبئم انجسثٛخ  1.4.3

 جعطؼحٔص جٌرحقػس ذحٌٛعحتً جٌركػ١س ج٢ض١س:

 . جٌّصحدس ٚجٌّشجؾغ جٌؼشذ١س ٚجألؾٕر١س 

 . جعطّحسز ضفش٠غ جٌر١حٔحش 

 
 ٔاألخٓضح انًغزخذيخاألدٔاد   2.4.3

 - . ٍِٟٔٛٔؼد وشز غحتشز لح 

 -  ( 10وشجش غحتشز لح١ٔٛٔس ػذد                                      . ) 

 -  . شش٠ػ ل١حط ِؼذٟٔ ٌم١حط جٌطٛي 

 -        .صحفشز 

 -  . ٍِْٛ غرحش١ش 

 -  قحعرس ( ػ١ٍّس ٠ذ٠ٚس ِٓ ٔٛعSharp  . ) 

 - . ْ١ِضجْ غرٟ ٌم١حط جٌٛص 

 - وح١ِشز  ( ف١ذ٠ٛ ٔٛعSony  ( ػذد )1 . ) 

 - قحعرس ئٌىطش١ٔٚس  ( ( ٔٛع ) 4ػذدIII )PENTIUM ESCORT . 
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 انجشَبيح انًغزخذو فٙ انسبعٕة  3.4.3

ٚذؼذ٘ح ضُ ذحٌىشز جٌطحتشز ،  جالدجء جالِػًلحِص جٌرحقػس ذؼذ جخز آسجء جٌّششف١ٓ ذطص٠ٛش 

ذحٌىشز جٌطحتشز. ئر ػشض جٌّٙحسز  جٌعشخ جٌغحقك ٚقحتػ جٌصذػشض جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسضٟ 

ذشىً ِطىحًِ ِٓ جٌٕٛجقٟ جٌف١ٕس ٚذؼذ رٌه ضُ ئدخحي جٌفٍُ جٌّصٛس فٟ ؾٙحص جٌكحعٛخ ذؼذ ضك٠ٍٛٗ 

( . جٌزٞ ٠مَٛ ذؼشض ٔحفزض١ٓ  3d Maxذحٌطؼحْٚ ِغ )ِىطد جٌّذٜ ٌٍكحعرحش( ٚٚفك جٌرشٔحِؽ ) 

ضؼشض صٛسز جٌالػد ٚ٘ٛ  جألٌٚٝ ضىْٛ خحصس ذؼشض جٌّٕٛرؼ جٌّصٛس ٚجٌٕحفزز جألخشٜ

 ٠إدٞ جٌّٙحسز ١ٌطحذغ أدجءٖ ٠ٚغطخشؼ جألخطحء، ٚ٘ىزج ذحٌٕغرس ئٌٝ ذم١س جٌالػر١ٓ .

 

 أخشاءاد انجسث انًٛذاَٛخ :3-5

 االخزجبساد انًغزخذيخ فٙ انجسث . 3-5-1

ِٓ جؾً ِشجػحز جٌذلس ٚجٌّٛظٛػ١س فٟ ٔطحتؽ جالخطرحسجش جٌّغطؼٍّس لحِص جٌرحقع ذؿّغ 

طٛفشز ٚضُ جخط١حس أفعً جالخطرحسجش جٌخحصس ذحٌّٙحسجش جٌٙؿ١ِٛس جٌّشجد ل١حعٙح جٌّصحدس جٌّ

ٌغشض ضم١١ُ جٌّٙحسز ِٓ جٌٕحق١س جٌكشو١س ٚجعطخشجؼ أُ٘ جٌّطغ١شجش جٌر١ِٛ١ىح١ٔى١س جٌّإغشز ػٍٝ 

ٌىً ِشقٍس ِٓ ِشجقً جٌكشوس جٌخّغس ػٓ غش٠ك جٌطص٠ٛش جٌف١ذ٠ٛٞ ٌألدجء ٌطٛؾ١ٗ جٌىشز جألدجء 

 شوس .ٚضك١ًٍ جٌك

 

 األداء انفُٙ )انزكُٛك ( نًٓبسح انضشة انغبزق ثبنكشح انطبئشح .رٕخّٛ اخزجبس  3-5-2

٠طّػً جخطرحس ضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسز جٌعشخ جٌغحقك ذحٌىشز جٌطحتشز ذأدجء جٌّٙحسز 

ز ٚقغد جٌششٚغ جٌمح١ٔٛٔس ٌٍؼرس ، ٠ٚمَٛ أفشجد جٌؼ١ٕس ذأدجء جٌّٙحسز ٚفك جٌرٕحء جٌظح٘شٞ ٌٍّٙحس

 ٚضٛؾ١ٗ جٌىشز جٌٝ جٌّٕحغك جٌّخصصس .

 

 انٓذف يٍ االخزجبس :

 ضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسز جٌعشخ جٌغحقك ذحٌىشز جٌطحتشز. -1

 ٚضك١ٍٍٙح قشو١ح. ضم٠ُٛ جالدجء -2

 األدٔاد انًغزخذيخ

( ، وح١ِشجش ضص٠ٛش ف١ذ٠ٛٞ رجش 6ٍِؼد جٌىشز جٌطحتشز لحٟٔٛٔ ، وشجش غحتشز ػذد )

 صحفشز . غح١ٔس ،\صٛسز  311ضشدد 

 ٔصف األداء

٠مَٛ جٌالػد جٌّخطرش ذأدجء جٌّٙحسز ذصٛسز لح١ٔٛٔس ٚصك١كس ٚجٌٝ جٌّىحْ جٌّخصص     

ٚضٛؾ١ٗ جٌىشز قغد ضكذ٠ذ ِٕحغك ضٛجؾذ جٌالػد فٟ عحقس جٌفش٠ك جٌّٕحفظ ِٓ جٌٍّؼد ِغ ضغ١ش 

 ضكذ٠ذ ِٕحغك جٌطٛؾ١ٗ فٟ وً ِكحٌٚس .

 طشٚقخ انزغدٛم :

س ذششغ جٌطٛؾ١ٗ جٌٝ أِحوٓ عمٛغ جٌىشز ٌٍّٕطمس جٌّكذدز ِكحٚالش ٔحؾك 6ضغؿ١ً     

٠ٚطُ جعطخشجؼ ج٘ذجف جالخطرحس فٟ ضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ٚجعطخشجؼ جٌّطغ١شجش جٌر١ِٛ١ىح١ٔى١س ، ٚضُ 

جقطغحخ جٌذسؾس ِٓ خالي ضٛؾ١س جٌىشز جٌٝ جٌالػد جٌّكذد فحرج ٚؾٙص جٌىشز جٌٝ جٌالػد جٌّكذد 

ٚجرج ذؿٕد ؾٕد  3ص جٌٝ جٌالػد ذؿٕد جٌالػد جٌّكذد ٠ؼطٝ دسؾس ٚجرج ٚؾٙ 4ضؼطٝ جٌّٙحسز 

دسؾس ، جِح جرج وحٔص  1ٚجرج ضُ ضٛؾ١ٙٙح جٌٝ ِىحْ جخش دجخً جٌٍّؼد ٠ؼطٝ  2جٌالػد ٠ؼطٝ 

( جٌزٞ ٠ٛظف ِىحْ ضٛجؾذ جٌالػد جٌّشعً  16جٌّٙحسز فحشٍس ف١ؼطٝ صفش ٚوّح فٟ جٌشىً ) 

 ٚجِحوٓ عمٛغ جٌىشز .
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 (1شىً )

 ٌالػد جٌعحسخ ٚجِحوٓ عمٛغ جٌىشز قغد جٌطىط١ه جٌكذ٠ع جٌّغطخذَ ذحالخطرحس ٚجٌىح١ِشجش٠ٛظف ِىحْ ج

 

 ثبنكشح انطبئشح . زبئظ انصذاألداء انفُٙ )انزكُٛك ( نًٓبسح رٕخّٛ اخزجبس  3-5-3

ذحٌىشز جٌطحتشز ذأدجء جٌّٙحسز ٚقغد  قحتػ جٌصذ٠طّػً جخطرحس ضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسز 

س ٌٍؼرس ، ٠ٚمَٛ أفشجد جٌؼ١ٕس ذأدجء جٌّٙحسز ٚفك جٌرٕحء جٌظح٘شٞ ٌٍّٙحسز ٚضٛؾ١ٗ جٌششٚغ جٌمح١ٔٛٔ

 جٌىشز جٌٝ جٌّٕحغك جٌّخصصس .

