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 أوالً : يشكهخ انجؾش :

ؽً  وثددؽ هٌددعٚي ٠عددع هت٘اّددعَ يع١ٍّاددٟ هٌدداعٍُ ٚهٌاعٍدد١ُ ـددٟ ٚلإددع هٌسعَددؽ  ِددؽه  ِّٙددع ندد 

هٌّامعِة ٚهٌٕع١ِدة لٍدٝ زدع قدٛهو ل ٚغٌده يكديا هؾظ٠دعظ ندىٜٛ هٌّفقكدع  وعـدة ِدٓ هٔطفدعٌ 

ِكاٜٛ ضؽ٠دٟ هٌّدعهؼـ ٚهٌدعِعدع  ٌعؼخدة َدعؿ هّىدُٕٙ ِدٓ هٛع١دؿ هٌعٕعيدؽ ه قعقد١ة 

 ( . 809ل و 8991( ل )ؼ١ّٕٗ ل 2002ٌٍّعؽـة ـٟ لٍُّٙ وّع ـٟ ظؼهقة )ليع هٌٍط١ؿ ل 

دؽؽهـ١ددة لٍددٝ هسم١ددك لددعظ ِددٓ ه ٘ددعهؾ هٌاؽي٠ٛددة هٌاددٟ هاّثددً ـددٟ ه١ّٕددة ٚهعّددً ِددعظ  هٌ 

هٌمعؼه  ٚهٌّٙعؼه  ٚلٍٝ  يؽهؾ  ١ّ٘دة هٌّفدع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة ٌدعٜ هٌّاعٍّد١ٓ ٚـٙدُ هًٌّدطٍسع  

ٚه١ّٕة هتهدع٘ع  ٚهٌم١ُ ٚه ّٔعِ هٌكٍٛو١ة هٌّؽؼدٛ  ـ١ٙدع ل ٚ ْ هعٍدُ هٌّفدع١ُ٘ ٚهواكدعيٙع ـدٟ 

فة ِٓ  ٘عهؾ هعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١ة ه قعق١ة ل ٌػه ـأْ هسم١دك ٘دػه هٌٙدعؾ هٌّؽهزً هٌعؼهق١ة هٌّطاٍ

٠اطٍدا ِؽهقددك هددعؼ٠ف ِٕعقددية هُددّٓ قدداِة هواكدع  هٌّفددع١ُ٘ ل ٌددػه ٚلٍددٝ هٌددؽؼُ ِددٓ هعو١ددع 

هتهدع٘دع  هٌاؽي٠ٛدة هٌسع٠ثدة لٍددٝ هٌّفدع١ُ٘ َٚدؽٚؼ  هعٍدُ هٌطٍيددة ٌٙدع ٚهواكدعيٙع  ت  ْ يعددٍ 

( ل)ليد١ف 2000هٌاؽي٠ٛدة وّدع ـدٟ ظؼهقدة )هٌسًد١ٕٟ ل هٌّعؼق١ٓ ت ٠عؼوْٛ ٘دػٖ هٌُدؽٚؼ  

 ( 800لو 2002ل

ٚـددٟ  ؼٍددا هتز١ددعْ ت ٠ىددْٛ ٌددعٜ هٌّددعؼـ  ٞ ِططددّ ِكدديك تّٔٛغخددٗ هٌاع١ٍّددٟ هٌددػٞ  

٠ايعٗ ـٟ هع١ٍّٗ هٌّفع١ُ٘ ِّع ٠دعً هسؽوعهٗ لهٛهق١ة ل ٌػٌه ـمع ٠ىْٛ هواكع  هٌطٍيدة ٌٍّفدع١ُ٘ 

ِدٙع ـٟ ي١ٕاُٙ هٌّعؽـ١ة هٌّفع١ّ١٘ة هٌاًٛؼ٠ة ) هٌمعلٛظ ل لهٛهق١ع  ِّع ٠سٛي ظْٚ هقا١ععيٙع ٚظ

 ( 241ل و 8998

(  ٌدٝ َدعؿ لٕع٠دة هٌّعؼقد١ٓ يادعؼ٠ف هٌّفدع١ُ٘ 2003وّع  نعؼ  ظؼهقة )ه١ٌعقدؽٞ 

هٌدؽؽهـ١ة ؼؼُ  ١ّ٘اٙع ل ه ِؽ هٌػٞ ٠فظٞ هٌٝ َعؿ هٌطا  ـٟ هواكعيُٙ ٌٍّفَٙٛ هٌدؽؽهـدٟ 

هؿه٠ددع ِكداّؽ ظهضددً هٌّفقكدع  هٌاع١ّ١ٍددة لعِدة ٔا١دددة  ل ِٚدٓ هٌّازدب يددعْ لدعهظ هٌطددا  ـدٟ

هتٔفدددعؼ هٌكددىعٟٔ ِددٓ خعٔددا ل ٚلٍددة لددعظ هٌّددعهؼـ هٌاددٟ هكدداٛليُٙ ِددٓ خعٔددا  ضددؽ  غ ٠ٍدددأ 

هٌّعؼـ ل  ٌٝ هقاعّعي هٌامؽ٠ؽ هٌدّعٟ ٌٍكٍٛن هٌّؽؼٛ  ـ١ٗ ل ِّع ٠فظٞ  ٌٝ َدعؿ ِكداٜٛ 

 اٟ ه١ّؿ يعُُٙ لٓ هٌيعٍ ه ضؽ .هٌطا  ل ٔا١دة إلؼفعي هٌفؽٚق هٌفؽظ٠ة ل ٚلعؼههُٙ هٌ

 ( 871لو 2002) قعٌُ ل                                               

ٚلددع تز ددب هٌيعزثددة ِددٓ ٚخددٛظ َددعؿ ـددٟ يددؽهِح  لددعهظ ِعؼقددٟ هٌدؽؽهـ١ددة َٚددعؿ  

هٌطؽهقك ٚه قع١ٌا هٌاعؼ٠ك١ة هٌّكاعٍّة ـٟ هعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١ة  َعـة هٌٝ غٌه ٚخدٛظ هٔطفدعٌ 

هسًدد١ً هٌطعٌيددع  ِددٓ ضدداي هتِددات لٍددٝ ظؼخددع  هسًدد١ٍٙٓ ـددٟ يعددٍ هٌّددعهؼـ يّكدداٜٛ 

 هٌثع٠ٛٔة ِٚٓ ضاي هتقافكعؼ ِٓ هٌّعؼق١ٓ ٚهتِات لٍٝ ٚهلع زعي هعؼ٠ف ِعظ  هٌدؽؽهـ١ة . 

 ٌػه هؼهأ  هٌيعزثة يأْ ٠ّىٓ  ْ هًعغ ِهىٍة هٌيسث ـٟ هإلخعية لٓ هٌكفهي ه٢هٟ :  

كع  هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة ٚهقدايمعقٙع ٌدعٜ ِعٌيدع  هًٌدؿ هٌثدعٟٔ ً٘ ٌألّٔٛغج ـؽه٠ؽ  ثؽ ـٟ هوا -

 هٌّاٛقّ .

 ثع١ٔع  :  ١ّ٘ة هٌيسث : 

 ْ هٌاؽي١دددة هٌّععيدددؽ  ت هعدددع ِددددؽظ ل١ٍّدددة هؿ٠ٚدددع هٌطعٌدددا يّمدددعهؼ ثعيدددب ِٚسدددعظ ِدددٓ  

هٌّعٍِٛع  يً هّى١ٕٗ ِٓ هٌداعٍُ يٕفكدٗ ٚه١ّٕدة لعؼهدٗ لٍدٝ و١ف١دة هٛع١دؿ هٌّعؽـدة ـدٟ ز١عهدٗ ل 

ٌاؽي١ددة ـددٟ هٌّمددعَ ه ٚي ـددٟ  ٞ ِددعظ  ِددٓ هٌّددٛهظ هٌعؼهقدد١ة وّددعظ  هٌاددعؼ٠ص ٚهٌدؽؽهـ١ددة ٚهعاّددع ه

ٚهٌف١ؿ٠ددعو ٚهٌؽ٠عَدد١ع  ٚؼ١ؽ٘ددع لٍددٝ هعٍددُ ٚهَٛدد١ر ٚهٕ دد١ُ هٌّفددع١ُ٘ هٌؽق١كددة ٌٙددػٖ هٌّددعظ  ل 



ٚهٌعٍُ هٌػٞ ٠طاى يٕمع ٚهَٛد١ر ٚهؽه١دا هٌّفدع١ُ٘ هٌّاُدّٕة ـدٟ هٌاؽي١دة ٠عدؽؾ يأقدُ ـٍكدفة 

 ( 1لو 2008ٟ ل هٌاؽي١ة.) هٌم١ك

 ِع هٌّٕٙح ـٙٛ ٘عَ ـٟ هٌع١ٍّة هٌاع١ّ١ٍة ل ـٙٛ ـٟ ه قعـ هٌػٞ ٠ؽهىدؿ ل١ٍدٗ يٕدعو هٌاؽي١دة  

 (  80ل و 8990ٚهٌاع١ٍُ ٚ٘ٛ هٌطؽ٠ك هٌٛهَر ٌٍع١ٍّة هٌاؽي٠ٛة هٌٙعظـة. )هٌسعؼثٟ ل 

وددػٌه  لطددب هٌاؽي١ددة  ١ّ٘ددة وي١ددؽ  ٌطؽهقددك هٌاددعؼ٠ف ل ٚٔ ددؽ  ه١ٌٙددع لٍددٝ  ٔٙددع زدددؽ  

٠ٚددة ـددٟ هٌع١ٍّددة هٌاع١ّ١ٍددة ل ٌّددع ٌٙددع ِددٓ ظٚؼ ـددٟ هسم١ددك  ٘ددعهـٙع ٚهؽخّددة  ٘ددعهؾ هٌّددٕٙح هٌؿه

هٌّعؼقٟ هٌٝ هٌّفع١ُ٘ ٚهتهدع٘ع  ٚه١ٌّٛي هٌاٟ هاطٍع هٌّعؼقدة هٌدٝ هسم١مٙدع ٚـدٟ هسع٠دع ٔدٛت 

 (  92ل و 8911) ه ١ِٓ ٚآضؽْٚ ل     هٌاعٍُ ٚظؼخة هًٌعٛية ٚهٌكٌٙٛة هٌاٟ ٠اُ ـ١ٙع . 

 ١ّ٘دة ِؽهقددك هٌادعؼ٠ف ٚٚع١فاٙدع هٌادٟ هاؽوددؿ ـدٟ و١ف١دة لدؽٌ  ٚ هٛع١ددؿ ـُدا  لدٓ  

ِساٜٛ هٌّعظ  يهىً ٠ّىٓ هٌطعٌا ِٓ هٌٛيٛي هٌٝ هٌؽدؽٌ هٌدػٞ هؽِدٟ  ١ٌدٗ ِدعظ  ِدٓ هٌّدٛهظ 

هٌعؼهق١ة . ٚلع لمدع  هٌعع٠دع ِدٓ هٌّدفهّؽه  هٌادٟ  ودع  هطد٠ٛؽ ِؽهقدك هدعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١دة  غ 

لٍٝ ل١ٍّة هط٠ٛؽ نٍّب  يععظ  8917ع ـٟ ه ؼظْ لعَ ؼوؿ ِفهّؽ هٌاط٠ٛؽ هٌاؽيٛٞ هٌػٞ لم

 هٌع١ٍّة هٌاؽي٠ٛة ٚوعْ ٌّيسث هٌدؽؽهـ١ة ١ًٔا ـٟ غٌه . 

 ( 812ل و 8993) هٌمعلٛظ ل 

ٚ ٠ُدددع  هٌّدددفهّؽ هٌمطدددؽٞ ه ٚي ٌٍعٍدددَٛ هٌاؽي٠ٛدددة هٌّٕعمدددع ـدددٟ و١ٍدددة هٌاؽي١دددة هٌدعِعدددة  

 هٌّكإًؽ٠ة لعَ 

                   2008    . 

 (20-8لو 2008هٌاع١ٍُ هٌععٌٟ ل  )ٚؾهؼ  

ٚهٌدؽؽهـ١ة غه  هأث١ؽ ٚهَر ٚوي١ؽ ـٟ هٌّٛهظ هٌعؼهق١ة ل ٚغٌه ٌعٚؼ٘ع هٌفعدعي ـدٟ ه١ّٕدة  

لعؼه  هٌطا  هٌعم١ٍة ل وعٌاس١ًٍ ٚهٌّمعؼٔة ٚهٌم١عـ ٚهٌامع٠ؽ ـُا  لٓ هٌسىدُ ٚهتقدإاعج ـمدع 

ه  ٔٙدع هٙداُ ـدٟ  يدؽهؾ هٌٕدٛهزٟ  ييسب هٌدؽؽهـ١ة ـٟ لًؽٔع هٌّاطٛؼ ٘ػه لٍّع  ِّٙع  ل ٚغٌد

 هتلاًعظ٠ة ِٚؽهقك هقاثّعؼ٘ع .

 (84ل و 2009) لّؽهْ ل                                                    

٠ٚعددع هددعؼ٠ف هٌّفددع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ددة ٘ددعـع  ِددٓ  ٘ددعهؾ هددعؼ٠ف ِددعظ  هٌدؽؽهـ١ددة ـددٟ هٌٛلددب  

فوددع وث١ددؽه  لٍددٝ هٌّعٍِٛددع  ٚهٌسمددعقك هٌسعَددؽ يعددع ِددع وددعْ هددعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١ددة ـددٟ هٌكددعيك ل ٠

ٚهٌّفددع١ُ٘ هٌاددٟ ٠ًددعا لٍددٝ هٌّاعٍّدد١ٓ هعٍّٙددع ٌىثؽهٙددع ٚ٘ددٟ لؽَددة ٌٍٕكدد١عْ ل ٚ ْ هٌّفددع١ُ٘ 

يطي١عاٙع هكعلع ـٟ  ٔامعي  ثؽ هٌاعٍُ ل ـعٕعِع ٠داعٍُ هٌفدؽظ ِدّٛلدة ِدٓ هٌّفدع١ُ٘ ٚهٌّيدعظ  ـأٔدٗ 

 ُ ٠ؽظ ـٟ هٌكعيك . ٠كاط١ع  ْ ٠سً ِهىا  هساٛٞ لٍٝ ًِطٍسع  ل  ٚ ِساٜٛ ٌ

 ( 124ل و 2004) ضُؽ ل 

 ْ هتقايمعو ٘ٛ هٌطعي١ة ه وثؽ  ١ّ٘ة ٚل١ِّٛة ٌٍدٙعؾ هٌٕفكٟ ٌعٜ هٌطٍية هٌادٟ هّىدُٕٙ  

ِددٓ هٍمددٟ هٌّث١ددؽه  هٌطعؼخ١ددة ٚهٌسًددٛي لٍددٝ هٌّعٍِٛددع  ٚهدعددً ٌٙددُ هٌمددعؼ  لٍددٝ ِععٌداٙددع 

ّميً وّع ظلب هٌسعخدة  ١ٌٙدع ٠ّٚىدٓ ٚهؽ١ِؿ٘ع ٚ ظضعٌٙع ٚهتزافعع يٙع ٚهقاعّعٌٙع ـٟ قٍٛوٗ هٌ

هٌمددٛي يددأْ هٌاعم١ددع هٌاددعؼ٠دٟ ٌٍكددٍٛن ٚهتؼهمددعو هٌددعهقُ يددٗ ٠اسمددك يفُددً هددؽهوُ هٌطيددؽ  هٌفؽظ٠ددة 

ٚهتزافعع يٙع لٍّع  يأْ ظٚؼ هتقايمعو ت ٠ماًؽ لٍٝ هكد١ً ٚزفدب ِدع ودعْ ـدٟ هٌّعَدٟ ـمدّ 

 هٌسعَؽ. ٚ ّٔع ٠ادٍٝ ظٚؼ٘ع ـٟ وً ـعً ز١ٛٞ ٔٛظ هٌم١عَ يٗ ـٟ هٌٛلب

 (108لو2007) يٛ نع١ؽ  ٚآضؽْٚل

ـإْ هقاطعهَ هٌّفع١ُ٘ ـٟ هٌاعؼ٠ف  ظٜ  ٌدٝ عٙدٛؼ لدع  ّٔدعغج هع١ّ١ٍدة لعقّدة لٍدٝ  قدف  

ٚهـاؽهَع   خؽهق١ة ِع١ٕة  ٌٚب ه٘اّعِع  يعٌّفدع١ُ٘ ٚو١ف١دة هدعؼ٠ف ٘دػٖ هٌّفدع١ُ٘ ل ٚلدع هقدإيّ 

  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ .يعٍ ٘ػٖ هٌّٕعغج ِٓ هٌاًع١ُِ هٌاع١ّ١ٍة هٌاع١ٍّة ِٕٚٙع 

 ْ هعٍددُ هٌّفٙددَٛ ٠ىددْٛ ٔا١ددة هٌافعلددً هٌّعمددع يدد١ٓ هٌع١ٍّددع   (Frayer) غ هدؽٜ ـؽه٠ددؽ 

هٌّعؽـ١ددة ه ١ٌٚددة ل ٌددػٌه لٕددع هددعؼ٠ف  ٞ ِفٙددَٛ ٠دددا ِؽهلددع  ِكدداٜٛ هٌّاعٍّدد١ٓ ٚضيددؽههُٙ 

ُ هٌكدعيمة هٌادٟ هسدعظ ِدعٜ  ٌّدعَ هٌّاعٍّدد١ٓ يعٌّعؽـدة ه قعقد١ة  هٌّاًدٍة يدعٌّفَٙٛ . ٚزد١ٓ ٠دداعٍ



هٌّاعٍُ هٌّفَٙٛ ٠ٚىاكيٗ ٠دا  ْ ٠كعلعٖ  ٚ ٠معَ ٌٗ هعؽ٠ؿ هٌّفَٙٛ ثُ هؿ٠ٚعٖ يع ِثٍة هٌّٕا١ّدة 

 (Frayer , 1970 , P:14)       ٚه ِثٍة ؼ١ؽ هٌّٕا١ّة ٌٍّفَٙٛ .

 ِٚٓ ضاي ِع همعَ هادٍٝ  ١ّ٘ة هٌيسث هٌسعٌٟ يّع ٠أهٟ : 

 ١ٗ . ١ّ٘ة ِعظ  هٌدؽؽهـ١ة ـٟ ـُٙ هٌّس١ّ هٌػٞ ٔع١م ـ-8

هت٘اّدعَ هٌّاؿه٠ددع يع١ٍّددة هعٍدد١ُ هٌّفدع١ُ٘ ٚهعٍّٙددع ل ٚ ٔٙددع ٚزددع  يٕدعو هٌّددعظ  هٌاع١ّ١ٍددة ٚهٌٍيٕددة -2

ه قعق١ة ـٟ هٌكٍُ هٌاع١ٍّٟ ٚه قعـ ٌٍداعٍُ ه وثدؽ همدعِع  ـّادٝ لؽـٕدع هٌطدا  هقداعٍّٛ٘ع ـدٟ 

 ز١عهُٙ هٌعؼهق١ة ٚه١ِٛ١ٌة

ؽه٘مددة ٚ ْ هٌطعٌيددع  ٠عددع١ٔٓ ِددٓ َددعؿ  ١ّ٘ددة هٌّؽزٍددة هٌّاٛقددطة وٛٔٙددع همعيددً ِؽزٍددة هٌّ-1

هتقامؽهو ٚهٌاهاب ٚهًٌٍّ ٔا١دة هٌاؽ١ؽه  هٌاٟ هسًً ٌع٠ٙٓ ٚٔهًّ هٌٕعز١ة هٌدك١ّة ٚهٌعم١ٍدة 

 ٚهتٔفعع١ٌة . 

  ١ّ٘ة هٌّٕعغج هٌاٟ هع١ٓ هٌطعٌيع  لٍٝ هقا١عع  هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة ٚهقايمعقٙع ِع   ِٛي . -2

ؽهـ١ة هعع ِٓ هٌع١ٍّع  هٌّعؽـ١ة هٌّّٙة تقاؽخعت هٌّعٍِٛع   ْ ل١ٍّة هقايمعو هٌّفع١ُ٘ هٌدؽ-3

 لٕع هٌُؽٚؼ  ٚـٟ زعٌة هٌسعخة  ١ٌٙع . 

