
ةي لقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا يكبشلا ملعتلا ريثأت
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو

شيورد ةراس د.
: ثحبلا ةلكشمو ةمدقملا

ةيوبرتلا ميهافملا نم ريثك يف ً ارييغت ةريخ األ ةينقتلا تاروطتلا تثدحأ دقل
لكشلا ةعجارمب ىداني نم رهظ لب ، ةيميلعتلا جماربلا و ةيساردلا جهانملا ءانبو ، ةدئاسلا

رامق األ ربع لا صت اال مظنو ، ةعيرسلا تامولعملا مظن دوجو لظ يف ةيميلعتلا ةيلمعلل مئاقلا
نم كلذ ىلإ امو ، ةيضارتف اال لماعملا و فوفصلا و ، ايديمربيهلا و ايديم يتلا ملا و ، ةيعانصلا
، ميلعتلا ايجولونكت اهحيتت يتلا تاناكم اإل نم ةدافتس اال ةرورضو ، ةديدج ةينقت ميهافم

ةيلمع يف ةلا عفو ، ةفلتخم ةيميلعت تائيب ميمصت يف ةمظنم هيجهنم ةقيرطب اهمادختساو
ةقيرطب اهميمصتو ، ةفلتخملا ةيضايرلا ةطشن األ يف ةفلتخملا ةيكرحلا تاراهملا ميلعت

. مهصئاصخو نيملعتملا تاجاح عم ىشمتت
ءادأ ىلع ملعملا نيعت ةثيدحلا ةيوبرتلا تاينقتلا نأ (2012) ملا س هللا دبع ريشيو

ليصوتو ، ةيوبرتلا ةيلمعلا ضارغأ قيقحت ىلع ةردق رثكأ هلعجتو ، رسيو ةلوهس يف هتمهم
ءاقب يف مهفلا قمعو ، ملعتلا ةعرس يف ةزاتمم الت دعم ققحت امك ، نيملعتملا ىلإ تاربخلا
قورفلا ةجلا عم ىلع نيعت اهنأ نع ال ضف ملعتملا لقع يف ةبصخو ةيح ةيكرحلا تاراهملا

(12:214) . نيملعتملا نيب ةيدرفلا

نأ (2019) ديع دمحمو نايلع ىفطصم ، (2014) زيزع يدجم : نم لك قفتيو
ةفرعملا االت جمو ، ميلعتلا لا كشأ لك يف " تنرتن "اإل ةيلودلا تامولعملا ةكبش مادختسا

لا جملا يف ةصاخ نهارلا تقولا يف ملا علا اهدهشي يتلا ةريبكلا تاريغتلا هضرفت ةفلتخملا
اإل ميلعتلا يف ةرثؤملا ىوقلا رمتؤم دكأ دقو ، ةيميلعتلا ةيلمعلل يقيبطتلا و يميداك األ

ةيلودلا تامولعملا ةكبش لا خدإ ةرورض ىلع هتايصوت يف نتسويه يف دقع يذلا ينورتكل
و ، تاعماجلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردتو تارضاحملا تاعاق يف " تنرتن "اإل

دادعإو ، ةيميلعتلا ةيلمعلا ميمصت يف همادختسا ةيفيك ىلع ماعلا ميلعتلا يف نيملعملا
(56،55 : 22)(529 : 17). يجولونكتلا روطتلا و بسانتت جمارب

تاهاجت اال نم نمازتملا ريغو نمازتملا ملعتلا نأ (2015) يبرت األ فيرش ريشيو
، نيملعتملا نيب رشابم لصاوت يلا جاتحي يذلا وه نمازتملا ملعتلا ف ، ةثيدحلا ةيجولونكتلا
و ، شاقنلا ءارج إل هطئاسو وأ هتاودأ وأ يل اآل بساحلا ةزهجأ مام أ تقولا سفن يف ملعملا و

فرغ ربع ملعملا نيبو مهنيبو ، مهسفنأ نيملعتملا نيب ةثداحملا و الت ؤاستلا ىلع ةباج اال
األ هتاودأ مادختساب وأ ةيضارتف اال لوصفلا قيرط نع يميلعتلا يوتحملا يقلت وأ ةثداحملا

لوصح ميلعتلا نم عونلا اذه تايباجيإ نمو ، مهنيب اميف لعافتلا ىدم سايقل ىرخ
ذإ ًاروطت يمقرلا ملعتلا عاونأ رثكأ نم عونلا اذه دعيو ، ةيروف هعجار ةيذغت يلع ملعتملا
ريغ ملعتلا ً اضيأ كانهو ، نمازتم لكشب تقولا تاذ يف ملعتملا و ، ملعملا يقتلي
متيو ذيفنتو ، طيطخت نم يميلعتلا ىوتحملا ملعملا هيف دعي يذلا ملعتلا وهو ، نمازتملا
اهيلع علطتي يك تامولعملا ةكبش وأ ةصنملا وأ ةيمقرلا ةبتكملا يف هظفحو ، هليجست

نيملعتملا دوجو يلإ جاتحي ال يذلا رشابملا ريغ ملعتلا وهو ، تاراهملل هقيبطت لبق بلا طلا
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قفو يميلعتلا يوتحملا ىلع لصحي ملعتملا نأ عونلا اذه تايباجيإ نمو ، تقولا تاذ يف
و ، يوتحملا ملعتو ةبرجت ةداعإ ملعتملا عيطتسي ًاضيأو ، هتاردق قفوو هل ةمئ ال ملا تاقو األ

ةيذغت ىلع لوصحلا ملعتملا نكمي ال عونلا اذهو ، رم األ بلطت املك اينورتكلإ هيلإ عوجرلا
(184: 9). ملعملا نم ةيروف هعجار

Alter ريتلأ و ،(2002) Masten & Reed ديرو نيتسام : نم لك قفتيو
ةنورملا ب مستتو ، صرفلا ةدايزو ةيؤرلا عيسوت ىلع لمعت ةيلقعلا ةظقيلا نأ ىلع (2012)

اإل نم اهيف ام ىلإ هبنتو ، ةيميلعتلا ةئيبلا يف ديدج وه ام لك عم لماعتلا ىلع ةردقملا بو
قلغتو دومجلا ضرفت يتلا و ، ةقيضلا ةيؤرلا اهضرفت يتلا تامولعملا راهظإ ىلع تاناكم
رودي يذلا كولسلا نم عونلا اذه لثم ىلع يضقت ةيلقعلا ةظقيلا ف ، ةديدجلا ةيؤرلا باب
تاداعلا ةسراممو ، ملا علا يف لصحت يتلا الت وحتلا ةيويح ًابجاح ةغرفم ةقلح يف

(26:296)(32:417) . راركتلا و ةباترلا ىلإ ليمت يتلا ةينهذلا
و ركفتلا لا كشأ نم لكش " اهنأب ةيلقعلا ةظقيلا (2013) Kettler رلتيك فرعيو
ذإ ، طبضنملا ريغ هكولسو هراكفأ ىلع ةرطيسلا ىلع ناسن اإل ةردقم نم ديزي يذلا لمأتلا
، رتوتلا و بارطض اال حاالت ىلع ةرطيسلل لئاسولا لضفأ نم ةليسو ةيلقعلا ةظقيلا دعت

زيكرتلا نم ةدايز نع ً ال ضف ، ةرطيسلل هنادقفب روعشلا نع ناسن اإل داعبإب موقت اهنوكل
(30:281)." هيدل

(2007) نسح دمحم ىكز ، (2002) نورخآو هللا بسح ىلع : نم لك قفتيو
األ ىدم نع ربع ت ىتلا ةيئاهنلا ةلصحملا وه ةرئاطلا ةركلا قيرفل ىراهملا ىوتسملا نأ ىلع

ربتعي ةيكرحلا تاراهملل ماتلا ناقت اإل نأ امك ، قيرفلل ىعامجلا وأ ىدرفلا ءاوس ىراهملا ءاد
تايوتسملا ىلع أل لوصولا هيلع سسأتي ىذلا و ، ىراهملا دادع اإل ةيلمعل ىئاهنلا فدهلا

(15 :7)(27 :13). ةيضايرلا
ةيمهأ لا سر لإل نأ (2005) ةدايز دمحم دلا وخ حاتفلا دبع يطاعلا دبع ركذ يو
ةيلمع بيعصت وأ ، ةرشابم ةطقن ىلع هل خال نم لوصحلا نكمي ثيح ةارابملا يف ةريبك

(116 ، 115 :11). رثؤملا لا سر اإل مادختساب سفانملا قيرفلا ىلع موجهلا
بع ال لا هب موقي يذلا ءاد األ وه لا سر اإل نأ (1999) هط ىفطصم ىلع فيضي و
ديلا ةلباقم قيرط نع بعللا يف ةركلا عضول لا سر اإل ةقطنم يف دجاوتملا نمي األ يفلخلا
قيرفلا بعلم ىلإ ةكبشلا قوف نم اهلا سرإ فدهب اهبرضو ، ةركلل عارذلا نم ءزج وأ