 

 انٓذف يٍ االخزجبس :

 ذحٌىشز جٌطحتشز. قحتػ جٌصذضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ٌّٙحسز  -3

 ٚضك١ٍٍٙح قشو١ح. ضم٠ُٛ جالدجء -4

 األدٔاد انًغزخذيخ

( ، وح١ِشجش ضص٠ٛش ف١ذ٠ٛٞ رجش 6ش غحتشز ػذد )ٍِؼد جٌىشز جٌطحتشز لحٟٔٛٔ ، وشج

 غح١ٔس ، صحفشز .\صٛسز  311ضشدد 

 ٔصف األداء

٠مَٛ جٌالػد جٌّخطرش ذأدجء جٌّٙحسز ذصٛسز لح١ٔٛٔس ٚصك١كس ٚجٌٝ جٌّىحْ جٌّخصص     

ٚضٛؾ١ٗ جٌىشز قغد ضكذ٠ذ ِٕحغك ضٛجؾذ جٌالػد فٟ عحقس جٌفش٠ك جٌّٕحفظ ِٓ جٌٍّؼد ِغ ضغ١ش 

 ك جٌطٛؾ١ٗ فٟ وً ِكحٌٚس .ضكذ٠ذ ِٕحغ

 طشٚقخ انزغدٛم :

ِكحٚالش ٔحؾكس ذششغ جٌطٛؾ١ٗ جٌٝ أِحوٓ عمٛغ جٌىشز ٌٍّٕطمس جٌّكذدز  6ضغؿ١ً     

٠ٚطُ جعطخشجؼ ج٘ذجف جالخطرحس فٟ ضٛؾ١ٗ جألدجء جٌفٕٟ ، ٚضُ جقطغحخ جٌذسؾس ِٓ خالي ضٛؾ١س 

دسؾس ٚجرج ٚؾٙص  4ذد ضؼطٝ جٌّٙحسز جٌّك جٌّىحْجٌّكذد فحرج ٚؾٙص جٌىشز جٌٝ  جٌّىحْجٌىشز جٌٝ 
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ٚجرج ضُ ضٛؾ١ٙٙح جٌٝ  ٠2ؼطٝ  جٌّىحْٚجرج ذؿٕد ؾٕد  3جٌّكذد ٠ؼطٝ  جٌّىحْجٌٝ جٌالػد ذؿٕد 

 دسؾس ، جِح جرج وحٔص جٌّٙحسز فحشٍس ف١ؼطٝ صفش. 1ِىحْ جخش دجخً جٌٍّؼد ٠ؼطٝ 

 

 انزدشثخ االعزطالػٛخ   6.3

(  8ػٍٝ )  2117/  2/  5جٌّصحدف  جالقذَ لحِص جٌرحقػس ذاؾشجء ضؿشذس جعططالػ١س ٠ٛ

ُّ جخط١حسُ٘  الػر١ٓ ِٓ ِؿطّغ جٌركع جألصٍٟ ، ٚجٌز٠ٓ ٌُ ٠شحسوٛج فٟ جٌطؿشذس جٌشت١غس ، ٚلذ ض

 ذطش٠مس ػشٛجت١س ، ٚوحْ جٌٙذف ِٓ جٌطؿشذس ِح ٠أضٟ :

 جٌطؼّشف ػٍٝ ِذٜ ضفُٙ ٚجعط١ؼحخ جٌالػر١ٓ ٌّفشدجش جالخطرحسجش جٌّٙحس٠س .  -1

جٌطؼّشف ػٍٝ جٌؼٛجًِ ٚجٌّؼٛلحش جٌطٟ لذ ضظٙش ػٕذ ضٕف١ز جالخطرحسجش ٚجٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ،  -2

 ٚجٌؼًّ ػٍٝ ئ٠ؿحد جٌكٍٛي ٌٙح .

 ، ٚضٛظ١ف جٌطؼ١ٍّحش ٚجإلسشحدجش جٌّطؼٍمس ذاؾشجء جالخطرحسجش .جٌّغحػذ  جٌفش٠ك ضٕظ١ُ ػًّ -3

 . جٌٛلص جٌّغطغشق إلؾشجء جالخطرحسجش جٌّٙحس٠سجٌطؼّشف ػٍٝ  -4

 

 ٍ خالل انزدشثخ االعزطالػٛخ ، رٕصهذ انجبزثخ إنٗ :ٔي

 صالق١س جألدٚجش ٚجألؾٙضز جٌّغطخذِس فٟ جٌركع . -1

صالق١س ؾ١ّغ جالخطرحسجش جٌّغطخذِس ِٓ ق١ع ضّطؼٙح ذحٌٛلص جٌّٕحعد ٌٍطٕف١ز ، ٚصالق١س  -2

 جٌّىحْ ، ٚعٌٙٛس ضطر١ك ػ١ٕس جٌركع ٌالخطرحسجش .

 ف١زُ٘ الخطرحسجش جٌركع .وفحءز فش٠ك جٌؼًّ جٌّغحػذ فٟ غش٠مس ضٕ -3

 
 إخشاءاد انجسث انًٛذاَٛخ   3-7

 االخزجبساد انقجهٛخ 1.7.3

ُّ ئؾشجء جالخطرحسجش جٌمر١ٍس ٌؼ١ٕس جٌركع ذطحس٠خ  ، ذؼذ ضٕف١ز ٚقذض١ٓ  2117/  2/ 16ض

ٙحص جٌكحعٛخ فٟ ذؼذ جالعطؼحٔس ذؿ جٌعشخ جٌغحقكضؼ١ّ١ٍط١ٓ أ١ٌٚط١ٓ ، ضعّٓ ف١ٙح ششـ ِٙحسز 

جٌّػحٌٟ فٟ ػشض جٌّٙحسز . ِٚٓ غُ لحِص ػ١ٕس جٌركع ذططر١ك ٘زٖ جٌّٙحسز جٌكٟ ػشض جٌّٕٛرؼ 

ُّ ئؾشجء جالخطرحسجش جٌمر١ٍس جٌخحصس ذحألدجء جٌفٕٟ )  خالي جٌٛقذز جٌطؼ١ّ١ٍس ، ٚفٟ ٔٙح٠س جٌٛقذز ، ض

 . جٌعشخ جٌغحقكجٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ٌّٙحسز 

دخحٌٙح س جٌركع ٔفغٙح ، ذؼذ ئ، فطّص جالخطرحسجش جٌمر١ٍس ٌؼ١ٕ قحتػ جٌصذأِح ِٙحسز 

، ذحالعطؼحٔس ذحٌصٛس ٚػشض قحتػ جٌصذ أ٠عح  ، غُ ششـ ِٙحسز ٚقذض١ٓ ضؼ١ّ١ٍط١ٓ أ١ٌٚط١ٓ 

جٌّٕٛرؼ ، وّح فٟ جٌّٙحسز جٌغحذمس ، أٞ جعطخذجَ جٌكحعٛخ ذؼشض جٌّٕٛرؼ جٌكٟ . ٚفٟ ٔٙح٠س 

ُّ  2117/  3/  13س٠خ ذطحقحتػ جٌصذجٌٛقذز جٌطؼ١ّ١ٍس ، أؾش٠ص جالخطرحسجش جٌمر١ٍس ٌّٙحسز  ، ٚض

ضم٠ُٛ جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ِٓ ِم١ِٛٓ ضخصص١١ٓ  رٚٞ خرشز ػ١ٍّس ، ٚذطش٠مس 

غرمح  ، ٌٍّٚٙحسض١ٓ وٍط١ّٙح ، ٚرٌه ذّٕف   ِ جٌّالقظس جٌؼ١ٍّس ، ٚجػطّحدج  ػٍٝ جعطّحسز جٌطم٠ُٛ جٌّؼذز 

ٌػالغس ، ئر ٠طُ ِٕف وً الػد ِخطرش غالظ جٌذسؾحش جٌطم١ّ٠ٛس جٌّكذدز ٌىً لغُ ِٓ ألغحَ جٌّٙحسز ج