 

 ثعٌثع  : ٘عؾ هٌيسث ٚـؽ١َعهٗ : 

 ٠ٙعؾ هٌيسث هٌسعٌٟ هٌاعؽؾ لٍٝ :  

"  ثددؽ  ّٔددٛغج ـؽه٠ددؽ ـددٟ هواكددع  هٌّفددع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ددة ٚهقددايمعقٙع ٌددعٜ ِعٌيددع  هًٌددؿ هٌثددعٟٔ 

 هسم١ك ٘عؾ هٌيسث هنامب هٌيعزثة هٌفؽ١َع  ه٢ه١ة : ِاٛقّ " . ٌٚؽؽٌ

( ي١ٓ ِاٛقّ ظؼخع  ِعٌيدع  هٌّدّٛلدة 0.03ت هٛخع ـؽٚق ظتٌة  زًعق١ة لٕع ِكاٜٛ )-8

هٌادؽ٠ي١ة هٌاٟ هعؼـ ِعظ  هٌدؽؽهـ١ة يعقاعّعي  ّٔٛغج )ـؽه٠ؽ( ٚي١ٓ ِاٛقدّ ظؼخدع  ِعٌيدع  

عي هٌطؽ٠مدة هٌام١ٍع٠دة ـدٟ هضايدعؼ هواكدع  هٌّدّٛلة هٌُعيطة هٌاٟ هدعؼـ هٌّدعظ  ٔفكدٙع يعقداعّ

 هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة . 

( يدد١ٓ ِاٛقددّ ظؼخددع  ِعٌيددع  0.03ت هٛخددع ـددؽٚق غٞ ظتٌددة  زًددعق١ة لٕددع ِكدداٜٛ ) -2

هٌّدّٛلددة هٌادؽ٠ي١ددة هٌاددٟ هددعؼـ ِددعظ  هٌدؽؽهـ١ددة يعقدداعّعي  ّٔددٛغج )ـؽه٠ددؽ( ٚيدد١ٓ ِاٛقددّ 

ّعظ  ٔفكٙع يعقداعّعي هٌطؽ٠مدة هٌام١ٍع٠دة ـدٟ ظؼخع  هٌطعٌيع  هٌّدّٛلة هٌُعيطة هٌاٟ هعؼـ هٌ

 هضايعؼ هقايمعو هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة .  

 زعٚظ هٌيسث : 

 ٠ماًؽ هٌيسث هٌسعٌٟ لٍٝ :  

 هٌّعهؼـ هٌّاٛقطة هًٌيعز١ة هٌاعيعة ٌاؽي١ة يؽعهظ / هٌؽيعـة هٌثعٌثة . -8

 ِعٌيع  هًٌؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ . -2

ظ  ـدٟ هٌفًد١ٍٓ ه ٚي ٚهٌثدعٟٔ ِدٓ وادع  خؽؽهـ١دة هٌدِٛٓ هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة هٌؽق١كدة هٌدٛهؼ-1

 .  2088هٌعؽيٟ هٌّمؽؼ هعؼ٠كٗ ـٟ هًٌؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ ِٓ ليً ٚؾهؼ  هٌاؽي١ة هٌعؽهل١ة 

 .  2081-2082هٌفًً ه ٚي ٌٍععَ هٌعؼهقٟ -2

 

 هسع٠ع هًٌّطٍسع  : 

 : لؽـٗ وً ِٓ : (Model)ه ّٔٛغج -8

 ( ثأَه :3002)انؾُهخ ،  -

يعؼ  لٓ ضطٛه  ِّٙة ِاعهضٍة ِٚاؽهيطة ِٚاهعيىة ِٚافعلٍة ِع يعُٙع هدفظٞ هٌدٝ " ل 

هط٠ٛؽ ِٛهظ هع١ّ١ٍة ٌاسم١دك  ٘دعهؾ ِسدعظ  ِٚٛخٙدة  ٌدٝ ٔدٛت ِعد١ٓ ِدٓ هٌّاعٍّد١ٓ ـدٟ َدٛو 

 ِفع١ُ٘ ِٚيعظ  ٔ ؽ٠ة " .

 ( 808لو 2001)هٌس١ٍة ل                                                     

 ( ثأَه :3002بدو ،أثى ع -



" ِدّٛلددة  خددؽهوه  هٌاددٟ ٠ّعؼقددٙع هٌّعٍددُ ـددٟ هٌَٛددع هٌاع١ٍّددٟ ٚهٌاددٟ هاُددّٓ هٌّددعظ   

ٚ قددع١ٌا همددع٠ّٙع ِٚععٌداٙددع " .                                                            )  يددٛ خددعظٚ ل 

 (187ل و 2007

 هٌاعؽ٠ؿ هإلخؽهقٟ : 

ّإعقدددمة هٌادددٟ هايعٙدددع هٌيعزثدددة  ثٕدددعو هعؼ٠كدددٙع هٌّفدددع١ُ٘ ِدّٛلدددة هٌططدددٛه  هٌاع١ّ١ٍدددة هٌ 

هٌدؽؽهـ١ة ٌطعٌيع  هٌّدّٛلة هٌادؽ٠ي١ة ٚهٌاٟ هُّٕب هٕ ١ُ هٌّعظ  هٌاع١ّ١ٍدة ٚ قدع١ٌا همدع٠ّٙع 

 ل ٚهٌٛقعقً هٌّٕعقية ٌٙع يٙعؾ هواكعيُٙ ٌاٍه هٌّفع١ُ٘ ٚـمع   ّٔٛغج ـؽه٠ؽ هٌاعؼ٠كٟ . 

 (Frayer Model) ّٔٛغج ـؽه٠ؽ -2

 ـٗ وً ِٓ :لؽ 

-( 1970 Frayer )  : ثأَه 

" هعٍددُ هٌّفٙددَٛ ٠ىددْٛ ٔا١دددة هٌافعلددً هٌّعمددع يدد١ٓ هٌع١ٍّددع  هٌّعؽـ١ددة ه ١ٌٚددة ٌٚددػٌه لٕددع  

      هددددددددعؼ٠ف  ٞ ِفٙددددددددَٛ ٠ٕيؽددددددددٟ ِؽهلددددددددع  ِكدددددددداٜٛ هٌطٍيددددددددة ٚضيددددددددؽههُٙ هٌكددددددددعيمة " .                  

(Frayer , 1970 ,p: 310) 

 ( ثأَه : 3002)أثى رَبظ ، -

ِدّٛلددة هٌَّٛددٛلع   ٚ هٌؽِددٛؾ  ٚ هٌعٕعيددؽ  ٚ هٌسددٛهظع هٌاددٟ هدّددع ـ١ّددع ي١ٕٙددع  " 

ِهدداؽوة " .                                                           )  يددٛ ؼ٠ددعل ل  ضًددعقى ١ِّددؿ  

 ( 18ل و 2007

 انزؼرَف اإلعرائٍ : -

ة لٍدٝ هس١ٍدً هٌّفٙدَٛ ٘ٛ ه ّٔٛغج هٌػٞ ٠آُّ ِدّٛلدة ِدٓ هٌططدٛه  هٌّسدعظ  هٌمعقّد 

ٚهعٍددُ هٌّفٙددَٛ ٚل١ٍّددة هواكددع  هٌّفٙددَٛ هٌاددٟ هّددعؼـ ـددٟ هٌّٛلددؿ هٌاع١ٍّددٟ ـددٟ  ثٕددعو هددعؼ٠ف 

 ِعٌيع  هٌّدّٛلة هٌادؽ٠ي١ة تواكعيٙٓ هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة . 

   (Acquisition )هتواكع  :-1

 لؽـٗ وً ِٓ:  

 ( : ثأَه :9191)لطبيٍ ، -

لٍددٝ هتٔايددعٖ ٚهإلظؼهن ٚهاٛلددؿ لٍددٝ ُٔددح هٌفددؽظ " ل١ٍّددة نددعٛؼ٠ة ِمًددٛظ  هعاّددع  

)لطدددددددددددددعِٟ      هـعٗ ٌٍسًٛي لٍٝ هٌطيؽ  " . ٚهقاععهظههٗ ٚظٚ

 (4لو 8919ل

 ( : ثأَه : 9111)دروزح ، -

" ٟ٘ هٌع١ٍّة هٌاٟ ٠ىاكا ـ١ٙع هٌّاعٍُ هٌّفَٙٛ ِٓ ضاي لعؼهٗ لٍٝ هعؽ٠فدٗ ٚهطي١مدٗ ـدٟ  

" .                                          ) ظؼٚؾ  ل ِٛهلددؿ هع١ّ١ٍددة خع٠ددع  ل ٚ لطددعو  ِثٍددة ل١ٍددٗ 

 ( 82ل و 8993

 انزؼرَف اإلعرائٍ نالكزطبة:-

لعؼ  ِعٌيع  ل١ٕة هٌيسث لٍٝ هعؽ٠ؿ هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة ٚه١١ّؿ٘ع ٚهطي١مٙع هٌاٟ هدعؼـ  

  هٌدػٞ ـٟ  ثٕعو ِع  هٌادؽية ِمعقع  يعٌعؼخع  هٌاٟ هسًً ل١ٍٙدع هٌطعٌيدع  ـدٟ هضايدعؼ هتواكدع

 ٠اُ هطي١مٗ لٕع هٔاٙعو هٌادؽية . 

 :  (Concept)هٌّفَٙٛ -2

 لؽـٗ وً ِٓ :  

 ( : ثأَه : 3002) انسَذ ، -

" ٘ٛ ي١ؽة ِٓ ي١ػ هٌّعؼقة هٌّعؽـ١ة ٠ّثً ٘عـع  ِعظ٠دع  ٚ٘دػه هٌٙدعؾ ٠ّىدٓ  ْ ٠ٛيدؿ  

)هٌؿٔدع ل         يٛهقطة هٌطعٌا ِٓ ضاي  ظؼهوٗ  ٚ ِعؽـة ضًعقًدٗ " .                          

 (14ل و 2002

 

 ( ثأَه : 3001) يرػٍ وانؾُهخ ، -



" وٍّددة  ٚ وٍّددع  هطٍددك لٍددٝ ه ندد١عو ت زًددؽ ٌٙددع هدّعٙددع قددّع  ١ِّددؿ  ")ِؽلددٟ  

 (288ل2009ٚهٌس١ٍةل

 انزؼرَف اإلعرائٍ : -

ِدّٛلة هٌَّٛٛلع   ٚ هٌؽِٛؾ  ٚ هٌعٕعيؽ ـٟ هٌف١ًٍٓ ه ٚي ٚهٌثعٟٔ ِدٓ وادع  هٌدؽؽهـ١دة 

ؽؼ ٌطعٌيع  هًٌؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ هٌاٟ هدّع ـ١ّع ي١ٕٙع ضًعقى ِهاؽوة . يس١ث ٠عطدٟ هٌّم

 وً خؿو ِٕٙع هتقُ ٔفكٗ . 

 :  (Geography)هٌدؽؽهـ١ة -3

 لؽـٙع وً ِٓ : 

-( Bailly , 1991)   : ثأَهب 

 )"ٟ٘ هٌّعؽـة ٚهٌطؽهقك هٌادٟ هكددً يٙدع هٌّداّعدع  ٚهٌٕدعـ يعًٌدٛؼ ضيؽههٙدع لدٓ هٌي١ دة . 

Bailly , 1991 , p: 21)  

 

 ( ثأَهب : 3001)كبرىد ، -

" هٌعٍُ هٌػٞ ٠عؼـ هٌ ٛه٘ؽ هٌطي١ع١ة ٚهٌيهدؽ٠ة ٚهٌي١ٌٛٛخ١دة ٚهإلٔكدع١ٔة هٌّٛخدٛظ  لٍدٝ قدطر 

 ه ؼٌ " . 

 ( 849ل و 2009) وعهٛ  ل 

 انزؼرَف اإلعرائٍ : -

ؽؽهـ١ددة ٘ددٟ ِدّٛلددة ِددٓ هٌّفددع١ُ٘ هٌاددٟ هُددّٕٙع هٌفًدد١ٍٓ ه ٚي ٚهٌثددعٟٔ ِددٓ واددع  هٌد 

هٌػٞ  لعهٗ ٚؾهؼ  هٌاؽي١ة  2082/2081ًٌٍؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ هٌّمؽؼ هعؼ٠كٗ ٌٍععَ هٌعؼهقٟ 

 ـٟ خّٙٛؼ٠ة هٌعؽهق ٌاعؼ٠ف هٌطٍية ـٟ ٘ػٖ هٌّؽزٍة .

 : (Retention)هتقايمعو -4

 لؽـٗ وً ِٓ :  

 ( ثأَه :3002)إثراهُى ، -

هٌاعٍُ ٚهٌاػوؽ ٚ همعْ هٌّٙعؼه  "  " ه ثؽ هٌّايمٟ لٓ هٌطيؽ  هٌّع١َة  ٚ هٌّىْٛ ه قعـ 

 . 

 (810ل و 2001)  يؽه١ُ٘ ل 

 ( ثأَه : 3002)انغرَجبوٌ ، -

) هٌؽؽ٠يددعٚٞ ل   علٙع يعددع ِددع  ؾ١ِٕددة ِسددعظ  "     " و١ّددة هٌّعٍِٛددع  هٌاددٟ ٠دداُ هقدداؽخ 

 (20ل و 2007

 انزؼرَف اإلعرائٍ : -

يددددٟ يعددددع ظؼهقدددداٙٓ و١ّددددة هٌّعٍِٛددددع  هٌاددددٟ قدددد١اػوؽٔٙع ِعٌيددددع  هًٌددددؿ هٌؽهيددددع ه ظ 

ٌٍَّٛٛلع  هٌدؽؽهـ١ة هٌاٟ ٠كاعي ل١ٍٙع ِٓ ضاي هتضايدعؼ هٌدػٞ  لعهدٗ هٌيعزثدة ٌم١دعـ ِدعٜ 

 هواكع  هٌطعٌيع  ٌٍّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة ٚغٌه يعع ِؽٚؼ ثاع  قعي١ع لٍٝ هطي١مٗ  ٚي ِؽ  . 

 : (the Intermediate Stage)هٌّؽزٍة هٌّاٛقطة -7

ة هتياعهق١ددة ل ٚهكدديك هٌّؽزٍددة هإللعهظ٠ددة ِٚددعهٙع ثدداع " ٘ددٟ هٌّؽزٍددة هٌاددٟ هٍددٟ هٌّؽزٍدد 

( قٕة ل ٟٚ٘ ِىٍّة ٌّع ٠عؼقٗ هٌطعٌا ـٟ هٌّؽزٍدة 82-82قٕٛه  ٚههًّ قٕٛه  هٌعّؽ ي١ٓ )

        اعهق١دددددددة .              هتياعهق١دددددددة ل ٚهدددددددؿٚظٖ يّعٍِٛدددددددع   ٚقدددددددع ِّدددددددع ظؼقدددددددٗ ـدددددددٟ هٌّؽزٍدددددددة هتي

 ( 7ل و 8994)خّٙٛؼ٠ة هٌعؽهق ل 

 نضبٍَانفصم ا

 خهفُخ َظرَخ ودراضبد ضبثمخ

 أوالً : خهفُخ َظرَخ 

 ّٔعغج هٌاعؼ٠ف -



ٔ ؽه   ١ّ٘ة ل١ٍّة هٌاعؼ٠ف ٚظٚؼ٘ع هٌفعلً ـٟ هسم١ك ه ٘عهؾ ٚهٌؽع٠ع  هٌٕٙعق١ة ٌٍٕ دعَ  

هٌاؽيٛٞ ـمع لعَ لعظ ِٓ هٌيعزث١ٓ يَٛع ّٔدعغج هع١ّ١ٍدة هعاّدع لٍدٝ ّٔدعغج هٌاعٍد١ُ ه ضدؽٜ ل  ْ 

هٚ هٌاعؼ٠ف ٘ٛ ضطة ِسىّة ِٚعع  يعٕع٠ة ٌا١ًُّ ِٕٙح ِع١ٓ ٚهعؼ٠كٗ ـدٟ ؼؽـدة  ّٔٛغج هٌاع١ٍُ 

هًٌؿ هٚ ـٟ ه َٚعت هٌاع١ّ١ٍة ه ضؽٜ ـٙدٛ ٠عٕدٟ يعضا١دعؼ ه قدع١ٌا ٚهتقداؽهه١د١ع  هٌّٕعقدية 

ٌَٛع ِٕٙعج  ٚ هضا١عؼ هٌّساٜٛ هٌّٕعقا ٚ قع١ٌا هٌاعؼ٠ف ِٚؽق هٌاعؼ٠ف هٌّٕعقدية ٚهقداطعهَ 

 هٌّاٛهـمة ِع هٌّساٜٛ وػٌه هضا١عؼ  قع١ٌا هٌام٠ُٛ هٌّٕعقية   ه ٔهطة ٚهٌٛقعقً

 ( 888ل و 2007) هٌؿلٍٛي ل                                                 

 ه ١ّ٘ة هٌاؽي٠ٛة ٌّٕعغج هٌاعؼ٠ف :

هاكُ يطعيع هٛخ١ٟٙ ِٓ ضاي ِدّٛلة ِدٓ هٌمٛهلدع لٍدٝ ٔسدٛ ِكديك هّىدٓ ِدٓ  ٔددعؾ  -8

 عي هٌّعٍِٛع  ٚهٌّٙعؼه  . هس١ًٍٟ  ـًُ ـٟ ِد

 ظه  هعٍددُ هعاّددع لٍددٝ ه قددف هٌٕ ؽ٠ددة هٌّهددامة ِددٓ ٔ ؽ٠ددع  هٌدداعٍُ  غ  ٔٙددع هعددع هٌدعٔددا  -2

 هٌاطي١مٟ ٌٕ ؽ٠ع  هٌاعٍُ . 

هٛـؽ هٌسع ه ظٔٝ ِٓ ه١ٌم١ٓ ـٟ وْٛ هٌّفَٙٛ لع هُ هواكدعيٗ ِدٓ ضداي ل١ٍّدع  هٌاعؽ٠دؿ  -1

 ٚهٌا١ًٕؿ ٚهٌاع١ُّ هٌاٟ ٠مَٛ يٙع هٌّاعٍُ . 

لع هٌّٕعغج لٍٝ هدٛـ١ؽ هٌٛلدب ٚهٌدٙدع ـدٟ قدعة هٌدػهوؽ  ٚهقداعّعي هًٌّدعظؼ ٚيدػٌه هكع -2

هكُٙ ـٟ هواكع  هٌّفَٙٛ يدٙع  لً .                                                ) ظ١ِدعِٟ ل 

 (82ل و 8998

 يؼبَُر األًَىرط انزذرَطٍ انغُذ : 

ٌادٟ ٠ّىدٓ هسم١مٙدع يعلدة ٚقدٌٙٛة ظهضدً هاععظ  ١ّ٘ة ه ّٔٛغج يم١ّة ه ٘دعهؾ هاألهًُخ :  -8

 هًٌؿ . 

٠اًددؿ ه ّٔددٛغج هٌاعؼ٠كددٟ يعٌعلددة ٚهٌَٛددٛذ  غه ِددع هددٛهـؽ  ـ١ددٗ  انذلةةخ وانىحةةىػ : -2

ضًددعقى هٌطٍددٛ ِددٓ هٌؽّددٌٛ ل ٚهٌاددؽهيّ ٚهتهكددعق ـددٟ لٕعيددؽ٘ع ل ظلددة هٌفؽَدد١ع  

 َٚٚع هٌّفع١ُ٘ . 

ه ّٔدٛغج هتلاًدعظٞ ٠ؽٜ يؽٚٔؽ هْ  ّٔدٛغج هٌادعؼ٠ف هٌد١دع ٘دٛ  االلزصبد وانجطبطخ : -1

 هٌػٞ ٠اطٍا زعه   ظٔٝ ِٓ هٌّفع١ُ٘ هٌّفكؽ  إلخؽهوههٗ ِٚععؼـٗ هٌا١َٛس١ة . 

٠اًددؿ ه ّٔددٛغج هٌاعؼ٠كددٟ يعٌهددّٛي ل  ٚ هإلزعِددة هغه َددُ ِدّٛلددة ِددٓ  انشةةًىل : -2

) لطدعِٟ ٚآضدؽْٚ ل      هؽهيط١دة .                     هٌعٕعيؽ ـٟ لالة ٠ّىدٓ  ْ هىدْٛ 

 (284-283ل و 2008

 ًَبرط انًفبهُى واكزطبثهب : 

 هاععظ ّٔعغج هعٍُ هٌّفع١ُ٘ ٚهواكعيٙع ِثً :  

)  ّٔٛغج خع١ٔٗ ل  ّٔٛغج يؽٚٔؽ ل  ّٔٛغج وٍٛؾِع٠ؽ ل  ّٔٛغج وعؼ٠ٓ ٚ ض١ؽه   ّٔٛغج ـؽه٠ؽ هٌدػٞ 

 قٛؾ ٔاطؽق ٌٗ ٚوّع ٠ٍٟ : 

  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ : 

٘ددٟ  زددعٜ لٍّددعو هٌددٕفف ٚ ِددٓ هٌّٕددعغج هٌاددٟ عٙددؽ   ّٔددٛغج ) ظٚؼثددٟ  ٌددؿ ـؽه٠ددؽ(  

هٌّعؽـ١ٓ ـٟ هٌٛت٠ع  هٌّاسع  ل هٌاٟ زًٍب لٍدٝ ندٙعظ  يىدعٌٛؼ٠ٛـ ـدٟ هٌى١ّ١دعو ل ِدٓ خعِعدة 

ل  8942ل ٚزًٍب لٍٝ نٙعظ  ِعخكا١ؽ ه ؼنعظ ِٓ هٌدعِعة ٔفكٙع لعَ  ١ِ8940ث١فعْ ـٟ لعَ 

عِعددة ( ِددٓ خ8949-8944ٚزًددٍب لٍددٝ نددٙعظ  هٌددعواٛؼهٖ ـددٟ لٍددُ هٌددٕفف هٌاؽيددٛٞ ـددٟ لددعَ )

 ٠ٚكىٛٔكٓ ِعظ٠كْٛ ل ٚيعع٘ع لٍّب ٌكٕٛه  لع  ـٟ ٘ػٖ هٌدعِعة . 