(57 :16). سفانملا
ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ررقم سيرد ت ىف ةثحابلا ةربخ خالل نمو

ال ةيلمعلا تارابتخ اإل ناجل ىف اهكارتشإو ، قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب
ب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا ط ىدل هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىوتسم ضافخنإ تظح
ط ىلع ىلوأ ةيع ال طتسا ةسارد ءارجإ ب ةثحابلا تماق ةظح ال ملا كلت نم دكأتللو ، ةيلكلا
، يراهملا رابتخ اإل ة ثحابلا ت قبط ثيح 2021/2020 ماعلل ةيلكلا ب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا
، ةيلكلا ب ةثلا ثلا ةقرفلا ب تابلا ط (10) ددع ىلع ثحبلا ديق ةيلقعلا ةظقيلا سايقمو
ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىوتسم ضافخن إ ىلإ ةساردلا ج ئاتن تراشأو
عجري دقو ، ةيلكلا ب ةثلا ثلا ةقرفلا ب تابلا ط ىدل ةيلقعلا ةظقيلا ىوتسم و ، ةرئاطلا ةركلا
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،( ىلمعلا جذومنلا و ىظفللا حرشلا ) رم باأل ملعتلا بولسأ مادختسإ ىلإ كلذ ىف ببسلا
مدع ىلإ ةفاض باإل ، ةيميلعتلا ةيلمعلا ءانثأ ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت ىلع زيكرتلا مدع ًاضيأو
نمو ، ةرضاحملا تقو خالل ءاطخ األ حيحصتل تابلا طلا عيمج ةعباتم ىلع ةملعملا ةردق
اهم ا دختسإ ثيح نم ةثيدحلا سيردتلا بيلا سأ نم ةدافتس اإل ةرورض ةثحابلا ىرت مث
دمحأ يزمر ريشيو ، ىلا حلا تقولا ىف ةيميلعتلا ةيلمعلا تاجرخم ةدوج نيسحتل
حبصت دق (2025) ماع لولحب هنأ ىلع دكؤت ةيلبقتسملا تاساردلا ضعب نأ (2015)

يف اهرارمتسا نم مغرلا ىلع يضاملا تافلخم نم ةيديلقتلا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملا
ةروث نم مغرلا ب ةفرعملا جاتنإ يف روطتلا فعض ةجيتن نامزلا نم نينرق نم رثكأ دجاوتلا

(6:37). ةثيدحلا ةينقتلا و االت صت اال

ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ىف ةيملعلا تاساردلل ىعجرملا حسملا خالل نم هنأ امك
،(14)،(18)،(3)،(25)،(19)،(24)،(8) ةسارد لثم ةيكرحلا تاراهملا ملعت يف نمازتملا

تلوانت – ةثحابلا ملع دح ىلع – ةدحاو ةيملع ةسارد دجوي ال هنأ ةثحابلل نيبت (29)
ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت ىلع فرعتلا

. ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ
ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت ةساردب مايقلا ىلإ ةثحابلا عفد ام اذهو
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا

. قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل
: ثحبلا فادهأ

: ىلع فرعتلا ىلإ ثحبلا اذه فدهي

لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت -1
تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم

. قيزاقزلا ةعماج -

نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع رم باأل ملعتلا بولسأ مادختسا ريثأت -2
- تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ

. قيزاقزلا ةعماج

بولسأ و نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا نم لك مادختسا ريثأت نيب قورفلا -3
ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع رم باأل ملعتلا

. ةرئاطلا

: ثحبلا ضورف

ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا ىطسوتم نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت -1
ىف ( نمازتملا ريغ ىكبشلا ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجتلا و ( نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ) ىلو األ
حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا

. ىدعبلا سايقلا

ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا ىطسوتم نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت -2
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حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىف
. ىدعبلا سايقلا

– نمازتملا ) ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم ل ةيدعبلا تاسايقلا نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت - 3
ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىف ( رم باأل ملعتلا - نمازتملا ريغ
ىكبشلا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا حلا صلو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

.( نمازتملا
: ثحبلا تاحلطصم

: يكبشلا ملعتلا
ضرغب ةيلودلا تامولعملا ةكبش رداصمو صئاصخ مدختسي يميلعت جمانرب " وه

ربع ميلعتلا تاررقم صئاصخ نمو همعديو ملعتلا ىطخ عرسي ثيح ، ىنعم اذ ملعت ميدقت
يف ةكراشملا و ناكملا و نامزلا زجاح يطختو بلا طلا لوح زكرمتلا و طبارتلا تنرتن اإل

(8 : 1)." ةفرعملا
:What's App بآ ستاولا جمانرب

متيو لومحملا فتاهلا مقر قيرط نع ىعامتجإ لصاوت جمانرب نع ةرابع " وه
لسري نأ عيطتسي هنأ ىنعي اذهو ، هليمحت قيرط نع جمانربلل درفلا الك تمإ درجمب لصاوتلا

وأ بوتكم صن وأ ىتوص عطقم وأ ويديف عطقم ً ال ثم ةلود ىأو ، ناكم ىأ ىف درف ألى
GPRS قيرط نع لا صت اإل ةلا ح ىف كلذو ، ةيدام ةفلكت نود ةتباث ةروص

(78 : 34).( سلر ياولا )

: نمازتملا ملعتلا
اإل ةزهج األ مامأ تقولا سفن يف ملعملا و بلا طلا هيف عمتجي يذلا ملعتلا " وه

ةيذغتلا بلا طلا يطعي ميلعتلا نم عونلا اذهو ، رشابم رواحتو شاقنو لعافت نمض ةّينورتكل
: 10)." هملعت ام هدكؤيو تبثي يك بلا طلل ةزيم ربتعت يتلا و ، ملعملا نم ةرشابملا ةعجارلا

(96

: نمازتملا ريغ ملعتلا
اإل ةزهج األ مامأ تقولا سفنب ملعملا و بلا طلا هيف عمتجي ال يذلا ملعتلا " وه

ةداملا ريفوت قيرط نع اهزيهجتو اهدادعإب ملعملا ماق يتلا ةداملا ىلع دمتعيو ، ةينورتكل
تاصنم ربع وأ ، بآ ستاولا ربع وأ ، ّينورتكل اإل ديربلا ربع لصاوتلا نوكي دقو ، ةيميلعتلا

(96 : 10) ." ةددحم ةيميلعت
: ةيلقعلا ةظقيلا

يعولا امهنم لو األ نيبناج لمشت يهو ، دوصقم لكشب نهذلا رضاح رارمتس اإل " ىه
، ةربخلل مئادلا و رمتسملا دصرلا و ماعلا حسملا خالل نم ديزي يعولا ف ، هابتن اال يناثلا و ،

(33:948)." اهيلع زيكرتلا و ةربخلا ب ساسح اإل ةجرد نم هابتن اال ديزي امنيب

: ةيعجرملا تاساردلا

جمانرب ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد (8)(2010) ديمحلا دبع حماس ىرجأ
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ةركلا جاهنم فادهأ قيقحت ىلع ينورتكل اال ميلعتلا تاينقت ضعب مادختساب يميلعت
ةنيع ىلع ىبيرجتلا جهنملا ثحابلا مدختسأو ، ةيدادع اإل ةلحرملا ذيم ال تل ةرئاطلا

ةعومجم امهادحإ نيتعومجم يلإ مهميسقت مت ىدادع اإل لو األ فصلا ب ذيملت (72) اهماوق
: جئاتنلا مهأ نمو ، ًاذيملت (36) امهنم لك ماوق ةطباض ةعومجم يرخ واأل ةيبيرجت
لا د يباجيا ريثأت اهل ينورتكل اال ميلعتلا تاينقت مادختساب دعملا ةيميلعتلا ةيجمربلا

ينورتكل اال عقوملا ، ةيدادع اإل ةلحرملل ةرئاطلا ةركلا جاهنم فادهأ قيقحت يف ايئاصحإ
قيقحت يف ايئاصحإ لا د يباجيا ريثأت هل ينورتكل اال ميلعتلا تاينقت مادختساب دعملا

. ةيدادع اإل ةلحرملل ةرئاطلا ةركلا جاهنم فادهأ

ملعتلا ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد ب (24)(2011) حاتفلا دبع والء تماقو
جهنملا ةثحابلا تمدختسأو ، ةرئاطلا ةركلا ىف ملعتلا تاجرخم ىلع جزامتملا ىكبشلا
ةعماج – ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ىلو األ ةقرفلا ب ةبلا ط (60) اهماوق ةنيع ىلع ىبيرجتلا
ةعومجم يرخ واأل ةيبيرجت ةعومجم امهادحإ نيتعومجم يلإ نهميسقت مت ةروصنملا
ىكبشلا ملعتلا مادختسا رثؤي : جئاتنلا مهأ نمو ، ةبلا ط (30) امهنم لك ماوق ةطباض