ِكحٚالش ٌطٕف١ز جخطرحس جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ، ٚجخط١حس أفعً ِكحٌٚس ِٓ وً ِمَٛ ، ٚذؼذ٘ح 

ُّ جعطخشجؼ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌٙح .   ؾّغ جٌّكحٚالش جٌػالظ جألفعً ٚضمغ١ّٙح ، ِٚٓ غ

ُّ ِٕف وً الػد ِخطرش )  جٌعشخ ( ِكحٚالش ٌّٙحسز  5ٚف١ّح ٠خص جخطرحسجش جٌذلس ، ض

ُّ ف١ٙح جقطغحخ جٌذسؾحش جٌطٟ ٠كصً ػ١ٍٙح  قحتػ جٌصذ( ِكحٚالش ٌّٙحسز  11، ٚ )  جٌغحقك ، ض

جٌالػد جٌّخطرش جػطّحدج  ػٍٝ جالخطرحس جٌّكذد ، ٚػٍٝ ٚفك جعطّحسز جٌطم٠ُٛ جٌّؼذز ٌٍّٚٙحسض١ٓ 

 وٍط١ّٙح . 
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 انًُٓح انزؼهًٛٙ 2.7.3

جعطحر طغز٠س جٌشجؾؼس ذحعطخذجَ ؾٙحص جٌكحعٛخ ٚذذْٚ ٚؾٛد ضشَٚ جٌرحقػس جعطخذجَ جٌ

جٌعشخ جٌغحقك ٚقحتػ ِٙحسضٟ  ُّ فٟ ضؼٍ جعطحر جٌّحدز٘ٛ ٚؾٛد جٌطم١ٍذٞ ، ٚجألعٍٛخ ج٢خش  جٌّحدز

 ذحٌىشز جٌطحتشز ، ِٓ خالي جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ جٌّغطخذَ ِٓ لرً جٌرحقػس ، ٚوّح ٘ٛ ِٛظف .  جٌصذ
 

 قحتػ جٌصذِٙحسز جعطمرحي                                        جٌعشخ جٌغحقكِٙحسز  

 ٚقذضحْ ضؼ١ّ١ٍطحْ أ١ٌٚطحْ                            ٚقذضحْ ضؼ١ّ١ٍطحْ أ١ٌٚطحْ         

          

 

 جالخطرحس جٌمرٍٟ                       جالخطرحس جٌمرٍٟ     

 

 

 

 أعحذ١غ( 4جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ )                  أعحذ١غ( 4جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ )

 ( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس 8)                           ( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس             8)      

 

 

 جالخطرحس جٌرؼذٞ                               جالخطرحس جٌرؼذٞ                         

 ( 2جٌشىً ) 

 ّٓٙحسض١جٌؼٍُّ ٠ٛظف آ١ٌس جعطخذجَ جٌّٕٙؽ جٌطؿش٠رٟ ٌط

 

 

 أيب يفشداد انًُٓح انزؼهًٛٙ فكبَذ كًب ٚأرٙ :

 جٌعشخ جٌغحقك( أعحذ١غ ٌّٙحسز  4( أعحذ١غ ِمغّس ػٍٝ )  8جعطغشق جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ )  -

أعرٛػ١ح  ، ٚذزٌه ذٍغ  ٓ، ٚذٛجلغ ٚقذض١ٓ ضؼ١ّ١ٍط١ قحتػ جٌصذ( أعحذ١غ ٌّٙحسز  4، ٚ ) 

( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس ، ِٚؿّٛع  8)  خ جٌغحقكجٌعشِؿّٛع جٌٛقذجش جٌطؼ١ّ١ٍس ٌّٙحسز 

( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس ، ٚذٛجلغ ٚقذض١ٓ ضؼ١ّ١ٍط١ٓ فٟ  8جٌٛقذجش جٌطؼ١ّ١ٍس ٌّٙحسز جالعطمرحي ) 

( ٚقذز ٌىٍطح جٌّٙحسض١ٓ  16جألعرٛع ، ٚذٙزج ٠ىْٛ جٌّؿّٛع جٌىٍٟ ٌٛقذجش جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ) 

. 

 ( دل١مس . 91صِٓ جٌٛقذز جٌطؼ١ّ١ٍس )  -

ػس ذططر١ك ِفشدجش جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ػٍٝ ٚفك أعٍٛذٟ جٌطغز٠س جٌشجؾؼس لحِص جٌرحق -

 جٌّٛصػس ػٍٝ ِؿّٛػطٟ جٌركع جٌطؿش٠ر١ط١ٓ ، ٚذحعطخذجَ جٌكحعٛخ ، ٚوّح ٠أضٟ : ج١ٌّىح١ٔى١س

   
 االخزجبساد انجؼذٚخ  3.7.3

، جٌعشخ جٌغحقك( أعحذ١غ ٌطؼٍُّ ِٙحسز  4ِذز )  ٟ( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس ف 8ذؼذ ئوّحي ) 

ٛجلغ ٚقذض١ٓ ضؼ١ّ١ٍط١ٓ فٟ جألعرٛع ، أؾش٠ص جالخطرحسجش جٌرؼذ٠س ٌٍّؿّٛػط١ٓ ، ٚذحٌظشٚف ٚذ

 خطرحسجش جٌمر١ٍس ٌٙزٖ جٌّٙحسز .ٔفغٙح جٌطٟ وحٔص ػ١ٍٙح جال

، فمذ أؾش٠ص جالخطرحسجش جٌرؼذ٠س جٌخحصس ذٙزٖ جٌّٙحسز ذؼذ ئوّحي )  قحتػ جٌصذأِح ِٙحسز 

١غ ذٙذف ضؼٍُّ جٌّٙحسز، ٚأؾش٠ص جالخطرحسجش ضكص ( أعحذ 4( ٚقذجش ضؼ١ّ١ٍس فٟ ِذز )  8

 جٌظشٚف ٔفغٙح جٌطٟ أؾش٠ص ف١ٙح جالخطرحسجش جٌمر١ٍس .
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  انٕعبئم اإلزصبئٛخ    3.3

 ر  لملجة ال يمنمه إت ام.يم  ال خابا  رنام ج ال ج أواة اإلت ام.ية لتلتاأر ا ج  موياة 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) "م1"   

 

 جٌشجذغ جٌفصً

 

 . ػشض ٔرسهٛم ٔيُبقشخ انُزبئح4

 ثبنكشح انطبئشح  انضشة انغبزقػشض ٔرسهٛم َزبئح يٓبسح   1.4

 قٛبط يقذاس انزؼهّى ٔانُغت انًئٕٚخ الخزجبس٘ األداء انفُٙ ) انزكُٛك (  1.1.4

 نهًدًٕػخ انزدشٚجٛخ  انضشة انغبزقٔانذقخ نًٓبسح             

 

 ( 3جٌؿذٚي ) 

ألٚعحغ جٌكغحذ١س ِٚمذجس جٌطؼٍُّ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌالخطرحس٠ٓ جٌمرٍٟ ٚجٌرؼذٞ الخطرحس جألدجء ٠ٛظف ج

 ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س  جٌعشخ جٌغحقكجٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ٌّٙحسز 

 انًؼبنى اإلزصبئٛخ              

 االخزجبساد

 انقجهٙ

 ط  

 انجؼذ٘

 ط  
 يقذاس انزؼهّى

انُغجخ انًئٕٚخ 

 ٕسطنًقذاس انز

 ) جٌطى١ٕه ( جألدجء جٌفٕٟ

 جٌعشخ جٌغحقكٌّٙحسز 
3.71 6.55 2.84 43.35% 

 دلس جألدجء

 قحتػ جٌصذٌّٙحسز 
10.00 20.20 10.20 50.49% 

 
( جألٚعحغ جٌكغحذ١س ، ِٚمذجس جٌطؼٍُّ ، ٚجٌٕغد جٌّث٠ٛس فٟ جخطرحسجش  ٠3ٛظف جٌؿذٚي ) 

ٌّٚؿّٛػس جٌركع جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ، ئر  حقكجٌعشخ جٌغجألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ٌّٙحسز 

أظٙشش جٌٕطحتؽ ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌمرٍٟ فٟ جخطرحس جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٘ٛ ) 

( ، ٌٚٙزج فاْ ٘زٖ جٌّؿّٛػس ، لذ قممص  6.55( ، ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌرؼذٞ ٘ٛ )  3.71

% ( 43.35ل١ّس جٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌٙزج جالخطرحس ٟ٘ ) ( ، فٟ ق١ٓ وحٔص  2.84ِمذجسج  ٌٍطؼٍُ ٘ٛ ) 

. 

