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يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف ةسارد يلا حلا ثحلا فدهي
لا. عفلا سيردتلا تاراهم ةيمنت ىلع سيردتلا قرط ررقم سيردت
قرط " ررقم يف الت جسملا تابلا لاط نم ثحبلا ةنيع تنوكتو

باد واآل مولعلا ةيلكب 2018/2017م األلو يساردلا لصفلا (1)"ب سيردتلا
تاودأ قيبطت ةبلا،مت (23)ط نهددع غلب دقو ، ميصقلا ةعماج - هيرضب

. ًايدعبو ًايلبق نهيلع ثحبلا
. ةظح مال ةقاطب ،و يليصحت رابتخا يف ةساردلا تاودأ تلثمتو
جهنملا ،و ةيرظنلا ةساردلا يف يفصولا جهنملا يلا حلا ثحبلا مدختساو

. ثحبلا ضورف نم ققحتلل يبيرجتلا هبش
نع: جئاتنلا ترفسأو

تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحا دلا قرف دوجو -1



يليصحتلا رابتخ يفاال يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا
. يدعبلا قيبطتلا حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا طلل

تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحا دلا قرف دوجو -2
ةظح ال ةملا قاطب يف يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا

. يدعبلا قيبطتلا حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا طلل
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و يملعلا مدقتلا نع ةجتانلا ةعيرسلا تاريغتلا ب رصعلا اذه زيمتي
ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع ضرفي اذهو ، تامولعملا ةينقتو يجولونكتلا

ال كشملا ةهجاومو ، تارييغتلا هذه ةبكاومل ةيجولونكتلا تاثدحتسملا فيظوت
صقنو نيملعتملا دادعأ ةدايزو ، تامولعملا ةرثك لثم اهنع مجنت دق يتلا ت

. نيملعملا
ًارصاق يجولونكتلا و يملعلا مدقتلا رصع يف تاعماجلا رود يُدع ملو
ةايحلا يحاون لك لمشيل دتما ،لب سيردتلا ب مايقلا و ةفرعملا نع ثحبلا ىلع
عمتجملا عم لعافتلا ىلع مئاق اهرود حبصأو ، ةيجولونكتلا و ةينقتلا و ةيملعلا

(2،2001، يواسنك ـه.( تابلطتم ريفوتو هتاجاح ثحبل
اهعسوأو واالصتاالت تامولعملا رداصم مهأ نم تنرتن اإل ةكبش دعُتو

ال ضف , تامولعملا ثبو ليصوت يف ةزيمتم تامدخ نم همدقت امل ,ً اراشتنا
ةفرعملا و ملعلا طالب اهنم ديفتسي ملا علا ىلع ةحوتفم ةعماج اهنوك نع ً

(4،2000، رهاز ملا.( علا ءاحنأ عيمج يف
ةيساسأ ةوطخ ةباثمب ميلعتلا يف يضارتف اال عقاولا ةينقت فيظوتو

عم يضارتف اال عقاولا لباقتف ، لبقتسملا ميلعت حبص يُ يكل ، ميلعتلا ثيدحتل
ةلا. عف ةيميلعت ةئيب دجوُي تنرتن اال

ام اذهو . هسفن عقاولا نوكي نأ نود عقاولا رهوج وه يضارتف اال عقاولا و
نكامأ روزي نأ ناسن لإل نكمي هنإف كلذ ىلعو رتويبمكلا مادختسا دنع هشياعن

. هدسجب ًايلعف اهروزي نأ نود ًايضارتفا
هنأب يضارتف اال عقاولا (Algirdas&Ryoichi,2002,3)ف َّ ُرع يو
ةئيب لخاد ةيعقاو تاربخب نيملعتملا دمت ام غابلا يتلا ايجولونكتلا

. ةيضارتفا
اضيا يضارتف اال عقاولا (4,(Elhananetal,2006ف َّ ُرع يو
لخاد لعافتلا ب ملعتملل حمست يتلا و ةيرتويبمكلا ةاكاحملا جمارب مادختساب

يف هرمغ خالل نم يرصب وا يسح عباط تاذ تائيب أو داعب اال ثالةيث ةئيب
لسرت يتلا و رتويبمكلا ب لصوت يتلا ةزهج اال ضعب ةطساوب ةئيبلا هذه

هذه لخاد ملعتملا لعافت جتان نوكت يتلا و ةيسحلا تامولعملا لبقتستو
. ةئيبلا

اال لوصفلا ك ةثيدحلا تاينقت لا فيظوتل ةلواحم يلا حلا ثحبلا ُدع يو
قرط ررقم سيردت تابوعص ىلع بلغتلا يف ةينمازت لا ريغ ةيضارتف

.(1) سيردتلا

: ثحب لا ةلكشم
يف ةبوعص (1) سيردتلا قرط ررقمل اهسيردت ءانثأ ةثحابلا تظح ال

ت يتلا ة،و يرظنلا تامولعملا ةرثكل ًارظن ررقملا ىوتحمل تابلا طلا باعيتسا



يهنت نأ يضتقت ةيلكلا ب ةساردلا ةطخ ألن ًارظنو ، يلمع قيبطت ىلإ جاتح
يناديملا بيردتلا ب قاحتل مناال نكمتتل ةيرظنلا تاررقملا عيمج ةبلا طلا

. ةيلكلا ب نماثلا ىوتسملا هل صصخملا
ةبوعص ىلع بلغتلا يف ةثيدحلا تاينقتلا فيظوت نكمي هنأ ةثحابلا تأر

،و ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا خالل نم (1) سيردت قرط ررقم سيردت
تابلا طلا اهنم ديفتست عقاولل ةليدب ةيلمع تاربخ ريفوت خالاهل نم نكمي يتلا

. سيردتلا قرط ررقمل ةيرظنلا ةساردلا دنع
جما ربن ريفوتو ، ينورتكل اال ميلعتلا ب ةعماجلا مامتها ءوض يفو

، ةصاخ ةيضارتف اال لوصفلا و ةماع ينورتكل اإل ميلعتلا ةراد Blackboardإل
يلا: تلا يسيئرلا لؤاستلا يف يلا حلا ثحبلا ةلكشم تددحت

قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف ام
لا؟ عفلا سيردتلا تاراهم ةيمنت ىلع (1) سيردتلا

: ثحب التلا ؤاست
قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا نكمي فيك -1

.(1) سيردتلا
قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف 2-ام

لا عفلا سيردتل ا تاراهم ل ةيفرعملا بناوجلا ةيمنت ىلع (1) سيردتلا
؟ ررقملا يف الت جسملا تابلا طلا ىدل

قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف 3-ام
لا عفلا سيردتل ا تاراهمل ةيئاد األ بناوجلا ةيمنت ىلع (1) سيردتلا

؟ ررقملا يف الت جسملا تابلا طلا ىدل
: ثحبلا فادهأ

يف: يلا حلا ثحبلا ديفي دق
. ةيرظنلا تاررقملا سيردت تابوعص ىلع بلغتلا -1

اال لوصفلا ةينقت فيظوت خالل نم ةلا عف ةيميلعت ةئيب داجيا -2
. ميلعتلا يف ةيضارتف

يف ةيضارتف اال لوصفلا فيظوت ةيمهأ ىلإ نيلوئسملا رظن هيجوت -3
. ةيميلعتلا ةيلمعلا
: ثحبلا ةيمهأ

هنأ: يف يلا حلا ثحبلا ةيمهأ ددحتت
فيظوت ىلع دكؤت يتلا ةثيدحلا ةيوبرتلا تاهاجت لال ًاساكعنا دعُي -1

. ميلعتلا يف ةينقتلا
ايازمو اهتيمهأ ثيح نم ةيضارتف اال لوصفلا ىلع ءوضلا يقلُي -2

. ميلعتلا يف اهمادختسا
خالل نم سيردتلا تاراهم ىلع بيردتلا يف ةبلا طلا ديفُي دق -3

. ةرشابملا ضورعلا
: ثحبلا جهنم

، ةيضارتف اال لوصفلا موهفم ضرع يف يفصولا جهنملا ثحبلا مدختسا
نم ققحتلل يبيرجتلا جهنملا ،و ميلعتلا يف اهمادختسا ايازمو ، اهعاونأو

. ثحبلا ضورف
: ثحبلا دودح



يف: ثحبلا دودح تلثمت
.(1) سيردتلا قرط ررقم يف ةلجسم ةبلا (23)ط لمشي : يرشبلا دحلا -1