ِٚٓ  يعهلع  لعٌّة هٌٕفف ه ِؽ٠ىٟ ) ظٚؼثٟ ـؽه٠ؽ ( ٘ٛ ه١ًّّٙع  ّٔٛغج  ٍِك ل١ٍٗ  

هقُ هّٔٛغج ـؽه٠دؽ ٚودعْ ٘دػه ٔا١ددة هٌعؼهقدع  ٚهٌيسدٛع هٌادٟ هخؽهٙدع ِدع لدعظ ِدٓ ؾِاقٙدع ـدٟ 

هٌّفددع١ُ٘ ٚ ّٔددٛغج ـؽه٠ددؽ ٘ددٛ ٔهددعِ هًدد١ٕؿ هٌىٍّددة هٌاددٟ خعِعددة ٠ٚكىٛٔكددٓ ِعظ٠كددْٛ ٌاددعؼ٠ف 

هكعلع هٌّاع١ٍّٓ لٍٝ هط٠ٛؽ ـُّٙٙ ٌٍّفع١ُ٘ . ٠ّٚىٓ هقاعّعي  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ ٌٍطا  ـٟ هٌّؽزٍة 

ه ٌٚٝ لٓ ِؽ٠ك همع٠ُ هعؽ٠ؿ هٌّفَٙٛ ٚضًعقًٗ ٚواعياٗ لٍدٝ هٌكديٛؼ  ل ٚهمدع٠ُ  ِثٍدة ِٕا١ّدة 



زٍة هٌثع١ٔة ل همع٠ُ ِدّٛلة ِٓ ه ِثٍة هٌعهدٛهق١ة هٌّٕا١ّدة ٚ ضؽٜ ؼ١ؽ ِٕا١ّة هٌٝ ِفَٙٛ ـٟ هٌّؽ

ٚؼ١ددؽ هٌّٕا١ّددة ٌٍّفٙددَٛ يعددعِع ٠مددَٛ هٌطددا  ياس١ٍددً هٌطًددعقى وٍّددة ِددٓ هٌُددؽٚؼٞ ٚؼ١ددؽ 

 www Frayer )ه قعقد١ة ٚهسكد١ٓ ـّٙٙدُ ِدٓ ليدً هضا١دعؼ ه ِثٍدة ٚؼ١دؽ ه ِثٍدة ٌٍّفٙدَٛ . 

aduq2 . cc.duq . edu) 

 ج ـؽه٠ؽ ( ٠َٛر  ّٔٛغ8ٚهٌهىً )

 

Facts/chara cter is tice 

 )زمعقك(

 

Definition inyour own words 

 )هسع٠ع هٌّفَٙٛ(

 

Nonexamples 

 )هٌاِثٍة (

 

 

Examplesl 

 )هِثٍة(

 (8نىً )

  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ
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 اَر: انًراؽم انزطجُمُخ ألًَىرط فر

 ٠آُّ  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ ثاع ِؽهزً ٟ٘ :  

 هٌّؽزٍة ه ٌٚٝ : هس١ًٍ هٌّفَٙٛ : 

 ٠ٚاىْٛ ِٓ هٌططٛه  ه٢ه١ة :  

ٚ٘ٛ وٍّة  ٚ ًِطٍر هٌّؽهظ هعؼ٠كٗ ِٓ ٌدعْ هٌّدعؼـ ) ِفٙدَٛ  ػُىاٌ أو أضى انًفهىو : -8

 هٌديً ل ه ِطعؼ ل هٌؽ٠عذ ( 

هٌاعؽ٠ف١دة ٌٍّفٙدَٛ ل ٠عٕدٟ  عٙدعؼ  ٟٚ٘ ليدعؼ   ٚ خٍّدة هسدعظ هٌطدٛهو رؼرَف انًفهىو : -2

 ِدّٛلة ِٓ هٌطٛهو هٌّهاؽوة ي١ٓ ِدّٛلة ِٓ ه ن١عو . 

ٚ٘دٟ زدعت  ٌٍّفٙدَٛ ٌٙدع هٌطدٛهو هٌاعؽ٠ف١دة ه١ٌّّدؿ  ٌٍّفٙدَٛ خ١ّعٙدع ل  أيضهخ انًفهىو : -1

ـّفٙدَٛ هٌيسدعؼ ل ٠دػوؽ هٌيسدؽ هٌّاٛقدّ ٚهٌيسدؽ ه زّدؽ ل ٚه قدٛظ ل ـٙدػٖ ه ِثٍدة هَٛددر 

هٌيسعؼ ـٕٙعن هٌيسعؼ هٌعهض١ٍة ٚهٌطعؼخ١ة ٚهٌّؽٍمة ٚ٘ىػه ٌيدعلٟ هٌّفدع١ُ٘ ل  يّدّٛلٙع  ٔٛهت

 ٠ٚطٍك ل١ٍٙع ه ِثٍة هٌّٛخية . 

٘ددٟ زددعت  ٌٙددع يعددٍ هٌطددٛهو هٌاعؽ٠ف١ددة ه١ٌّّددؿ  ٌٍّفٙددَٛ ِددٓ ظْٚ ال أيضهةةخ انًفهةةىو :  -2

 يعُٙع ه ضؽ ٠ٚطٍك ل١ٍٙع ه ِثٍة هٌكعٌية . 

هو هٌادٟ هٛخدع ـدٟ ودً ِثدعي ِدٓ  ِثٍدة هٌّفٙدَٛ ل ٘دٟ هٌطدٛ انصفبد انزؼرَفُخ انًًُةسح : -3

ـّفَٙٛ هٌيسعؼ هٌعهض١ٍة ٌدٗ ضدٛهو هطاٍدؿ لدٓ يدفع  يدعلٟ ه ٔدٛهت ه ضدؽٜ ِدٓ هٌيسدعؼ 

 ٚ٘ىػه . 

 ٟٚ٘ هٌطٛهو هٌاٟ هطاٍؿ ِٓ ِثعي تضؽ ِٓ  ِثٍة هٌّفَٙٛ .  انصفبد انًزغُرح : -4

ٌّفَٙٛ ل ـّثا  هإلِطعؼ ٘دٛ ٟ٘ هٌّفع١ُ٘ هٌاٟ هساٛٞ لٍٝ وً زعت  ه انًفبهُى انرئُطخ : -7

 ِفَٙٛ ؼق١ف ٌسعتهٗ هٌّطاٍفة ) ه ِطعؼ هٌاُعؼ٠ك١ة ل ٚهإللًعؼ٠ة ( . 

٘ددٟ  ِثٍددة  ٚ زعٌددة ـؽل١ددة ٌٍّفٙددَٛ هطاٍددؿ ـ١ّددع ي١ٕٙددع ـددٟ هًٌددفع   انًفةةبهُى انفرػُةةخ : -1

ذ هٌّاؽ١ؽ  ل ِثا  )هٌؽ٠عذ( ِفَٙٛ ؼق١ف ل ٌٗ ِفع١ُ٘ ـؽل١ة ِٕٙع ) هٌؽ٠عذ هٌادعؼ٠دة ل هٌؽ٠دع

 هٌعىك١ة ل هٌؽ٠عذ هٌععِة ( 

( Frayer , 1969 : p29 ) 

Word 

 المفهوم



 انًرؽهخ انضبَُخ : ) رؼهى انًفهىو ( 

 هلاؽزب ـؽه٠ؽ هٌع١ٍّع  ه٢ه١ة يعع٘ع غه  يٍة ياعٍُ هٌّفَٙٛ : 

 هٌاعؽؾ لٍٝ ل١ُ هًٌفة  ِثٍة هٌّفَٙٛ .  -8

 ؼيّ ل١ُ هًٌفة يعٕٛهٔٙع .  -2

 هعؽؾ ه ِثٍة هٌّٛخية ٚهٌكعٌية .  -1

 هٌّفَٙٛ يعٕٛهٔٗ . ؼيّ ِثعي  -2

 هٌاعؽؾ لٍٝ هًٌفع  هٌاعؽ٠ف١ة ه١ٌّّؿ  ٌىً  ِثٍة هٌّفَٙٛ  -3

 هعؽؾ هٌمعلع  هٌّفع١ّ١٘ة  هٌّاًٍة يعًٌفع  هٌاعؽ٠ف١ة ه١ٌّّؿ   -4

 هٌعالة ي١ٓ هٌّفع١ُ٘ هٌؽق١كة ٚهٌّفع١ُ٘ هٌفؽل١ة .  -7

( Frayer , 1970 , p:14) 

 انًرؽهخ انضبنضخ : ) لُبش اكزطبة انًفهىو ( 

زب ـؽه٠ؽ  ظه  هكاعًّ ٌم١عـ ِكاٜٛ هٌاّىٓ ِٓ هٌفُٙ ل ٚهٍه ه ظه  هاىْٛ ِٓ ثاثة هلاؽ 

لهؽ قٍٛوع  ِٓ قٍٛو١ع  هعٍُ هٌّفَٙٛل ٚهٍه ه ظه  لع هىْٛ  ضا١عؼه  ِٓ ِاععظ ل  ٚ لدع هىدْٛ ِدٓ 

ٔٛت هىٍّة هإلخعية هٌٕعلًةل ٚهآُّ ٘ػٖ ه ظه  ِعؽـة هٌا١ّؿ ي١ٓ هًٌدفع  ل ٚهعؽ٠دؿ هٌّفٙدَٛ ل 

ٚلٕٛهٔٗ زعت  هٌّفَٙٛ ٚهٌكٍٛو١ع  هٌثاثة لهؽ هٌاٟ ٠كإع  ١ٌٙدع  ّٔدٛغج ـؽه٠دؽ ٌم١دعـ هواكدع  

 هٌّفَٙٛ ل ٟ٘  ْ ٠ىْٛ هٌطٍية لعظؼ٠ٓ لٍٝ  ْ ٠عطٛه: 

 ِثعت  ٌٍّفَٙٛ ل  غه  لطٟ  قُ هٌّفَٙٛ .  -8

  ِثعي ٌٍّفَٙٛ  غه  لطٟ هقُ هٌّفَٙٛ .  -2

 هٌّفَٙٛ  غه  لطٟ ِثعت  ٌٍّفَٙٛ .  -1

 ت  ٌم١ّة هًٌفة هٌاعؽ٠ف١ة  غه  لطٟ هقُ ٘ػٖ هًٌفة . ِثع -2

  قُ ل١ّة هًٌفة هٌاعؽ٠ف١ة ل  غه  لطٟ ِثعت  ٌٙع .  -3

 هًٌفة هٌاعؽ٠ف١ة )ه١ٌّّؿ (  غه  لطٟ  قُ هٌّفَٙٛ .  -4

 هًٌفة هٌّاؽ١ؽ   غه  لطٟ  قُ هٌّفَٙٛ .  -7

  قُ هٌّفَٙٛ  غه  لطٟ هعؽ٠فع  ٌٗ .  -1

 ٌّفَٙٛ . هعؽ٠فع  ٌٍّفَٙٛ  غه  لطٟ  قُ ه -9

 هٌّفَٙٛ هٌؽق١ف  غه  لطٟ هقُ هٌّفَٙٛ .  -80

 هٌّفَٙٛ هٌفؽلٟ  غه  لطٟ  قُ هٌّفَٙٛ .  -88

 هٌعالة ي١ٓ ِف١ِٛٙٓ  غه  لطٟ  قُ هٌّفَٙٛ .  -82

 زً هٌّهىٍة ِعطع  ٌٗ يٛهقطة هطي١ك هٌاع١ُّ .  -81

  ْ هٌكٍٛو١ع  ِٓ )ه ٌٚٝ  ٌٝ هٌسعظ٠ة لهؽ ( همَٛ يم١دعـ هواكدع  هٌطٍيدة ٌٍّفٙدَٛ ل  ِدع

 , Frayer )هٌكدٍٛو١اعْ )هٌثع١ٔدة لهدؽ  ٚهٌثعٌثدة لهدؽ ( ـامدَٛ يم١دعـ هواكدع  هٌطٍيدة ٌٍاعّد١ُ . 

1969 , P3-8)  

 

 انًفهىو : 

  ٚت  : ِىٛٔع  هٌّفَٙٛ : 

 هٌّفَٙٛ ٌٗ ضّكة ِىٛٔع   قعق١ة ٟ٘ :  

  قُ هٌّفَٙٛ: ٘ٛ ِدؽظ  هفعق هُ ي١ٓ هٌاععؼؾ ل١ٍٗ ٠ٚه١ؽ هتقُ  ٌٝ هًٌٕؿ هٌػٞ ٠ٕاّٟ -8

  ١ٌٗ هٌّفَٙٛ. 

 هعؽ٠ؿ هٌّفَٙٛ : ٚ٘ٛ هٌعيعؼ  هٌاٟ هسعظ ٚهًؿ هٌطًعقى ه قعق١ة ٌٍّفَٙٛ .  -2

 ِثٍة هٌّفَٙٛ : ٟٚ٘ ه ِثٍة هٌّٕا١ّة  ٌٝ هٌّفَٙٛ )هت٠دعي١ة( ٚه ِثٍة ؼ١دؽ هٌّٕا١ٙدة  ١ٌدٗ  -1

 ) هٌكٍي١ة( . 

فٙدَٛ ِدٓ ؼ١دؽٖ قّع  هٌّفَٙٛ : ه١ٌّّؿ  ٌٗ ٚؼ١ؽ ه١ٌّّؿ  ٌٗ ٟٚ٘ هٌّاِر هٌاٟ ه١ّؿ هٌّ -2

 ِٓ هٌّفع١ُ٘ . 



 2000ل١ّة هٌّفَٙٛ :  ليعؼ  لٓ ِعٜ ٚخٛظ هًٌفة ٌّفٙدَٛ ِعد١ٓ .          ) لطدعِٟ ل  -3

 (447ل و

 هقاعّعي هٌّفَٙٛ : 

 ٠كاطعَ ٌا١١ّؿ هٌّفَٙٛ لٓ ؼ١ؽٖ ِٓ هٌّفع١ُ٘ .  اضزؼًبل دالنٍ : -8

عٚظ ٠ىددْٛ هٌسددع٠ث لددٓ ضًددعقى ه ندد١عو هٌاددٟ هددعضً َددّٓ زدد اضةةزؼًبل االةةطالؽٍ : -2

 هٌّفَٙٛ وعْ ٠إعٚي يفع  هٌيسعؼ هٌعهض١ٍة . 

ٚـ١ٗ ٠كاطعَ ًِدطٍر هٌّفٙدَٛ  وثدؽ ه ند١عو هٌّكدّع  يدٗ ِثدعي غٌده  اضزؼًبل رضًٍُُ : -1

ل  2000هعؽ٠ددؿ هٌيسددعؼ هٌعهض١ٍددة .                                                   ) لطددعِٟ ل 

 (449و

 هتقايمعو : 

لٍٝ  ظي١دع  هتقدايمعو هٌادٟ ٚؼظ  ـدٟ هًٌّدعظؼ ـأٔٙدع تز دب ِٓ ضاي هِات هٌيعزثة  

 ٔٙع هه١ؽ  ٌدٝ ِعٕدٝ هٌادػوؽ  ٚ هتقداؽخعت ٚهتقداعلعو ٌٙدع ٠اعٍّدٗ هٌطٍيدة ِدٓ ضيدؽه  ِٚعدعؼؾ 

(  ٌدٝ هتقدايمعو ) يمدعو 8911ِٚعٍِٛع  ضاي ِع  ِع١ٕة يعع هٌاعٍُ ٚهتواكع  وّدع  ندعؼ )ـدعضؽ 

     ٞ ـ١ٙع  ٞ هعؼ٠ف ( . ـعً هعَ  ٚ ضيؽ  ضاي ِع  ت ٠دؽ

 ( 882ل و 2001)ؼي١ع ل    

 ِؽهقك هتقايمعو : 

 ٕ٘عن لع  ِؽهقك ٌاقايمعو ِٕٙع :   

  ٞ هػوؽ هٌهطى ٌطيؽه  قعيمة هػوؽه  وعِا  .  االضزذػبء : -8

 ٕٚ٘ع هٌاػوؽ ت ٠ىْٛ وعِا  ٚياف١ًاهٗ يً يهىً لعَ .  انزؼرف : -2

 ػوؽ ٠ؽهيّ يّٛلؿ ِع١ٓ . ٕ٘ع هٌا انزذاػٍ أو إػبدح انزكبيم : -1

  ٞ هقاسُعؼ هٌّعَٟ لٍٝ نىً  ٌفعع  ٚ ِععٟٔ واؽظظ ٌهعؽ ِع١ٓ .  االضزرعبع : -2

 (884ل و 2001) ؼي١ع ل                                                     



 ثع١ٔع  : ظؼهقع  قعيمة : 

 :  (Charles 1973)دراضخ  -9

 ٌدٝ هٌّمعؼٔدة يد١ٓ  ّٔدٛغج ـؽه٠دؽ ٚ قدٍٛ  هٌىادع  خؽ  ٘ػٖ هٌعؼهقة ـٟ  ِؽ٠ىع ٚ٘دعـب  

هٌّعؼقٟ ـٟ هواكع  هٌّفٙدَٛ وأقدع١ٌا ٌإ د١ُ هٌّدعظ  هٌّمدؽٚو  ٚهمدع٠ّٙع ٌٍطدا  . هىٛٔدب ل١ٕدة 

( ِعٌيددع  ِددٓ ِددا  هًٌددؿ هٌاعقددع ل ٚلكددُ  ٌددٝ ِكددا١٠ٛٓ ٌٍمددؽهو  ) هٌد١ددع٠ٓ 140هٌعؼهقددة ِددٓ )

زٛي ظؼخع  هتضايعؼ  ٌٝ ٔكدية  (Gates – Mac Gitie)ٚهٌُععؾ ( ٚغٌه لٍٝ  قعـ هضايعؼ 

ِ ٠ٛة ٌٍا١ّؿ ي١ٓ هٌمؽهو هٌد١ع٠ٓ ٚهٌُععؾ ل ٚ لع هضايعؼه  ٌٍفُٙ ٚهواكدع  هٌّفدع١ُ٘ ٌىدٟ ٠سدعظ ِدع 

 غه وعْ  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ قًٙ ل١ٍّة هتواكع  لٕع هٌّمعؼٔة يطؽ٠مة هٌىاع  هٌّعؼقٟ . ٚلدع  قداطعَ 

 هٌيعزث  قٍٛ  هس١ًٍ هٌايع٠ٓ ٌاس١ًٍ هٌٕاعقح .

لددٓ ٚخددٛظ ـددؽٚق غٞ ظتٌددٗ  زًددعق١ة يدد١ٓ هٌمددؽهو هٌد١ددع٠ٓ ٚهٌُددععؾ  أضةةفرد انُزةةبئظ :

هٌػ٠ٓ هقاطعِٛه هّٔٛغج ـؽه٠ؽ ٚهٌػ٠ٓ هقاطعِٛه ِؽ٠مة هٌىاع  هٌّعؼقٟ ًٌٍّسة  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ . 

(Charies , 1973, p:599)   

 

 (:3002دراضخ )انطبيؼٍ -3

ِعؽـدة هثدؽ هٌادعؼ٠ف يسكدا  ّٔدٛغج خؽ  ٘ػٖ هٌعؼهقة ـٟ خعِعدة يؽدعهظ ل ٚ٘دعـب هٌدٝ  

هواكددع  هٌّفددع١ُ٘ ٚهٌاع١ّّددع  ) ّٔددٛغج ـؽه٠ددؽ( ـددٟ هسًدد١ً هٌؽ٠عَدد١ع  ٌددعٜ ها١ِددػ هًٌددؿ 

 ه قعقٟ ـٟ هٌدّٙٛؼ٠ة ه١ّٕ١ٌة .  