أِح فٟ جخطرحس دلس جألدجء ، فمذ أظٙشش جٌٕطحتؽ ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌمرٍٟ ٘ٛ ) 

( ، ٚذٙزج ضىْٛ ٘زٖ جٌّؿّٛػس ، لذ  21.21( ، ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌرؼذٞ ٘ٛ )  11.11

، فٟ ق١ٓ وحٔص ل١ّس جٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌٙزج جالخطرحس ٟ٘  ( 11.21قممص أ٠عح  ِمذجسج  ٌٍطؼٍُ ٘ٛ ) 

%(51.49 . ) 

 

 ػشض ٔرسهٛم َزبئح االخزجبس انجؼذ٘ الخزجبس٘ األداء انفُٙ ) انزكُٛك (   2.1.4

 انضشة انغبزقنًٓبسح  ٔانضبثطخٔانذقخ ثٍٛ انًدًٕػزٍٛ انزدشٚجٛزٍٛ            

                                           
مو مل دار  هر أ تتيا ال يمنمه اإلت م.ية SPSSالنظمر اإلت م.   ت د  با المو   أو مس الطب تةم 1

 م2222ف1أا.ا لتنشرفط
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 (4جٌؿذٚي )

( جٌّكطغرس ٚجٌؿذ١ٌٚس فٟ tالٔكشجفحش جٌّؼ١حس٠س ٚل١ّطٟ )٠ٛظف ِؼذالش جألٚعحغ جٌكغحذ١س ٚج

جالخطرحس جٌرؼذٞ ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ٚجٌطؿش٠ر١س جٌػح١ٔس الخطرحسٞ جألدجء جٌفٕٟ 

 جٌطحتشز زذحٌىش جٌعشخ جٌغحقكٚجٌذلس ٌّٙحسز 

 
 ( جألٚعحغ جٌكغحذ١س ، ٚجالٔكشجفحش جٌّؼ١حس٠س ، ٚل١ّس  4ٌؿذٚي ) ٠ٛظف ج

 (t  ( ٟٕجٌّكطغرس ٚجٌؿذ١ٌٚس فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ ، فٟ جخطرحسٞ جألدجء جٌف )

، ٚأظٙشش جٌٕطحتؽ ، ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌٍّؿّٛػس  جٌعشخ جٌغحقكجٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس ٌّٙحسز 

خ ذذْٚ ٚؾٛد جٌّذسخ ( فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ الخطرحس جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ) جٌكحعٛ

 ( . 1.45( ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ ِمذجسٖ )  6.55٘ٛ )  جٌعشخ جٌغحقكجٌطى١ٕه ( ٌّٙحسز 

حسٞ ( ذحٔكشجف ِؼ١ 7.75ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس ٔفغٗ ، ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س ٘ٛ ) 

،  ( جٌؿذ١ٌٚس t( ، ٟٚ٘ جورش ِٓ ل١ّس )  5.22س فٟٙ ) ( جٌّكطغر t) ( . أِح ل١ّس   1.49ِمذجسٖ ) 

( ، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ ٚؾٛد  1.15( ػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )  14( ذذسؾس قش٠س )  2.14ٚجٌرحٌغس ) 

 فشق ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س.

، فمذ أظٙشش جٌٕطحتؽ ، ئْ  جٌغحقكجٌعشخ أِح فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ الخطرحس جٌذلس ٌّٙحسز 

( . أِح  1.71( ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ ِمذجسٖ )  21.21جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س ٘ٛ ) 

( ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ  23.62، فٙٛ ) الخطرحس ٔفغٗ ٌٍّؿّٛػس جٌعحذطس جٌٛعػ جٌكغحذٟ فٟ ج

 ( .  1.81ِمذجسٖ ) 

( جٌؿذ١ٌٚس جٌرحٌغس )  tأورش ِٓ ل١ّس ) ( ، ٟٚ٘  3.71( جٌّكغٛذس فٟٙ )  tأِح ل١ّس ) 

( ، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ ٚؾٛد فشق ِؼٕٛٞ  1.15( ٚػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )  14( ذذسؾس قش٠س )  2.14

 ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س.       

 

 

 

 

  

 ثبنكشح انطبئشح زبئظ انصذ ػشض ٔرسهٛم َزبئح يٓبسح   2.4

 قٛبط يقذاس انزؼهّى ٔانُغت انًئٕٚخ الخزجبس٘ األداء انفُٙ ) انزكُٛك (   2.2.4

 نهًدًٕػخ انزدشٚجٛخ  زبئظ انصذٔانذقخ نًٓبسح            

 انًدًٕػخ             

 االخزجبس

 انًدًٕػخ انثبَٛخ انًدًٕػخ األٔنٗ
 tقًٛخ 

 نًسزغجخا

َٕع 

 انذالنخ
 ع±  ط   ع±  ط  

جألدجء جٌفٕٟ )جٌطى١ٕه( 

 جٌعشخ جٌغحقكٌّٙحسز 
 ِؼٕٛٞ 5.22 0.49 7.75 0.45 6.55

 جخطرحس جٌذلس

 جٌعشخ جٌغحقكٌّٙحسز 
 ِؼٕٛٞ 3.71 1.80 23.62 0.70 20.20

 (14(  ٔدسخخ زشٚخ )0.05( ػُذ يغزٕٖ دالنخ )2.14( اندذٔنٛخ = )tقًٛخ )



24 

 ( 5جٌؿذٚي ) 

٠ٛظف جألٚعحغ جٌكغحذ١س ِٚمذجس جٌطؼٍُّ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌالخطرحس٠ٓ جٌمرٍٟ ٚجٌرؼذٞ الخطرحس جألدجء 

 ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝقحتػ جٌصذٌّٙحسز جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٚجٌذلس 

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

 القبمي
 س  

 البعدي
 س  

مقدار 
 التعّمم

النسبة المئوية 
 التطورلمقدار 

(  ال نني  األدا  الفن  )
 تم.ط ال دل همرة 

3.47 6.70 3.23 48.20% 

تم.ط  دقة األدا  ل همرة 
 ال د

10.60 24.00 13.40 55.83% 

( جألٚعحغ جٌكغحذ١س ، ِٚمذجس جٌطؼٍُّ ، ٚجٌٕغد جٌّث٠ٛس فٟ جخطرحسجش  5ٛظف جٌؿذٚي ) ٠

، ٌّٚؿّٛػس جٌركع جٌطؿش٠ر١س، ئر أظٙشش قحتػ جٌصذجألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ، ٚجٌذلس ٌّٙحسز 

،  ( 3.47جٌٕطحتؽ ، ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌمرٍٟ فٟ جخطرحس جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٘ٛ ) 

( ، ٌٚٙزج فاْ ٘زٖ جٌّؿّٛػس لذ قممص ِمذجسج   6.71ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌرؼذٞ ٘ٛ ) 

 ( ، فٟ ق١ٓ وحٔص جٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌٙزج جالخطرحس ٟ٘  3.23ٌٍطؼٍُ ٘ٛ ) 

 (48.21. ) % 

أِح فٟ جخطرحس دلس جألدجء ، فمذ أظٙشش جٌٕطحتؽ ، ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌمرٍٟ ٘ٛ ) 

(، ٚذٙزج ضىْٛ ٘زٖ جٌّؿّٛػس ، لذ  24.11( ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس جٌرؼذٞ ٘ٛ )  11.61

( ، فٟ ق١ٓ وحٔص جٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌٙزج جالخطرحس ٟ٘ )  13.41قممص أ٠عح  ِمذجسج  ٌٍطؼٍُ ٘ٛ ) 

55.83. ) % 
 

 ػشض ٔرسهٛم َزبئح االخزجبس انجؼذ٘ الخزجبس٘ األداء انفُٙ ) انزكُٛك (   5.2.4

 زبئظ انصذٔانذقخ ثٍٛ انًدًٕػزٍٛ نًٓبسح            

 ( 6الجدأا ) 
( ال ت   ة أالجدألية    ا خ  مر ال لدق  يل tيأأ   لد ه األأ مط الت م ية أا نترا مه ال ليمرية أقي   )