/2017 ماعلل األلو يساردلا لصفلا يف ثحبلا قبط : ينامزلا دحلا -2
2018م

.( تابلا طلا رطش ) هيرضب باد واآل مولعلا ةيلك : يناكملا دحلا -4
سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف : يعوضوملا دحلا -5

لا. عفلا سيردتلا تاراهم ةيمنت ىلع (1) سيردتلا قرط ررقم
: ثحبلا تاودأ

لا. عفلا سيردتلا تاراهمل ةيفرعملا بناوجلا سيقي يليصحت رابتخا -1
لا. عفلا سيردتلا تاراهم ل ةيئاد األ بناوجلا سايقل ةظح مال ةقاطب -2

: ثحبلا ضورف
تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ دلا قرف دجوي -1
رابتخ يفاال يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا

حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا لطل يليصحتلا
يدعبلا قيبطتلا

تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحا دلا قرف دجوي -2
ال ملا ةقاطب يف يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا

قيبطتلا حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا لطل ةظح
. يدعبلا

: ثحبلا تاحلطصم
ةيضارتف اال لوصفلا -1

لوصفلا هب هيبش لوصف " اهنأ (230،2000، لتراو ساكسو (فاال اهفرع يُ
ثيح ةيملا علا ةكبشلا ىلع اهنكلو الب، وطلا ملعم لا دوجو ثيح نم ةيديلقتلا

ةيضارتفا ةيميلعت تائيب ثادحتسا متي اهقيرط نعو ، ناكم وأ نامزب ديقتت ال
ملعت حاالت يف ةكراشملل تاكبشلا ةطساوب عمجتلا ةبلطلا عيطتسي ثيحب

واال مهفلا لجأ نم ملعتيسو ، ملعتلا زكرم يف بلا طلا نوكي ثيحب ...... ةينواعت
." باعيتس

قرط ررقم ةراد إل تايجمربو مظن اهنأب ًايئارجا ةثحابلا اهفرعتو
وا ىوتحملا رشن نم ملعملا نكمت تامولعملل ةيملا علا ةكبشلا ىلع (1) سيردتلا

ىلع االطالع نم ملعتملا نكمتو ،.... ماهملا و تافيلكتلا و ةطشن واأل فاده أل
راوحلا تاحاس يف ةكراشملا و ماهملا و تافيلكتلا لا سراو فاده واأل ىوتحملا

. ةينمازت ال ةقيرطب هتاجرد ىلع واالطالع شاقنلا و
لا: عفلا سيردتل ا تا راهم -2

نيعم طاشن وأ لمع ءادأ ىلع ةردقلا " اهنأب (12:2006) نوتيز اهفرعي
ليلحتلل لباق لمعلا اذهو , هميوقت ,و هذيفنت ,و سيردتلا طيطختب عالةق وذ

م َّ ث نمو ، ةيعامتج ،اال ةيكرحلا ، ةيفرعملا تايكولسلا نم ةعومجمل
ةردقلا و هزاجنإ ةعرسو هب, مايقلا يف ةقدلا ريياعم ءوض يف همييقت نكمي

ال ملا بولس بأ ةناعتس ,باال ةريغتملا ةيسيردتلا فقاوملا عم فيكتلا ىلع
." ةيبيردتلا جماربلا خالل نم هنيسحت نكمي م َّ ث نمو ةمظنملا ةظح

ةسرامملا و بيردتلا ب بستكملا يكولسلا األءاد اهنأب ًايئارجإ ةثحابلا اه فرعتو
ةيسيردتلا ةيلمعلا ماهم عيمجب مايقلا نم ةملعملا ةبلا طلا نكمي يذلا و

. ناقتإبو دهج لقأب ( ميوقت / ذيفنت / طيطخت )



: ةقباسلا تاساردلا و ةيرظنلا ةساردلا
ةيضارتف اال لوصفلا األلو: روحملا
ةيضارتف اال لوصفلا موهفم وأالً:

، ةينورتكل اإل لوصفلا ب فرع يحثتُ ، ةيضارتف اال لوصفلا تايمسم ددعتت
ةكبشلا لوصفو ، ةيضارتف اال لوصفلا ،و ةيليختلا لوصفلا ،و ةيكذلا لوصفلا و

. تامولعملل ةيملا علا
لوصفلا ب ههيبش لوصف اهنأ (230،2000، لتراو ساكسو (فاال اهفرع ُ يو

ثيح ةيملا علا ةكبشلا ىلع اهنكلو الب، وطلا ملعملا دوجو ثيح نم ةيديلقتلا
ةيضارتفا ةيميلعت تائيب ثادحتسا متي اهقيرط نعو ، ناكم وأ نامزب ديقتت ال

ملعت حاالت يف ةكراشملل تاكبشلا ةطساوب عمجتلا ةبلطلا عيطتسي ثيحب
واال مهفلا لجأ نم ملعتيسو ، ملعتلا زكرم يف بلا طلا نوكي ثيحب ...... ةينواعت

." باعيتس
ةكبشلا ىلع تايجمربو تاينقتو تاودأ " اهنأ (2003 كرابملا ) اهفرع ُ يو
تابجاولا عضوو فاده واأل سوردلا رشن نم ملعملا نكمت تامولعملل ةيملا علا

نكمت امك ، ةددعتم تاينقت خالل نم الهب طب لا واالصت ةيساردلا ماهملا و
ماهملا لا سراو تابجاولا لحو ةيميلعتلا سوردلا و فاده األ ةءارق نم بلا طلا

يف سيهر تاوطخ ىلع واالطالع راوحلا و شاقنلا تاحاس يف ةكراشملا و
: نيمسق ىلع تاود األ هذه مسقت ،و اهيلع لصح يتلا ةجردلا و سردلا

حفصت لثم ( ناكم يأو تقو يأ (يف ةينمازت ريغ تاينقتو تاودأ -
قئاثولا و تافلملا لقنو ومتا لعملا و بلا طلا نيب لس ارتلا و ةيميلعتلا سوردلا

. ينورتكل اال ديربلا ربع لسارتلا و
لثم ( ناكم يأ نمو تقولا سفن (يف ةينمازت تاينقتو تاودأ -

. مهيملعم عمو ضعب مهضعب الب طلا نيب ةيتوصلا و ةيصنلا ةثداحملا
شتتلم ةينورتكلإ فرغ " اهنأ ةيضارتف اال لوصفلا (سملا،2004) فرع يٌ امك

مهضعب عم نوطبتريو الب, طلا اهيف دجاوتي نكامأ وأ فوفصل االت صتا ىلع
ددرتلا ةيلا ع ةريصق تاجوم وأ الك سأ خالل نم رضاحملا عمو ضعبلا

." ةقطنملا كلتب ةصاخلا ةيعانصلا رامق باأل ةطبترم
ةمظنأ " اهنأ ةيضارتف اال لوصفلا (2004، كرابملا ،و يسوملا ) فرع ُ يو
ءاوهلا ىلع ةروصلا و توصلا ب رضاحملا وأ ملعملا عم لعافتلا حيتت ةينورتكلإ

خال نم وأ ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازوب ةصاخلا تنارتن اإل ةكبش خالل نم ةرشابم
. ةيملا علا تنرتن اإل ةكبش ل

ةراد إل تايجمربو مظن اهنأب ًايئارجا ةيضارتف اال لوصفلا ةثحابلا فرع ُ تو
بلاال ماظن مادختساب تامولعملل ةيملا علا ةكبشلا ىلع (1) سيردتلا قرط ررقم
و تافيلكتلا و ةطشن واأل فاده واأل ىوتحملا رشن نم ملعملا نكمت دروب ك



لا سراو فاده واأل ىوتحملا ىلع االطالع نم ملعتملا نكمتو ،.... ماهملا
ىلع واالطالع شاقنلا و راوحلا تاحاس يف ةكراشملا و ماهملا و تافيلكتلا

. ةينمازت ال ةقيرطب هتاجرد
ةيضارتف اال لوصفلا عاونأ : ًايناث

نكمي تايجمربو ةمظنأ لمشتو ةيميلعتلا ةيضارتف اال ملا وعلا عونتت
جماربلا و مظنلا كلت حيتتو اآليل، بساحلا خالل نم اهعم لعافتلا و اهتيؤر

، راكف تواأل اربخلا لدابتو ضعبلا مهضعب عم لعافتلا ةيناكما نيملعتملل
. تايصخشلا صمقتو