( ه١ٍّددػه  ٚه١ٍّددػ  ل ٚؾلددب ٘ددػٖ هٌع١ٕددة لهددٛهق١ع  لٍددٝ 831هىٛٔددب ل١ٕددة هٌعؼهقددة ِددٓ ) 

أ هٌيعزث ي١ٓ هٌاا١ِػ ـٟ هٌّاؽ١ؽه  ) هٌعّدؽ هٌؿِٕدٟ ِدّٛلا١ٓ ) هٌُعيطة ٚهٌادؽ٠ي١ة( ل ٚلع وعـ

ل هٌاس١ًً هٌكعيك ٌّدعظ  هٌؽ٠عَد١ع  ( ل ٚلدع  لدع هٌيعزدث  ضايدعؼه  يعدع٠ع  ٌم١دعـ هواكدع  هٌاا١ِدػ 

( ـمددؽ   ضايعؼ٠ددة ل هقدداّؽ  ِددع  هٌادؽيددة 881ٌٍّفددع١ُ٘ ٚهٌاع١ّّددع  هٌؽ٠عَدد١ة  غ يٍؽددب ـمؽههددٗ )

 اطعهَ هتضايعؼ هٌاعقٟ ٌع١ٕا١ٓ ِكامٍا١ٓ . نٙؽ٠ٓ ل ٚيعع هس١ًٍ هٌي١عٔع  يعق

هفدٛق هٌّدّٛلدة هٌادؽ٠ي١دة هٌادٟ ظؼقدب يعقداعّعي  ّٔدٛغج  أضفرد انُزبئظ ػهً اِرةٍ : 

 2001ـؽه٠ؽ لٍٝ هٌّدّٛلة هٌُعيطة هٌاٟ ظؼقب يعٌطؽ٠مة هٌام١ٍع٠ة .                  )هٌكعِعٟ ل 

 (13-89لو

 

 ( : 3099دراضخ )انطىداٍَ -2

هٌعؼهقة ـٟ خعِعة يؽعهظ ٘عـب  ٌٝ هعؽؾ  ثؽ  ّٔٛغخٟ ـؽه٠ؽ ٚوٍٛؾِع٠ؽ ـدٟ خؽ  ٘ػٖ  

 هواكع  هٌّفع١ُ٘ هٌاعؼ٠ط١ة ٚهتهدعٖ ٔسٛ هٌّعظ  ٌعٜ ِعٌيع  ِعع٘ع  لعهظ هٌّعٍّع  . 

 ( ِعٌيددددددة ٚؾلددددددب ٘ددددددػٖ هٌع١ٕددددددة لٍددددددٝ ثدددددداع ِدددددددع١ِع 92هىٛٔددددددب هٌع١ٕددددددة ِددددددٓ ) 

عيطة( ل وعـ دب هٌيعزثدة ِدّٛلدع  هٌيسدث هٌدثاع ) هٌادؽ٠ي١ة ه ٌٚٝ ل ٚهٌادؽ٠ي١ة هٌثع١ٔة ل ٚهٌُد

ـٟ ِاؽ١ؽه  )هٌػوعو ل هضايدعؼ هٌّعؽـدة هٌكدعيمة ل ِم١دعـ هتهددعٖ ل ٔسدٛ ِدعظ  هٌادعؼ٠ص ل هٌاسًد١ً 

 هٌعؼهقٟ ٌألي٠ٛٓ ل هٌعّؽ هٌؿِٕٟ ِسكٛيع  يع نٙؽ( .

سدٛ ِدعظ  ٚلع  لع  هٌيعزثة هضايعؼ ٌاواكع  هٌّفع١ُ٘ هٌاعؼ٠ط١ة ٚهلدع  ِم١دعـ ٌاهددعٖ ٔ 

هٌاددعؼ٠ص . ٚلددع هلاّددع  هٌيعزثددة هس١ٍددً هٌايددع٠ٓ ه زددعظٞ ِٚؽ٠مددة ندد١ف١ٗ ـددٟ هس١ٍددً ٔاددعقح هٌيسددث 

 ٚ قفؽ  ِع ٠أهٟ :

 هفٛق ِعٌيع  هٌّدّٛلا١ٓ هٌادؽ٠ي١ا١ٓ لٍٝ هٌّدّٛلة هٌُعيطة .  -8

هفدٛق ِعٌيدع  هٌّدّٛلدة ه ٌٚددٝ هٌادٟ ظؼقدب يدأّٔٛغج ـؽه٠ددؽ لٍدٝ ِعٌيدع  هٌّدّٛلددة  -2

١دددة هٌادددٟ ظؼقدددب يدددأّٔٛغج وٍٛؾِددددع٠ؽ .                                     ) هٌادؽ٠ي١دددة هٌثعٔ

 (2ل و 2088هٌكٛظهٟٔ ل 

 

 يىازَخ ثٍُ انذراضبد انطبثمخ : 



خ١ّع هٌعؼهقع  وعٔب هدؽ٠ي١ة ٘دعؾ هٌديعٍ ِٕٙدع هٌدٝ هٌّمعؼٔدة يد١ٓ ه ّٔدٛغج  ٚ  وثدؽ  -8

( ل ٚظؼهقة ) 2001ٟ ( ل ٚظؼهقة )هٌكعِع8971ٚهٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة وعؼهقة )نعؼٌؿ 

(  ل  ِددع هٌعؼهقددة هٌسع١ٌددة ـٙددٟ هلاّددع  هٌّددٕٙح هٌادؽ٠يددٟ ِكدداٙعـة 2008هٌكددٛظهٟٔ  

 ِعؽـة هثؽ  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ ـٟ هواكع  هٌّفع١ُ٘ . 

( ـددٟ ظؼهقددة )نددعؼٌؿ( 140هيع٠ٕددب هٌعؼهقددع  هٌكددعيمة ـددٟ زدددُ ل١ٕعهٙددع ـمددؽه  يدد١ٓ ) -2

( ِعٌيددة ِٛؾلددة يدد١ٓ 32ة يٍؽددب )( ـددٟ ظؼهقددة )هٌكددٛظهٟٔ( ل  ِددع هٌعؼهقددة هٌسع١ٌدد92ٚ)

 ِدّٛلا١ٓ هدؽ٠ي١ة َٚعيطة . 

هيع٠ٕددب هٌعؼهقددع  هٌكددعيمة ـددٟ خددٕف هٌع١ٕددة ل لكددُ وعٔددب ظؼهقددة ِطاٍطددة لٍددٝ هٌددػوٛؼ  -1

ٚهإلٔعع وعؼهقة )نعؼٌؿ ( ٚظؼهقة )هٌكعِعٟ ( ل  ِدع ظؼهقدة )هٌكدٛظهٟٔ( ـمدع هلاًدؽ  

 ِٓ هإلٔعع ـمّ .   لٍٝ هإلٔعع ـمّ ل  ِع هٌعؼهقة هٌسع١ٌة ـمع وعٔب ل١ٕاٙع

ههفمب هٌعؼهقع  هٌكعيمة خ١ّعٙدع ـدٟ ل١دعَ هٌيعزدث يٕفكدٗ يادعؼ٠ف ِددع١ِع هٌيسدث ضداي  -2

ِع  هٌادؽية ل ٚهٌعؼهقدة هٌسع١ٌدة هافدك ِدع هٌعؼهقدع  هٌكدعيمة ـدٟ ل١دعَ هٌيعزثدة يعٌادعؼ٠ف 

 يٕفكٙع . 

٠ٓ ل  قددداطعِب  ؼٍدددا هٌعؼهقدددع  هٌكدددعيمة هٌٛقدددعقً هتزًدددعق١ة ه٢ه١دددة : ) هس١ٍدددً هٌايدددع -3

 هتضايعؼ هٌاعقٟ ٌع١ٕا١ٓ ِكامٍا١ٓ ل هس١ًٍ هٌايع٠ٓ ه٢زعظٞ ل ٚن١ف١ٗ ( . 

 عىاَت اإلفبدح يٍ انذراضبد انطبثمخ :

 هإلـعظ  ِٓ هٌعؼهقع  ـٟ يٍٛؼ  ِهىٍة هٌيسث ٚي١عْ  ١ّ٘اٗ .  -8

هإلـددعظ  ِددٓ  خددؽهوه  هٌيسددث ِددٓ ز١ددث هسع٠ددع هٌاًدد١ُّ هٌادؽ٠يددٟ ٚهٌاىددعـف ٚهٌٛقددعقً  -2

 هإلزًعق١ة . 

 عؽـة هًٌّعظؼ هٌاٟ هعؿؾ  ١ّ٘ة هٌعؼهقة هٌسع١ٌة . ِ -1

هإلـددعظ  ِددٓ ِماؽزددع  هٌعؼهقددع  هٌكددعيمة ٚهٛيدد١عهٙع ـددٟ  خددؽهو هٌعؼهقددة هٌسع١ٌددة ـددٟ  -2

 هطًى هٌدؽؽهـ١ة . 

 انفصم انضبنش

 يُهغُخ انجؾش وإعراءاره

 أوالً : انزصًُى انزغرَجٍ : 

يّ هٌدؿقددٟ ٌّدّددٛلا١ٓ ل هلاّددع  هٌيعزثددة ـددٟ ٘ددػه هٌيسددث هٌاًدد١ُّ هٌادؽ٠يددٟ غٚ هٌُدد 

 زعّ٘ع هدؽ٠ي١ة هعؽَب ٌٍععًِ هٌّكامً ) هعؼ٠كٙع يعقاطعهَ  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ ( ِٚدّٛلة َعيطة 

ل هعؼـ ) يعٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة ( ِٚٓ ثُ  خؽهو هضايعؼ يععٞ ٌىٍاع هٌّدّٛلا١ٓ يعع هٔاٙعو هٌادؽية 

 ٠َٛر غٌه . ( 2ٌم١عـ  ثؽ هٌّاؽ١ؽ هٌّكامً لٍٝ هٌّاؽ١ؽ هٌاعيع . ٚهٌهىً )

 (3شكم )

 انزصًُى انزغرَجٍ نهجؾش

 هٌّاؽ١ؽ هٌاعيع هٌّاؽ١ؽ هٌّكامً هٌّدّٛلة

هواكع  هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة   ّٔٛغج ـؽه٠ؽ هٌادؽ٠ي١ة

 هٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة هٌام١ٍع٠ة هٌُعيطة ٚهقايمعقٙع

 ثع١ٔع  : ِداّع هٌيسث ٚل١ٕاٗ :

يعـة هٌثعٌثة ِع٠ٕة يؽعهظ ٚلهٛهق١ع  هدُ هضا١دعؼ ِداّع هٌيسث ٘ٛ هٌّع٠ؽ٠ة هٌععِة ٌاؽي١ة هٌؽ 

ِاٛقددطة ) ِددعو هٌددٛؼظٞ ( ٌٍيٕددع  هٌٕٙعؼ٠ددة ِددٓ هٌّددعهؼـ هٌثع٠ٛٔددة ٚهٌّاٛقددطة هٌاعيعددة ٌٍّع٠ؽ٠ددة 

 هٌّػوٛؼ  . 

 ل١ٕة هٌطعٌيع  :

هُُ ِاٛقدطة )ِدعو هٌدٛؼظٞ( ٌٍيٕدع  ثداع ندعا ًٌٍدؿ هٌثدعٟٔ هٌّاٛقدّ ل ٚودعْ لدعظ  

( 18( ِعٌيددة ـددٟ نددعية ) ( ٚ)12ٓ لٍددٝ ثدداع نددعا ٚيٛهلددع )( ِعٌيددة ِددٛؾل94١ِعٌيددع  ٘ددٛ )

( ـددٟ نددعية )ج( ل ٚيعقدداعّعي هٌكددسا هٌعهددٛهقٟ ل هضاددعؼ  هٌيعزثددة 11ِعٌيددة ـددٟ نددعية ) ( ٚ)

  ث١ٕٓ ِٓ هٌهعا ٌاّثا هٌّدّٛلا١ٓ هٌُعيطة ٚهٌادؽ٠ي١ة ٚوع٢هٟ : 



ٟ هددعؼـ ٚـددك ( ِعٌيددة ٚهّثددً هٌّدّٛلددة هٌادؽ٠ي١ددة هٌادد12نددعية ) ( ٚلددعظ ِعٌيعهٙددع ) -8

  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ . 

( ِعٌيدددة ٚهّثدددً هٌّدّٛلدددة هٌُدددعيطة ٚهٌادددٟ هدددعؼـ 18ندددعية ) ( ٚلدددعظ ِعٌيعهٙدددع ) -2

 يعٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة . 

( ِعٌيدة ٚيدػٌه يٍدػ 88هُ هقايععظ هٌطعٌيع  هٌؽهقيع  ـٟ هٌععَ هٌّعَدٟ ٚهٌيدعٌػ لدعظ٘ٓ )

 ( ٠َٛر غٌه . 8( ِعٌية . ٚخعٚي )32لعظ  ـؽهظ هٌيسث )

 (8خعٚي )

 لعظ  ـؽهظ هٌع١ٕة ٌٍّدّٛلا١ٓ هٌادؽ٠ي١ة ٚهٌُعيطة ِٛؾلة يسكا هٌهعا
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 ثعٌثع  : هىعـف ِدّٛلاٟ هٌيسث : 

ك هٌاىعـف ـٟ هٌّاؽ١ؽه  هٌاٟ هفثؽ ـٟ هٌّاؽ١ؽ هٌاعيع ٌٚىٟ ٠ُّٓ هؼهأ  هٌيعزثة ِٓ هسم١ 

غٌه ل ـمع هُ هىعـف ي١ٓ ِعٌيع  هٌّدّٛلا١ٓ هٌادؽ٠ي١ة ٚهٌُعيطة ـٟ يعٍ هٌّاؽ١ؽه  هٌاٟ لع 

 ٠عامع يأٔٙع هفثؽ ـٟ ظلة ٔاعقح هٌادؽية ل ِٚٓ ٘ػٖ هٌّاؽ١ؽه  ِع ٠أهٟ : 

 انؼًر انسيٍُ نهطبنجبد يؾطىثبً ثبنشهىر .-9

 خؽ  هٌيعزثة هىعـفه   زًعق١ع  ـٟ هٌعّؽ ِسكٛيع  يعٌهٙٛؼ ٌطعٌيع  ِدّٛلاٟ هٌيسث ل  غ  

( ندٙؽه  ل ِٚاٛقدّ  لّدعؼ ِعٌيدع  811.749يٍػ ِاٛقّ  لّدعؼ ِعٌيدع  هٌّدّٛلدة هٌادؽ٠ي١دة )

( نددٙؽه  ل ٚلٕددع هقدداعّعي ) هتضايددعؼ هٌاددعقٟ ٌع١ٕادد١ٓ ِكددامٍا١ٓ( 811.011هٌّدّٛلددة هٌُددعيطة )

تٌة هٌفؽق ي١ٓ ِاٛقّ  لّعؼ ِعٌيع  هٌّدّٛلا١ٓ ل ٚخع  هٌيعزثة  ٔٗ ٌد١ف ٕ٘دعن ـدؽق ٌّعؽـة ظ

( ٚيعؼخدة 0.03غٚ ظتٌة  زًعق١ة ي١ٓ ِاٛقّ  لّدعؼ ِعٌيدع  هٌّدّدٛلا١ٓ لٕدع ِكداٜٛ ظتٌدة )

( ٟٚ٘  يؽؽ ِدٓ هٌم١ّدة هٌاعق١دة هٌدع١ٌٚدة 0.292( ل  غ يٍؽب هٌم١ّة هٌاعق١ة هٌّسكٛية )30زؽ٠ة )

ػه ٠عٕٟ  ْ ِدّٛلاٟ هٌيسث ِاىعـ اعْ ـدٟ ِاؽ١دؽ هٌعّدؽ هٌؿِٕدٟ ٌٍطعٌيدع  ٚخدعٚي ( 2.001٘ٚ)

 ( ٠َٛر غٌه .   2)

 (3عذول )

انًزىضظ انؾطبثٍ وانزجبٍَ ودرعخ انؾرَخ وانمًُخ انزبئُخ انًؾطىثخ وانغذونُخ ، ويطزىي 

 ( نطبنجبد يغًىػزٍ انجؾش فٍ يزغُر انؼًر انسي0.01ٍُانذالنخ )

لمتوسط ا العدد المجموعة
 الحسابي

درجة  التباين
 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
 جدولية محسوبة 0.5.عند مستوى 

 غير دالة احصائياً  8..30 0493. .5 360227 3880769 36 التجريبية
 350322 3880.28 36 الضابطة 

 : 3093-3099درعبد يبدح انغغرافُخ نهؼبو انذراضٍ -3

يعزثددة لٍددٝ ظؼخددع  ِددعظ  هٌدؽؽهـ١ددة ِددٓ هٌيطعلددة هٌّعؼقدد١ة ٌٍطعٌيددع  ل ٚلٕددع زًددٍب هٌ 

هخؽهو هٌّمعؼٔة ي١ٓ ِاٛقطٟ هٌّدّٛلا١ٓ ٚيعقاعّعي ِععظٌة هتضايعؼ هٌاعقٟ ٌع١ٕا١ٓ ِكامٍا١ٓ ٌُٚ 

( هلدً ِدٓ هٌدع١ٌٚدة هٌيعٌؽدة 0.294ه ٙؽ ـؽق غه  ظتٌة  زًدعق١ة تْ هٌم١ّدة هٌاعق١دة هٌّسكدٛية )

( 70.921( ٚيّاٛقددّ زكددعيٟ )0.03( ل ٚلٕددع ِكدداٜٛ ظتٌددة )30ؼخددة زؽ٠ددة )( ٚيع2.001)

( ٌٍّدّٛلة هٌُعيطة ِّع ٠عي لٍٝ هىعـف ِدّٛلاٟ هٌيسدث ـدٟ 78.311ٌٍّدّٛلة هٌادؽ٠ي١ة ٚ)

 ( ٠َٛر غٌه . 1٘ػه هٌّاؽ١ؽ ٚخعٚي )

 



 (2عذول )

يطزىي انذالنخ انًزىضظ انؾطبثٍ وانزجبٍَ وانمًُزبٌ انزبئُخ انًؾطىثخ وانغذونُخ ، ػُذ 

 3093-3099ودرعخ انؾرَخ نزكبفؤ يغًىػزٍ انجؾش فٍ يبدح انغغرافُخ نهؼبو انذراضٍ 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف  التباين

 المعياري
درجة 
 الحرية 

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
 جدولية محسوبة 0.5.عند مستوى 

 غير دالة احصائياً  8..30 0396. .5 60698 440874 7.0932 36 التجريبية
 90.69 830354 730577 36 الضابطة 

 

 راثؼبً : حجظ انًزغُراد انذخُهخ انزٍ لذ رؤصر فٍ انزصًُى انزغرَجٍ نهجؾش:

 انؾىادس انًصبؽجخ :-9

٠مًع يٙع ِع ٠ساًّ زعٚثٗ ِٓ زٛهظع ـٟ  ثٕعو ِع  هٌادؽية ٚهىْٛ غه   ثؽ ـدٟ هٌّاؽ١دؽ  

يع ِدٓ ٘ددػٖ هٌ دؽٚؾ ٚهٌسددٛهظع ٌٚدُ هاعددؽٌ هٌادؽيدة ـدٟ هٌيسددث هٌسدعٌٟ  ٌددٝ زدعظع ٠عؽلددً هٌادع

 ق١ؽ٘ع . 

 انُضظ : -3

٠مًع يدٗ ِدع ٠سعثدٗ لعِدً هٌدؿِٓ ِدٓ ُٔدح  ٚ ّٔدٛ خكدّٟ  ٚ لمٍدٟ  ٚ ٔفكدٟ ـدٟ  ـدؽهظ  

 هٌادؽية ـٟ  ثٕعو  خؽهقٙع ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ  ثؽ ـٟ هٌيسث هٌسعٌٟ . 

 االَذصبر انزغرَجٍ : -2

عؽٌ هٌادؽية ١ٍِدة ِدع   خؽهقٙدع هٌدٝ هدؽن  ٚ هٔمطدعت  زدع  ـؽهظ٘دع  ٚ هتٔامدعي ِدٓ ٌُ ها 

هٌّعؼقة ٚ ١ٌٙع ل ٌُٚ هسعع ِٓ زدعت  ؼ١دع  ٌىدا هٌّدّدٛلا١ٓ هٌادؽ٠ي١دة ٚهٌُدعيطة ١ٍِدة ِدع  

  هٌادؽية .  

 أداح انمُبش : -2

 هلاّع  هٌيعزثة  ظه  ِٛزع  ٌم١عـ هس١ًً ِعٌيع  ِدّٛلاٟ هٌيسث )هٌادؽية 

ٚهٌُعيطة( ل ٚ٘ػٖ ه ظه  ٟ٘ )هضايعؼ ِفع١ّٟ٘( ٚهٌػٞ  هًؿ يعٌَّٛٛل١ة ٚهًٌعق ل ٚهٌثيع  

 ل ٚيٙػه هىْٛ هٌيعزثة لع ق١طؽ  لٍٝ ٘ػه 

 هٌععًِ .