ةركلا ىف ( ةينادجولا و ةيراهملا و ةيفرعملا ) ملعتلا تاجرخم ىلع ًايباجيإ ًاريثأت جزامتملا
. ةرئاطلا

اال ملعتلا ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد (19)(2013) قزر دمحم ىرجأ
ضعب ءادأ ىوتسمو ىفرعملا ليصحتلا ىلع تامولعملل ةيلودلا ةكبشلا خالل نم ىنورتكل
ةنيع ىلع ىبيرجتلا جهنملا ثحابلا مدختسأو ، ةرئاطلا ةركلا ىف ةيساس األ تاراهملا

ةيبيرجت ةعومجم ) ديعسروبب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ىلو األ ةقرفلا ب ًابلا ط (20) اهماوق
دارف أل ىدعبلا و ىلبقلا سايقلا نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت : جئاتنلا مهأ نمو ، ( ةدحاو
ىف ةيساس األ تاراهملا ضعب ءادأ ىوتسمو ىفرعملا ليصحتلا ىف ةيساس األ ثحبلا ةنيع

. ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا
جمانرب ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد (25)(2015) حاتفلا دبع والء ترجأو
ةرئاطلا ةركلا يف ملعتلا تاجرخم يلع يضارتف اإل عقاولا ايجولونكت مادختسإب يميلعت
ىبيرجتلا جهنملا ةثحابلا تمدختسأو ، ةروصنملا ةعماج ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلك تابلا طل

مت ةروصنملا ةعماج - ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ىلو األ ةقرفلا ب ةبلا ط (40) اهماوق ةنيع ىلع
لك ماوق ةطباض ةعومجم يرخ واأل ةيبيرجت ةعومجم امهادحإ نيتعومجم يلإ نهميسقت
يلع يضارتف اإل عقاولا ايجولونكت مادختسإ ةيلعاف : جئاتنلا مهأ نمو ، ةبلا ط (20) امهنم

. ةداتعملا ةقيرطلا ب ةنراقم ةرئاطلا ةركلا يف ملعتلا تاجرخم

يطمن الف تخأ رثأ ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد (3)(2016) دعس تاحشلا ىرجأو
ةيلك طالب ليصحت يلع بيولا ربع ملعتلا يف ( نمازتم ريغ - نمازتم ) ينورتكل اإل لعافتلا
ثحابلا مدختسأو ، ررقملا وحن مهتاهاجتاو يساردلا زاجن لإل مهتيعفادو طايمدب ةيبرتلا
تاعومجم ثالث يلإ مهميسقت مت ًابلا ط (45) اهماوق ةنيع ىلع ىبيرجتلا جهنملا

: جئاتنلا مهأ نمو ، ًابلا ط (15) امهنم لك ماوق ةطباض ةعومجمو نيتيبيرجت نيتعومجم
و ( نمازتم لعافت ) يلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا نيب ةيئاصحأ ةل دال تاذ قورف دجوت
ا يف يلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا حلا صل ( نمازتم ريغ لعافت ) يلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا
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. يساردلا زاجن اإل ةيعفاد سايقمو يليصحتلا رابتخ أل

ملعتلا ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد (18)(2018) ديسلا دمحم ىرجأ امك
مدختس وأ ، ةيئادتب اال ةلحرملا ذيم ال تل ديلا ةرك يف ملعتلا تاجرخم ىلع جزامتملا يكبشلا

يلإ م هميسقت مت ًاذيملت (60) ددع ىلع ثحبلا ةنيع تلمتش وأ ، ىبيرجتلا جهنملا ثحابلا
(30) امهنم لك ماوق ةطباض ةعومجم يرخ واأل ةيبيرجت ةعومجم امهادحإ نيتعومجم

تاجرخم نيسحت ىف مهاس جزامتملا يكبشلا ملعتلا مادختسإ : جئاتنلا مهأ نمو ، ًاذيملت
. ةيئادتب اال ةلحرملا ذيم ال تل ديلا ةرك يف ملعتلا

الف تخأ رثأ ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد ب (14)(2020) ظفاحلا دبع يلع ماقو
تاراهم ةيمنت يلع تنرتن األ ربع ملعتلا جمانرب يف ( نمازتم ريغ - نمازتم ) لعافتلا طمن
ثحابلا مدختسأو ، نيملعملا الب طلا يدل ةيميلعتلا تاموسرلا و روصلل ةيمقرلا ةجلا عملا
امهادحإ نيتعومجم يلإ مهميسقت مت ًابلا ط (40) اهماوق ةنيع ىلع ىبيرجتلا جهنملا

نمو ، ًابلا ط (20) امهنم لك ماوق ةطباض ةعومجم يرخ واأل ةيبيرجت ةعومجم
عافتلا طمن ) يلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا نيب ةيئاصحأ ةل دال تاذ قورف دوجو : جئاتنلا مهأ

حلا صل ( ةنمازتملا ريغ الت عافتلا طمن ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا و ( ةنمازتملا الت
. يلصحتلا رابتخ اإل يف يلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا

(29)(2021) Kadhem Abbas, et, al., نورخآو سابع مظاك ىرجأ امنيب
نمازتملا ملعتلا ةمئاقلا ةيميلعتلا تادحولا مادختسا ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسأ ةسارد

طال يدل مدقلا ةرك متكو ريرمت يتراهمل ينفلا ءاد األ ملعتل ةيجيتارتسا ىلع نمازتملا ريغو
جهنملا نوثحابلا مدختسأو ، الء برك ةعماجب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب يلو األ ةقرفلا ب
تاعومجم ثالث يلإ مهميسقت مت ىلو األ ةقرفلا ب ًابلا ط (45) اهماوق ةنيع ىلع ىبيرجتلا

: جئاتنلا مهأ نمو ، ًابلا ط (15) امهنم لك ماوق ةطباض ةعومجمو نيتيبيرجت نيتعومجم
ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا ىلع ( نمازتملا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت

. مدقلا ةرك ىف ينفلا ءاد األ ملعت يف ةطباضلا ةعومجملا و ( نمازتملا ريغ ملعتلا )

: ثحبلا تاءارجإ
: ثحبلا جهنم

ةطساوب ثحبلا ةعيبطل هتمء ال مل كلذو ، ىبيرجتلا جهنملا ةثحابلا تمدختسأ
ةطباض ةعومجمو نيتيبيرجت نيتعومجم مهنم تاعومجم الث ثل ىبيرجتلا ميمصتلا

. ةيدعبلا ةيلبقلا تاسايقلا مادختسإب
: ثحبلا عمتجم

، قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا ط ىف لثمت
. ةبلا ط (46) نهددع غلب دقو ،2021 / 2020 ىعماجلا ماعلل لو األ ىساردلا لصفلا

: ثحبلا ةنيع
ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا ط نم ةيدمعلا ةقيرطلا ب ثحبلا ةنيع رايتخإ ب ةثحابلا تماق

ىعماجلا ماعلل لو األ ىساردلا لصفلا ىف قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب
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مت ثيح ،(%86.96) اهردق ةيوئم ةبسنب ةبلا ط (40) نهددع غلب دقو ،2021 / 2020
األ ثحبلا ةنيع تحبصأ كلذبو ، ةيع ال طتس اإل ةساردلل ةنيعك تا بلا ط (10) ددع داعبتسإ

: ىلي امك تاعومجم ثالث ىلإ ًايئاوشع ن هميسقت مت ة بلا ط (30) ةيساس
. تا بلا ط (10) ن هددعو ( نمازتملا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجت لا ةعومجم لا -1

. تا بلا ط (10) ن هددعو ( نمازتملا ريغ ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجت لا ةعومجم لا -2
. تا بلا ط (10) ن هددعو ( رماو باأل ملعتلا بولسأ ) ةطباضلا ةعومجم لا -3

: ثحبلا ةنيع دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ
ىتلا تاريغتملا ضعب يف ثحبلا ةنيع دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ باسحب ةثحابلا تماق

، ةيلقعلا ةظقيلا و ، ءاكذلا ، نزولا ، لوطلا ، نسلا : لثم ىبيرجتلا ريغتملا ىلع رثؤت دق
. كلذ ناحضوي (2)،(1) ىمقر نيلودجلا و ، ثحبلا ديق ةيراهملا و ةيندبلا تاريغتملا ضعبو

(1) لودج
ومنلا الت دعم ىف ثحبلا ةنيع دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ

40 ن= هابتن اإل زيكرتو ةيلقعلا ةظقيلا و
ةدحوتاريغتملا

سايقلا
طسوتملا
يباسحلا

فارحن اإل
ءاوتلطيسولايرايعملا اإل لماعم

70.200.8550.200.71ةنسنسلا
50.16612.7165.000.63مسلوطلا
25.7277.500.710.65مجكنزولا
00.3141.600.290.94ةجردلاءاكذلا

ةيلقعلا 51.805.9350.500.66ددعةظقيلا

و ثحبلا ديق ومنلا الت دعمل ءاوتل اال الت ماعم ميق نأ (1) مقر لودجلا نم حضتي
ةنيعلا دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ ىلإ ريشي امم (±3) نيب ام رصحنت ، ةيلقعلا ةظقيلا و ، ءاكذلا