يضارتف اال عقاولا مظنو تايجمرب (Simon&Vanessa,2010)نأ دكؤيو
لعافتلا تاهجاو ميمصت يف عونتلا اذه رهظي ًاريبك ًاعونت اهميم صت يف عونتت

عونتو ، نيملعتملا عونت بسانتل تاريغتملا نم اهريغو ، تاحفصلا عباتتو ،
. فاده ،واأل تاررقملا

يضارتف اال عقاولا ب ةطبترملا ثوحبلا و تاساردلا و تايبد اال ىلع باالطالع
,Sadik،2004 ملا سو ،2005، ديمحلا دبعو ،2010، عتابلا ) اهنمو يميلعتلا

نوكتت يضارتف اال عقاولا تايجمربو مظن نأ ىلع مهنيب قافتا دجو ،(2004
نم:

موسرلا – ةكرحتملا روصلا – ةتباثلا روصلا – توصلا – ةبوتكملا صوصنلا
تاو –أد تانايبلا دعاوق – ةقئافلا طباورلا – ةكرحتملا موسرلا – ةيطخلا

. تاررقملا ضرع تاودأ – لا واالصت لعافتلا
: لمشتو تاررقملا ضرع ماظن تاودأ ليصفتلا ب لوانتنسو

األ نمضتت يتلا و ررقملا تاودأ عم لعافتلا ةادأ ربتعي : ررقملا لودج -1
و ميلعتلا رداصمو ثحبلا عقاومو هتادحوو هاوتحمو ررقملا فصوو فاده
ال ملعتملا اهنم ديفتسي نأ نكمي يتلا تنرتن اال ةكبش ىلع ةحاتملا ملعتلا

. هاوتحمو ررقملا ب ةصاخلا فراعملا لا مكتس
قايس يف اهزجنيو ملعتملا اهب فلكي يتلا : ةطشن واأل ةيميلعتلا ماهملا -2

. هاوتحمو ررقملا
. ميوقتلا و تارابتخ 3-اال

. تارابتخ اال جئاتن -4
. هميوقتو هتطشنأو ملعتملا تازاجنا نمضتيو : ملعتملا زاجنا فلم -5

،و طقف ىوتحملا تاحفص لمشتو : هتاودأو ررقملا ىوتحم تاح فص -6
لا واالصت لعافتلا تاودأ ىوتحملل ةفاض باإل مضت يتلا ةيلعافتلا تاحفصلا

. ملعتلا ةيلمع يرثت يتلا
و ينمزلا ميوقتلا لثم ملعتلا ةيلمع طبضل ملعتملا ب ةصاخ تاودأ -7

اهيف. ملعتملا ةشقانمو اهيلع االطالع ملعملل نكمي يتلا و ميوقتلا و ةركفملا
و تاود األ بسح ةيضارتف اال لوصفلا (2004، كرابملا ،و يسوملا ) مسق وي

: نيمسق ىلإ لوصفلا هذه يف ةمدختسملا تاينقتلا و تايجمربلا
ةينمازتلا ريغ ةيضارتف اال لوصفلا -1

تايجمرب مدختست يهف اذل ناكم وأ نامزب ديقتت ال يتلا لوصفلا يهو
نمزلا سفن يف بلا وطلا ملعملا دوجو طرتشي ال يأ ةينمازت ريغ تاينقتو

: نمضتتو يتاذلا ملعتلا ب فرعي ام اذهو
ةيلزنملا تابجاولا و تانيرمتلا تاودأ -

سوردلا ةءارق -



ةرشابملا ريغ شاقنلا و راوحلا تاحاس -
الهب طو ملعملا نيب الت سارملا ةمئاق -

تاجردلا ةمئاق -
. ملعملا ىلإ عيراشملا و لا لااألمع سرإ -

يضارتف اال لصفلا ءاشنإ يف ملعملا دعاست يتلا جماربلا نم ديدعلا كانهو
: اهنمو ينمازتلا ريغ

www.blackboard.com(BlackBoard) جمانرب -
www.claroline(claroline) جمانرب -

www.moodle.com(moodle) ةيساردلا تاررقملا جمانرب -
www.webct,comWebCT جمانرب -

لصف ءاشنإ يف BlackBoard جمانرب ىلع ةيلا حلا ةساردلا دمتعت فوسو
ىلع حوتفم جمانربلا نأ ثيح ،(1) سيردتلا قرط ررقم سيردتل يضارتفا

. ميصقلا ةعماج ةحفص
www.blackboard.com(BlackBoard) جمانرب -1

نم ةعومجم ىلع جمانربلا يوتحي و تاعماجلا نم ريثك يف مدختسيو
, ةيساردلا تاررقملا رشن لثم ةيملا علا ةكبشلا ىلع رشنلا و فيلأتلا تاودأ

تارابتخ اال حيحصت الب, طلا ريس ةعباتم , تارابتخ اال ءارجإ , سوردلا ميظنت
. ميصقلا ةعماج يف مدخ تسم وهو . ةيديربل لئاسرلا لدابت , تانيرمتلا و

يلي: امب مايقلا جمانربلا اذه خالل نم ملعملا عيطتسيو
. يسارد ررقم وأ ديدج لصف ءاشنإ -

. ررقملا يف تانيرمت عضو -
.( ويديف , صوصن ) تافلملا و قئاثولا عضو -

. راوح ةحاس -
.( ةشدرد ) شاقن ةحاس -

. مهنيب اميف رواحتلل ةبلطلا نم تاعومجم ءاشنإ -
. ملعملا لا ألمع لودجو ةبلطلل تان عإال عضو -
. اهترايزب الب طلا حصني ةمهم عقاوم عضو -

. ةبلطلا قاروأ ةءارق -
يلي: امب مايقلا جمانربلا اذه خالل نم بلا طلا عيطتسي و

. نيرامتلا ءادأ -
. اهعضوب ملعملا ماق يتلا تافلملا و قئاثولا ىلع االطالع -

لا. واألمع ماهملا لودج ىلع االطالع -

. شاقنلا و راوحلا تاحاس يف لوخدلا -
. نيعم لمع ءادأ يف ةبلطلا ةعومجم يف ةكراشملا -

. ملعملل لا لااألمع سرإ -
ةينمازتلا ةيضارتف اال لوصفلا -2

تاودأ بلا وطلا ملعملا اهيف مدختسي ةساردلا تاعاقب ةهيبش لوصف يهو
هسفن تقولا يف بلا وطلا ملعملا دوجو طرتشي ) نيعم نمزب ةطبترم تاينقتو

: تاود األ هذه ىلع ةلثم األ نمو ( ناكملل دودح نود
. اهيلع ةباتكلا يف ةكراشملا ىلع الب طلا دعاست : ءاضيبلا حتا وللا -
ريرحت ) بتكملا جمارب دحأ ىلع لمعلا لثم جماربلا يف ةكراشملا -

.( تانايبلا دعاوق - ضورع – صوصنلا



ال طو ملعملا نيب صنلا و ةروص ولا توص بلا لصاوتلا : ويديفلا تارمتؤم -
. ضعبلا مهضعب الب طلا نيبو هب

نيبو الهب طو ملعملا نيب صنلا و توصلا ب لصاوتلا توصلا تارمتؤم -
. ضعبلا مهضعب الب طلا

الب طلا نيبو الهب طو ملعملا نيب صنلا ب لصاوتلا : ةشدردلا فرغ -
(2002، ةفيلخلا ). مهسفنأ

: يلي ام ةينمازتلا ةيضارتف اال لوصفلا تايجمرب ضعب ىلع ةلثم األ نمو
www.paltalk.compaltalk جمانرب -

www.roomtalk.netroomtalk جمانرب -
http://www.hpe-learning.comhpvirtualclassroom جمانرب -

www.centra.comcentra جمانرب -

: ميلعتلا يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ايازم ثًاثلا:
ايجولونكت مادختسا (McKinneyetal,2009,86-90)نأ ةسارد دكؤت

ىلع: ملعتملا دعاسي ةيميلعتلا ةيلمعلا يف يضارتف اال عقاولا
. اهيلإ لوصولا بعصي يتلا ءايش واال نكام األ فاشكتسا -1

و داعب واأل مجحلا سيياقمب االخالل نود ةيقيقحلا ءايش األ فاشكتسا -2
. نمزلا

. ةفولأم ريع قرطب ةديعب نكامأ نم نيرخ عماأل لعافتلا -3
. ةيضارتف اال تانئاكلا عم لعافتلا -4