 الطم.رة ة ملنر تم.ط ال د ال ج أو يل ال جري ية األأل  أال جري ية ال منية  خ  مر األدا  الفن  أدقة ل همرة 

(  t( ئٌٝ جألٚعحغ جٌكغحذ١س ، ٚجالٔكشجفحش جٌّؼ١حس٠س ، ٚل١ّس ) 6 ٠ش١ش جٌؿذٚي ) 

جٌّكطغرس ٚجٌؿذ١ٌٚس فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١ط١ٓ فٟ جخطرحسٞ جألدجء جٌفٕٟ ) 

. ٚأظٙشش جٌٕطحتؽ ، ئْ جٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌٍّؿّٛػس قحتػ جٌصذس ٌّٙحسز جٌطى١ٕه ( ، ٚجٌذل

 جٌّؿّٛػس              

 جالخطرحس

 tل١ّس  جٌّؿّٛػس جٌػح١ٔس جٌّؿّٛػس جألٌٚٝ

 جٌّكطغرس

ٔٛع 

 ع±  ط   ع±  ط   جٌذالٌس

جألدجء جٌفٕٟ )جٌطى١ٕه( ٌّٙحسز 

 قحتػ جٌصذ
 ِؼٕٛٞ 3.51 0.80 7.93 0.60 6.70

 جخطرحس

 قحتػ جٌصذ جٌذلس ٌّٙحسز 
 ِٞؼٕٛ 3.92 1.59 26.30 1.58 24.00

 (14(  ٚدسؾس قش٠س )0.05( ػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )2.14( جٌؿذ١ٌٚس = )tل١ّس )
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(  6.71٘ٛ )  قحتػ جٌصذجٌطؿش٠ر١س فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ الخطرحس جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٌّٙحسز 

 ( . 1.61ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ ِمذجسٖ ) 

ؼ١حسٞ ( ذحٔكشجف ِ 7.93ٚجٌٛعػ جٌكغحذٟ ٌالخطرحس ٔفغٗ ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س ٘ٛ ) 

( جٌؿذ١ٌٚس  t( ، ٟٚ٘ أورش ِٓ ل١ّس )  3.51( جٌّكطغرس فٟٙ )  t( . أِح ل١ّس )  1.81ِمذجسٖ ) 

( ، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ ٚؾٛد  1.15( ػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )  14( ذذسؾس قش٠س )  2.14ٚجٌرحٌغس ) 

 فشق ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س.

جٌٕطحتؽ ، ئْ جٌٛعػ  ش، فمذ أظٙشقحتػ جٌصذجالخطرحس جٌرؼذٞ الخطرحس جٌذلس ٌّٙحسز  أِح فٟ

( ، أِح جٌٛعػ  1.58( ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ ِمذجسٖ )  24.11جٌكغحذٟ ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س ٘ٛ ) 

( ذحٔكشجف ِؼ١حسٞ  26.31جٌكغحذٟ فٟ جالخطرحس ٔفغٗ ٌٍّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س جٌػح١ٔس ، ٘ٛ ) 

 ( . 1.59ِمذجسٖ ) 

( جٌؿذ١ٌٚس جٌرحٌغس )  t( ، ٟٚ٘ أورش ِٓ ل١ّس )  3.92( جٌّكغٛذس ٟ٘ )  tأِح ل١ّس ) 

( ، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ ٚؾٛد فشق ِؼٕٛٞ  1.15( ٚػٕذ ِغطٜٛ دالٌس )  14( ذذسؾس قش٠س )  2.14

         ذ١ٓ جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١ط١ٓ جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس فٟ جالخطرحس جٌرؼذٞ ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س.

 
 ثبنكشح انطبئشح زبئظ انصذٔ انضشة انغبزقيُبقشخ َزبئح يٓبسرٙ   3.4

ُّ ػشظٗ ف ، أظٙشش قحتػ جٌصذٚ جٌعشخ جٌغحقكجٌؿذجٚي  ٌّٙحسضٟ  ِٟٓ خالي ِح ض

جٌٕطحتؽ ٚؾٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛس ذ١ٓ جالخطرحسجش جٌمر١ٍس ٚجٌرؼذ٠س ٌٚصحٌف جالخطرحسجش جٌرؼذ٠س ، 

 ٌٍّٚؿّٛػط١ٓ.

عرد ٘زٖ جٌفشٚق ئٌٝ جعطخذجَ ؾٙحص جٌكحعٛخ فٟ جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ، جٌزٞ  ٚضؼضٚ جٌرحقػس

عًّٙ ػ١ٍّس فُٙ ٚجعط١ؼحخ ٚئدسجن جٌّٙحسز ، ٚرٌه ِٓ خالي جٌطذسؼ جٌٛجظف فٟ ػشض ِٙحسضٟ 

ذألغحِٙح جٌػالغس ) جٌطكع١شٞ ، جٌشت١ظ ، جٌخطحِٟ ( ، ٚ٘زج ِح  قحتػ جٌصذٚ جٌعشخ جٌغحقك

ْ " جعطخذجَ جٌصٛس جٌطٛظ١ك١س جٌطٟ جٔذسؾص فٟ فمشجش جٌّٕٙؽ أوذضٗ ذؼط جٌّصحدس ، ئر ئ

جٌطؼ١ٍّٟ ذّغحػذز جٌكحعٛخ ، لذ أضحقص ٌٍّطؼٍُ فّٙح  ٚئدسجوح  ٚجعط١ؼحذح  ٌطر١ؼس جٌكشوس ، فعال  

 . (1)ػٓ ضؿضتس جٌكشوس " 

خ فعال  ػٓ ئْ ٘زج جٌؿٙحص ، ٠ط١ف ٌٍّطؼٍُ ِشح٘ذز جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٌٍّٙحسز جٌّطٍٛ

ضؼٍّّٙح ، ٚػشظٙح ذرػء ، قطٝ ٠طّىٓ جٌّطؼٍُّ ِٓ فُٙ جألؾضجء جٌطفص١ٍ١س ٌٙح ، ٚوً ٘زٖ جٌؼٛجًِ 

عحّ٘ص فٟ ضؼ١ٍُ أفشجد ػ١ٕس جٌركع ذشىً عش٠غ ٔٛػح  ِح ، ٚ٘زج ِح أوذضٗ جٌٕطحتؽ ، ِّح أدٜ ئٌٝ 

ٛلص ٚجٌؿٙذ ضكغٓ جألدجء جٌّٙحسٞ ِٓ خالي ص٠حدز جٌشغرس ٚجٌطش٠ٛك ، فعال  ػٓ جاللطصحد فٟ جٌ

 جٌّرزٚي ِٓ جٌّذسخ .

ٚجٌّؼطّذز  جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ج١ٌّىح١ٔى١سوّح ضؼضٚ جٌرحقػس عرد ٘زج جٌططٛس ، ئٌٝ جعطخذجَ 

ػٍٝ جٌطىشجسجش جٌطٟ لحِص ذٙح ػ١ٕس جٌركع فٟ جغٕحء جٌٛقذجش جٌطؼ١ّ١ٍس ٚظّٓ جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ، 

جٌطىشجسجش جٌىػ١شز جٌطٟ ٠ّحسعٙح  ٝ ئْ "ِّح صجد ِٓ ػ١ٍّس جوطغحخ جٌطؼٍُّ ، ئر أوذش جٌّصحدس ػٍ

جٌّطؼٍُ فٟ أغٕحء جٌططر١ك جٌؼٍّٟ عحػذ ػٍٝ جوطغحخ جٌطؼٍُ  " 
(2)

 . 

وزٌه أظٙشش جٌٕطحتؽ جٌطٟ ػشظص فٟ جٌؿذجٚي أػالٖ ، ػٓ ٚؾٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛس ذ١ٓ 

طرحس جٌّؿّٛػط١ٓ جٌطؿش٠ر١س جألٌٚٝ ٚجٌطؿش٠ر١س جٌػح١ٔس ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س فٟ جالخ

 جٌرؼذٞ .