. تاريغتم لا هذه ىف
(2) لودج

تاريغتملا ىف ثحبلا ةنيع دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ
40 ن= ثحبلا ديق ةيراهملا و ةيندبلا

ةدحوتاريغتملا
سايقلا

طسوتملا
يباسحلا

فارحن اإل
ءاوتلطيسولايرايعملا اإل لماعم

ةبراضلا عارذلل ةيلضعلا 6.452.515.750.84رتمةردقلا
ةبراضلا عارذلا هيجوت 20.805.4819.500.71ةجردةقد

ةركلا و نيعلا و عارذلا نيب 15.003.9114.000.77ةجردقفاوتلا
نيبكنملا 36.505.2600.350.86مسةنورم

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 8.703.198.000.66ةجردةقد

ةصاخلا ةيندبلا تاردقلل ءاوتل اال الت ماعم ميق نأ (2) مقر لودجلا نم حضتي
ريشي امم (±3) نيب ام رصحنت ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو

. تاريغتم لا هذه ىف ةنيعلا دارفأ عيزوت ةيلا دتعإ ىلإ
: ثحبلا تا عومجم ؤفاكت

ىلو األ ةيبيرجتلا ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم نيب ؤفاكتلا داجيإب ةثحابلا تماق
ىف ( رم باأل ملعتلا ) ةطباضلا ةعومجملا و ،( نمازتملا ريغ ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ،( نمازتملا )
ةباثمب ىملعلا ءارج اإل اذه ربتعيو ، اهيف ثحبلا ةنيع دارفأ سناجت مت ىتلا تاريغتملا

. كلذ حضوي (3) مقر لودجلا و ، ثحبلا تا عومجمل ىلبقلا سايقلا
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(3) لودج
ةث ال ثلا ثح ـ بلا تا ـ عومجم نيب ـن يابتلا ـل يلحت

ثحبلا ديق تاريغتملا يف
نيابتلاتاريغتملا مردصم لا عومجم

تاعبر
تاجرد
ةيرحلا

طسوتم
ف"تاعبرملا " ةميق

تاعومجملانسلا 31.623.160.89نيب تاعومجملا 59.131373.56لخاد

تاعومجملالوطلا 84.1929.921.13نيب تاعومجملا 00.326378.81لخاد

تاعومجملانزولا 62.1226.310.78نيب تاعومجملا 27.299378.09لخاد

تاعومجملاءاكذلا 10.5125.260.74نيب تاعومجملا 264.20377.14لخاد

ةيلقعلا تاعومجملاةظقيلا 64.1326.820.81نيب تاعومجملا 29.310378.39لخاد

ةبراضلا عارذلل ةيلضعلا تاعومجملاةردقلا 11.723.56نيب
0.65 تاعومجملا 36.201375.44لخاد

ةبراضلا عارذلا هيجوت تاعومجملاةقد 5.0322.520.71نيب تاعومجملا 131.25373.55لخاد
و نيعلا و عارذلا نيب قفاوتلا

ةركلا
تاعومجملا 12.3826.190.92نيب تاعومجملا 249.10376.73لخاد

نيبكنملا تاعومجملاةنورم 4.7122.360.88نيب تاعومجملا 99.28372.68لخاد

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل تاعومجملاةقد 6.0223.01نيب
0.81 تاعومجملا 138.46373.74لخاد

2.86 = 0.05 يوتسم دنع ةيلودجلا ف" " ةميق

ثحبلا تاعومجم نيب ًايئاصحإ ةلا د ريغ قورف دوجو (3) مقر لودجلا نم حضتي
, لوطلا , نسلا ) ومنلا الت دعم يف ةطباضلا ةعومجملا و ةيناثلا و ىلو األ ةيبيرجتلا ةث ال ثلا

ؤفاكت يلإ ريشي امم ةيراهملا و ةيندبلا تاريغتملا و ةيلقعلا ةظقيلا و ( ءاكذلا ، نزولا
. ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم

: تانايبلا عمج تاودأ
(2) قفرم : ثحبلا ديق ةيراهملا و ةيندبلا ترابتخ اإل : ً ال وأ

(7) سايقلا و ةرئاطلا ةركلا ىف ةيملعلا تاساردلا و عجارملا نم ديدعلا ىلع اإلطالع مت
نم لا سر اإل ءادأ ىف ةرثؤملا ةيندبلا تاردق لا ديدحت ل (36)،(35)،(21)،(20)،(16) ،(11)،
نم ةعومجم ىلع اهضرع متو , اهسيقت ىتلا ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ واإل ، هجاوملا ىلعأ
يتلا تارابتخ اإل ديدحت متو ،(1) قفرم ةيضايرلا ةيبرتلا تايلكب ةرئاطلا ةركلا ةذتاسأ

: يلي امك تناكف ءاربخلا ءار آل ًاقفو ةيندبلا تاردقلا سيقت

: ثحبلا ديق ةيندبلا تارابتخ اإل -1

. ةبراضلا ديلل هيجوتلا ةقد رابتخإ - . طئاحلا ىلع تاركلا برض رابتخإ -

. نيبكنملا ةنورم رابتخ إ - . طئاحلا ىلع تاركلا يمر رابتخإ -

(226- 21:224 ). هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةقد رابتخإ -2

(3) قفرم : ةيلقعلا ةظقيلا سايقم : ًايناث

نوكتيو ، ةيلقعلا ةظقيلا سايقم عضوب (15)(2018) يولشلا دمحم يلع ماق
دياحم ، قفاوأ ، ةدشب قفاوأ ) يه سمخ ة باجتس اال لئادبو ، ةرابع (15) ددع نم سايقملا

-2-3-4-5) يه ةجردتم نازوأ تاباجتس اال هذهل تعضو دقو ، ( ةدشب قفاوأ ال ، قفاوأ ال ،
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ةيبلسلا تارابعلا و ، (1-2-4-8-9-13-14) اهماقرأو ةيباجي اإل تارابعلل بيترتلا ىلع (1
ةجردلا و ، (1-2-3-4-5) يه ةجردتم نازوأ ذخأتو ، (15-12-11-10-7-6-5-3) اهماقرأ

. ةجرد (75) سايقملل ىمظعلا

(4) قفرم : ىلا علا ءاكذلا رابتخإ : ًاثلا ث

اإل نم رابتخ اإل اذهو (2)(2005) يريخ دمحم ديسلا يلا علا ءاكذلا رابتخإ دعأ
(42) نم نوكتيو ، يعماجلا ميلعتلا ةلحرم طالب ىدل ءاكذلا سايقب ةصاخلا تارابتخ

. ةينهذلا فئاظولا نم ةفلتخم تاردق نمضتيو ، ةبوعصلا ىف جردتي لا ؤس

: ةمدختسملا تاود واأل ةزهج األ : ًاعبار

. نزولا سايقل رياعم ىبط نازيم - . مسجلل ىلكلا لوطلا سايقل ريماتسرلا زاهج -

. هتاودأب ةرئاط ةرك بعلم - . لومحم ةزهجأ -

: ثحبلا ديق تارابتخ لإل ( تابثلا – قدصلا ) ةيملعلا الت ماعملا
: قدصلا لماعم : ً ال وأ

و ةيندبلا تارابتخ اإل قدص لماعم داجي إل كلذو زيامتلا قدص ة ثحابلا ت مدختس أ
ب تابلا ط (10) اهماوقو ةيع ال طتس اإل ثحبلا ةنيع ىلع ثحبلا ديق ةيسفنلا و ةيراهملا
ريغ ةعومجم ) ةيساس األ ثحبلا ةنيع جراخو ثحبلا عمتجم نم ةيلكلا ب ةثلا ثلا ةقرفلا

و ةيلكلا ب ةرئاطلا ةركلا قيرف ءاضعأ مهو ، ًايراهم ةزيمم ىرخأ ةعومجمو ، ( ًايراهم ةزيمم
ريغو ةزيمملا نيتعومجملا جئاتن نيب قورفلا ةل دال باسح مت مث ، تابلا ط (10) اهماوق

. كلذ حضوي (4) مقر لودج لا و ، ثحبلا ديق تارابتخ اإل ىف ةزيمملا
(4) لودج

ةزيمملا ريغو ةزيمملا نيتعومجملا نيب قورفلا ةل دال
ثحبلا ديق ةيسفنلا و ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ اإل ىف

تارابتخ ةدحواإل
ايقلا

س

ةزيمملا ةعومجملا
10 = ن

ةزيمملا ريغ ةعومجملا
10 = "ت"ن ةميق

عمعم
ةبراضلا عارذلل ةيلضعلا 3.13*50.874.16.101.51رتمةردقلا

ةبراضلا عارذلا هيجوت 10.32*00.4019.420.503.82ةجردةقد
ةركلا و نيعلا و عارذلا نيب 4.59*80.1782.113.901.96ةجردقفاوتلا