خالل نم سيردتلا تاراهم ناقتا نم نيملعملا الب طلا نيكمت -5
. ةيضارتف اال ةيميلعتلا فقاوملا

ا لوصفلا ايازم ،114،2000-115)،(سملا،202،2004) ينويسب ) ددح امك
يف: ةيضارتف ال

– ةيسارد تاعاق ىلإ جاتحت ال يهف تازيهجتلا و ةفلكتلا ضافخنا -1
الت.. صاوم – ةيسردم تاحاس

يفو ةفلتخم ةيفارغج قطانم يف نيملعتملا نم ريبك ددع ةيطغت -2
. ةفلتخم تاقوأ

. مهرامعأو نيملعتملا ددع ثيح نم دويق نود عسوتلا ةيناكما -3
. ةلوهس لكب تاررقملا ثيدحت ةيناكما -4

ال يهف ةيراد اإل ءابع األ ليلقتو ةباجتس واال لماعتلا يف ةيلا علا ةعرسلا -5
لكشب متي اذه فلك تاجردلا دصرو بايغلا و روضحلا ةعباتم ىلإ جاتحت

. ينورتكلا
ي ثيح ناكم يأ نمو تقو يأ يف ةمولعملا ىلع لوصحلا ليهست -6

تابتكم نم تامولعملا رداصم نم ريبك مك ةيضارتف اال تاعاقلا ب طبتر
. تامولعملل ةيملا علا ةكبشلا ىلع ثحب زكارمو تاعوسومو

اال ةساردلا ةرجح يف شاقنلا تايدتنم يف ةديدع رواحم حتف -7
. فوخ نود ةكراشملا ىلع بلا طلا عجشي امم ، ةيضارتف

ةثيدح قرط ىلإ ةيديلقتلا سيردتلا قرط رييغت -8
. ناكم يأو تقو يأ يف ملعتلا ملعتملا عيطتسي -9

وأ ملعملا نم ءاوس ةيلا ع ةينقت تاراهم ةيضارتف اال لوصفلا جاتحت 11-ال
. ةيميلعتلا ةراد نماإل وأ ملعتملا



تاجردلا دصرو حيحصتلا و ةعجارملا ب ةليقثلا ءابع نماأل ملعملا ءافعإ -12
واال األءاد نيسحتو ةرشابملا ةيميلعتلا هماهمل غرفتلا هل حيتي امم ميظنتلا و
و تاراهملا و فراعملا باستكاو ةثيدحلا تاينقتلا عم لماعتلا و هاوتسمب ءاقتر

. تاربخلا
وأ ةقاع اإل مهمرحت دق نيذلا الب وطلا نيملعملا فورظ ةاعارم -13
ءاقلإ ةملعملا وأ ملعملل نكميف ةسردملا ىلإ روضحلا نم ضرملا
. هتيب نم سوردلا رضحي نأ نكمي الب طلا كلذكو هتيب نم سوردلا

و صنلا و توصلا نيب سوردلا ميدقت يف ةيضارتف اال لوصفلا عمجت -14
ةيلا. ع ةينقتبو ةروصلا

نيزخت كلذكو ةلوهسب اهنيزختو الب طلا دودر ليجست نكمي -15
. مهتعباتم لهس يُ اذهو مهلا معأو مهت ابجاو

تنرتن عماال نمازتملا لماعتلا خالل نم ةمولعملل لوصولا ةعرس -16
.( سردلا ءانثإ )

لك رود ريغت يتلا ةثيدحلا مظنلا نم ةيضارتف اال لوصفلا نأ ةثحابلا ىرتو
و تايناكم اال نم ديدعلا حيتتو ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ملعتملا و ملعملا نم

. ملعتلا و ميلعتلا يتيلمع لهس تُ يتلا لئاسولا
نم ديدعلا تيرجا ةيضارتف اال لوصفلا مادختساب مامته اال راطإ يفو

األ تاريغتملا ضعبب اهتق عوال ةيضارتف اال لوصفلا نع ثوحبلا و تاساردلا
: تاساردلا هذه نمو ، ىرخ

ةدوجل ةيئانبلا ريياعملا ديدحت تفده (2010، نيدلا نيز ) ةسارد -1
ىلإ تلصوتو ، داعب األ ثالةيث تائيبلا و يميلعتلا يضارتف اال عقاولا تايجمرب

و يميلعتلا يضارتف اال عقاولا تايجمرب جاتن إل ةيئانبلا ريياعملل ةمئاق عضو
تنرتن اال عقاوم جاتنإ يف اهقيبطتل ةحلا ص رايعم 160 نم تنوكت يتلا

. يميلعتلا
اال تاربتخملا مادختسا رثأ فرعت تفده (2009، يرهشلا ) ةسارد -2
الب طل ءايح األ ررقم يف ةيلمعملا براجتلا تاراهم باسكا يف ةيضارتف
، ةظح مال ةقاطب من ةساردلا ةادأ تنوكتو ةدج، ةنيدمب يوناثلا ثلا ثلا فصلا

ىلإ مهميسقت مت يوناثلا ثلا ثلا فصلا ب (68)طًابلا نم ةسار دلا ةنيع تنوكتو
دالةل تاذ قورف دوجو ىلإ ةساردلا تلصوتو ، ةطباضو ةيبيرجت نيتعومجم

ةعومجملا طالب تاجرد يطسوتم نيب (0,05) ىوتسم دنع ةيئاصحا
تاراهمو حيرشتلا تاراهم باستكا يف ةطباضلا ةعومجملا و ةيبيرجتلا

ءايح األ ةسارد وحن هاجت اال يفو ةيلكلا تاراهملا باستكا يفو ايجولويسفلا
. ةيبيرجتلا ةعومجملا حلا صل ةيلمعملا براجتلا و

ا تاربتخملا مادختسا وحن هاجت اال فرعت تفده (الل،2008) ةسارد -3
ميلعتلا طالب ىدل ةيعادب اإل تاردقلا ضعبب هتق عوال ميلعتلا يف ةيضارتف ال
ةلحرملا ب ةبلا طو بلا (200)ط نم ةنيعلا تنوكتو ، مركملا ةكم يف يوناثلا
مادختسا وحن هاجت اال ةنابتسا يف ةساردلا تاودأ تلثمتو ، ةيوناثلا

، ةيعادب اإل تاردقلا سايقمو ، ينورتكل اال ميلعتلا يف ةيضارتف اال تاربتخملا
وحن هاجت اال نيب ًايئاصحا دةلا ةبجوم عالةق دوجو ىلإ ةساردلا تلصوتو

اإل تاردقلا ضعبو ينورتكل اإل ميلعتلا يف ةيضارتف اال تاربتخملا مادختسا
نةواألصةلا. ورملا الةقو طلا ةيلا تلا ةيعادب

اال لوصفلا مادختسا رثأ فرعت تفده يتلا (2003، كرابم ( ةسارد -4



ةيبرتلا ةيلك طالب ليصحت ىلع تنرتن اال ةيملا علا ةكبشلا ربع ةيضارتف
ةنيع تنوكتو لا، واالصت ميلعتلا تاينقت ررقم يف دوعس كلملا ةعماجب

، ةطباضو ةيبيرجت نيتعومجم ىلإ مهميسقت مت 42طًابلا نم ةساردلا
ىلإ: ةساردلا تلصوتو

ليصحت طسوتم يف (0,05) ىوتسم دنع ًايئاصحا دلا قرف دجوي ال -
. مهفلا و ركذتلا ىوتسم دنع ةطباضلا و ةيبيرجتلا ةعومجملا طالب

ط ليصحت طسوتم يف (0,05) ىوتسم دنع ًايئاصحا دلا قرف دجوي -
. قيبطتلا ىوتسم دنع ةطباضلا و ةيبيرجتلا ةعومجملا الب

لا عفلا سيردتلا تاراهم : يناثلا روحملا
لا عفلا سيردتلا تاراهم موهفم وأال:

، ملعملا اهكلتمي يتلا تاردقلا عومجم ىلإ لا َّعفلا سيردتلا تاراهم ريش تُ
اهفرعيو ، ةيميلعتلا ةيلمعلا فادهأ قيقحت ،ل ةءافكب سيردتلل هلهؤت يتلا و