 أصر اإلعراءاد انزغرَجُخ: -1

 ٔعؽٌ هٌسع ِٓ هأث١ؽ ٘ػه هٌّاؽ١ؽ ـٟ ق١ؽ هٌادؽية ل هلاّع  هٌيعزثة لٍٝ ِع ٠أهٟ :  

 انًذرضخ : -أ

ب هٌيعزثة ٔفكٙع ِعٌيع  ِدّٛلاٟ هٌيسث ل ٌُٚ هعاّدع لٍدٝ ِعؼقدة  ضدؽٜ ل ٚغٌده ظؼق 

 ٌاٛضٟ هٌعلة ـٟ ق١ؽ  خؽهوه  هٌادؽية . 

 انىضبئم انزؼهًُُخ : -ة

زؽيددب هٌيعزثددة لٍددٝ هْ همددعَ هٌٛقددعقً هٌاع١ّ١ٍددة ـددٟ هٌادؽيددة  ٌددٝ ِعٌيددع  ِدّددٛلاٟ  

 طؽهقّ ٚهٌطيعن١ؽ هٌٍّْٛ ٚهٌععظٞ . هٌيسث يهىً ِاكعٚ ِٓ ز١ث ههعيٗ هٌكيٛؼه  ٚهقاعّعي هٌ

 انًبدح انذراضُخ :-ط

زعظ  هٌيعزثة ِعظ  ظؼهق١ة ِٛزع  ٌّدّٛلاٟ هٌيسث ل ٟٚ٘ هٌفًد١ٍٓ ه ٚي ٚهٌثدعٟٔ ِدٓ  

 ( 2081-2082واع  خؽؽهـ١ة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ًٌٍؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ )

 ثُئخ انصف :-د

عٚؼ  ِٚاهدعيٙة ِدٓ ز١دث  ضػ  هٌيعزثة ل١ٕة هٌيسث ِٓ ِعؼقدة ٚهزدع  ـدٟ يدفٛؾ ِادد 

 هٌّكعزة ٚهٌا٠ٛٙة ٚهإلٔعؼ  ٚلعظ ِمعلع هٌعؼهقة ٚٔٛلٙع ٚزدّٙع . 

 رىزَغ انؾصص: -ػ

ق١طؽ  هٌيعزثة ل لٍٝ ٘ػه هٌّاؽ١ؽ ِٓ ز١ث هٌاٛؾ٠ع هٌّاكعٚٞ ٌٍدعؼٚـ يد١ٓ ِدّدٛلاٟ  

 ( ٠َٛر غٌه ؟ 2هٌيسث يٛهلع زًا١ٓ ٌىً ِدّٛلة ٚخعٚي)

 (2عذول )



 ٍ انؼرثٍ ػهً يغًىػزٍ انجؾشرىزَغ ؽصص عغرافُخ انىط

 هٌسًة هٌّدّٛلة ه١ٌَٛ

 هٌادؽ٠ي١ة هٌط١ّف

 هٌُعيطة

 هٌثع١ٔة

 هٌؽهيعة

 هٌُعيطة هٌثاثعو

 هٌادؽ٠ي١ة

 ه ٌٚٝ

 هٌثعٌثة

 

 ضرَخ انزغرثخ :-و

زؽو لٍٝ قؽ٠ة هٌادؽية ل هغ هُ هتهفعق ِع  ظهؼ  هٌّعؼقدة هٌّاٛقدطة لٍدٝ غٌده ل ٚهدُ  

   هٌدؽؽهـ١ة ٌٙػٖ هٌكٕة هٌعؼهق١ة . هم٠ّٛٙع لٍٝ هٔٙع ِعؼقة ِعظ

 يذح انزغرثخ: -ؿ

 88/80/2082وعٔددب ِددع  هٌادؽيددة ِاكددع٠ٚة ٌّدّددٛلاٟ هٌيسددث ل هغ يددع   هٌادؽيددة ٠ددَٛ  

 . 23/82/2082ٚهٔاٙب ٠َٛ هٌثاثعو 

 

 ضعِكع  : ِاطٍيع  هٌيسث : 

 رؾذَذ انًبدح انؼهًُخ:  -9

قاعؼقٙع ِدّٛلاٟ هٌيسث ل ٚهٌاٟ هُّٕب زعظ  هٌيعزثة ليً هٌيعو يعٌادؽية هٌّعظ  هٌاٟ  

 هٌفًاْ ه ٚي ٚهٌثعٟٔ ِٓ واع  خؽؽهـ١ة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ٚـك هٌاؽه١ا ه٢هٟ : 

 هٌفًً ه ٚي : هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ِكعزاٗ ل نىٍٗ ل زعٚظٖ ل ِٛلعٗ .

 هٌفًً هٌثعٟٔ : هٌطًعقى هٌطي١ع١ة هٌاُعؼ٠ف ٚهٌّٕعش ل ٚهٌٕيع  هٌطي١عٟ ل هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة  . 

ٌٚؽددؽٌ هسم١ددك ٘ددعؾ هٌيسددث هخددؽ  هٌيعزثددة ظؼهقددة هٌفًدد١ٍٓ ٚغٌدده ٌسًددؽ هٌّفددع١ُ٘ 

 هٌؽق١كة ٚهٌفؽل١ة هٌٛهؼظ  ـ١ٙع ِكاؽنعه  يّؽهزً هواكع  هٌّفَٙٛ ) هعؽ٠ؿ ل ه١١ّؿ ل هطي١ك (. 

( ِفَٙٛ ٚلؽَب لٍٝ ِدّٛلدة ِدٓ هٌطيدؽهو 20ٚزعظ  هٌّفع١ُ٘ هٌؽق١كة ز١ث يٍؽب )

ِددعظ  هٌدؽؽهـ١ددة ٌيددعهو  ِاز ددعهُٙ ٚ ؼهقٙددُ زددٛي يدداز١اٙع ٚهٌّطاًدد١ٓ ـددٟ ِؽهقددك هٌاددعؼ٠ف ٚ

 ٚن١ٌّٛاٙع ٚهُ ه ضػ يٙع ٌاىْٛ غه  ي١ؽة ٔٙعق١ة ٚهَسة .

 الُبغخ األهذاف انطهىكُخ : -3

 لددع  هٌيعزثددة  ٘ددعهؾ قددٍٛو١ة ـددٟ َددٛو هٌّفددع١ُ٘ هٌاددٟ زددعظهٙع َددّٓ هٌفًدد١ٍٓ ه ٚي  

( 20ة يعٌّفددع١ُ٘ ه قعقدد١ة هٌيددعٌػ لددعظ٘ع )ٚهٌثددعٟٔ ِددٓ خؽؽهـ١ددة هٌددِٛٓ هٌعؽيددٟ ل هقدداععٔة هٌيعزثدد

ِفِٙٛع  ل تْ وً ِفَٙٛ ؼق١ف هٕعؼج هسادٗ ِدّٛلدة ِدٓ هٌّفدع١ُ٘ هٌفؽل١دة هٌادٟ ٘دٟ ليدعؼ  لدٓ 

قّع  ٚضًعقى ٚ ِثٍة هٕاّٟ  ٌٝ هٌّفَٙٛ هٌؽق١كٟ ل ٚيّع هْ ل١ٍّع  هواكع  هٌّفَٙٛ هٕسًدؽ 

ل هطي١ك هٌّفَٙٛ ( ل ـمدع يدعؼب هٌيعزثدة ـٟ ثاثة ل١ٍّع  ٟ٘ ) هعؽ٠ؿ هٌّفَٙٛ ل ه١١ّؿ هٌّفَٙٛ 

 ه ٘عهؾ هٌكٍٛو١ة ٌاٍه هٌّفع١ُ٘ هٌؽق١كة يٕعوه  لٍٝ هٌع١ٍّع  هٌثاثة . 

( . 8( ٘عـع  قٍٛو١ع  ٠ٕ ؽ ٍِسك )40ٚيٍؽب ِدّٛت ه ٘عهؾ هٌكٍٛو١ة ي١ًؽاٙع هٌٕٙعق١ة ) 

عو ـٟ ِدعي ٚلؽَب هٌيعزثة ه ٘عهؾ هٌكٍٛو١ة لٍٝ ِدّٛلة ِٓ هٌّسى١ّٓ ِٓ غٚٞ هتضاً

هٌاؽي١ددة ل ٚلٍدددُ هٌدددٕفف ِٚؽهقدددك هدددعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١ددة ٚهٌم١دددعـ ٚهٌامددد٠ُٛ ٚيٕدددعو لٍدددٝ ههفدددعق آؼهو 

 % ِٓ هٌّسى١ّٓ.10ِٚماؽزع  

 إػذاد انخطظ انزذرَطُخ :-2

ٌمددع  لددع  هٌيعزثددة هٌططددّ هٌاعؼ٠كدد١ة ٌَّٛددٛلع  هٌفًدد١ٍٓ ه ٚي ٚهٌثددعٟٔ ِددٓ واددع   

ية هًٌؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقّ ـٟ  ثٕعو هٌادؽيدة ـدٟ َدٛو خؽؽهـ١ة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ هٌّمؽؼ هعؼ٠كٗ ٌطٍ

( ضطدة هعؼ٠كد١ة ٌىدً ِدّٛلدة ِدٓ 82ِسا٠ٛع  هٍه هٌفًٛي ٚه ٘عهؾ هٌكٍٛو١ة ٌٍّع   غ يٍؽب )

ِدّٛلاٟ هٌيسث هٌادؽ٠ي١ة هٌاٟ ظؼقب هٌّعظ  لٍدٝ ٚـدك  ّٔدٛغج ـؽه٠دؽ ٚهٌُدعيطة هٌادٟ ظؼقدب 

 هٌّعظ  ٔفكٙع لٍٝ ٚـك هٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة . 

 قع  : هلعهظ  ظه  هٌيسث : قعظ



 رصًُى اخزجبر اكزطبة انًفبهُى انغغرافُخ :  -9

لعِب هٌيعزثة يا١ًُّ هضايعؼ هواكع  هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة ِعاّدعه  لٍدٝ هٌّفدع١ُ٘ هٌادٟ هدُ هسع٠دع٘عل 

ٚلعقّددة ه ٘ددعهؾ هٌكددٍٛو١ة هٌّسددعظ  ل ـمددع  لددع  هٌيعزثددة هضايددعؼه  َِٛددٛل١ع  ٚغٌدده ٌّعؽـددة هثددؽ 

ٌّكامً )هّٔٛغج ـؽه٠ؽ( ـٟ هواكدع  هٌّفدع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة ل ِٚدعٜ هدأث١ؽٖ ـدٟ هٌمدعؼ  لٍدٝ هٌّاؽ١ؽ ه

 هتقايمعو ياٍه هٌّفع١ُ٘ ل ِمعؼٔة يعٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة . 

 الُبغخ فمراد االخزجبر: -3

( ـمددؽ  هضايعؼ٠ددة ل ِددٓ ٔددٛت 40هددُ هسع٠ددع ـمددؽه  هضايددعؼ هواكددع  هٌّفددع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ددة يدد ) 

( ٚغٌه تْ ٘دػه هٌٕدٛت ِدٓ هتضايدعؼه  هٌَّٛدٛل١ة 2)ثاع يعهقً( ل ٍِسك ) هتضايعؼ ِٓ ِاععظ

٠اًؿ يعٌعلة ٚهٌهّٛي ٚت ٠اأثؽ يػهه١ة هًٌّسر ٚعؽٚـٗ ل ٚهكًٙ لٍٝ هٌّدعؼـ هٌاًدس١ر تْ 

  هًس١سٙع َِٛٛلٟ ٠افك ل١ٍٗ وً ِٓ ٠ًسر هتضايعؼ ٚت ِدعي ٌاأ٠ًٚ هتخعية . 

 (22ل و 2007) هٌعؿهٚٞ ل  

 رؼهًُبد االخزجبر : الُبغخ -2

 رؼهًُبد اإلعبثخ : -أ

ٌىٟ ٠عطٟ هتضايعؼ ٔاعقح خ١دع  تيدع ِدٓ  لدعهظ هع١ٍّدع  ٚهَدسة هًٌد١عؼة ـدٟ هتضايدعؼ  

 ٚغٌه ٌاسع٠ع هٌّطٍٛ  ِٓ هٌّفسٛي١ٓ يًٛؼ  ٚهَسة ِٚسعظ  ل ِٚٓ ٘ػٖ هٌاع١ٍّع  ٟ٘ : 

 واعية هتقُ ٚهٌهعية لٍٝ ٚؼلة ه ق ٍة .  -

 لة ه ق ٍة ٔفكٙع . هإلخعية هىْٛ لٍٝ ٚؼ -

 لؽهو  خًّ ـمؽ  يعلة .  -

  لطعو ِثعي ه١َٛسٟ ٌفمؽه  هتضايعؼ .  -

 رؼهًُبد انزصؾُؼ :  -ة

ضًًب هٌيعزثة ظؼخة ٚهزع  ٌٍفمدؽ  هٌادٟ هىدْٛ  خعياٙدع يدس١سة ل ٚيدفؽ ٌٍفمدؽ  هٌادٟ  

عِدً هٌفمدؽ  هىْٛ  خعياٙع ضعِ ة ل ٚهععًِ هٌفمؽ  هٌّاؽٚوة  ٚ هٌاٟ هسًّ  وثؽ ِٓ  خعية ٚهزدع  ِع

 هٌطعِ ة .    

 الذق االخزجبر :  -2

 ٌمع هلاّع  هٌيعزثة ـٟ يعق هتضايعؼ ِع ٠ٍٟ : 

 انصذق انظبهرٌ :  -أ

( ـمدؽ  هضايعؼ٠دٗ يًدٛؼهٗ ه ١ٌٚدة ل لدؽٌ 40يعع هْ هُ  لدعهظ هتضايدعؼ ٚهٌّىدْٛ ِدٓ ) 

ة تقداطات لٍٝ ِدّٛلة ه قعهػ  هٌّاط١ًًٓ ـٟ هٌم١دعـ ٚهٌامد٠ُٛ ِٚؽهقدك هدعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١د

آؼهقُٙ يهأْ ياز١ة ـمؽههٗ ـٟ ل١عـ ِساٜٛ ِفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة ل لٍٝ َٛو ه ٘عهؾ هٌكٍٛو١ة ل 

%( ـأوثؽ ِٓ ٔكية لعظ ه قعهػ  هٌّطاًد١ٓ 10لع  هٌفمؽ  يعظلة  غه زًٍب لٍٝ ٔكية ههفعق )

هٌثددعٟٔ  ل ٚيدػٌه  يددير هتضايددعؼ يدعٌسع  ٌم١ددعـ هواكددع  هٌّفدع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ددة ٌددعٜ ِعٌيدع  هًٌددؿ

 ( ـمؽ  هضايعؼ٠ٗ ِٓ هضايعؼ ِٓ ِاععظ .   40هٌّاٛقّ ِىٛٔع  ِٕٗ )

 الذق انًؾزىي :  -ة

٠مًع يًعق هٌّساٜٛ ِعٜ هّثً هتضايعؼ ٌّساٜٛ هٌّعظ  هٌعؼهق١ة  ٚ ِعٜ هؼهيعِ هٌفمؽ   

يّسادٜٛ هٌٙدعؾ هٌددػٞ هم١كدٗ ل ٌدػه هعددع هٌطؽ٠طدة هتضا١عؼ٠ددة )خدعٚي هٌّٛهيدفع ( ظٌدد١ا  ِدٓ  ظٌددة 

 ق ِساٜٛ هتضايعؼ . يع

 :  انؼُُخ االضزطالػُخ نالخزجبر

ٌؽددؽٌ هٌاثيددب ِددٓ َٚددٛذ ـمددؽه  هتضايددعؼ ِٚكدداٜٛ يددعٛياٙع ٚلددٛ  ه١ّؿ٘ددع ٚـعع١ٌددة  

يددعهقٍٙع ؼ١ددؽ هًٌددس١سة ٚهٌددؿِٓ هٌددػٞ ٠كدداؽؽق ـددٟ هإلخعيددة لٕٙددع ل ِيددك هتضايددعؼ لٍددٝ ل١ٕددة 

هٌيسث ٔفكٗ ل ٌٚٙع ٔفف ِٛهيفع   هقاطال١ة ِّثٍة ٌع١ٕة هٌيسث ه قعق١ة  غ هضا١ؽ  ِٓ ِداّع

( ِعٌيددة ِددٓ ِعٌيددع  هًٌددؿ هٌثددعٟٔ هٌّاٛقددّ ِددٓ ِاٛقددطة )لطددؽ 800ل١ٕددة ل ز١ددث هأٌفددب ِددٓ )

هٌٕعٜ( ٚيعع هطي١ك هتضايعؼ ههُر هْ هٌٛلب هٌّكاؽؽق ـٟ هإلخعية لٓ ـمؽههدٗ خ١ّعٙدع ودعْ يد١ٓ 

 ( ظل١مة ٚلع هُ زكع  هٌٛلب يعقاطعهَ هٌّععظٌة ه٢ه١ة : 23-33)



 زمن أسرع طالبة + زمن أبطأ طالبة                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن االختبار = ــ
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 رؾهُم فمراد االخزجبر :

هْ هس١ًٍ هٌفمؽه  ليعؼ  لٓ ل١ٍّة ـسى هٚ هضايعؼ هقادعيع  هإلـدؽهظ ِدٓ ودً ـمدؽ  ِدٓ  

ـمددؽه  هتضايددعؼ ل ٚهاُددر ٘ددػٖ هٌع١ٍّددة ـددٟ هٌىهددؿ لددٓ ِكدداٜٛ يددعٛية هٌفمددؽ  ٚلددٛ  ه١ّؿ٘ددع 

 ٚهقايععظ ؼ١ؽ هًٌعٌر ِٕٙع .

(  خعيدة ثدُ هدُ 800ة هٌيدعٌػ لدعظ٘ع )ٚيٕعو لٍٝ غٌه لعِب هٌيعزثة ياًدس١ر  ٚؼهق هإلخعيد

%( ِدٓ هإلخعيدع  ٌاّثدً هٌّدّٛلدة 27هؽه١يٙع هٕعؾ١ٌع  ِٓ  لٍٝ ظؼخة  ٌٝ هظٟٔ ظؼخة ثُ  ضػ  )

 %( ِٓ هإلخعيع  ٌاّثً هٌّدّٛلة هٌع١ٔع . 27هٌع١ٍع ٚ)

 يؼبدنخ يؼبيم الؼىثخ انفمرح :  -أ

(  0.43-0.10ٚذ ِدع يد١ٓ )هقاعٍّب هٌيعزثة ِععًِ هًٌعٛية ٌىً ـمؽ  ـٛخع   ٔٙع هادؽه 

 ل ٚيٙػه هعع خ١ّع ـمؽه  هتضايعؼ يعٌسة ٌٍاطي١ك . 

 لىح رًُُس انفمراد :  -ة

هقدداطعِب هٌيعزثددة ٌسكددع  هٌمددٛ  هٌا١ّؿ٠ددة ٌىددً ـمددؽ  ِددٓ ـمددؽه  هتضايددعؼ ـٛخددع   ٔٙددع  

 هاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؽهٚذ يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد١ٓ 

 ( ٚيٙػه هعع خ١ّع ـمؽه  هتضايعؼ يعٌسة ٌٍاطي١ك .0.18-0.41)

 ائم انخبطئخ : فبػهُخ انجذ -ط

( 0.11 -ٚ 40-يعدع زكدع  ـعل١ٍددة هٌيدعهقً هٌطعِ ددة ل ٚخدع  هٌيعزثدة  ٔٙددع هادؽهٚذ يدد١ٓ ) 

 يٙػه هعع خ١ّع هٌيعهقً ـعلٍة ٚيعٌسة ٌٍاطي١ك . 

 ثيع  هتضايعؼ :

هقاعٍّب هٌيعزثة ِؽ٠مة هٌادؿقة هًٌٕف١ة ـٟ زكع  ثيدع  هتضايدعؼ  غ لكدُ هتضايدعؼ  ٌدٝ  

٠ّثً هٌفمؽه  هٚ ه ق ٍة هٌفؽظ٠ة ل ٚهٌدؿو هٌثدعٟٔ ٠ّثدً هٌفمدؽه  هٚ ه قد ٍة خؿق١ٓ ل هٌدؿو هتٚي 

هٌؿٚخ١ة ل يعدع٘ع هدّدع ظؼخدع  ودً ٔدٛت ِدٓ هٌفمدؽه  ٚيسكدا هٌثيدع  يّععِدً هؼهيدعِ ي١ؽقدْٛ 

( ٚ٘دٛ ِععِدً ثيدع  0.92( ثُ يسر يعقاعّعي ِععٍِدة قدي١ؽِعْ يدؽهْٚ ـىدعْ )0.13ز١ث يٍػ )

 خ١ع .  