نيبكنملا 3.06*60.4117.335.703.34مسةنورم
هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 15.81*00.3825.48.303.71ةجردةقد

ةيلقعلا 5.07*57.202.9649.903.14ددعةظقيلا
3.95*33.502.5329.002.28ةجردءاكذلا

0.05 ىوتسم دنع لا د * 2.101 = 0.05 ىوتسم ةيلودجلا "ت" ةميق

نيب 0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت (4) مقر لودجلا نم حضتي
ثحبلا ديق ةيسفنلا و ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ اإل ىف ةزيمملا ريغو ةزيمملا نيتعومجملا

. هلجأ نم تعضو امل تارابتخ اإل قدص ىلإ ريشي امم ، ةزيمملا ةعومجملا حلا صلو
: تابثلا لماعم : ًايناث

هتداعإ مث رابتخ اإل قيبطت ةقيرط مادختسإب ة ثحابلا ت ماق تابثلا لماعم باسحل
مث ، ةيع ال طتس اال ةنيعلا ىلع ثحبلا ديق تارابتخ اال قيبطت قيرط نع كلذو ، ىرخأ ةرم
، ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ لإل مايأ (3) هردق ىنمز لصافب ةنيعلا سفن ىلع قيبطتلا ةداعإ
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باسح متو ، ءاكذلا رابتخإو ةيلقعلا ةظقيلا سايقمل ةبسنلا ب مايأ (10) هردق ىنمز لصافبو
حضوي (5) مقر لودج لا و ، ىناثلا و لو األ نيقيبطتلا جئاتن نيب طيسبلا طابتر اال لماعم

. كلذ
(5) لودج

تارابتخ لإل ىناثلا و لو األ نيقيبطتلا نيب طابتر اإل لماعم
10 = ن ثحبلا ديق ةيسفنلا و ةيراهملا و ةيندبلا

تارابتخ اإل
ةدحو
ايقلا

س
لو األ يناثلاقيبطتلا ةميققيبطتلا

ر" " عمعم
ةبراضلا عارذلل ةيلضعلا 0.896*6.101.516.251.88رتمةردقلا

ةبراضلا عارذلا هيجوت 0.753*20.503.8221.804.15ةجردةقد
ةركلا و نيعلا و عارذلا نيب 0.777*13.901.9614.501.79ةجردقفاوتلا

(5) لودج عبات
تارابتخ اإل

ةدحو
ايقلا

س
لو األ يناثلاقيبطتلا ةميققيبطتلا

ر" " عمعم
نيبكنملا 0.732*35.703.3437.003.01مسةنورم

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 0.825*8.303.718.503.99ةجردةقد
ةيلقعلا 0.803*49.903.1451.003.62ددعةظقيلا

0.799*29.002.2829.903.15ةجردءاكذلا
0.05 ىوتسم دنع لا د * 0.632= 0.05 ىوتسم دنع ةيلودجلا ر" " ةميق

نيب 0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ لا د طابترإ دجوي (5) مقر لودجلا نم حضتي
ىلإ ريشي امم ثحبلا ديق ةيسفنلا و ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ لال ىناثلا و لو األ نيقيبطتلا

. قيبطتلا دنع تارابتخ اال تابث

: ىكبشلا ملعتلا مادختسإب يميلعتلا جمانربلا

: جمانربلل ماعلا فدهلا

ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ناقتإو ملعتو ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت ىلإ جمانربلا فدهي
ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا
ملعتلا بناوجل اقبط فادهأ ةث ثال ىلإ جمانربلل ماعلا فدهلا ميسقت مت ثيح ، قيزاقزلا

: ىلي اميف لثمتتو

: ىفرعم ماع فده

تامولعملا و فراعملا نع ةيساس األ تامولعملا ثحبلا ةنيع تابلا طلا باستكا
ضعب كلذكو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ل ىنفلا ىوتحملا ب ةطبترملا

. ثحبلا ديق ةراهملا ءادأب ةصاخلا ةينوناقلا بناوجلا

: ىراهم ماع فده

ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىلع ةردقلا تابلا طلا باستكا
. ميلس تيقوتو ةقدب ةرئاطلا

: ىنادجو ماع فده

ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ملعت وحن ةيباجيا تاهاجتا نيوكت
نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ قيرط نع ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت خالل نم ةرئاطلا
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. نمازتملا ريغو

: حرتقملا ىميلعتلا جمانربلا عضو سسأ
لا عفو طبارتمو لماكتم راطإ ىف ىميلعتلا جمانربلا اهنمضتي ىتلا تامولعملا ميدقت ةاعارم -

. ةملعتملا ساوح عيمج مدختسي
. تاملعتملا تاردق بساني امب بعصلا ىلإ لهسلا نم جمانربلا ىوتحمب جردتلا -

. ىفرعملا صنلا بناجب ىل اآل بساحلا ةطساوب ويديفلا عطاقمو روصلا و موسرلا عيمج ضرع -

لومحملا نوفيلتلا و بآ ستاولا ربع ىميلعتلا جمانربلا ىوتحم ذيفنتب ةملعتملا موقت نأ -

. هقيقحت بولطملا ملعتلا ىوتسم عم بسانتي امب ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتو
نم ديزي امم هملعتي ام ناقتإ ىلإ اهدوقت ةملعتملل ملعتلا و ميلعتلل ةقوشم ةئيب قلخ -

. ميلعتلا ةيلا عف
: جمانربلا ىوتحم ديدحت

ررقم ىلع اإلطالع خالل نم ىميلعتلا جمانربلا ىوتحم ديدحتب ةثحابلا تماق
ًاضيأو ، قيزاقزلا ةعماج تانبلل ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا

،(13)،(11)،(7) ةرئاطلا ةركلا ىف ةصصختملا عجارملا نم ديدعلا ىلع اإلطالع خالل نم
تاوطخلا ) ىراهملا ىوتحملا و ةينوناقلا و ةيفرعملا بناوجلا حرش متو (21)،(16)

اإل ةراهمل ( ةيراهملا تابيردتلا – ىنفلا ءاد األ ةقيرط – ةعئاشلا ءاطخ األ الح صإو ةيميلعتلا
روصلا و ، ويديفلا عطاقم ضعبب هميعدت متو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر

زاهج نم حرتقملا ىميلعتلا جمانربلل ةيميلعتلا تادحولا ىوتحم لقن متو ، ةيحيضوتلا
ىلع ةعومجم لمع مت امك ،(USP) ـ لا لباك خالل نم لا قنلا فتاهلا زاهجل ىل اآل بساحلا
ثيح ةيناثلا و ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأب ةصاخلا فتاوهلا ماقرأ خالل نم جمانربلا
اهب لومحم فتاه ةزهجأ نيتيبيرجتلا نيتعومجملا دارفأ ىدل نوكي نأب ةثحابلا تطرتشأ

ىوتحملا لا سرإو ، ةعومجملا دارفأ عم لصاوتلا نم ةثحابلا نكمتتل Whats App جمانرب
نم لا سر لإل ةيراهملا و ٌة ي فرعم لا بناوج لا ىلع ىوتحت ئل اسر نم حرت ق ملا جمانربلل ىميلعتلا
ثيح ، ىساردلا لودجلا ىف ةررقملا تارضاحملا ددعل اقفو ىجيردت لكشب هجاوملا ىلعأ

اإل ةراهمل ىوتحم داعبأو ىوتحم اهل حضوي ةبلا ط لكل بآ ستاولا ىلع لئاسر لا سرإ مت
وا ةلئس األ ىلع درلا مت ةرضاحم لك ةياهن ىفو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر
متف ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا امأ ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا ب ةصاخلا تاراسفتس إل

باعيتسإ نم دكأتلل كلذو ، ةيمويلا ةيميلعتلا ةدحولا ءاهتنإ نم ةينمز ةرتف دعب اهيلع درلا
. هتسارد مت امل تابلا طلا

: حرتقملا ىميلعتلا جمانربلا ذيفنت
و ، لا قنلا فتاهلا زاهجل ىل اآل بساحلا نم ىميلعتلا جمانربلل ةيميلعتلا تادحولا لقن مت -1
ىلع ثحبلا ديق ةراهملل ةينفلا تابيردتلا و طاقنلا و ةيميلعتلا تاوطخلا نمضتت ىتلا

ةعومجملا دارف أل نمازتملا ملعتلا مادختساب سيردتلا مت ثيح Whats App جمان رب
. ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا دارف أل نمازتملا ريغ ملعتلا بو ، ىلو األ ةيبيرجتلا
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ثيح ةطباضلا ةعومجملا دارفأ عم ( ةداتعملا ةقيرطلا ) رم باأل ملعتلا بولسأ مادختسا مت -2
نم ةينفلا اهلحارمو ثحبلا ديق ةراهملل ىلمع جذومن ضرعو ، ةينفلا طاقنلا حرش مت

. طقف ءاد باأل تاملعتملا موقت مث ةملعملا لبق
و ةيناثلا و ىلو األ ةيبيرجتلا ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجمل سيردتلا ب ةثحابلا تماق -3