عالةق وذ نيعم طاشن وأ لمع ءادأ ىلع ةردقلا " اهنأب (12:2006) نوتيز
نم ةعومجمل ليلحتلل لباق لمعلا اذهو , هميوقت , هذيفنت , سيردتلا طيطختب
ءوض يف همييقت نكمي مث نمو ، ةيعامتج ،اال ةيكرحلا ، ةيفرعملا تايكولسلا

فقاوملا عم فيكتلا ىلع ةردقلا و هزاجنإ ةعرسو هب, مايقلا يف ةقدلا ريياعم
م َّ ث نمو ةمظنملا ةظح ال ملا بولسأب ةناعتس ,باال ةريغتملا ةيسيردتلا

." ةيبيردتلا جماربلا خالل نم هنيسحت نكمي
يكولسلا األءاد اهنأب ًايئارجإ لا عفلا سيردتلا تاراهم ةثحابلا فرعتو

مايقلا نم ةملعملا ةبلا طلا نكم يُ يذلا و ةسرامملا و بيردتلا ب بستكملا
دهج لقأب ( ميوقت / ذيفنت / طيطخت ) ةيسيردتلا ةيلمعلا ماهم عيمجب

. ناقتإبو
ةبلا طلا باسكإ يف مهسي ُ (1) سيردتلا قرط ررقم سيردت نأ ةثحابلا ىرتو

، ةرشابم تاربخ رفوت ةيلمع ةقيرطب هميد قت مت ؛اذإ ةيساس األ سيردتلا تاراهم ةملعملا
يف مهس (1)يُ سيردتلا قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا نأو

ةبلا. طلا اهسردت يتلا ةيرظنلا تامولعملل ةيلمع تاربخ ميدقت
لا عفلا سيردتلا ةيمهأ : ًايناث

،و ةيميلعتلا ةيلمعلا اهيلع موقت يتلا ةيساس األ ةراهملا سيردتلا يُدع
و ريبك لا رود لا ىلع دكؤت يتلا ،و ةيعرفلا تاراهملا نم ديدعلا لمشت يتلا
-119،2006، ناميلس ) دكؤيو ، ةيميلعتلا و ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ملعمل ل يويح لا

يميلعتلا ماظنلا ةيلعافو ةءافك قيقحت يف ملعملل يروحملا رودلا ىلع (120
يفا هرود ةيويحل ًارظن ، ماظنلا اذه ةدوج قيقحتل ةيساس األ ةزيكرلا هرابتعاب

يتلا ةيساس األ ةياغلا لثمي يذلا نيملعتملا ءادأ ىوتسمب رمتسملا ءاقتر ال
. يميلعت ماظن يأ اهيلإ ىعسي

ريفوتو هليهأتو هدادعإ ىوتسم ىلع فقوتي هرودب ملعملا مايق نأ كش وال
لا. عفلا سيردتلا تاراهم هباسك إل ةيف كلاا ةيلمعلا و ةيرظ نلا تاربخلا

ًارداق هلعجي لا عفلا سيردتلا تاراهم ملعملا باستكا نأ ةثحابلا ىرت و
ىلع:

. ديدجلا سيردتلل اهنم الق واالطن ةقباسلا نيملعتملا تاربخ ةراثتسا .1
. ةنيعم سيردت ةقيرط رايتخا دنع دهجلا و تقولا يف داصتق 2.اال



. سيردت ةقيرط نم رثكأب هسيردت يف نيعتسي نأ .3
. لئاسولا و قرطلا ىتشب سردلل مهقيوشتو ذيم تلاال هابتنا بذج .4

. ريكفتلا يف يملعلا بولس األ ىلع ذيم ترديبلاتال .5
. ةمظنملا ةشقانملا و راوحلا بولسأ ىلع ذيم ردتيبلاتال .6

يتلا ،(2007، عازه ) ةساردو ،(2001، دمحمو ، نامثع ) ةسارد جئاتن ءوض يفو
يفا ءاوس ةيلمعلا تاقيبطتلا و ةيرظنلا جماربلا و فاده األ نيب ةوجف دوجو ىلع تدكأ

. ملعملا بلا طلل ينهملا يوبرتلا دادع وأاإل يميداك األ يصصختلا دادع إل
نم ردقب ملعملا عتمت ةرورض ب تصوأ يتلا وداج،2003) ) ةسارد نم الًاق طناو

ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل ديحولا ليبسلا ألاهن ةينقتلا تاثدحتسملا ب يعولا و ةفاقثلا
. ةيميلعتلا انمظن ريوطتو

متهي (1) سيردت قرط ررقم سيردتل يضارتفا لصف ميمصتب يلا حلا ثحبلا متها
ه بستك ت اميف ة كراشم ولا لعافت ولا ةسرامم لا ىلع ةبلا طلل هدادعإو هبيردتو هميلعت يف

. ًايلماكت وأ ًايعباتت كلذ مت ءاوس تاربخ نم
هتاودأو ثحبلا تاءارجإ

لا عفلا سيردتلا تاراهم ةنابتسا ميمصت وأالً:
و تايبد األ ىلع االطالع دعب لا عفلا سيردتلا تاراهم ةنابتسا ميمصت مت
، ةقانلا ،2006)،و( ةفيلخ ،2002)،و(لا نوتيز ) اهنمو ثوحبلا و تاساردلا
و(165) دونب (8) اهتحت جردني ةيسيئر تاراهم ةسمخ تنمضتو ،(2006

:(1) يلي امك ةيعرف ةراهم
. ةيعرف ةراهم (21) تنمضتو سيردتلل طيطختلا تاراهم -1

. ةيعرف ةراهم (80) تنمضتو ، سيردتلا ذيفنت تاراهم -2

. ةيعرف ةراهم (27) تنمضتو ، سيردتلا ميوقت تاراهم -3
. ةيعرف ةراهم (23) تنمضتو لا، واالصت لعافتلا تاراهم -4
. ةيعرف ةراهم (14) تنمضتو اي، جولونكتلا فيظوت تاراهم -5

: ةنابتس اال قدص -1
ىلع ةنابتس اال ضرع خالل نم يقطنملا قدصلا ةثحابلا تمدختسا

صصخت سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم (1) نيصتخملا نيمكحملا نم ةعومجم
يلي: ام لوح مهئارآ ءادب إل سيردت قرطو جهانم

. هلجأ نم تغيص يذلا روحملا ب ةرابع لك طابترا ىدم -
هل. تعضو يذلا ضرغلا ميوقتل تارابعلا ةيح صال ىدم -

. ةيوغللا ةغايصلا سالةم ىدم -
ةنابتس اال تجرخو ، نيمكحملا ةداسلا تاحرتقم ءوض يف ليدعتلا مت دقو

،و(154) دونب (8)، ةيسيئر تاراهم (5) نم ةنوكم (2) ةيئاهنلا اهتروص يف
يلي: امك ةيعرف ةراهم

. ةيعرف ةراهم (21) تنمضتو سيردتلل طيطختلا تاراهم .1
. ةيعرف ةراهم (72) تنمضتو ، سيردتلا ذيفنت تاراهم .2
. ةيعرف ةراهم (27) تنمضتو ، سيردتلا ميوقت تاراهم .3

(2) مقر قحلم
(1)

1 مقر قحلم
(1)

2 مقر قحلم (2)



. ةيعرف ةراهم (20) تنمضتو لا، واالصت لعافتلا تاراهم .4
. ةيعرف ةراهم (14) تنمضتو ، ايجولونكتلا فيظوت تاراهم .5

: ةنابتس اال تابث -1
نم ةنوكم ةنيع ىلع ةيع ال طتسا ةبرجت خالل نم ةنابتس اال قيبطت مت
متو ، ةساردلا عمتجم نم (1) سيردت قرط ررقمب الت جسم تابلا (10)ط
باسح متو ، ةنابتس اال تابث نم دكأتلل نيعوبسأ دعب ةنابتس اال قيبطت ةداعإ

.(89.0) طابتر اال لماعم ناكو ، نوسريبل طابتر اال لماعم

يضارتف اال لصفلا ميمصت : ًايناث
اال ءوض يف (1) سردت قرط ررقم سيردتل يضارتفا لصف ميمصت ب ةثحابلا تماق

يتلا 2000,Henson&Elber))2002)،و، نوتيز )، اهنمو ةيوبرتلا تاساردلا و تايبد
يلي: ام ىلع تدكأ