  هطي١ك هٌادؽية : -4

 88/80/2082هٌّيعنددؽ  ياطي١ددك هٌادؽيددة لٍددٝ ِعٌيددع  هٌّدّددٛلا١ٓ ـددٟ ٠ددَٛ هٌطّدد١ف  

هقعي١ع( 9يعع هْ هقاّؽ  هٌادؽية )  23/82/2082ٚهٔاٙب ياطي١ك هتضايعؼ هٌيععٞ ٠َٛ هٌثاثعو 

 .  

ٚلع  نؽـب هٌيعزثة لٍٝ ق١ؽ هتضايعؼ ياععْٚ ِع ِع٠ؽ  هٌّعؼقة ثُ هل١دع هطي١دك هضايدعؼ  

 ٞ  1/8/2081فعع هٌّفع١ُ٘ ٌٍّؽ  هٌثع١ٔة لٍٝ ِعٌيع  ِدّٛلاٟ هٌيسث ٠َٛ هٌثاثدعو هواكع  هزا



يعع ِؽٚؼ  قيٛل١ٓ ِٓ هطي١ك هضايعؼ هتواكع  ه ٚي ل ٚغٌه ٌؽؽٌ ل١عـ ِعٜ هقايمعو ِعٌيع  

 هٌّدّٛلا١ٓ يعٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة. 

 هٌٛقعقً هإلزًعق١ة : -7

  (T-Test)طعِب ٘ػٖ هٌٛق١ٍة ٌّعؽـة هتضايعؼ هٌاعقٟ ٌع١ٕا١ٓ ِكامٍا١ٓ هقا -8

 ِععظٌة يعٛية هٌفمؽ  .  -2

 ِععظٌة ه١١ّؿ هٌفمؽ  .  -1

 ِععظٌة ـعل١ٍة هٌيعهقً هٌطعِ ة .  -2

 ِععًِ هؼهيعِ ي١ؽقْٛ .  -3

 ِععًِ ) قي١ؽِعْ يؽهْٚ ( . -4

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انراثغ

 أوالً : ػرض انُزبئظ ورفطُرهب : 

 زجبر انًفبهًٍُ انجؼذٌ نهًغًىػزٍُ :انفرحُخ األونً : َزبئظ االخ

يعددع  ْ ِيمددب هٌيعزثددة هتضايددعؼ هٌّفددع١ّٟ٘ لٍددٝ ِعٌيددع  ِدّددٛلاٟ هٌيسددث ٚهًددس١ر  

(  ْ ِاٛقددّ ظؼخددع  هٌّدّٛلددة هٌادؽ٠ي١ددة 3 خعيددعهُٙ  عٙددؽ  هٌٕاددعقح هٌَّٛددسة ـددٟ خددعٚي )

دّٛلة ( ل ـٟ ز١ٓ وعْ ِاٛقّ ظؼخع  ه1.144ٌّ( ظؼخة ل ٚهٔسؽهؾ ِع١عؼٞ ٠يٍػ )30.112)

( ِٚٓ  خً هٌاعؽؾ لٍٝ ظتٌة هٌفؽق ي١ٓ 3.422( ل ٚهٔسؽهؾ ِع١عؼٞ يٍػ )24.374هٌُعيطة )

ٌع١ٕا١ٓ ِكدامٍا١ٓ  غ عٙدؽ  ْ  (T-test)ِعٌيع  ِدّٛلاٟ هٌيسث هقاعٍّب هٌيعزثة هتضايعؼ هٌاعقٟ 

ة ( ٚيعؼخددة زؽ٠دد2.072(  ويددؽ ِددٓ هٌم١ّددة هٌدع١ٌٚددة )22.128هٌم١ّددة هٌاعق١ددة هٌّسكددٛية يٍؽددب )

(30 . ) 

ٌّع ٠عي لٍٝ ٚخٛظ ـؽق غٞ ظتٌة  زًعق١ة ًٌٚعٌر ِاٛقّ ظؼخدع  ِعٌيدع  هٌّدّٛلدة  

هٌادؽ٠ي١ة هٌاٟ ظؼقب لٍٝ ٚـك  ّٔٛغج ـؽه٠ؽ ٚيػٌه هؽـٍ هٌفؽَد١ة هًٌدفؽ٠ة ه ٌٚدٝ ٚخدعٚي 

 ( ٠َٛر غٌه :  3)

 (1عذول )

 َزبئظ االخزجبر انزبئٍ نذرعبد طبنجبد يغًىػزٍ انجؾش فٍ

 ة انًفبهُى انجؼذٌاخزجبر اكزطب

عدد افراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 

دالة احصائية عند  30.74 330233 .5 20866 5.0884 36 التجريبية 
 50644 460576 36 الضابطة 0.5.مستوى 

 انضبَُخ : ػرض َزبئظ اضزجمبء انًفبهُى انغغرافُخ انفرحُخ 

هقاعٍّب هٌيعزثة هتضايدعؼ هٌادعقٟ ٌع١ٕاد١ٓ ِكدامٍا١ٓ تضايدعؼ ظتٌدة هٌفدؽٚق يد١ٓ هٌّاٛقدّ  

هٌسكددعيٟ ٌددعؼخع  هقددايمعو ِعٌيددع  هٌّدّٛلددة هٌادؽ٠ي١ددة ٚهٌّاٛقددّ هٌسكددعيٟ ٌددعؼخع  هقددايمعو 

 ( ٠َٛر غٌه . 4ٚخعٚي ) هٌّدّٛلة هٌُعيطة ـٟ هضايعؼ هواكع  هٌّفع١ُ٘ .

 (6عذول )



انًزىضظ انؾطبثٍ واالَؾراف انًؼُبرٌ وانمًُخ انزبئُخ انًؾطىثخ وانغذونُخ نذرعبد طبنجبد 

 يغًىػزٍ انجؾش فٍ اخزجبر اضزجمبء انًفبهُى انغغرافُخ

عدد افراد  المجموعة
 العينة

المتوســـــــــــــــط 
 الحسابي 

االنحـــــــــــراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 لداللة االحصائية ا القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 

دال  0.5.مستوى الدالة   20383 20573 .5 20229 490246 36 التجريبية 
 40934 460246 36 الضابطة إحصائياً 

(  ْ ِاٛقدددّ ظؼخدددع  ِعٌيدددع  هٌّدّٛلدددة هٌادؽ٠ي١دددة يٍؽدددب ِمدددعهؼ٘ع ) ٠4اُدددر ِدددٓ هٌددددعٚي )

ل ـددٟ زدد١ٓ يٍددػ ِاٛقددّ ظؼخددع  هٌّدّٛلددة هٌُددعيطة ( 1.119( ٚهٔسددؽهؾ ِع١ددعؼٞ )29.124

( لٕع ِكاٜٛ 1.378( ل ـىعٔب هٌم١ّة هٌاعق١ة هٌّسكٛية )2.982( ٚهٔسؽهؾ ِع١عؼٞ )24.124)

( ِّدع ٠عٕدٟ  ْ هٌفدؽق ظهي  زًدعق١ع  1.812( ٟٚ٘  ويؽ ِٓ هٌم١ّة هٌدع١ٌٚة هٌيعٌؽدة )0.03ظتٌة )

لدة هٌادؽ٠ي١دة لٍدٝ هٌّدّٛلدة هٌُدعيطة ـدٟ ( ٚ٘ػه ٠عي هفٛق ِعٌيع  هٌّد30ّٛٚيعؼخة زؽ٠ة )

  قايمعو هٌّفع١ُ٘ . 

 ثع١ٔع  : هفك١ؽ هٌٕاعقح : 

  ْ هّٔٛغج )ـؽه٠ؽ(  وثؽ ِاقّة ٌّعظ  هٌدؽؽهـ١ة ِٚع هسا٠ٛة ِٓ ِفع١ُ٘ ٚزمعقك.  -8

قعلع هتّٔٛغج لٍٝ نع  ٔايعٖ هٌطعٌيع  ٚ ثعؼ  ظهـع١اُٙ ٔسٛ هٌّدعظ   ٔدٗ ودعْ هلدؽ  هٌدٝ  -2

 ٓ ضاي لؽَٗ ٌٍّعظ  . لمٛي هٌطعٌيع  ِ

هٌططٛه  هٌّايعة ـٟ  ّٔٛغج )ـؽه٠ؽ( خعٍب هٌطعٌيدة هعاّدع لٍدٝ ٔفكدٙع ٌّعؽـدة هٌكدّع   -1

هٌّهاؽوة ي١ٓ ه ِثٍة هٌّٕا١ّدة ٚؼ١دؽ هٌّٕا١ّدة هٌدٝ هٌّفٙدَٛ ِّدع ؾهظ ِدٓ ـعل١ٍدة هواكدع  

 هٌّفع١ُ٘ ٚهقاؽخعلٙع يعع ِع  ؾ١ِٕة . 

هٌددػههٟ ٌددعٜ هٌطعٌيددع  ِددٓ ضدداي  ِؽ٠مددة لددؽٌ هٌّددعظ  قددعلع  لٍددٝ ؾ٠ددعظ  هٌٕهددعِ -2

هٌٕهعِع  هٌاٟ هدؽٞ ظهضً هًٌؿ ل ٚ٘ػه قٛؾ ٠دفظٞ هٌدٝ ؾ٠دعظ  هٌداعٍُ ٔا١ددة هٌطيدؽ  

 ٚهٌّّعؼقة . 

 ْ هٌاعؼ٠ف لٍٝ ٚـك هتّٔٛغج ٠دعً هٌطعٌية هؽيّ ي١ٓ هٌّفع١ُ٘ هٌؽق١كة ٚهٌفؽل١ة هٌّىٛٔة 

 ٌٍّفَٙٛ .

 

 انفصم انخبيص

 االضزُزبعبد  :

 ؾش رىالهذ انجبؽضخ انً : فٍ حىء َزبئظ انج

 قددُٙ  ّٔددٛغج )ـؽه٠ددؽ( ـددٟ هقددايمعو هٌّفددع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ددة ٌددعٜ ِعٌيددع  هًٌددؿ هٌثددعٟٔ  -8

 هٌّاٛقّ . 

 قعلع ه ّٔٛغج ـٟ ؼـع هٌّكاٜٛ هٌاع١ٍّٟ ٌعٜ هٌطعٌيع  ٚؾ٠عظ  ـُّٙٙ ٌٍّعظ  هٌاع١ّ١ٍة .  -2

ظ٠ة ـٟ هدعؼ٠ف  ْ هقاعّعي  ّٔٛغج )ـؽه٠ؽ( ٠اطٍا ٚلب ٚخٙع  وثؽ ِٓ هٌطؽ٠مة هتلا١ع -1

 هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١ة . 

 ْ هقاعّعي  ّٔٛغج )ـؽه٠ؽ( وعْ  وثؽ هأث١ؽه  ِٓ هٌطؽ٠مة هتلا١عظ٠ة ـٟ هواكع  هٌّفع١ُ٘  -2

هٌدؽؽهـ١ة ٌعٜ ِعٌيع  هًٌؿ هٌثعٟٔ هٌّاٛقدّ ـدٟ ِدعظ  هٌدؽؽهـ١دة ٚغٌده ٢ْ ه ّٔدٛغج 

 ٠ؽوؿ لٍٝ ِىٛٔع  ٚضًعقى ٌّفَٙٛ هٌدؽؽهـٟ خ١ّعٙع . 

 انزىالُبد : 

 ـٟ َٛو ٔاعقح هٌيسث ٚهقإاعخعهٗ هٛيٟ هٌيعزثة يّع ٠أهٟ :  

َدؽٚؼ  ؼيدّ هٌعؼهقدة هٌٕ ؽ٠ددة يعٌعؼهقدة هٌع١ٍّدة يس١دث هكددعلع لٍدٝ هواكدع  هٌّفددع١ُ٘  -8

 ٚهؽق١طٙع . 

َؽٚؼ   يؽهؾ هٌّفدع١ُ٘ ـدٟ ِيعلدة هٌىادا هٌّعؼقد١ة ٚه١ّؿ٘دع لدٓ هٌسمدعقك يطدّ ٌٚدْٛ  -2

 ١ِّؿ٠ٓ . 



هٌاعؼ٠ك١ة هٌسع٠ثة ـدٟ هٌى١ٍدع  ِٚعع٘دع  لدعهظ هٌّعٍّد١ٓ َؽٚؼ  هٌعٕع٠ة ياعؼ٠ف هٌّٕعغج  -1

 هٌاٟ  ثياب هٌعؼهقة هٌع١ٍّة ـعل١ٍاٙع . 

َددؽٚؼ  هزاددٛهو ِٕددع٘ح هٌدؽؽهـ١ددة لٍددٝ ِعٍِٛددع  ٚزمددعقك ِٚفددع١ُ٘ لع٠ددع  ِٚإٛلددة  -2

ٚهمؽ٠يٙع  ٌٝ  غ٘عْ هٌطا  ِٓ ضاي هضا١دعؼ ه ِثٍدة هٌٍّّٛقدة ِدٓ هٌس١دع  ه١ِٛ١ٌدة هٌادٟ 

 ٚ ّٔعو هٌّفع١ُ٘ ٚهواكعيٙع .هكعلع ـٟ هى٠ٛٓ 

 انًمزرؽبد : 

 هقاىّعت  ٌٍيسث هماؽذ هٌيعزثة ِع ٠أهٟ : 

 خؽهو ظؼهقة يعقداعّعي  ّٔدٛغج )ـؽه٠دؽ( تواكدع  هٌّفدع١ُ٘ ـدٟ ِؽهزدً هع١ّ١ٍدة  ضدؽٜ  -8

 ِثً هٌعؼهقة هتياعهق١ة ٚهٌدعِع١ة . 

ؽٜ ـدٟ هٌعٍدَٛ  خؽهو ظؼهقة يعقاعّعي  ّٔدٛغج )ـؽه٠دؽ( تواكدع  هٌّفدع١ُ٘ ـدٟ ِدٛهظ  ضد -2

 هإلٔكع١ٔة . 

  خؽهو ظؼهقة ٌّعؽـة  ثؽ هقاعّعي  ّٔٛغج )ـؽه٠ؽ( ـٟ ِاؽ١ؽه   ضؽٜ 

  ) وا١ّٕة هٌافى١ؽ هٌٕعلع ل ه١ًٌّ ل ه١ّٕة هٌافى١ؽ هإليعهلٟ ( .
 :انًصبدر

 يدؽه١ُ٘ ل ـعَدً ض١ٍددً ل ـعل١ٍدة هقداطعهَ يعددٍ هقداؽهه١د١ع  ِكدعلعه  هٌاددػوؽ ل يعقدٍٛ  هٌاؽهيطدٟ ـددٟ  -8

ٌّعؽـة هٌاعؼ٠ط١ة ٚهتزافعع يٙع ٌعٜ ٍِية هًٌؿ هتٚي هٌّاٛقّ ل ِدٍة هٌيسٛع هٌاؽي٠ٛة ل لعظ هس١ًً ه

 (.2001ل لطؽ ل)  21

 (.2007ل لّعْ ل)  2 يٛ خعظٚ ل يعٌر ِسّع لٍٟ ل لٍُ هٌٕفف هٌاؽيٛٞ ل ِ -2

 (.  2007 يٛ ؼ٠عل ل زك١ٓ ِسّع هٌاعٍُ هٌّعؽـٟ ل ظهؼ هٌّك١ؽ  ٌٍٕهؽ ٚهٌاٛؾ٠ع ل ه ؼظْ ل)  -1

 يٛ نع١ؽ  ل ضعٌع هزّع ل ٚآضؽْٚ ل هٌاؽي١ة ه قف ٚهٌاسع٠ع  ل ِىاية هٌّداّع هٌعؽيٟ ٌٍٕهدؽ ٚهٌاٛؾ٠دع ل  -2

 ( .2007لّعْ ) 

ه ١ِٓ ل نعوؽ ِسّٛظ ٚآضؽْٚ ل   يٛي هدعؼ٠ف هٌّدٛهظ هتخاّعل١دة ًٌٍدفٛؾ هٌثع١ٔدة ٌّعع٘دع هٌّعٍّد١ٓ ل  -3

 (. 8911ل ِطيعة ٚؾهؼ  هٌاؽي١ة ل يؽعهظ ) 3ِ

ة هٌعؽهق ل ٚؾهؼ  هٌاؽي١ة ل هٌامؽ٠ؽ هٌِٕٟٛ ٌٍدّٙٛؼ٠ة هٌعؽهل١ة ل هٌٍدٕدة ه١ٌِٕٛدة ٌٍاؽي١دة ٚهٌثمعـدة خّٙٛؼ٠ -4

 ( . 8994( ل يؽعهظ ل )8( ل ِطيعة ٚؾهؼ  هٌاؽي١ة ل ؼلُ )23ٚهٌعٍَٛ ل هٌععظ )

ؼقدعٌة  هٌسعؼثٟ ل ؾه٠ع لد١ؽ  ل  نىع١ٌع  هسع٠ع ٚهمك١ُ ِهىٍة هٌيسدث ـدٟ هٌعؼهقدع  هٌٕفكد١ة ٚهٌاؽي٠ٛدة ل -7

 (. 8990( ل هٌكٕة هٌععنؽ  ل ٠ًعؼ٘ع ِىاا هٌاؽي١ة هٌعؽيٟ ٌعٚي هٌط١ٍح )12هٌط١ٍح هٌعؽيٟ ل هٌععظ )

هٌس١ًٕٟ ل خ١ًّ ِسّع  زّع ل هواكع  ٍِية هًٌؿ هتٚي هٌثدعٔٛٞ ٌٍّفدع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة ـدٟ ِسعـ دة هعدؿ  -1

 (. 2000ـٟ هٌدّٙٛؼ٠ة ه١ّٕ١ٌة ل ؼقعٌة ِعخكا١ؽ ؼ١ؽ ِٕهٛؼ  ل ه١ٌّٓ )

ل ظهؼ هٌّك١ؽ  ٌٍٕهؽ ٚهٌاٛؾ٠ع ل لّعْ ل  2هٌس١ٍة ل ِسّع ِسّٛظ ل هٌا١ًُّ هٌاع١ٍّٟ ٔ ؽ٠ة ِّٚعؼقة ل ِ -9

(2001 . ) 

 (. 2004ضُؽ ل ـطؽٞ ؼن١ع  ل ِؽهقك هعؼ٠ف هٌعؼهقع  هتخاّعل١ة ل ظهؼ هٌّك١ؽ  ل لّعْ ) -80

ٕهددؽ ل خعِعددة هٌٕدددعذ ل ِؽوددؿ هٌاٛث١ددك ٌٍ 2ظؼٚؾ  ل هـٕددعْ ٔ ١ددؽ ل  خددؽهوه  ِددٓ هًدد١ُّ هٌّٕددع٘ح ل ِ  -88

 ( . 8993ه١ٌِٕٛة ل ٔعيٍف ل) 

ظ١ِعِٟ ل ـٛؾ٠ة  يؽه١ُ٘ ل  ثؽ هقاطعهَ ظهقؽ  هٌاع١ٍُ ـٟ هعؼ٠ف هٌّفع١ُ٘ هٌدؽؽهـ١دة لٍدٝ هسًد١ً ِعٌيدع   -82

هًٌؿ هٌثعٟٔ ِاٛقّ ٚهٔامعي  ثؽ هٌاعٍُ ٌع٠ٙٓ ل هٌّدٍة هٌعؽي١ة ٌٍاؽي١ة ل هٌّٕ ّدة هٌعؽي١دة ٌٍاؽي١دة ٚهٌثمعـدة 

 ( . 8998ل هٛٔف ل)  8ل هٌععظ  81ِدٍع ٚهٌعٍَٛ ل 

ل ِىايددة هٌّداّددع هٌعؽيددٟ ٌٍٕهددؽ ٚهٌاٛؾ٠ددع ل لّددعْ  8ؼي١ددع ل ٘ددعظٞ ِهددععْ  ل لٍددُ هٌددٕفف ه ظهؼٞ ل ِ -81

(2001 .) 

( 2007ل ظهؼ هٌّك١ؽ  ٌٍطيعلة ل لّعْ) 8هٌؿؼٛي ل لّعظ ليع هٌؽز١ُ  ل ق١ىٌٛٛخ١ة هٌاعؼ٠ف هًٌفٟ ل ِ -82

 . 