. ةطباضلا
: ىميلعتلا جمانربلل ىنمزلا عيزوتلا

. ةبرجتلا قيبطت ةرتف ىه عيباسأ (6) عيباس األ ددع ىلا مجإ -1

. ةقيقد (90) ةيميلعت ةدحو لكل صصخملا نمزلا -2

. عوبس األ ىف ةدحو (2) ةيميلعتلا تادحولا ددع -3

. ةيميلعت ةدحو (12) جمانربلا ىف ةيميلعتلا تادحولا ددع ىلا مجإ -4

مقر لودجلا ب حضوم وه امك ةيبيرجتلا تاعومجملل ةيميلعتلا ةدحولا نمز ميسقت مت -5
: (6)

(6) لودج
ةيبيرجتلا تا عومجملل ةيميلعتلا ةدحولل ىلكلا نمزلا ميسقت

نمزلاعيزوتلا
بآ ستاولا ىلع ةيميلعتلا ةيجمربلا عم 15قلعافتلا

ءامح 15قاإل
ىقيبطتلا و ىميلعتلا 55قءزجلا

ىماتخلا 5قءزجلا
نمزلا ىلا 90قمجإ

: ةيناثلا ةيع ال طتس اإل ةساردلا
ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ملعت ل ىميلعتلا جمانربل ا ىوتحم ديدحت دعب

ةرئاطلا ةركلا و سيردتلا قرط ةذتاسأ نم ةعومجم ىلع جمانربلا ضرع مت ةرئاطلا ةركلا
لخاد ضرعلا بولسأو ، جمانربلا ىوتحم ىف مهيأر الع طتسا فدهب كلذو (5 قفرم )
ىتحو 2020/10/19 نم ةرتفلا ىف ةيناث ةيع ال طتسا ةسارد ءارجإ مت ثيح ، جمانربلا
سفن نمو ةيساس األ ثحبلا ةنيع جراخ نم تابلا ط (10) ددع ىلع 2020/10/22

ا ةبسانم ىدم ىلع فرعتلا فدهب ، ىميلعتلا جمانربل ا نم نيتدحو قيبطتب ، ثحبلا عمتجم
مادختساب ىميلعتلا جمانربلا ىوتحم حبصأ كلذبو ، تا ملعتملا ىوتسمل ىميلعتلا جمانربل

ا ةيبيرجتلا ) نيت عومجملا دارفأ ىلع قيبطتلل حلا ص نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا
.(6) قفرم ( ةيناثلا ةيبيرجتلا – ىلو أل

: ةيلبقلا تاسايقلا

ىلو األ ةيبيرجتلا ) ةث ال ثلا ثحبلا تا عومجمل ةيلبقلا تاسايقلا ءارجإ ب ة ثحابلا ت ماق
ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىوتسم و ةيلقعلا ةظقيلا ىف ( ةطباضلا – ةيناثلا ةيبيرجتلا –

.2020/10/26 ىتحو 2020/10/24 نم ةرتفلا ىف ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

: ىكبشلا ملعتلا مادختساب ىميلعتلا جمانربلا قيبطت

ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإب ىميلعتلا جمانربلا ىوتحم قيبطت مت
عيباسأ (6) ةدمل ( ةيناثلا ةيبيرجتلا – ىلو األ ةيبيرجتلا ) نيت عومجملا دارفأ ىلع نمازتملا
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2020/10/28 نم ةرتفلا ىف كلذو ، عوبس األ ىف نيتيميلعت نيتدحو عقاوب ةلصتم
ةطباضلا ةعومجملا دارفأ عم رم باأل ملعتلا بولسأ مادختسإ مت امك ،2020/12/8 يتحو

.(7) قفرم

: ةيدعبلا تاسايقلا

2020/12/9 نم ةرتفلا ىف ةث ال ثلا ثحبلا تا عومجمل ةيدعبلا تاسايقلا ءارجإ مت
ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىوتسم و ةيلقعلا ةظقيلا ىف 2020/12/10 ىلإ

. ةيلبقلا تاسايقلا طورشو بيترت سفنب ةرئاطلا ةركلا

: ثحبلا ديق ةيئاصح اإل بيلا األس

: ةيلا تلا ةيئاصح اإل بيلا األس ة ثحابلا ت مدختسأ

Mean . ىباسحلا طسوتملا -

Standard Deviation . ىرايعملا فارحن اإل -

Mediain . طيسولا -

Skewness . ءاوتل اإل لماعم -

Correlation Cofficients . طيسبلا طابتر اإل لماعم -

T.Test "ت". رابتخإ -

Progress Ratios نسحتلا بسن -

: جئاتن لا ةشقانمو ضرع
: جئاتن لا ضرع : ً ال وأ

(7) لودج
ىف ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال

10 ن= ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا ةظقيلا
ةدحوتاريغتملا

سايقلا
ىلبقلا ىدعبلاسايقلا سايقلا

"ت" ةميق عمعم
ةيلقعلا 5.17*51.404.7260.904.04ددعةظقيلا

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 18.93*8.602.9532.502.11ةجردةقد
0.05 ىوتسم دنع لا د * 2.262 = 0.05 يوتسم دنع ةيلودجلا "ت" ةميق

نيب 0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت (7) مقر لودج لا نم حضتي
ةي لقعلا ةظقيلا ىف ( نمازتملا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا

. ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و
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(1) مقر لكشلا
ىف ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال

ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا ةظقيلا

(8) لودج
ىف ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال

10 ن= ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا ةظقيلا
ةدحوتاريغتملا

سايقلا
ىلبقلا ىدعبلاسايقلا سايقلا

"ت" ةميق عمعم
ةي لقعلا 3.02*51.504.9156.403.82ةجردةظقيلا

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 16.41*8.702.7429.902.25ةجردةقد
0.05 ىوتسم دنع لا د * 2.262 = 0.05 يوتسم دنع ةيلودجلا "ت" ةميق

نيب 0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت (8) مقر لودج لا نم حضتي
ةظقيلا ىف ( نمازتملا ريغ ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا

. ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا

(2) مقر لكشلا
ىف ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال

ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا ةظقيلا
(9) لودج

ةظقيلا ىف ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال
10 ن= ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا

ىلبقلاةدحوتاريغتملا ىدعبلاسايقلا "ت"سايقلا ةميق
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عمعمسايقلا
ةي لقعلا 51.104.2952.203.580.66ةجردةظقيلا

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل 13.81*8.503.0125.402.73ةجردةقد
0.05 ىوتسم دنع لا د * 2.262 = 0.05 يوتسم دنع ةيلودجلا "ت" ةميق

نيب 0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت (9) مقر لودج لا نم حضتي
هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم ىف ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا
ةظقيلا ىف ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت ال نيح ىف . ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف

. ةي لقعلا

(3) مقر لكشلا
ةظقيلا ىف ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب قورفلا ةل دال

ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا
(10) لود جـ

ةظقيلا يف يدعبلا سايقلا يف ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم نيب نيابتلا ليلحت
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا

نيابتلاتاريغتملا مردصم لا عومجم
تاعبر

تاجرد
ةيرحلا

طسوتم
تاعبرملا

ف " ةميق
"

ةيلقعلا تاعومجملاةظقيلا 6.95*61.45222.81نيب تاعومجملا 27.121373.28لخاد

هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل تاعومجملاةقد 33.34217.17نيب
5.48* تاعومجملا 92.115373.13لخاد

0.05 يوتسم دنع لا د * 2.86 = 0.05 يوتسم دنع ةيلودجلا " ف " ةميق

ثلا ثحبلا تاعومجم نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو (10) مقر لودج لا نم حضتي
و ( نمازتملا ريغ ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ،( نمازتملا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةث ال

ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلل يدعبلا سايقلا يف ةطباضلا ةعومجملا
تاطسوتملا نيب قورفلا ةل دال باسح مت كلذ يلع ًءانبو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

.L.S.D ىونعم قرف لقأ رابتخإب
(11) لود جـ

ةظقيلا يف ةيدعبلا تاسايقلل ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجمل تاطسوتملا نيب قورفلا ةل دال
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا

ثحبلاتاريغتملا طسوتملاتاعومجم
يباسحلا

تاطسوتملا نيب L.S.Dقورفلا 123

ةظقيلا
ةيلقعلا

نمازتملا 8.70*4.50*60.90ملعتلا

1.96 ريغ ملعتلا
4.20*56.40نمازتملا

رم باأل 52.20ملعتلا
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لا سر اإل ةقد
ىلعأ نم
هجاوملا

نمازتملا 7.10*2.60*32.50ملعتلا

1.62
ريغ ملعتلا

4.50*29.90نمازتملا
رم باأل 25.40ملعتلا

ثلا ثحبلا تاعومجم نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو (11) مقر لودجلا نم حضتي
ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيل ا يف يدعبلا سايقلا يف ةث ال

ةعومجم نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو و ، نمازتملا ملعتلا ةعومجم حلا صلو ةرئاطلا ةركلا
. نمازتملا ريغ ملعتلا حلا صل ةطباضلا ةعومجملا و نمازتملا ريغ ملعتلا