هتكراشمو هطاشن خالل نم اهينبي هنكلو ، يبلس لكشب ةفرعملا لبقتسي ال ملعتملا -1

. ملعتلا و ميلعتلا يتيلمع يف ةلا عفلا
هباستكا يف مهفلا اذه رثؤيو ملعتلا فقاوم ىلإ قباسلا همهف ملعتملا رضحتسي -2

. ةديدجلا ةفرعملا
. يقيقح فقوم وأ ةلكشمب ملعتملا ةهجاوم دنع لضفأ لكشب ملعتلا متي -3

ومنو ليدعت ىلإ يدؤي مهعم تاربخلا هلدابتو نيملعتملا نم هريغ عم ملعتملا لعافت -4

. هتراهم
؛ نيرخ عماآل ةربخلا لدابت تايلمع خالل نم جتني هتاراهمو ملعتملا ميهافم ومن -5

. ةليدبلا ةيلقعلا تاروصتلا ليدعت متي ثيح
يلي: ام يضارتف اال لصفلا نمضتو

تابلا بطلا بيحرت – ررقملا ناونع تنمضت : ةيسيئرلا ةحفصلا -1
. ررقملا تاعوضوم – ررقملا فيصوت تنمضتو : ىوتحملا تا حفص -2

. ىدتنمو شاقن ةفرغ تنمضتو : لعافتلا تاودأ -3
. مييقتلا و تارابتخ 4-اال

. تافيلكتلا و ماهملا و ةطشن 5-األ
. طئاسولا و ويديفلا ضورع -6

(1) سيردت قرطل يضارتف اال لصفلا مادختس ال ليلدب تا لاطبلا ديوزت مت دقو
نم طهبلا لك نكمتتل دروب بلاالك ماظنب تان االعال ةحفص ىلع هرشن مت

. هعبطو هليمحت

يليصحتلا رابتخ ثًاثلا:اال
: رابتخ اال فده -1

سيردتلا تاراهمل يفرعملا بناجلا سايق ىلإ يليصحتلا رابتخ اال فدهي
لا. عفلا

: اهتغايصو تادرفملا عون ديدحت -2
اال نوكت دقو ، ددعتم نم رايتخ اال عون نم يليصحتلا رابتخ اال دادعإ مت
– مهفلا ) تايوتسم سيقت ةرقف (100) نم ةيئاهنلا هتروص يف رابتخ



لكل ةحيحص ةدحاو ةباجإ اهنيب نم لئادب ةعبرأ عقاوب ،( ليلحتلا – قيبطتلا
ةلئس األ حوضوو ، تابلا طلل رابتخ اال تادرفم ةبسانم ةثحابلا تعار دقو لا، ؤس

. ضومغلا نم اهولخو
: رابتخ اال قدص -3

،()) نيمكحملا نم ةعومجم ىلع ةيلو األ هتروص يف رابتخ اال ضرع مت
قفاوتو ، هتادرفمل ةيملعلا ةحصلا ،و تابلا طلا ىوتسمل هتمئ مال ىلع مكحلل
بناجلا سايقل رابتخ اال ةيح صال اورقأ دقو ، رابتخ اال فده عم تادرفملا

ددع ةغايص يف الت يدعتلا ضعب ذيفنت دعب لا عفلا سيردتلا تاراهمل يفرعملا
(**) ةيئاهنلا هتروص يف رابتخ اال حبصأ الت يدعتلا ذيفنت دعبو ، تارقفلا نم

. ددعتم نم رايتخ اال عون نم لا ؤس (80) نم نوكتي
: رابتخ اال تاجرد ريدقت -4

ددع ناكو ، ةدرفم لكل ةحيحصلا ةباج لإل ةدحاو ةجرد ةثحابلا تددح
. ةجرد (80) رابتخ لال ةيلكلا ةجردلا يلا بوتلا ةدرفم (80) رابتخ اال تادرفم

: رابتخ اال تابث -5
(10) نم ةنوكم ةنيع ىلع ةيع ال طتسا ةبرجت خالل نم رابتخ اال قيبطت مت

ةداعإ متو ، ةساردلا عمتجم نم (1) سيردتلا قرط ررقمب الت جسم تابلا ط
اال لماعم باسح متو ، رابتخ اال تابث نم دكأتلل نيعوبسأ دعب رابتخ اال قيبطت

.(88.0) طابتر اال لماعم ناكو ، نوسريبل طابتر
(90)و نيب نمزلا حوارت دقو رابتخ اال ىلع ةباج اإل نمز ديدحت مت كلذك

نمزلا ناك رابتخ اال ىلع ةباج اال نمز طسوتم باسحبو ، ةقيقد (110)
. ةقيقد هل(100) بسانملا

ا نمزو ، تابثلا باسحو ، قدصلا ديدحتو ، رابتخ اال دادعإ نم ءاهتن اال دعبو
. ةيئاهنلا هتروص يف قيبطتلل زهاج رابتخ اال حبصأ رابتخ ال

.(1) قحلم


(3) قحلم
(**)



ةظح ال ملا ةقاطب : ًاعبار
: ةظح ال ملا ةقاطب فده -1

األ تارا هملا نم تابلا طلا نكمت ىدم ىلع فرعتلا ةظح ال ملا ةقاطب فدهت
لا. عفلا سيرد تلل ةيئاد

: بسانملا ةظح ال ملا بولسأ رايتخا -2
سيردتلل ةيئاد األ تاراهملا نم تابلا طلا نكمت ىدمب متهت ةثحابلا ألن ًارظن

ةيلا: تلا تارابتع لال كلذو تام ال علا ماظن رايتخا مت دقف لا، عفلا
األ سفن اهل بولطملا كولسلا رهاظم نوكت امدنع ماظنلا اذه مدختسي -

. ملعتلا ءانثأ نزولا و ةيمه
ةظح ال ملا ةيلمع يف ءدبلا لبق اقبسم بولطملا كولسلا عون ديدحت متي -

اهنم. ثدحي ام دصر مث ةعقوتملا تاراهملا ءوض يف
مايق روف ةصصخملا نكام األ تحت تام عال عضو ماظنلا اذه حيتي -

. ةراهملا ءادأب بردتملا
: ةظح ال ملا ةقاطب تادرفم ةغايص -3

ةقباسلا ثوحبلا و تاساردلا ءوض يف ةظح ال ملا ةقاطب تادرفم ديدحت مت
تمتهأ يتلا ،2002)و نوتيز )،(2006، ةفيلخ ،2006)،(لا ةقانلا ) اهنمو
جردني ، ةيسيئر تا راهم (5) نم ةقاطبلا تنوكتو لا، عفلا سيردتلا تاراهمب

يلي: ام تاراهملا ةغايص دنع ةثحابلا تعار دقو ةيعرف ةراهم (154) اهتحت
. ةلوهسب اهتظح مال نكمي ةيئارجإ ةروصب تاراهملا ددحت 1-نأ

.( ةبكرم ريغ ) طقف ةدحاو ةراهم ةرابعلا فصت 2-نأ
. ىفن ةادأ ىلع ةرابعلا ءاوتحا مدع -3

: تاراهملل يمكلا ريدقتلا -4
ءادأ تايوتسم ىلع فرعتلل تاجردلا ب يمكلا ريدقتلا ةثحابلا تمدختسا

رفص، ) تايوتسم ثالث ديدحت مت دقو ، ةيعوضوم ةروصب ةراهم لكل تابلا طلا
ىلي: امك ةقاطبلا ةثحابلا تمدختسا دقو ، ةراهملا ألءاد تاجردلا نم (2،1

. ةوطخ ةوطخ ةراهملا قيبطت ءانثأ ةقاطبلا قيبطت مت 
يلا: تلا ريدقتلا بسح األءاد تاجرد ريدقت مت 

. ةراهملا ةبلا طلا دؤت مل اذإ ًارفص ىطعُي -
. رخأتو رثعتب نكلو ةراهملا ةبلا طلا تدأ اذإ ةدحاو ةجرد ىطعُي -

. رثعتو ءاطخأ نودب ةراهملا ةبلا طلا تدأ اذإ ناتجرد ىطعُي -
: ةظح ال ملا ةقاطب قدص -5

() نيمكحملا نم ةعومجم ىلع اهضرع مت ةقاطبلا ميمصت دعب
حوضو ىدم يف مهئارآ فرعتل سيردتلا قرطو جهانملا يف نيصصختملا

ىلع نومكحملا قفاو اهنم، دوشنملا فدهلل اهتمء موال ، تادرفملا ةغايص

(1) قحلم
()