ل قٍكدٍة هيدعهؼه  هوعظ١ّ٠دة هٌاؽي١دة هٌطعيدة ل هٌؽ٠دعٌ ل  8ُ هٌاع١ّ١ٍدة ل ِهٌؿٔع ل ١ٌٚع ضُؽ ل هٌاًع١ِ -83

 (. 2002هٌٍّّىة هٌعؽي١ة هٌكعٛظ٠ة )

 ( . 2002قعٌُ ل هزّع ِسّع قعٌُل هىٌٕٛٛخ١ع هٌاع١ٍُ ٚهٌاع١ٍُ هتٌىاؽٟٚٔ ل ِىاية هٌؽن١ع ل هٌؽ٠عٌ)  -84

١ّددع  )هّٔددٛغج ـؽه٠ددؽ( ـددٟ هسًدد١ً هٌكددعِعٟ ل لعقددع ِسّددع لعقددعل  ثددؽ هّٔددٛغج هواكددع  هٌّفددع١ُ٘ ٚهٌاعّ -87

 (. 2001هٌؽ٠ع١َع  ل خعِعة يؽعهظ ل و١ٍة هٌاؽي١ةل هيٓ ه١ٌٙثُ ل ؼقعٌة ِعخكا١ؽ ؼ١ؽ ِٕهٛؼ  )



هٌكددٛظهٟٔ ل ٚـددعو ِسكددٓ ِهددسٛ   ل  ثددؽ  ّٔددٛغخٟ ـؽه٠ددؽ ٚوٍٛؾِددع٠ؽ ـددٟ هواكددع  هٌّفددع١ُ٘ هٌاعؼ٠ط١ددة  -81

خعِعددة يؽددعهظ ل و١ٍددة هٌاؽي١ددة ل هيددٓ ؼنددع ل  ٚهتهدددعٖ ٔسددٛ هٌّددعظ  ٌددعٜ ِعٌيددع  ِعع٘ددع  لددعهظ هٌّعٍّددع  ل

 ( . 2008 ِؽٚزة ظواٛؼهٖ ؼ١ؽ ِٕهٛؼ )

ليددع هٌٍط١ددؿ ل ؾ٠ٕددا ِسّددع ي١ددِٟٛ  ل ـعل١ٍددة هقدداطعهَ ّٔددٛغج وددعؼ٠ٓ ـددٟ هواكددع  ها١ِددػ هًٌددؿ هٌثددعٟٔ  -89

هتلددددعهظٞ ٌٍّفددددع١ُ٘ هٌٕس٠ٛددددة ل ؼقددددعٌة ِعخكددددا١ؽ ؼ١ددددؽ ِٕهددددٛؼ  ل خعِعددددة هٌّٕٛـ١ددددة ل و١ٍددددة هٌاؽي١ددددة ل 

 ( . 2002ًِؽ)

لي١ف ل ـؽزدعْ لي١دع ل هٌّفدع١ُ٘ هٌكدىع١ٔة هٌادٟ ٠ىاكديٙع ٍِيدة هًٌدؿ هٌثعٌدث هٌّاٛقدّ ِدٓ ظؼهقداُٙ ِدعظ   -20

 ( . 2002هٌدؽؽهـ١ة ل ِدٍة خعِعة يعيً ل هٌععظ هتٚي ل )

( 2007ل ظهؼ ظخٍة ل لّدعْ ل)  8هٌعؿهٚٞ ل ؼز١ُ ٠ٛٔف وؽٚ ل هٌم١عـ ٚهٌام٠ُٛ ـٟ هٌع١ٍّة هٌاعؼ٠ك١ة ل ِ -28

     . 

 ( . 2009ّؽهْ ل ِسّع ِسكٓ ل ه١ًٕفع  هٌام٠ُٛ ل ِدٍة هٌّعٍُ هؽي٠ٛة ثمعـ١ة ل لّعْ ل) ل -22

هٌؽؽ٠يعٚٞ ل ؾ٘ٛؼ وععُ ِٕعهٟ ل  ثؽ ّٔعغج ١ٍ٘عههعيع ٚـؽه٠دؽ ٚؼ٠د١ٍدٛع ـدٟ هواكدع  ِفدع١ُ٘ لٛهلدع هٌٍؽدة  -21

ؽدعهظ و١ٍدة هٌاؽي١دة ل هيدٓ هٌعؽي١ة ٚهقايمعقٙع ٚهٔامعي هثؽ هٌاعٍُ ٌعٜ ِعٌيع  ِعع٘ع هلعهظ هٌّعٍّع  ل خعِعة ي

 (. 2007ؼنع  ل هِؽٚزة ظواٛؼهٖ ؼ١ؽ ِٕهٛؼ ) 

ل هٌعهؼ هًٌّؽ٠ة هٌٍيٕع١ٔدة ل هٌمدع٘ؽ   2ؼ١ّٕة ل ِسّٛظ ِاٌٟٛ  ل  قعق١ع  ٚيؽهِح  لعهظ هٌّعٍُ هٌعؽيٟ ل ِ -22

(8991 .) 

٠دع ل لّدعْ) هٌمعلٛظ ل  يؽه١ُ٘ ل هٌّععيؽ ـٟ هدعؼ٠ف هٌعؼهقدع  هتخاّعل١دة ل ظهؼ هٌهدؽٚق ٌٍٕهدؽ ٚهٌاٛؾ -23

8998  . ) 

هٌمعلٛظ ل  يؽه١ُ٘  ل هثؽ  قٍٛ  هٌاعٍُ هٌاععٟٚٔ ـٟ هس١ًً ِا  هًٌدؿ هٌععندؽ ه قدعـ ٚه١ّٕدة ِفٙدَٛ  -24

هٌدػه  ٌدع٠ُٙ ـدٟ ِدعظ  هٌدؽؽهـ١دة ل ِدٍدة ِؽودؿ هٌيسدٛع هٌاؽي٠ٛدة ل خعِعدة لطدؽ ل هٌعدعظ هٌكدعيع ل هٌطيعدة 

 (. 8993هٌؽهيعة )

ل ظهؼ هٌهددؽٚق ٌٍٕهددؽ ٚهٌاٛؾ٠ددع ل لّددعْ  8ٚهٌاعٍدد١ُ هًٌددفٟ ل ِ لطددعِٟ ل ٠ٛقددؿ ل قدد١ىٌٛٛخ١ة هٌدداعٍُ -27

(8919 . ) 

 ( . 2000ل ظهؼ هٌفىؽ ٌٍطيعلة ٚهٌٕهؽ ل لّعْ ل)  8لطعِٟ ل ٠ٛقؿ ل ه١ًُّ هٌاعؼ٠ف ل ِ -21

 (.  2008ل ظهؼ هٌفىؽ ل لّعْ ل)  8لطعِٟ ل ٠ٛقؿ ل ٚآضؽْٚ ل  قعق١ع  ه١ًُّ هٌاعؼ٠ف ل ِ -29

ثؽ ضؽهقّ هٌّفع١ُ٘ ـٟ هس١ًً ٍِية هٌّؽزٍة ه قعق١ة ٚهفى١ؽُ٘ هٌٕعلدع ـدٟ هٌم١كٟ ل ه١ك١ؽ ض١ًٍ يط١ب ل ه -10

 ( . 2008هٌؽ٠ع١َع  ل  ِؽٚزة ظواٛؼهٖ ؼ١ؽ ِٕهٛؼ  ل خعِعة يؽعهظ ل و١ٍة هٌاؽي١ة ل هيٓ ه١ٌٙثُ) 

 (.2009وعهٛ  ل قسؽ  ١ِٓ ل ِؽق هعؼ٠ف هٌدؽؽهـ١ة ل ظهؼ ظخٍة ل لّعْ ل)  -18

ل ظهؼ هلددؽ  ل  8هٌس١ٍددة ل هيددٛي هددعؼ٠ف هٌّددٛهظ هتخاّعل١ددة ل ِ ِؽلددٟ ل هٛـ١ددك هزّددع ل ِٚسّددع ِسّددٛظ -12

 (. 2009يٕععو ) 

 ِٛهلع ه ٔاؽٔب : خعِعة ظٚو١ٓ ) هّٔٛغج ـؽه٠ؽ هٌاع١ٍّٟ ( -11

www ( frayer a dug – cc . duq – edu ) 
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 (1ممحق )

 األهداف السموكية بصيغتها النهائية

 ِكاٜٛ هٌٙعؾ هٌٙعؾ هٌكٍٛوٟ : خعً هٌطعٌية  ْ هىْٛ لعظؼ  لٍٝ  ْ : هٌّفَٙٛ   
 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ   - هٌِٛٓ هٌعؽيٟ  8

 ٠ي١ٓ هٌطًعقى هٌاٟ ه١ّؿ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ لٓ ؼ١ؽٖ ِٓ هٌياظ .  -
 ة هٌععٌُ ِٛلع هٌِٛٓ هٌعؽيٟ هفنؽ لٍٝ ضعؼِ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ ه١ٌُّك  - ه١ٌُّك  2
 ١ّ٠ؿ ه١ٌُّك ِٓ  نىعي ه ؼٌ ه ضؽٜ   -
 هفنؽ لٍٝ هٌطعؼِة هًٌّطٍسع  هٌّعق١ة هٌاٟ ٠طً ل١ٍٙع هٌِٛٓ هٌعؽيٟ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌديً  - هٌديً  1
 ١ّ٠ؿ ي١ٓ هٌديً ٚهٌاً  -
 عظ لٍٝ نىً ِؽقَٛ لٍٝ هٌكيٛؼ  ِفَٙٛ هٌديً ٠س -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١ّؿ 
 هطي١ك

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌّكعزة  - هٌّكعزة  2
 ه١ّؿ هٌكّع  هٌاٟ ت هٕاّٟ ٌّكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ -
 ٠سعظ لٍٝ ضؽ٠طة هٌععٌُ ِكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ   -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌُٙية  - هٌُٙية  3
 ١ّ٠ؿ ي١ٓ هٌُٙية ٚهٌديً  -
 هفنؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ هِاعهظ هٌُٙية ـٟ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌاُعؼ٠ف - هٌاُعؼ٠ف 4
 ٠سعظ هٌطًعقى ه١ٌّّؿ  ٌٍاُعؼ٠ف -
 هفنؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ قاقً خيعي هٌيسؽ ه زّؽ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 ي١عٟ هعؽؾ ِفَٙٛ هٌٕيع  هٌط - هٌٕيع  هٌطي١عٟ 7
 ه١ّؿ ه ِثٍة هٌّٕا١ّة ٌٍٕيعهع  هٌطي١ع١ة  -
 هفنؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ هِاعهظ ه لع١ٌُ هًٌسؽه٠ٚة هٌٕيعهٟ -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌؽ٠عذ  - هٌؽ٠عذ 1
 ه١ّؿ ههدعٖ هٌؽ٠عذ هٌعىك١ة لٍٝ ههدعٖ هٌؽ٠عذ هٌادعؼ٠ة ٚهٌهّع١ٌة .  -
ة يعٌٕكددية ٌألخددؿهو هٌدٕٛي١ددة ـددٟ هٌددِٛٓ هيدد١ٓ  ١ّ٘ددة هٌؽ٠ددعذ هٌّٛقدد١ّة هًٌدد١ف١ -

 هٌعؽيٟ 

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 

 هطي١ك 
 هعؽؾ ه لع١ٌُ هٌّٕعض١ة  - ه لع١ٌُ هٌّٕعض١ة 9

 ه١ّؿ هٌّٕعش هًٌسؽهٚٞ لٓ هٌّط١ؽ  -
 هي١ٓ هٕٛت ه لع١ٌُ هٌّٕعض١ة ـٟ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة  - هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة 80
 ي١ٓ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة لٓ هٌّٛهؼظ هٌطي١ع١ة ه٢ضؽٜ ه١ّؿ  -
 هي١ٓ ٌٍّٛهظ هٌّعق١ة  ١ّ٘ة وي١ؽ  يعٌٕكية ٌإلٔكعْ -
 
 

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة  - ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة 88
 ه١ّؿ ه ِثٍة هٌّٕا١ّة هٌٝ ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة  -
 هي١ٓ ـعقع  ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة لؽ  هٌّٕعِك هٌك١ٍٙة  -

 هعؽ٠ؿ
 ١١ؿ هّ

 هطي١ك 
 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌٕٙؽ  - هٌٕٙؽ 82

 ه١ّؿ ي١ٓ ه ٔٙعؼ هٌم١ًؽ  ٚهٌط٠ٍٛة  -
 هفنؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌعؽهق ِٕعش ٔٙؽ ظخٍة  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌيس١ؽ   - هٌيس١ؽ  81
 ه١ّؿ ي١ٓ هٌكّع  ٌٍيس١ؽه  ِٓ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة ه ضؽٜ  -
 هي١ٓ ـعقع  هٌيس١ؽه   -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 ك هطي١

 هعؽؾ ِفَٙٛ ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة  - ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة 82
 هسعظ هٌكّع  هٌاٟ هٕاّٟ هٌٝ ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة  -
 هي١ٓ ـعقع  ه١ٌٕعي١ع هٌسعؼ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌؿؼهلة  - هٌؿؼهلة 83
 ه١ّؿ ي١ٓ هٌؿؼهلة هٌدي١ٍة ٚهٌك١ٍٙة  -
 هي١ٓ ـعقع  هٌّٕادع  هٌؿؼهل١ة ٌٍعضً هٌمِٟٛ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽ٠ؿ  هعؽؾ ِفَٙٛ هٌاؽية  - هٌاؽية 84



 ه١١ّؿ هٌاؽية لٓ يم١ة هٌّٛهظ هٌّؽٍفة ٌٍمهؽ   -
 هي١ٓ  ُ٘  ٔٛهت هٌاؽ  ٌؿؼهلة ِطاٍؿ هٌّسعي١ً  -

 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌاكعلّ - هٌاكعلّ 87
 هسعظ ِثعت  ظهٌة لٍٝ هٌاكعلّ  -
 هي١ٓ  ١ّ٘ة هٌاكعلّ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌّس١ّ  - هٌّس١ّ 81
 ه١ّؿ هٌكّع  ٌٍّس١طع  لٓ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة ه ضؽٜ  -
 هفنؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌععٌُ هٌّس١ّ هٌٙعظٞ  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ
 هطي١ك

 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌّٕعش  - هٌّٕعش 89
 ه١ّؿ ضًعقى هٌّٕعش  -
 هي١ٓ  ١ّ٘ة هلاعهي هٌّٕعش -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ

 هطي١ك  
 هعؽؾ ِفَٙٛ هٌكًٙ  - هٌكًٙ 20

 ه١ّؿ ضًعقى هٌكٙٛي هٌؽقٛي١ة لٓ هٌكٙٛي هٌكعز١ٍة  -
 هي١ٓ ـعقع  هٌكٙٛي ِٓ هٌٕعز١ة هتقا١طعْ ٚهتقاؽاي  -

 هعؽ٠ؿ 
 ه١١ّؿ 
 هطي١ك 

 
 (3يهؾك )

 اخزجبر اكزطبة انًفبهُى انغغرافُخ
 هٌفمؽ  هتضا١عؼ٠ة هٌّكاٜٛ هٌّفَٙٛ  

 هعؽ٠ؿ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ 8

 

 

 

 

 ه١١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ٔٗ هٌّكعزة هٌاٟ هّاع ي١ٓ هٌّس١ّ ه ٍِكٟ ؼؽيع  ٚهٌط١ٍح هٌعؽيٟ نؽلع  : ٠عؽؾ ...... يأ

 هٌِٛٓ هٌعؽيٟ . - 

 هٌط١ٍح هٌعؽيٟ . - 

 ض١ٍح لّعْ  -ج

 ض١ٍح لعْ -ظ

 ِٓ هٌطًعقى هٌاٟ ه١ّؿ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ لٓ ؼ١ؽٖ ِٓ هٌياظ ٟ٘ : 

 لًؽ قٛهزٍٗ هٌيسؽ٠ة  - 

 هٛقطٗ ًٔؿ هٌىؽ  هٌهّع١ٌة  - 

 هتقاٛهوهٛقطٗ ضّ  -ج

 ١َك  ؼه١َٗ هٌكعز١ٍة   -ظ

 هٌٍْٛ هٌيؽهمعٌٟ لٍٝ ضؽ٠طة هٌععٌُ لٍٝ ِٛلع :

  ٚؼيع - 

 هقاؽه١ٌع - 

 هٌِٛٓ هٌعؽيٟ-ج

  ـؽ٠م١ع -ظ

 هعؽ٠ؿ ه١ٌُّؿ 2

 

 

 

 

 ه١ّؿ 

 

 

 

 

 هطي١ك 

 ٠عؽؾ ...... يأٔٗ هٌّّؽ هٌّعقٟ هٌػٞ ٠ًً ي١ٓ ِكطس١ٓ ِعق١١ٓ :

 هٌط١ٍح- 

 ه١ٌُّك - 

 هٌدعٚي-ج

 ؽ  هٌيس١-ظ

 ٠ّاعؾ ه١ٌُّك لٓ  نىعي قطر ه ؼٌ ه ضؽٜ يأٔٗ:

 ٠مع ي١ٓ ِكطس١ٓ ِعق١١ٓ - 

 ٠فًً ي١ٓ ِٕعِك ٠عيكة- 

 ٠مع ي١ٓ ِؽهفع١ٓ -ج

 ٠مع ي١ٓ هٌكعزً ٚهٌكفر -ظ

 هٍعا هٌُّع٠ك ظٚؼ ُِٙ ـٟ :

 ؼيّ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ يعٌعٚي ه ضؽٜ- 

 زدؿ هٌعٚي هٌعؽي١ة لٓ هٌعٚي ه ضؽٜ - 

 ؽه   ٚلع  هٌكٍُؼٍك هٌّٕعـػ ٚهٌّّ-ج

 قمٟ ه ؼهَٟ هٌؿؼهل١ة هٌّدعٚؼ  -ظ

 هعؽ٠ؿ هٌديً 1

 

 

 

 

 

 ٠عؽؾ ...يأٔٗ هٌّٕعِك هٌّؽهفعة هٌاٟ هٛخع لٍٝ نىً قاقً هّثً ه ِعؼ هٌطعؼخٟ ٌألؼٌ هٌعؽي١ة ي : 

 هٌُٙع  - 

 هٌديعي - 

 هٌٛظ٠عْ -ج

 هٌااي-ظ

 ي ه ضؽٜ ِٓ ز١ث هٌاى٠ٛٓ هغه ٔادب لٓ :هّٕعؾ هٌديعي هتٔىكعؼ٠ة لٓ  ٔٛهت هٌديع



 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك 

 هؽهوُ ه هؽية يهىً وي١ؽ - 

 هؽهوُ هٌاـع هٌيؽوع١ٔة - 

 هٌسؽوع  ه ٌاٛهق١ة -ج

 هٌسؽوع  هٌؿٌؿه١ٌة-ظ

 ٠ه١ؽ هٌٍْٛ هٌدٛؾٞ لٍٝ ضؽ٠طة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ  ٌٝ:

 قاقً خيعي هٌعؽهق- 

 قاقً خيعي هٌيسؽ ه زّؽ - 

 قاقً خيعي ياظ هٌهعَ - 

 قً خيعي هٌّؽؽ  هٌعؽيٟقا-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌّكعزة 2

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هيٍػ ِكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ زٛهٌٟ ..... ١ٍِْٛ و١ٍٛ ِاؽ :

 -82 

 -84 

 89-ج

 87-ظ

 ِٓ هٌكّع  هٌاٟ تهٕاّٟ ٌّكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ٟ٘:

 قعة ِكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ - 

 ٚخٛظ وث١ؽ ِٓ هٌّععظْ - 

 هٌإٛت يعإلٔاعج هٌؿؼهلٟ-ج

 لعَ هٌمعؼ  لٍٝ قع هزا١عخعهٙع-ظ

 هٌٍْٛ ه قٛظ لٍٝ ضؽ٠طة هٌععٌُ ٠ه١ؽ  ٌٝ ِكعزة :

  ـؽ٠م١ع- 

 هقاؽه١ٌع- 

 هٌِٛٓ هٌعؽيٟ -ج

  ٚؼيع-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌُٙية 3

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هعؽؾ هٌُٙع  يأٔٙع هٌّٕعِك هٌاٟ هؽطٟ ِٓ ِكعزة هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ِمعهؼ :

 -90% 

 -40% 

 %10-ج

 %30-ظ

 هٌاٟ هٌُٙع  لٓ قطر ه ؼٌ ٟ٘ :  ْ هٌكّة

 هتؼهفعت ٚهتٔسعهؼ هٌهع٠ع- 

 هتٔيكعِ ٚهٌاّٛج- 

 هتٔطفعٌ ٚهتٔيكعِ-ج

 هتؼهفعت ٚهتٔسعهؼ هٌاعؼ٠دٟ-ظ

 هْ هٌىُ هٌٙعقً ِٓ هٌؽِعي هٌػٞ هساٛٞ هٌّٕعِك هٌُٙي١ة ِٓ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ٌٗ ـعقع  ـٟ:

 هٌٕهعِ هٌؿؼهلٟ- 

 يٕعلة هٌؿخعج - 

 زفؽ ه٢يعؼ -ج

 هٔاهعؼ هٌىثيعْ-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌاُعؼ٠ف 4

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هعؽؾ هٌاُعؼ٠ف يأٔٙع :