(12) لودج
ةطباضلا و نيت يبيرجتلا ن ــ يتعومجملل ىلبقلا نع ىدعبلا سا ــــ يقلا ن ـــ سحت ب ــــ سن

ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم و ةي لقعلا ةظقيلا يف

تاريغتملا
10 = ن ىلو األ 10ةيبيرجتلا = ن ةيناثلا 10ةيبيرجتلا ن= ة طباضلا ةعومجملا

بسنيدعبيلبق
بسنيدعبيلبقنسحت

بسنيدعبيلبقنسحت
نسحت

ةيلقعلا 2.15%9.5151.1052.20%18.4851.5056.40%51.4060.90ةظقيلا
لا سر اإل ةقد

ىلعأ نم
هجاوملا

8.6032.50%277.918.7029.90%243.688.5025.40%198.82

دارفأ ىلع ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ قوفت (12) مقر لودجلا نم حضتي
ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا تقوفت امك ةطباضلا ةعومجملا و ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا
ةيلقعلا ةظقيلا ىف ىلبقلا نع ىدعبلا سايقل ا نسحت بسن ىف ةطباضلا ةعومجملا ىلع

. ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو
: جئاتنلا ةشقانم : ًايناث

: لو األ ضرفلا جئاتن ةشقانم أ-
0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو ىلإ (7) مقر لودجلا جئاتن تراشأ

ةظقيلا ىف ( نمازتملا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب
. ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا

0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو (8) مقر لودجلا جئاتن ترهظأ امك
ىف ( نمازتملا ريغ ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب

سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا
. ىدعبلا

ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا يف نسحتلا ةثحابلا عجرت و
اإل ريثأتلا ىلإ ةيناثلا و ىلو األ نيتيبيرجتلا نيتعومجمل ا دارف أل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا
ىلع ةقئافلا طئاسولا ب ى ميلعت لا جم ان رب لا ) نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختس إل لا عفلا ىباجي

طئاسولا ب ى ميلعت لا جم ان رب لا ) نمازتملا ريغو ( ةملعملا دوجو عم Whats App بآ ستولا
ةردق ريوطت يف ( سردلا ءاهتنإ دعب ةملعملا عم لصاوتلا عم بآ ستولا ىلع ةقئافلا

تادعاسملا ميدقت ةجيتن ةلوهسب اهوسرد يتلا تامولعملا عاجًرتسا ىلع تابلا طلا
ىدأ يلا تلا بو ، الت يمزلا وأ ةملعملا لبق نم ملعتلا ةيلمع ءانثأ ةملعتملل ةمز ال لا ةجردتملا
يف اهميظنتو ، ةفرعملا ىل إ ً ال وصو يميلعتلا فقوملا ءانثأ مر تسملا لعافتلا ىلإ كلذ

مادختساب سيردتلا دعاسي امك ، ةيلعاف رثكأ ملعتلا ةيلمع لعجو ، اهعاجرتسا مث ةركاذلا
تارضاحملا يف تابلا طلا ددع ةلكشم ىلع بلغتلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا
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ا ءادأ ناقتإو ، ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت ىف مهسأ ىذلا رم األ نه نيب ةيدرفلا قورفلا و ، ةيلمعلا
: نم لك ةسارد جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتت و ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر إل
قزر دمحم ، (24)(2011) حاتفلا دبع والء ،(8)(2010) ديمحلا دبع حماس
دمحم ، (3)(2016) دعس تاحشلا ، (25)(2015) حاتفلا دبع والء ، (19)(2013)

Kadhem نورخآو سابع مظاك ، (14)(2020) ظفاحلا دبع يلع ،(18)(2018) ديسلا
ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ ةيمهأ ىلع (29)(2021)Abbas, et, al.,

و ةيعامجلا و ةيدرفلا تاضايرلا ىف ةيكرحلا تاراهملا ءادأ ناقتإو ملعت ىف نمازتملا
. ةيقيبطتلا تاررقملا

ىلو األ نيتيبيرجتلا نيتعومجملا دارف أل ةيلقعلا ةظقيلا ىف نسحتلا ةثحابلا عجرتو
ةملعملا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتو ، ةيميلعتلا فقاوملا نم ديدعلل تابلا طلا ضرعتل ةيناثلا و
زيكرتلا و ، ة راهملا ءادأ لحارم عاجرتسإو روصت ىلع ةردقلا نيسحت ىف مهسأ ىذلا رم األ ،

هيلإ راشأ ام عم ةجيتنلا هذه قفتتو ، ثحبلا ديق ةراهملا ءادأ ىف ةيسيئرلا ةلحرملا ىلع
ملعتملل م دقت امدنع ً اال عف حبصي ملعتلا أن (2011) Bolstad, et.,al نورخآو داتسلوب

امم رثكأ ري كفتلا ىلع هدعاست يتلا تاود األ ضعبو ةيداشر اإل تامولع مل وا تاحيملتلا ضعب
و ةيلقعلا تايلمعلا زيزعت ىلإ ىدؤي اذهو ، ةديدجلا تاراهمل ا فشكتسيل هدرف مب كرت ول

(27:40). ةيميلعتلا ةيلمعلا ءانثأ ليصحتلا ىلع ةردقلا ةدايزو ، نيملعتملل ةيلقعلا ةظقيلا
ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت ": ىلع صني ىذلا و لو األ ضرفلا ةحص ققحتي كلذبو
ىكبشلا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا ىطسوتم نيب
ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىف ( نمازتملا ريغ ىكبشلا ملعتلا ) ةيناثلا ةيبيرجتلا و ( نمازتملا

." ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ

: ىناثلا ضرفلا جئاتن ةشقانم ب-
0.05 ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو نع (9) مقر لودجلا جئاتن ترفسأ

ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم ىف ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا نيب
ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت ال نيح ىف . ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

. ةيلقعلا ةظقيلا ىف

عبتملا جمانربلا ىلإ ةطباضلا ةعومجملا دارفأ ىدل ثداحلا نسحتلا ة ثحابلا عجرت و
و بيردتلل ةجيتنك ملعتلا ةيلمعل تاملعتملا تاباجتسا يف رثأ يذلا و ( رم باأل ملعتلا بولسأ )

ةئيبلا ىف ةيبيرجتلا تا عومجملا عم ةطباضلا ةعومجملا هباشت كلذكو ، نارملا و ةسرامملا
ءاد األ نومضم ل ة ملعتملا ةفرعمو ، ملعتلل ةينمزلا ةرتفلا و ، تاناكم اإل ثيح نم ةيميلعتلا
ةفاض باإل ، ة راهملا كلتل ةحضاولا ةروصلا نيوكت ىلع دعاس ثحبلا ديق ة راهملا ب صاخلا
حرشلا و جذومنلا ) ميلسلا ءاد األ ةيفيك نع ةحضاو ةركف ىطع ت تى لا ة ملعملا دوجو ىلإ

ىلإ ىدأ ىذلا رم األ سردلا ىوتحم ذيفنت ءانث أ تاملعتملل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ،( ىظفللا
هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسم ىف ةطباضلا ةعومجملا دارفأ ءادأ ىوتسم نسحت
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. ةرئاطلا ةركلا ىف

Joyce Harrison نوسراه هيسوج : نم لك هيلإ راشأ ام عم ةجيتنلا هذه قفتتو
ىطعي رم باأل ملعتلا بولسأ ىف ملعملا نأ ىلع (2010) ميهف ىللين و دعس دهان ، (2005)

، اعيرس اهقيبطت ةيناكمإو اهركذت الب طلل حيتي امم ةيقطنم ةروص ىف ةيميلعتلا ةداملا
ةيملعلا ةداملا نم ىندأ دح ققحيو ، ريصق تقو ىف ررقملا نم ريبك ردق زاجنا نكمي هيفو

:28). هتاقاطو هتايناكمإو هدهج ردقب ملعتم لك هيلع فيضي نأ نكمي ثيحب الب طلل
(76 :23)(217

ةعومجمل ا دارفأ ىدل ةيلقعلا ةظقيلا ىف نسحت ثودح مدع ة ثحابلا عجر ت امك
ام ءادأب ةبلا طلا مايق ىلع ةمئاقلا و ، سيردتلا ىف ةداتعملا ةقيرطلا مادختسإ ىلإ ةطباضلا

روتفلا و للملا ةجيتن ةيميلعتلا ةدحولا مُعي روتفلا دجن اذلو ، ةملعملا نم هعمستو ، هدهاشت
. تابلا طلا سوفن ىف

د قورف دجوت ": ىلع صني ىذلا و ًايئزج ىناثلا ثحبلا ضرف ةحص ققحتي كلذبو
ةيلقعلا ةظقيلا ىف ةطباضلا ةعومجملل ىدعبلا و ىلبقلا نيسايقلا ىطسوتم نيب ًايئاصحإ ةلا