ضعب ذيفنت دعب اهنم دوشنملا فدهلل اهتمء موال ، ةقاطب لا تادرفم حوضو
الت. يدعتلا

: ةظح ال ملا ةقاطب تابث -6
كلذو ، قافت اال ةبسن باسحل (Cooper) ربوك ةلداعم قيبطتب ةثحابلا تماق
ثيح لا، عفلا سيردتلا تاراهمب ةقباس ةربخ مهيدل (5) ىلع ةقاطبلا قيبطتب

تحوارت دقو ، مهنيب قافت اال ةبسن باسح متو ، ًادرفنم ةقاطبلا مهنم لك قبط
. ةقاطبلا تابث ىلع لدت ةعفترم ةبسن يهو (%89-%80) نيب قافت اال ةبسن

، تابثلا و قدصلا باسحو ، ةظح ال ملا ةقاطب ميمصت نم ءاهتن اال دعبو

.() ةيئاهنلا اهتروص يف قيبطتلل زهاج تحبصا
: ةيناديملا ةساردلا

يلي: امل ًاقفو ةيناديملا ةساردلا ءارجإ مت
: ثحبلا ةنيع رايتخا -1

(1) سيردت قرط ررقم يف الت جسملا تابلا طلا نم ثحبلا ةنيع رايتخا مت
مت ةبلا، (23)ط نهددعو ، ميصقلا ةعماج – هيرضب باد واآل مولعلا ةيلكب

. ًايدعبو ًايلبق نهيلع ثحبلا تاودأ قيبطت
: ثحبلا تاود أل يلبقلا قيبطتلا -2

ثحبلا ةنيع ىلع ًايلبق ( ةظح ال ملا ةقاطبو ، يليصحتلا رابتخ (اال قيبطت مت
امك ثحبلا ةنيع تاجرد طسوتم نيب قورفلل (ت) ةميق باسح متو ،

.(1) لودج اهحضوي
ةظح ال ملا ةقاطبو يليصحتلا رابتخ لال يلبقلا قيبطتلا جئاتن (1) لودج

ةنيعلااألةادم
(ن)

طسوتملا
(م)

فارحن اال
يرايعملا

(ع)

ةميق
(ت)

اجرد
ت
ةيرحلا

دلاالةل

يليصحتلا1 رابتخ دةلا2313.304.9512.822اال ريغ

ال2 ملا ةقاطب
دةلا230.480,514.422ةظح ريغ

ةنيع تاجرد طسوتمل ةبوسحملا (ت) ةميق (1)نأ لودج نم حضتي
. ًايئاصحإ دةلا ريغ ثحبلا

ىلع ةيضارتف اال لوصفلا مادختساب (1) سيردت قرط ررقم سيردت -3
: دروب بلاالك ماظن

امك ةيضارتف اال لوصف لا مادختساب (1) سيردت قرط ررقم سيردت مت دقو
يلي:

لوخدلا ةيفيكو دروب بلاالك ماظنل ةيضارتف اال لوصفلا ب تابلا طلا فيرعت -
. ةسلجلا ىلع

ا لوصفلا يف لمعلا تاوطخ حضوت يتلا تاميلعتلا ىلإ تابلا طلا هيجوت -
. ةيضارتف ال

. ةبولطملا ماهملا ذيفنت ةيفيك ىلإ تابلا طلا هيجوت -
. ضعبلا مهضعب عمو ، ررقملا ةذاتسأ عم لصاوتلا قرطب تابلا طلا فيرعت -

. تابلا لطل دروب بلاالك ماظن ىلع ةيضارتف اال لوصفلا مادختس ال ليلد رشن -
: ثحبلا تاود أل يدعبلا قيبطتلا -4

(4) قحلم
()



يلي: امك ثحبلا ةنيع ىلع ثحبلا تاودأ قيبطت مت
سيردتلا تاراهمل يفرعملا بناجلا سايقل يليصحتلا رابتخ اال قيبطت -1

لا. عفلا
نم بلطتت ةيلمع ةطشنأو فقاوم خالل نم ةظح ال ملا ةقاطب قيبطت -2

. سيردتلا تاراهم قيبطت ةبلا طلا
: اهتشقانمو اهريسفتو ًايئاصحإ جئاتنلا ةجلا عم

ىلع: صنيو األلو ضرفلا ةشقانم -
تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ دلا قرف دجوي "

يليصحتلا رابتخ اال يف يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا
." يدعبلا قيبطتلا حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا طلل
ةدحاو ةنيعل "ت" ةميق باسحب ةثحابلا تماق ، ضرفلا اذه ةحص رابتخ وال

حلا صل ًايئاصحإ دلا قرف دوجو ىلإ تلصوتو SPSS جمانرب مادختساب
(2) مقر لودج كلذ حضويو . يدعبلا قيبطتلا

يليصحتلا رابتخ لال يدعبلا قيبطتلا جئاتن (2) مقر لودج
ةنيعلااألةادم

(ن)
طسوتملا

(م)
فارحن اال

(ع) يرايعملا
ةميق

(ت)
تاجرد
دلاالةلةيرحلا

رابتخ1 اال
ىوتسم2375.394.3782.622يليصحتلا دنع دةلا

(0.05)

قيبطتلا يف تابلا طلا تاجرد طسوتم عافترا حضتي قباسلا لودجلا نم
يلبقلا قيبطتلا تاجرد طسوتم نع (75.39) يليصحت لا رابتخ لال يدعبلا

قرط ررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا ةيلعاف ىلإ ريشُي امم ،(13.30)
قفتي اذهو ، ةعونتم ةيلمع تاربخ تابلا طلل حاتأ يذلا ،(1) سيردت

(الل،2008)، ةساردو ،(2009، يرهشلا ) ةسراد 2003)،و كرابم ( ةسارد عم
ين اثلا لا ؤسلا نع بيجي هنأ امك ث، حبلا اذهل األلو ضرفلا لوبق متي كلذبو
يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف :ام ثحبلا ةلكشم يف درو ىذلا

سيردتلا تاراهم ل ةيفرعملا بناوجلا ةيمنت ىلع سيردتلا قرط ررقم سيردت
لا؟ عفلا

ىلع: صنيو يناثلا ضرفلا ةشقانم -
تاجرد طسوتم نيب (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ دلا قرف دجوي "

ةظح ال ملا ةقاطب يف يدعبلا قيبطتلا تاجرد طسوتمو ، يلبقلا قيبطتلا
." يدعبلا قيبطتلا حلا صل (1) سيردتلا قرط ررقم يف الت جسملا تابلا طلل
ةدحاو ةنيعل "ت" ةميق باسحب ةثحابلا تماق ، ضرفلا اذه ةحص رابتخ وال

حلا صل ًايئاصحإ دلا قرف دوجو ىلإ تلصوتو SPSS جمانرب مادختساب
(3) مقر لودج كلذ حضويو . يدعبلا قيبطتلا

ةظح ال ملا ةقاطبل يدعبلا قيبطتلا جئاتن (3) مقر لودج

ةنيعلااألةادم
(ن)

طسوتملا
(م)

فارحن اال
يرايعملا

(ع)

ةميق
(ت)

اجرد
ت
يرحلا
ة

دلاالةل

ال1 ملا ةقاطب
دنع23304.73.362.0722ةظح دةلا

(0.05) ىوتسم



قيبطتلا يف تابلا طلا تاجرد طسوتم عافترا حضتي قباسلا لودجلا نم
يلبقلا قيبطتلا يف نهتاجرد طسوتم نع (304.7) ةظح ال ملا ةقاطبل يدعبلا
تابلا طلل ت مدق يت لا ةيضارتف اال لوصفلا ةيلعاف ىلإ ريشُي امم ،(48.0)

و ةطشن األ يف ةلا عفلا ةكراشملا نهل تحاتأ امك ، ةعونتم ةيلمع تاربخ
، يرهشلا ) ةسارد عم قفتي اذهو ، نهنيب اميف لعافتلا و تاشقانملا و تابجاولا

لوبق متي كلذبو ،(2003 كرابم ( ةسرادو (الل،2008)، ةساردو ،(2009
يف درو ىذلا ثلا لاث لا ؤسلا نع بيجي هنأ امك ، ثحبلا اذهل يناثلا ضرفلا

سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف وهو:ام ثحبلا ةلكشم
لا؟ عفلا سيردتلا تاراهم ل ةيئاد األ بناوجلا ةيمنت ىلع سيردتلا قرط ررقم