ٚضؼضٚ جٌرحقػس عرد ٘زج جٌطفٛق ، ئٌٝ جعطخذجَ ؾٙحص جٌكحعٛخ ِغ ٚؾٛد جٌّذسخ ، جٌزٞ 

ػًّ ػٍٝ ششـ جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٌٍّٙحسض١ٓ جٌّركٛغط١ٓ ، أٞ ئػطحء جٌّؼٍِٛحش ٌٍّطؼٍُ ) 

                                           
(1)

لااا لتر م  ااان ير ا ااا خدا مه أنظ اااة قأاواااد ال لر اااة  ااا   ااارا ج الااا لترر  ااامألن أت  الر ااامق وااامدا  مأاااا وتااا    
 م 95ف ص 2222ف نتية ال ر ية الريمأية ف  دال همراه الهجأ ية  مل  مرمة ف أطرأتة دن أرا  ف جم لة  غدا

 م 95ومدا  مأا ف ال  در ال م ق ف ص (2)



26 

( ٌٍّطؼٍُ  ضغز٠س سجؾؼس خحسؾ١س ( ، فّٓ خالي ئػطحء جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ) خحسؾ١س ِغ ٚؾٛد ِذسخ

، ٚػٓ غش٠ك جٌكحعٛخ ، عٛف ٠غًٙ ػٍٝ جٌّطؼٍُّ ِؼشفس جألخطحء جٌف١ٕس جٌطٟ لذ ٠مغ ف١ٙح ، 

ٚٔمحغ جٌعؼف فٟ أدجتٗ ، ٚذحٌطحٌٟ عٛف ٠ذسن جألؾضجء جٌطفص١ٍ١س ٌٍّٙحسز ذصٛسز أفعً ، ٚجٌطٟ 

ُ جٌطٟ خعؼص ضىْٛ ِطٕحعرس ِغ ِح ضؼٍّٗ عحذمح  ، ٚذحٌطحٌٟ ٠خطٍف ٘زج جألعٍٛخ ػٓ أعٍٛخ جٌطؼٍّ 

ئ١ٌٙح ِؿّٛػس جٌركع جألٌٚٝ ) ضغز٠س سجؾؼس دجخ١ٍس ( ، ئر جػطّذ جٌّطؼٍّْٛ فٟ ٘زٖ جٌّؿّٛػس 

ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش جٌذجخ١ٍس جٌطٟ ضٍمٛ٘ح ِٓ خالي جٌرشٔحِؽ جٌّغطخذَ فٟ ؾٙحص جٌكحعٛخ ، ٌٚىُٛٔٙ 

ٍّٙح ، ئر ئْ فثس ػّش٠س صغ١شز ، ضكطحؼ ئٌٝ فُٙ ٚئدسجن جٌٛجؾد جٌكشوٟ ٌٍّٙحسز جٌّطٍٛخ ضؼ

 جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ض ؼطٝ ػٓ غش٠ك جٌّذسخ ، ض ؼذ ػحِال  ِّٙح  ٚأعحع١ح  فٟ فُٙ جٌٛجؾد جٌكشوٟ .

" ئر ض ؼذ جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ِصذسج  ِّٙح  ٚور١شج  ٌٍّؼٍِٛحش ف١ّح ٠طؼٍك ذحألدجء، ِػً دسؾس 

 ػٓ ئٔٙح ضغُٙ ِؼ١ٓ ، فعال   سجٌخطأ ، ٟٚ٘ ضؼًّ ػٍٝ ضٛؾ١ٗ جٌّطؼٍُّ ٔكٛ ئٔؿحص ٘ذف أٚ ِؼ١ح

فٟ ضم٠ٛس جٌشجذطس ذ١ٓ جٌّػ١ش ٚجالعطؿحذس جٌكشو١س ، وّح ضؼًّ ػٍٝ ضشؿ١غ جالعطؿحذحش جٌكشو١س 

ػٍٝ جٌٕكٛ  ِطٍٛخ ِٕٗ ٛجٌّٕحعرس ػٓ ضىشجس جألدجء ، ألْ جٌطشؿ١غ ٠ٛظف ٌٍّطؼٍُ ِح ٘

جٌصك١ف"
(2)

 . 

ٌرؼذ٠س الخطرحسجش وّح أظٙشش جٌٕطحتؽ ، ٚؾٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛس ذ١ٓ جالخطرحسجش جٌمر١ٍس ٚج

جٌذلس ٌٍّٙحسض١ٓ جٌّركٛغط١ٓ وٍط١ّٙح ، ٌٚصحٌف جالخطرحسجش جٌرؼذ٠س ، ٌٍّٚؿّٛػط١ٓ وٍط١ّٙح ، ٚذ١ٓ 

جٌّؿّٛػس جألٌٚٝ ٚجٌّؿّٛػس جٌػح١ٔس ، ٌٚصحٌف جٌّؿّٛػس جٌطؿش٠ر١س جٌػح١ٔس ، ٠ٚؼٛد عرد ٘زٖ 

، ِّح أدٜ ئٌٝ ضكغٓ دلس  جٌفشٚق ئٌٝ جٌطىشجسجش جٌىػ١شز فٟ جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ ٚذصٛسز ِٕطظّس

جألدجء جٌّٙحسٞ ٌذٜ ػ١ٕس جٌركع ، ِٓ خالي ئصالـ جألخطحء فٟ جألدجء جٌّٙحسٞ ، ٚجال٘طّحَ 

ذحٌّغحفس، ٚجإلقغحط ذحٌضِٓ ، وٍٙح ػٛجًِ عحػذش ػٍٝ عشػس جٌّالقظس ٚجٌطشو١ض فٟ دلس أدجء 

جٌغح٠س جٌّشؾٛز فٟ جألدجء إلقشجص جٌّٙحسز ، ألْ جٌذلس ض ؼذ " ِططٍرح  ِّٙح  ٠طٛلف ػ١ٍٗ جٌفٛص ، فٙٛ 

ُّ ل١حط جٌّكصٍس جٌٕٙحت١س ٌألدجء جٌغش٠غ جٌمٛٞ ٔؿذ ال  فحتذز ِٕٗ ئرج جفطمش ئٌٝ جٌٕمحغ ، فارج ض

جٌذلس"
(1)

 . 

فعال  ػٓ رٌه ، فاْ جٌرحقػس ضؼضٚ عرد ٘زج جٌطفٛق ، ئٌٝ جعطخذجَ جٌطّش٠ٕحش جٌخحصس 

١ّٟ ، ِٚالءِطٙح ٌّغطٜٛ ػ١ٕس جٌركع ، ٚلذسجضٙح ذىٍطح جٌّٙحسض١ٓ جٌّركٛغط١ٓ ظّٓ جٌّٕٙؽ جٌطؼٍ

 جٌرذ١ٔس .

 ٚ٘زج ِح جٔؼىظ ػٍٝ جألدجء جٌصك١ف ٌٍّٙحسض١ٓ جٌّركٛغط١ٓ .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 م 34و د النرير نمظر اإل مر ف   در   ق تنر  ف ص (2)
 لطاااااااام.رة أطاااااااارق القياااااااامس األ ااااااااس اللت يااااااااة لتناااااااارة ا ت ااااااااد  اااااااا ت  ت اااااااامنيل ف ت اااااااادق و ااااااااد ال اااااااانلر م   (1)

 م 21ف ص 1997ف القمكرة    رنم الن مر لتنشر ف  1ف ط أال قأير    



27 

 

 جٌخحِظ جٌفصً

 . االعزُزبخبد ٔانزٕصٛبد5

 االعزُزبخبد   1.5

 جٌعشخ جٌغحقك  ئْ جعطخذجَ جٌكحعٛخ عحػذ ػٍٝ ضكم١ك ٔطحتؽ أفعً فٟ ضؼٍُّ ِٙحسضٟ  -1

فعال  ػٓ جاللطصحد ذحٌٛلص ٚجٌؿٙذ جٌّرزٚي ِٓ جٌّذسخ فٟ ئ٠صحي جٌّحدز جٌصذ  قحتػٚ

 جٌّطٍٛخ ضؼٍّٙح  .