 هٌّٕعِك هٌّؽهفعة هٌاٟ هؽطٟ قطر ه ؼٌ- 

 هٌّٕعِك هٌّٕيكطة هٌاٟ هؽطٟ قطر ه ؼٌ- 

 هٌّٕعِك هٌاٟ هؽّؽ٘ع هٌّكطسع  هٌّعق١ة-ج

 خ١ّع  نىعي هٌاٟ هؽطٟ قطر ه ؼٌ-ظ

 ِٓ ضًعقى ه١ٌّّؿ  ٌٍاُعؼ٠ف :

 ٚخٛظ٘ع يعؼهفعع  ِاكع٠ٚة- 

 ٚخٛظ٘ع يأنىعي ِطاٍفة - 

 ضًٛياٙع ٚهٔسعهؼ قطسٙع-ج

 هقاٛهقٙع ٚههعيٗ  نىعٌٙع-ظ

  ْ  ٔععهَ هٌعٛهقك هٌاُعؼ٠ك١ة هٌاٟ هفًً ي١ٓ ه ؼهَٟ هٌعؽي١ة وعْ ٌٙع ظٚؼ ـٟ : 

 هٛؾ٠ع هٌسؽهؼ  يهىً ِاكعٚٞ - 

 هٌؽيّ ي١ٓ  لطعؼ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ - 

 فؽق ِٕعؿي ضٍك  ل١ٍُ يهؽٞ ِا-ج

 ِٕع  ٔامعي هٌؽ٠عذ ِٓ ِىعْ ٢ضؽ -ظ



 هعؽ٠ؿ هٌٕيع   7

 

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك 

 ٠كّٝ هٌٕيع  ...... هٌػٞ ٠ّٕٛ ِٓ هٍمعو ٔفكٗ ظْٚ هعضً هإلٔكعْ ـٟ  ٔيعهٗ ِاطػه هنىعي ِطاٍفة:

 هٌطي١عٟ - 

 هٌسمٍٟ - 

 هٌّٛقّٟ-ج

 هٌسٌٟٛ -ظ

 ِٓ ه ِثٍة هٌّٕا١ّة ٌٍٕيعهع  هٌطي١ع١ة ٟ٘ :

 هٌس١ُّع  - 

 هٌمطٓ- 

 هٌػؼ  -ج

 هٌكعؼ-ظ

 ٌٍؽطعو هٌؽعيع  ظٚؼ ـٟ :

 هد١ٙؿ هإلٔكعْ يعٌؽػهو - 

 هٕ ١ُ هٌّٛهؾٔة هٌّعق١ة - 

 ؾ٠عظ  ـع١ٍة هٌاعؽ٠ة -ج

 هٔاهعؼ عع٘ؽ  هٌاًسؽ-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌؽ٠عذ 1

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هٌُؽّ :هعؽؾ هٌؽ٠عذ يأٔٙع زؽوة هٌٙٛهو ِٓ ِٕطمة هٌُؽّ هٌّؽهفع  ٌٝ ِٕطمة 

 هٌّٕطفٍ يهىً  ـمٟ - 

 هٌّاػ٠ػ  يهىً ِامطع - 

 هٌدٛٞ يهىً لّٛظٞ -ج

 هٌّؽهفع يهىً  ـمٟ-ظ

 هّٕعؾ هٌؽ٠عذ هٌعىك١ة لٓ هٌؽ٠عذ هٌادعؼ٠ة يٙيٛيٙع ِٓ:

 هٌهؽق ٔسٛ هٌؽؽ - 

 هٌؽؽ  ٔسٛ هٌهؽق- 

 هٌهّعي ٔسٛ هٌدٕٛ   -ج

 هٌدٕٛ  ٔسٛ هٌهّعي -ظ

 ٝ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ظٚؼ ـٟ :ٌٍؽ٠عذ هٌّٛق١ّة ه١ًٌف١ة هٌٙع٠ة لٍ

 زعٚع هتَطؽهيع  هٌد٠ٛة ٌٍّٕعِك هٌهّع١ٌة- 

 ّٔٛ ه ندعؼ هٌّطٍة لٍٝ هٌيسؽ هٌّاٛقّ- 

 ؾ٠عظ  هٌؽِٛية هٌٕكي١ة ـٟ هٌّٕعِك هٌؽؽي١ة-ج

 قمِٛ هإلِطعؼ هٌىث١فة لٍٝ ه لكعَ هٌدٕٛي١ة-ظ

ه لع١ٌُ  9

 هٌّٕعض١ة

 هعؽ٠ؿ

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ضٟ يأٔٗ ِكعزة ِٓ ه ؼٌ هاهعيٗ ِٓ ز١ث :٠عؽؾ هإلل١ٍُ هٌّٕع

 لٕعيؽ هٌّٕعش - 

 ه ندعؼ ٚه لهع - 

 هٌاؽية ٚ نىعي هٌكطر -ج

 هٌّسعي١ً ٚه ٔهطة هتلاًعظ٠ة -ظ

 ِٓ هٌطًعقى هٌاٟ ه١ّؿ هٌّٕعش هًٌسؽهٚٞ لٓ هٌّط١ؽ ٟ٘ :

 هؼهفعت هٌّعٜ هٌسؽهؼٞ ٚلٍة هإلِطعؼ - 

 هٔطفعٌ هٌّعٜ هٌسؽهؼٞ هٌكٕٛٞ - 

 ِٗ ٌى١ّع  ٚـ١ؽ  ِٓ ه ِطعؼ هقاا-ج

 هؼهفعت هٌؽِٛية ٚوثعـة هٌؽ١َٛ -ظ

  ْ هٕٛت ه لع١ٌُ هٌّٕعض١ة ـٟ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ٌٗ ـعقع  ـٟ :

 ل١عَ يٕعلع  زع٠ثة - 

 ؾ٠عظ  ِسطع  ه ؼيعظ- 

 ؾؼهلة ِسعي١ً ِإٛلة-ج

 هك١ًٙ هتهًعي يعٌكٛق -ظ

هٌّٛهؼظ  80

 هٌّعق١ة

 هعؽ٠ؿ

 

 

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 ؽؾ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة يأٔٙع هٌّٛهؼظ هٌاٟ هٛخع يإنىعي ِطاٍفة ِاّثٍة ي :هع

 ه ٔٙعؼ ٚهٌيس١ؽه  ٚهٌٛهزع  - 

 هٌع١ْٛ ٚه١ٌٕعي١ع ٚه٢يعؼ - 

 ١ِعٖ هٌيسعؼ ٚهٌّس١طع  -ج

 ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة ٚهٌدٛـ١ة-ظ

 

 

 هطاٍؿ هٌّٛهظ هٌّعق١ة هٌطي١ع١ة ه٢ضؽ ي  : 

 قؽلة ُٔٛيٙع ٚٔفعغ٘ع - 



 

 

 

 هطي١ك

 

 

 ؽهخٙع يعٛية هقاط- 

 قعة هِاعهظ٘ع ٚهٕٛلٙع -ج

 هع١م ـ١ٙع هإلز١عو-ظ

 ٌٍّٛهؼظ هٌّعق١ة  ١ّ٘ة وي١ؽ  ٌإلٔكعْ ضًٛيع  ـٟ زؽـة : 

 ه١ًٌع- 

 هٌؿؼهلة- 

 هٌادعؼ  -ج

 هًٌٕعلة-ظ

ه١ٌّعٖ  88

 هٌكطس١ة

 هعؽ٠ؿ

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ١ؽه  يع١ٌّعٖ :هعؽؾ ه١ٌّعٖ ....... هٌاٟ هاطػ  نىعي ِطاٍفة ِثً هٌيسعؼ ٚه ٔٙعؼ ٚهٌيس

 هٌكطس١ة- 

 هٌدٛـ١ة- 

 هٌّعٌسة-ج

 هٌعػية-ظ

 هزع هتِثٍة ه٢ه١ة ٠ٕاّٟ  ٌٝ ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة :

 ِؽهظ يٛ- 

 ل١ٓ يم١ٓ- 

 ٠ٕيٛت ق١ٛ -ج

 ٠ٕيٛت قٕدعؼ-ظ

  ْ ٚخٛظ ه١ٌّعٖ هٌكطس١ة لؽ  هٌّٕعِك هٌك١ٍٙة هٌؿؼهل١ة ٌٗ هٌفعقع  ـٟ :

 هٌؿؼهلة هتؼٚهق١ة - 

 هٌؿؼهلة هٌع١ّ٠ة - 

 ؾؼهلة هٌّعؼخع -ج

 ؾؼهلة هٌّؽطع -ظ

 هعؽ٠ؿ هٌٕٙؽ  82

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 

 

 هطي١ك

 ٠كّٝ ..... يأٔٗ هٌّدؽٜ هٌّعقٟ هٌػٞ ٠دؽٞ ليؽ ه١ٌعيكة ٠ٚاؽوؿ هٌكىعْ لٍٝ خعٔي١ٗ :

 هٌدعهٚي - 

 هٌط١ٍح- 

 هٌٕٙؽ -ج

 هٌّس١ّ-ظ

 ِٓ هٌطًعقى ه١ٌّّؿ  ٌألٔٙعؼ هٌم١ًؽ  لٓ هٌط١ٌٛة ٟ٘ :

 ٚهٕٛلٙعههكعت ظهتهٙع - 

 وثؽ  ؼٚهـع٘ع ٚهفؽلعهٙع - 

 خؽ٠عٔٙع ِٓ هٌدٕٛ  ٌٍهّعي-ج

 خؽ٠عٔٙع ضاي يٍع ٚهزع -ظ

 

 

 هٌطّ ه ؾؼق لٍٝ ضؽ٠طة هٌعؽهق ٠ّثً ٔٙؽ :

 هٌؽؽهؾ - 

 هٌفؽه - 

 هٌعخ١ً -ج

 ظخٍة-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌيس١ؽ  81

 

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هتِطعؼ ٚ ٚيٍب ٌٙع ١ِعٖ ه ٔٙعؼ:هعؽ٠ؿ ...... يأٔٙع هٌّٕطفُع  هٌٛهقعة هٌاٟ ِاقٙع ١ِعٖ 

 هٌّيعؾي- 

 ه ٘ٛهؼ- 

 هٌطٍدعْ-ج

 هٌيس١ؽه -ظ

 ِٓ هٌكّع  ه١ٌّّؿ  ٌٍيس١ؽه  لٓ هٌّٛهؼظ هٌّعق١ة ه ضؽٜ ٟ٘ هزاٛهقٙع لٍٝ : 

 ِٛهٔئ ٚ قع١ًِ- 

 قعٚظ ٚٔ ُ ٌٍاسىُ يع١ٌّعٖ- 

 ١ِعٖ قؽ٠عة هٌدؽ٠عْ-ج

 نعا ِؽخع١ٔة ِٚسعؼ-ظ

 ي : هاُر ـعقع  هٌيس١ؽه  ِٓ ضا

 هٌؽيّ ي١ٓ  خؿهو هٌِٛٓ هٌعؽيٟ هٌّايعلع - 

 ِٛهؾٔة ١ِعٖ ه ٔٙعؼ ٚغٌه يؽيطٙع يعٌيسعؼ- 

 هًؽ٠ؿ ١ِعٖ هٌؽٞ ٌألؼهَٟ هٌٛهلعة زٌٛٙع-ج



 هٕ ١ُ ١ِعٖ ه ٔٙعؼ لٕع ه١ًٌٙٛظ ٚهٌف١ُعْ-ظ

 هعؽ٠ؿ ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة 82

 

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

ِٓ ه ؼٌ ٚهاؿٚظ يع١ٌّعٖ لٓ ِؽ٠ك هإلِطعؼ ٚهٌثٍدٛج هٌػهقيدة هعؽؾ ........ يأٔٙع ه١ٌّعٖ هٌّٛخٛظ  ـٟ يع

 يع١ٌّعٖ :

 هٌكطس١ة- 

 هتؼهٛهؾ٠ة- 

 هٌدٛـ١ة-ج

 هٌىيؽ٠ا١ة-ظ

 ِٓ هٌكّع  هٌاٟ ت هٕاّٟ  ٌٝ ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة ٟ٘ :

 ٚخٛظ٘ع هسب قطر ه ؼٌ - 

 هٕٛت  نىعٌٙع ٚ ّٔعِ ٚخٛظ٘ع - 

  ِىع١ٔة هقاؽاٌٙع ـٟ هٌؿؼهلة -ج

 لٍٝ قعٚظ ٚخعهٚيهزاٛهقٙع -ظ

 ١ٌّعٖ ه١ٌٕعي١ع هٌسعؼ  ـعقع  وي١ؽ  ٌدٍع هإلٔكعْ ٚغٌه تزاٛهقٙع لٍٝ ٔكية :

 لع١ٌة ِٓ هٌّٛهظ هٌسع١ُِة هٌػهقية- 

 ل١ٍٍة ِٓ هٌّٛهظ هٌم٠ٍٛة هٌػهقية- 

 ِعاعٌة ِٓ هٌّٛهظ هٌع٠ُٛة هٌػهقية -ج

 لع١ٌة ِٓ هٌّٛهظ هٌّعع١ٔة هٌػهقية-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌؿؼهلة 83

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ٠كّٝ هٌٕهعِ هٌػٞ ٠ّعؼقٗ هوثؽ ِٓ ًٔؿ هٌِٛٓ هٌعؽيٟ ِٕػ هلعَ هٌعًٛؼ يعٌٕهعِ :

 هًٌٕعلٟ - 

 هٌؿؼهلٟ - 

 هٌادعؼٞ-ج

 هٌؽلٛٞ-ظ

 هّٕعؾ هٌؿؼهلة ـٟ هٌّٕعِك هٌدي١ٍة لٓ هٌّٕعِك هٌك١ٍٙة ي :

 قٌٙٛة ؾؼهلاٙع - 

 هٕٛت ِسعي١ٍٙع - 

 زؽهثاٙع هٌىٕاٛؼ٠ة -ج

 ههكعت ِكعزاٙع-ظ

 ٕاٛخع  هٌؿؼهل١ة ـعقع  ٌٍعضً هٌمِٟٛ ِٓ ضاي :ٌٍّ

 هقاٙاوٙع ِس١ٍع  - 

 ضؿْ هٌفعقٍ ِٕٙع - 

 هًع٠ؽ هٌفعقٍ ِٕٙع -ج

 ظلُ هٌعٚي هٌفم١ؽ  -ظ

 هعؽ٠ؿ هٌاؽية 84

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 

 هعؽؾ ..... يأٔٙع هٌطيمة هٌاٟ هىكٛ قطر ه ؼٌ ٚهىْٛ ٘هٗ : 

 هًٌطٛؼ- 

 هٌسُّ هٌيؽوع١ٔة - 

 هٌاؽية-ج

 هٌسًٝ-ظ

 ِٓ هٌكّع  ه١ٌّّؿ  ٌٍاؽية لٓ يم١ة هٌّٛهظ هٌّؽٍفة ٌٍمهؽ  ه ؼ١َة : 

 هقاؽاٌٙع ـٟ يٕعلة هٌؽضعَ - 

 ِمعِٚاٙع ٌع١ٍّع  هٌاعؽ٠ة - 

 هزاٛهقٙع لٍٝ ِٛهظ ل٠ُٛة -ج

 هؼهفعت ٔكية هٌّٛهظ هٌىٍك١ة -ظ

 ِٓ  ُ٘  ٔٛهت هٌاؽ  هٌاٟ هًٍر ٌؿؼهلة ِطاٍؿ هٌّسعي١ً ٟ٘ : 

 ف١ُ١ة هٌاؽية هٌ- 

 هؽية هٌٍاؽه٠ب- 

 هؽية هتقايف-ج

 هؽية هٌمٛؾ-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌاكعلّ 87

 

 

 

 

 

 

 ٠عؽؾ هٌاكعلّ يأٔٗ ضؽٚج هٌّعو ِٓ هٌكسا لٍٝ نىً :

 هِطعؼ- 

 َيع - 

 يطعؼ-ج

 هىعثؿ-ظ

 

 



 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ِٓ هتِثٍة هٌعهٌة لٍٝ هٌاكعلّ ٟ٘:

 لٍة ه١ٌّعٖ هٌدٛـ١ة - 

 لٍة هٌعطعو هٌٕيعهٟ - 

 ١ٌّعٖ هٌدٛـ١ةوثؽ  ه-ج

 ؾ٠عظ  هٌاًسؽ-ظ

 هعع ه١ّ٘ة هٌاكعلّ يعٌٕكية ٌٍِٛٓ هٌعؽيٟ ي :

  ؼٚهو ِكعزع  ٚهقعة - 

 هٔاهعؼ هٌّكإمعع - 

 هٔطفعٌ هٌؽِٛية-ج

 هٔدؽهؾ هٌاؽية-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌّس١ّ 81

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 ؼ١َة:٠عؽؾ ..... يأٔٗ هٌدؿو ه ويؽ ٚه ل ُ ِٓ هٌؽاؾ هٌّعقٟ هٌػٞ ٠طٛق هٌىؽ  ه 

 هٌيسؽ- 

 هٌٕٙؽ- 

 هٌّس١ّ-ج

 هٌط١ٍح-ظ

 ِٓ هٌكّع  ٌٍّس١طع  لٓ هٌّٛهظ هٌّعق١ة ه ضؽ ٟ٘:

 ٚخٛظ قعٚظ ٚٔ ُ ٌٍاسىُ - 

 ١ِعٖ قؽ٠عة هٌدؽ٠عْ- 

 لّك ٚويؽ هٌكعزة-ج

 ٚخٛظ هٌُّع٠ك-ظ

 هٌّكاط١ً ه زّؽ لٍٝ ضؽ٠طة هٌععٌُ ٠ه١ؽ 

  ٌٝ هٌّس١ّ :

 هٌٙعظٞ- 

 هٌٕٙعٞ- 

 ه ٍِكٟ-ج

 هٌهّعٌٟ هٌّادّع-ظ

 هعؽ٠ؿ هٌّٕعش 89

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 

 هطي١ك

 ٠عؽؾ هٌّٕعش يأٔٗ ِععي :

  زٛهي هٌدٛ ضاي قٕة وعٍِة ٌّىعْ ِع١ٓ - 

 ظؼخع  هٌسؽهؼ  ضاي ه١ٌَٛ- 

 هٌؽِٛية هٌٕكي١ة ضاي ه١ٌَٛ-ج

  زٛهي هٌدٛ ضاي  قيٛت -ظ

 ِٓ هٌطًعقى هٌاٟ ٠ّاعؾ يٙع هٌّٕعش ٟ٘ :

 هٌامٍا ِٓ ز١ٓ ٢ضؽ- 

 ع  ١ٍِة هٌٛلب هٌثي- 

 هٌاػيػ  ِع ُ هٌٛلب -ج

 هٌثيع  هٌاعؼ٠دٟ-ظ

 

 هْ تلاعهي هٌّٕعش  ١ّ٘ة ـٟ :

 ه ٔهطة هٌك١عز١ة ٌٍكىعْ - 

 ؾؼهلة هٌّسعي١ً هتقاٛهق١ة - 

 هٌم١ًٍ ِٓ هٌاٍٛع هٌٙٛهقٟ-ج

 ُٔٛذ هٌّسعي١ً ٚخ١ٕٙع -ظ

 هعؽ٠ؿ هٌكٙٛي  20

 

 

 

 

 

 ه١ّؿ

 

 

 

 

 هطي١ك

 هٌّكا٠ٛة هٌاٟ ت هؽهفع وث١ؽه  لٓ ِكاٜٛ قطر هٌيسؽ ٠ٚاؽوؿ ـ١ٙع هٌكىعْ: هعؽؾ ....... يأٔٙع هٌّٕعِك

 هٌٛظ٠عْ - 

 هٌّٕطفُع - 

 هٌكٛهزً -ج

 هٌكٙٛي -ظ

 ِٓ هٌطًعقى ه١ٌّّؿ  ٌٍكٙٛي هٌكعز١ٍة لٓ هٌكٙٛي هٌؽقٛي١ة ٟ٘ : 

 هِاعهظ٘ع يهىً  نؽِة ضعؼخ١ة - 

 هؼهفعت هٌىثعـة هٌكىع١ٔة ـ١ٙع - 

 ؽ٠ة هاىْٛ ِٓ هؽقيع  ٔٙ-ج

 هِاعهظ٘ع ـٟ هٌّٕعِك هٌعهض١ٍة -ظ

 ٌٍكٙٛي ـعقع  وي١ؽ  ٌإلٔكعْ ِٓ ضاي وٛٔٙع ِٕعِك:

 ٚلؽ  ٠ًعا هٌإمً ضاٌٙع - 



 ِٕسعؼ  غه  هؽية ِٕدؽـة- 

 ِٕطفٍ غه  ِٛهؼظ ل١ٍٍة -ج

 ِٕيكطة قٍٙة هتقاؽاي -ظ

 