: تايصوتلا
باآليت: ةثحابلا ىصوت اهيلإ لصوتلا مت يتلا ثحبلا جئاتن نم الًاق طنا
ةيسارد تاررقم سيردت يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختساب مامته 1-اال

. ىرخأ
. ةفلتخم ةيميلعت لحارم يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختساب مامته 2-اال

. ةيضارتف اال لوصفلا ميمصت ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردت -3
. ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ىلع تابلا طلا بيردت -4

: ةحرتقملا ثوحبلا
اال لوصفلا مادختسا وحن يناديملا بيردتلا ت طابلا تاهاجتا -1

. سيردتلا يف ةيضارتف
رغصملا سيردتلا يف ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا ةيلعاف ةسارد -2

. ةيناديملا ةيبرتلا تابلا ط ىدل سيردتلا تاراهم ةيمنت ىلع
مادختس ال سيردتلا ةئيه ءاضع أل ةيبيردتلا تاجايتح اال ةسارد -3

. ةيضارتف اال لوصفلا



: عجارملا
ىلإ ةيكولسلا نم تنرتن ربعاال يميلعتلا ميمصتلا :(2010) نسح ، عتابلا -1

. ةديدجلا ةعماجلا راد : ةيردنكس ،اإل تاقيبطتو جذامن ةيئانبلا
: ةرهاقلا ، تنرتن اال ىلع ةساردلا و ميلعتلا :(2000) ديمحلا دبع ، ينويسب -2

انيس. نبا ةبتكم
تايدحتلا لظ يف ملعملل ةينهملا ةيمنتلا ":(2003) رينم ةميمأ ، وداج -3

لقح يف نيلماعلل ةينهملا ةيمنتلا يف ،" ةيليلحت ةيفصو ةسارد - ةرصاعملا
يف دقعنملا عبارلا يملعلا رمتؤملا ، ةيلبقتسم ىؤر - يعماجلا لبق ميلعتلا
نواعتلا ب ةيمنتلا و ةيوبرتلا ثوحبلل يموقلا زكرملا : ةرهاقلا ، ويام (20-18)

. ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو عم
، ةيفصلا ةلئس واأل سيردتلل طيطختلا :(2006) رفعج نسح ، ةفيلخلا -4

،ط1. دشرلا ةبتكم : ضايرلا
يف ةثيدحلا تاروطتلا و تاهاجت (2002):"اال ناميلس دنه ، ةفيلخلا -5

دعب" نع ميلعتلل األعبر جذامنلا نيب ةنراقم ةسارد ينورتكل اال ميلعتلا ةمدخ
كلملا ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ، لبقتسملا ةسردم ةودنل ةمدقم لمع ةقرو ،

. نابعش 17-16 نم ةرتفلا ، دوعس
ءافولا راد : ةروصنملا ميل، عتلل تنرتن (2000):اإل ليعامسإ بيرغلا ، رهاز -6

ص4. ،
ذيفنت يف ةيؤر / سيردتلا تاراهم ":(2006) نيسح نسح , نوت يز -7

. بتكلا :عملا ةرهاقلا , سيردتلا
روظنم نم سيردتلا و ملعتلا :(2002) نوتيز لا مكو نسح ، نوتيز -8

. بتكلا :عملا ةرهاقلا ، ةيئانبلا ةيرظنلا
تايجمرب ةدوجل ةيئانبلا ريياعملا :(2010) دومحم دمحم ، نيدلا نيز -9

يف ىلو األ ةودنلا ، داعب األ ثالةيث تائيبلا و يميلعتلا يضارتف اال عقاولا
– ةيبرتلا ةيلك ، بيردتلا و ميلعتلا يف لا واالصت تامولعملا ةينقت تاقيبطت

. ليربأ 14-12 نم ةرتفلا ، دوعس كلملا ةعماج
، ينورتكل اإل ميلعتلا و ميلعتلا ايجولونكت :(2004) دمحم دمحأ سملا، -10

.ط1. دشرلا ةبتكم : ضايرلا
يف ، ملعملا ءادأ يف ةدوجلا ريياعم :(2006) دمحأ ديعس ، ناميلس -11

و رشنلل ةريسملا راد ،" تاقيبطتلا و سس -األ ميلعتلا يف ةلماشلا ةدوجلا "
ص120-119. ص ، ةعابطلا و عيزوتلا

اال تاربتخملا مادختسا (2009):"رثأ رفاظ دمحم يلع ، يرهشلا -12
الب طل ءايح األ ررقم يف ةيلمعملا براجتلا تاراهم باسكا يف ةيضارتف
ةيبرتلا ةيلك ، ةروشنم ريغ هاروتكد ةلا سر ةدج، ةنيدمب يوناثلا ثلا ثلا فصلا

. ىرقلا مأ ةعماج –
:ع ةرهاقلا ، تاكبشلا ربع ملعتلا ةموظنم :(2005) دمحم ، ديمحلا دبع -13

. بتكلا ملا
جمارب ميوقت ":(2001) دمحم يلع هللا دبعو لا مج ديعسلا ، نامثع -14
ءارآو ةيملا علا ريياعملا ءوض يف ةيبرتلا تايلكب مولعلا يملعم دادعإ

اهنب. ، ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،" نيملعملا الب وطلا نيصصختملا
نيملعملل تنرتن (2000):اال اكينوم ، لترإو دراودإ ، ساكسو 15-فاال



لبقتسملا تاعقوت ، مويلا تاقيبطت – ملعتلا رداصمو تابتكملا يصاصتخاو
و بيرعتلل يبرعلا زكرملا : قشمد ، سنوي ىفطصم قازرلا دبع : ةمجرت ،

. رشنلا و فيلأتلا و ةمجرتلا
يف يملعلا ثحبلا هيحت هللا(2001): دبع دمحم دومحم ، ىوانسك -16
اال ةيمنتلا تابلطتم هيبلتل ةيدوعسلا تاعماجلا يف ايلعلا تاساردلا

تاساردلا ةودن ،( ةيلبقتسم تاهجوت – عقاولا ) ةيعامتج واال ةيداصتق
ص2. ةدج، ، زيزعلا دبع كلملا ماجـةع ، ةيدوعسلا ايلعلا

اال تاربتخملا مادختسا وحن هاجت (2008):اال يحي ايركز الل، -17
طال نم ةنيع ىدل ةيعادب اإل تاردقلا ضعبب هتق عوال ميلعتلا يف ةيضارتف

ةيبرعلا ةلجملا ،" ةمركملا ةكم ةنيدم يف ماعلا يوناثلا ميلعتلا تابلا طو ب
. ضايرلا ، ةينم األ مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج ، ةينم األ تاساردلل

ةيضارتف اال لوصفلا مادختسا (2003):"رثأ زيزعلا دبع دمحأ ، كرابملا -18
يف ةيبرتلا ةيلك طالب ليصحت ىلع " تنرتن "اال ةيملا علا ةكبشلا ربع
ريغ ريتسجام ةلا سر ،" دوعس كلملا ةعماجب لا واالصت ميلعتلا تاينقت

. دوعس كلملا ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ، ةروشنم
ميلعتلا :(2004) زيزعلا دبع دمحا ، كرابملا و زيزعلا دبع هللا دبع ، ىسوملا -19

,ط1. تانايبلا ةكبش , ضايرلا ، تاقيبطتلا و سس األ ينورتكل اإل
و األصةلا ةدو ـرـج يياعم :(2006) نسح لماك دومحم ، ةقانلا -20
وحن "، ماعلا ميلعتلا جهانم ةودن ىلإ ةمدقم ةقرو ، سيردتلل ةرصاعملا

األ تاعمتجمو اإلساليم ملا علا يف ماعلا ميلعتلا راسمل ةيلبقتسم ةيؤر
. ليربأ ، نادوسلا ،" ةملسملا تايلق

ينواعتلا ملعتلا ةيجيتارتسا مادختسا (2007م)."رثأ دودولا دبع ، عازه -21
" سيردتلا ططخ دادعإ ىلع ةديدحلا ةيبرت ةيلك ةبلطل يلمعلا بيردتلا يف
29) يف دقعنملا رشع يداحلا يملعلا رمتؤملا ،؟ نيأ ..ىلإ ةيملعلا ةيبرتلا يف

. ةيملعلا ةيبرتلل ةيرصملا ةيعمجلا ، دياف : ةيليعامس ،اإل ويلوي (30-
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