، لذ عًٙ ػ١ٍّس جٌطؼٍُّ ذحٌشىً جٌزٞ عحػذ ج١ٌّىح١ٔى١س جعطخذجَ جٌكحعٛخ ِغ جٌطغز٠س جٌشجؾؼس  -2

 جٌّطؼٍُّ ػٍٝ فُٙ ٚجعط١ؼحخ جألؾضجء جٌطفص١ٍ١س ٌٍّٙحسز جٌّطٍٛخ ضؼٍّّٙح .

أعُٙ ذشىً ور١ش فٟ فُٙ جألؾضجء جٌطفص١ٍ١س ج١ٌّىح١ٔى١س ٌكحعٛخ ِغ جٌطغز٠س جٌشجؾؼس جعطخذجَ ج -3

 .  جٌّؿّٛػس جٌعحذطسٌٍّٙحسز ) جألدجء جٌفٕٟ ( ذشىً أفعً ِٓ جعطخذجِٗ 

جٌّٕٙؽ جٌطؼ١ٍّٟ جٌّغطخذَ ذؿٙحص جٌكحعٛخ ، ٚفّش ٌٍّطؼٍُ جإلِىح١ٔس فٟ ضص٠ٛش جألدجء جٌفٕٟ  -4

 ذصٛسز أفعً .ػ جٌصذ قحتٚ جٌعشخ جٌغحقكٌّٙحسضٟ 

ئْ ئِىح١ٔس جٌكحعٛخ فٟ ضؿضتس جٌّٙحسز ٚػشظٙح ذحٌغشػس جٌرط١ثس ، ٚجٌطىشجسجش جٌّطؼذدز ،  -5

 أػطص ٌٍّطؼٍُّ فشصس  ٌٍطؼّشف ػٍٝ جٌّٙحسز ٚئضمحٔٙح ذشىً أفعً .

 
 :انزٕصٛبد   2.5

ٙح ضؼطٟ فحتذز جٌطأو١ذ ػٍٝ جعطخذجَ جٌطم١ٕحش جٌكذ٠ػس ) جٌكحعٛخ ( فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ، وٛٔ -1

 جورش ، ٚفٟ ِخطٍف جٌّشجقً جٌؼّش٠س . 

فٟ ضؼٍُّ جٌّٙحسجش جٌش٠حظ١س جألخشٜ فٟ جٌىشز  ج١ٌّىح١ٔى١سظشٚسز جعطخذجَ جٌطغز٠س جٌشجؾؼس  -2

 جٌطحتشز .

ظشٚسز جعطخذجَ جٌكحعٛخ فٟ جٌّشجوض جٌطذس٠ر١س ٌٍىشز جٌطحتشز ، ٌّٚخطٍف جألٌؼحخ  -3

ٌغشض جاللطصحد ذحٌٛلص ٚجٌؿٙذ ِٓ لرً  جٌش٠حظ١س جألخشٜ ، ٚػٍٝ ِغطٜٛ جٌمطش ،

 جٌّذسذ١ٓ فٟ ػشض جٌّٕحرؼ جٌّػح١ٌس ، ٚجألدجء جٌصك١ف ٌالػد .  

ئِىح١ٔس جعطخذجَ جٌكحعٛخ ١ٌظ فٟ ضؼٍُ جٌّٙحسجش جألعحع١س فمػ ، ٚئّٔح ئِىح١ٔطٗ فٟ دِؽ ٘زٖ  -4

 جٌّٙحسجش ٌٍٛصٛي ئٌٝ أعٍٛخ جٌٍؼد جٌصك١ف ، ٚ٘ٛ جٌٙذف جٌّطٍٛخ . 

أخشٜ ػٍٝ فثحش ػّش٠س ِخطٍفس ٌٚىال جٌؿٕغ١ٓ فٟ جٌىشز جٌطحتشز ، ٌٚرم١س  ئؾشجء دسجعحش -5

 جألخشٜ .  جألٌؼحخ
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 انًصبدس ٔانًشاخغ

 القرال النرير -1

ف  لتن ام  الفنا  ت د أ يل م  ن ير ا ا خدار التم اأر  ا   لتار ال هامراه األ م اية  ا  الج نم ا    نملدو  مل -2
 م 2222د ف نتية ال ر ية الريمأية ف ر ملة  مج  ير ف جم لة  غدا

جم لاة ال ام     نشاأراهف لي يام    1ف ط  لتاير ف  ادرير ف  تناير الطام.رة ف النارةالج يتا  م  ت مد  لد -3
 م 1997 ل أ ريا ف 

 ال لتااايرف ق اار  الاااراأق م درا ااة اإلنااابا  اا   لااامدل أجنتااة الطااام.راه ف ر ااملة  مج ااا ير ا االد  اا ير -4
 م1999جم لة ال ننألأجية ف ال ال ننألأج  ف  غداد ف

م  ن ير ا  خدا مه أنظ ة قأاود ال لر ة     را ج ال لترر  امألن أت  الر امق لا لتر ال هامراه ومدا  مأا وت   -5
 م 2222ف نتية ال ر ية الريمأية ف  دالهجأ ية  مل  مرمة ف أطرأتة دن أرا  ف جم لة  غدا

 جم لااة ف الريمأااية  دري ااية  اا  طرا.ااق  اادريس ال ر يااة  نفمياامهف و ااد الناارير ال اام را.  م  ال اام را.  و اامس -6
 م1991ل  رة ف ديرية دار التن ة ف ا

ف األردل   جم لاة  ال غتية الراجلة  ا   لتار األطفاما ال هامراه الترنياة أك ية و د النرير م اللميم و د -7
 م1999ال ت   ي ا ف

ف ر املة  الرا لاةل ت ق ال لتي   لطت ة ال رتتة أا  خدار تقي ة  لتي ية    ا    ير منمظر اإل مر  النرير و د -8
 م 1988 مج  ير ف جم لة  غداد ف نتية الفنأل الج يتة ف 

ف ال لتااير لأجيامأ  نن جتاة م  الانهج ال  ا خد ة  ا  ال لتااير  أا اطة التم ار اآللا   لاضالفارا م  اهلل و اد -9
  م1985( ف ال نة ال منيةف 15اللدد)اللر   لت قنيمه ال ر أية ف  ال رنم

 م1999دار الفنر لتنشر أال أمي ف  ل مف و الج  مم الل رية  أ أوة تي ملم  ال نلر و د -12
م ا اار ا اا خدار  لااض الأ اام.ا ال ننألأجيااة وتاا   اادريس  هاامراه أتاادة  لتي يااة  اا  درس   ت ااد وتاا  -11

 م1996ف  ال ر ية الريمأية لت نمهف جم لة تتأال ف نتية  أ نأل الريمأة وتأر جتة ف الريمأية  ال ر ية
 1986نجتاأ ال  ارية ف ألاف القامكرة    ن  اة 3ط ف ال ر أقالنفس  وتر آ ما  مدق م أ أ تطر ف  ؤاد -12

 ف 
جم لااة ال أ ااااف  ف التيمقااة ال دنياااة أال ننياا  الريمأاا  لألللاامر الريمأااية  اادريرت اايل م  ت اال قم اار -13

 م 1985 ف أالنشر لتط موة ديرية دار الن ر 
دأرية   دركم ال ج أوة اللت ية لت لتر الترنا     تيةف نشرة  ال لترر الترن       راد مهلمار م   قم ر -14

 م 2221ف اللدد األأا ف آتار  ال ر ية الريمأية ف جم لة  غداد نتيةف 
ف  ال لتاير  ننألأجيام  جتاةالتم ر اإللن رأن   يل ال ننيد أال لمرأة م     مودة ال لتيرم  ا نندر ن ما -15

  1985ف ال نة ال منية ف  (15ال ر أية ف اللدد ) هلت قنيمال رنم اللر   
 مو مل  هر أ تتيا ال يمنمه اإلت م.ية SPSSالنظمر اإلت م.   ت د  با المو   أو مس الطب تةم -16

 م2222ف1دار أا.ا لتنشرفط
ف  ال تث اللت      ال ر ية الريمأية أوتر النفس الريمأ   ت د ت ل وبأق م أ م ة نم ا را ر م  -17

 م1999رة   دار الفنر اللر   ف قمكال
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ف  1ف ط ال جاما الريمأا أالنف اية  ا   ال همرياة ا خ  امراهف  ت د ن ار الاديل م  ت ل وبأق  ت د -18
 م 1987ف  الفنر اللر   دار  القمكرة 

 2ط ف اللت ية لتنرة الطام.رة أطارق القيامس األ ست دق و د ال نلر م  ف ت منيل   ت   ت د -19
 م 1997 مر لتنشر ف ف القمكرة    رنم الن

 األ ااااااااس اللت يااااااااة لتناااااااارة الطاااااااام.رة أطاااااااارق القياااااااامس  ت ااااااااد  اااااااا ت  ت اااااااامنيل ف ت اااااااادق و ااااااااد ال اااااااانلر م  -22
 م 1997كرة    رنم الن مر لتنشر ف ف القم 1ف ط أال قأير

 فم1984دار ال لمر  ف   ط لة  القمكرة  ف  الترن  ال لتررم  الشيخ يأ    ت د -21

جم لاااة ال  ااارة ف دار الن ااار لتط مواااة  ف الترنااا  الااا لترر م  ت اااد  ااا ت  أنااارر  هااادق شااات, ف نجااام  -22
 م 1994ف  أالنشر

الن ااار لتط مواااة أالنشااار ف  دارال أ اااا    طااام    ف الترناااة ف الااا لترر الترنااا  وتااار تجاااأر م   أجياااه -23
  ف 1989

 م 2223ار الن ر لتط موة أالنشر ف  غداد   د فال تث اللت   أ نمكجه  أجيه  تجأر م -24
 مف 2000  غداد ف  ط لة أمارة ال ر ية فف  ر أجدألة ال دريرال لت م تجأر  أجيه -25
 ف  2222    ن ر اللمدا لتنشر أال أمي  ف  غداد  ف يل ال  دأ أال ط يق  الترن  ال لتررخيأل م   يلرر -26
ف   جتااة درا اامهأجهاامة الج  اامم ف  وتاا خيااأل م  قااأير الأ اام.ا ال  اامودة  اا  ال اادرير  يلاارر -27

 م 1994ف  2للت   ال من  ف ودد خمص أقم.  ال ؤ  ر الريمأ  ا
28- Charles A. Dyer. Preparing  for Computer Assisted Instruction. Educational 

Technology Publications Inc., New Jersey, 1972.. 
29- Darwashe, A.N. The teacher

’
s role in distance education, 1999.  

30- Schmidt A. R. Motor Learning and Performance III, Human Kinetic Book, 

Champaign Illinois, 1991 
31- Store and Armstrong T.D. Personalizing Feedback between Teacher and Student in the 

Context of Particular Model of Distance Teaching, Vol.12, No. 2, 1981,. 
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 ًٛخ أٔنٛخ نًٓبسح انضشة انغبزق ثبنكشح انطبئشحانًهسق ٚجٍٛ ًَٕرج نٕزذح رؼهٛ

 

 الػرح   16ػذد جٌّؿّٛػس :    

 دل١مس 61صِٓ جٌٛقذز :     انضشة انغبزقجٌٙذف : ضؼٍُ 
 يفشداد انٕزذح انزؼهًٛٛخ األٔنٛخ انٕقذ أقغبو انٕزذح د

 إزًبء ٔرٓٛئخ ػبيخ نهدغى ٔرًبسٍٚ ثذَٛخ خبصخ ثبنًٓبسح دقٛقخ15 انقغى انزسضٛش٘ 1

2 
 انقغى انشئٛظ

 اندبَت انزؼهًٛٙ

 دقٛقخ 44

 دقٛقخ 15

يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ يٓبسح انضشة انغبزق يغ ششذ األداء انفُٙ ) انزكُٛك  -

 ( نهًٓبسح ٔانزأكٛذ ػهٗ األخطبء انشبئؼخ انزٙ ًٚكٍ أٌ ٚقغ ثٓب انًزؼهى.

 ػشض انشعٕو ٔانصٕس انزٕضٛسٛخ نٓزِ انًٓبسح . -

 سح ػذح يشاد أيبو   قٛبو انًُٕرج ثؼشض انًٓب -

 انًزؼهًٍٛ .   

 إػطبء صٕسح رٕضٛسٛخ ػٍ كٛفٛخ إػطبء  -

 انًؼهٕيبد نالػجٍٛ ) انزغزٚخ انشاخؼخ ( ػٍ طشٚق    

 انسبعٕة .   

 دقٛقخ25 اندبَت انزطجٛقٙ 

 أداء انًزؼهًٍٛ يشازم األداء انفُٙ ) انزكُٛك ( ثذٌٔ كشح . -

 ٌٔ كشح .أداء انًزؼهًٍٛ انًٓبسح يٍ انًشٙ ثذ -

( ثذٌٔ كشح نهزؼشف أٔ انزؼٕد ػهٗ انًكبٌ 3أداء انًٓبسح يٍ انًشكض ) -

 انًسذد نإلػذاد .

( ثؼذ رًشٚش انكشح يٍ قجم انًذسة إنٗ انالػت 3أداء انًٓبسح يٍ انًشكض ) -

 (.3انًزٕاخذ فٙ يشكض )

 االَصشاف ٔ رٓذئخ ٔاعزشخبء ػبو نهدغى - دقبئق 5 انقغى انخزبيٙ 3

 

 ّٔٛرؼ ٌٛقذز ضؼ١ّ١ٍس أ١ٌٚس ٌّٙحسز قحتػ جٌصذ ذحٌىشز جٌطحتشزانًهسق 

 الػرح   16ػذد جٌّؿّٛػس:      

 دل١مس 61صِٓ جٌٛقذز :     زبئظ انصذجٌٙذف : ضؼٍُّ ِٙحسز 

 يفشداد انٕزذح انزؼهًٛٛخ األٔنٛخ انٕقذ أقغبو انٕزذح د

جٌمغُ  1

 جٌطكع١شٞ

 ذ١ٔاااااااس خحصاااااااس ئقّاااااااحء ٚض١ٙثاااااااس ػحِاااااااس ٌٍؿغاااااااُ ٚضّاااااااحس٠ٓ ذ - دل١مس15

 ذحٌّٙحسز .   

 جٌمغُ جٌشت١ظ 2

جٌؿحٔد 

 جٌطؼ١ٍّٟ

 دل١مس 41

 دل١مس 15

ِآ جألعافً ِاغ شاشـ جألدجء  قحتػ جٌصاذِؼٍِٛحش ػحِس ػٓ ِٙحسز  -

جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ٌٍّٙحسز ٚجٌطأو١ذ ػٍٝ جألخطحء جٌشحتؼس جٌطٟ ٠ّىٓ 

 أْ ٠مغ ذٙح جٌّطؼٍُ .

 . ػشض جٌشعَٛ ٚجٌصٛس جٌطٛظ١ك١س ٌٍّٙحسز -

 ل١حَ جٌّٕٛرؼ ذؼشض جٌّٙحسز ػذز ِشجش أِحَ جٌّطؼ١ٍّٓ .  -

ئػطااحء صااٛسز ضٛظاا١ك١س ػاآ و١ف١ااس ئػطااحء جٌّؼٍِٛااحش ٌالػراا١ٓ )  -

 جٌطغز٠س جٌشجؾؼس ( ػٓ غش٠ك جٌكحعٛخ .

جٌؿحٔد  

 جٌططر١مٟ

 أدجء جٌّطؼ١ٍّٓ ِشجقً جألدجء جٌفٕٟ ) جٌطى١ٕه ( ذذْٚ وشز . - دل١مس25

 حسز ِٓ جٌّشٟ ذذْٚ وشز .أدجء جٌّطؼ١ٍّٓ جٌّٙ -

( ذااذْٚ وااشز ٌٍطؼااشف أٚ جٌطؼااٛد ػٍااٝ 6أدجء جٌّٙااحسز ِاآ جٌّشوااض ) -

 . ٌكحتػ جٌصذجٌّىحْ جٌّكذد 

( ذؼذ ضّش٠ش جٌىشز ِآ لراً جٌّاذسخ ئٌاٝ 6أدجء جٌّٙحسز ِٓ جٌّشوض ) -

 جٌالػد جٌّطٛجؾذ فٟ جٌؿٙس جٌّمحذٍس ٌٍٍّؼد .

 . جالٔصشجفٚ ء ػحَ ٌٍؿغُ .ضٙذتس ٚجعطشخح - دلحتك 5 جٌمغُ جٌخطحِٟ 3

 