." ىدعبلا سايقلا حلا صل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو

: ثلا ثلا ضرفلا جئاتن ةشقانم ج-
نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دوجو (11)،(10) ىمقر نيلودجلا جئاتن ترهظأ
نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا يف يدعبلا سايقلا يف ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم
ةلا د قورف دوجو و ، نمازتملا ملعتلا ةعومجم حلا صلو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ
ريغ ملعتلا حلا صل ةطباضلا ةعومجملا و نمازتملا ريغ ملعتلا ةعومجم نيب ًايئاصحإ

. نمازتملا
ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا مادختسإ ةيلعاف ىلإ ةجيتنلا هذه ةثحابلا ىزعتو
ةراث واإل قيوشتلا لماع دوجول ةملعتملا هابتنإ بذج ىلع هتردقو ، نمازتملا ىكبشلا ملعتلا

، تا ملعتملا سامح ةراثإ ىلع هدامتعإو ،( رصبلا – عمسلا ) ةساح نم رثك أل همادختسإو ،
ىرثأ ةيميلعتلا ةدحولا ءانثأ ةملعملا دوجو نأ امك ، لضف األ ءاد األ وحن نهتيعفاد ةدايزو

. ةملعتملا ةراهملا لوح تاملعتملا تاراسفتسأ ىلع درلا خالل نم ىميلعتلا فقوملا

ىلع ةيناثلا و ىلو األ نيتيبيرجتلا نيتعومجملا دارفأ قوفت ةثحابلا عجرتو
ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ ىلإ ةيلقعلا ةظقيلا ىف ةطباضلا ةعومجملا
هنأ امك ، ةنيعم ةقيرطب ةركاذلا ىف ةيملعلا ةداملا بيترت ىلع دعاس ىذلا و ، نمازتملا

ةعرسو ةراهملا باعيتسإ ةعرس ىلعو ، ةيملعتلا ماهملا ىف زيكرتلا ىلع ةملعتملا دعاسي
نم ءزج لك ىلع زيكرتلا و ، ديج لكشب ىراهملا بجاولا ذيفنت ءانثأ ةجاحلا دنع اهعاجرتسإ
هذه قفتتو ، تابلا طلل ةيلقعلا ةظقيلا ىوتسم نيسحت ىف مهسأ ىذلا رم األ ، ةراهملا ءازجأ

ىكبشلا ملعتلا نأ (2013) Maclean Daniel ليناد نيلكام هيلإ راشأ ام عم ةجيتنلا
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ةيميلعتلا تادحولا يف سيردتلا قئارط عيونت ىلع سسأتي نمازتملا ريغو نمازتملا
عيونتو ، طيسبت نيسردملا نم بلطتي يذلا رم األ ، نيملعتملا لويمو تاجايتح إل ةباجتسا
نمضن ىلا تلا بو ، نيملعتملل ةعونتملا تاجايتح اال ةيبلتل ، ملعتلا ةطشنأو سيردتلا قئارط

31). ةيلمعلا تاراهملا ءاد أل ةيسفنلا تايلمعلا هيدل ىمنت مث نمو ، ةديج ةيميلعت تاجرخم
(82 :

و ،(8)(2010) ديمحلا دبع حماس : نم لك ةسارد جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتت امك
(25)(2015) حاتفلا دبع والء ، (19)(2013) قزر دمحم ، (24) (2011) حاتفلا دبع الء

ظفاحلا دبع يلع ،(18)(2018) ديسلا دمحم ، (3)(2016) دعس تاحشلا ،
ىلع (29)(2021) Kadhem Abbas, et, al., نورخآو سابع مظاك ، (14)(2020)
ملعتلا بناوج نيسحت ىف نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ ةيلعاف
. ةداتعملا ةقيرطلا ب ةنراقم ةيعامجلا و ةيدرفلا تاضايرلا ىف ةيكرحلا تاراهملل ةفلتخملا

ىلإ ال وصو هايازم تددعت تنرتن اإل ىلع مئاقلا ملعتلا نأ (2009) رهاز بيرغلا ىريو
عم بسانتي امب هدجاوت نكامأ يف بلا طلا ىلإ ةيميلعتلا ةداملا لقني يذلا ينورتكل اإل ملعتلا
نم هب زيمتت امو ، ملا علا ءاجرأ مظعمل تنرتن اإل لوصو دعب ةصاخ ، هتاردقو هتاجايتحا
األ ةددعتم ةيمقر ةق عال ةماقإ خالل نم ةيلعافتلا ةددعتملا طئاسولا ب ىنغ ىوتحم ميدقت

ضافخنا عمو ، ضعبلا مهضعبو الب طلا و ةيميلعتلا ةداملا و ، سيردتلا ةئيه وضع نيب فارط
(101: 4). اهتفلكت

ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ قوفت نع (12) مقر لودجلا جئاتن ترفسأ امك
ةعومجملا تقوفت امك ةطباضلا ةعومجملا و ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ىلع

ىف ىلبقلا نع ىدعبلا سايقل ا نسحت بسن ىف ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةيناثلا ةيبيرجتلا
ةثحابلا عجرتو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا
ةملعتملا دعاس ةددعتملا ةيميلعتلا هطئاسوب نمازتملا ينورتكل اإل ملعتلا نأ ىلإ قوفتلا اذه

بيترت يف مهاس ىذلا رم األ ةديج ةروصب ثحبلا ديق ةراهملل ىكرحلا روصتلا نيوكت ىف
ليلحتلا ىلع ا هتدعاس امك ، ةلهس ةقيرطب ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ةيلمعلا و ، ةيملعلا ةداملا
ةجاحلا دنع ىرخأ ةرم ةيكرحلا ةراهملا ركذتو ، عاجرتسا ةيلمع لهسي امم ةكرحلل يلقعلا

دعاس كلذو ءاطخ األ حيحصت ةيناكمإو ، ءاد األ نع ةعجار ةيذغت ىلع لوصحلا اذكو ، اهيلإ
هيلإ راشأ ام عم ةجيتنلا هذه قفتت و ، ثحبلا ديق ةراهملل ءاد األ ىوتسم تيبثت ىف ةملعتملا
عجشت بآ ستولا جمان رب خالل نم تنرتن اإل ةكبش مادختسإ نأ (2018) دومحم دلا خ

، مهنيب اميف تامولعملا ةكراشمو لدابتب مهل حمستو الب طلا و نيملعملا نيب لعافتلا ىلع
بوتكملا صنلا عم طقف لماعتت ال اهنأ ثيح الب طلا ميلعتل ةسوملم ًاصرفو تازيمم حيتتو

معدي امب ةكرحتملا ةتباثلا روصلا و ، عومسملا توصلا و ، بوتكملا صنلا عم لماعتت امنإو
مهتاجاحو مهصئاصخ بسانت ةقيرطب الب طلل تامولعملا ميدقتو ، ملعتلا ةيلمع رسييو

(22-26 : 5). ةيدرفلا
نيب ًايئاصحإ ةلا د قورف دجوت ": صني ىذلا و ثل ا ثلا ضرفلا ةحص ققحتي كلذبو
ىف ( رم باأل ملعتلا - نمازتملا ريغ – نمازتملا ) ةث ال ثلا ثحبلا تاعومجم ل ةيدعبلا تاسايقلا
حلا صلو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا

."( نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ) ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا
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: تاص ال ختس اإل
(0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ لا د ًايباجيإ ًاريثأت نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ رثؤي -1

. ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع
ىوتسم دنع ًايئاصحإ لا د ًايباجيإ ًاريثأت نمازتملا ريغ ىكبشلا ملعتلا مادختسإ رثؤي -2

ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىلع (0.05)
. ةرئاطلا

ىوتسم ىلع (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ لا د ًايباجيإ ًاريثأت رم باأل ملعتلا بولسأ رثؤي -3
ةظقيلا ىلع ًايباجيإ رثؤي ال نيح ىف ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ

. ةيلقعلا
با ملعتلا بولسأو نمازتملا ريغ ىكبشلا ملعتلا نع نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ةيلعاف ةدايز -4

ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت ىف رم أل
. ةرئاطلا

ىلو األ ةيبيرجتلا ةعومجملا ىدل ىلبقلا نع ىدعبلا سايقلا نسحت بسن تداز -5
ةعومجملا و ( نمازتملا ريغ ) ةيناثلا ةيبيرجتلا ةعومجملا نم لضفأ لكشب ( نمازتملا )

ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا ىف ( رم باأل ملعتلا ) ةطباضلا
. ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

: تايصوتلا
: ىلي امب ةثحابلا ىصو ت تاص ال ختس واال جئاتنلا ءوض يف

ىوتسمو ةيلقعلا ةظقيلا نيسحت ىف ةيلعاف نم هل امل نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ -1
ةيلكب ةثلا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ

. قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا
ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ ىلع مهينواعمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردت -2

- تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلك تابلا طل ةرئاطلا ةركلا تاراهم سيردت ىف نمازتملا
. قيزاقزلا ةعماج

ا ةكبش ةدوج نيسحتل ةيضايرلا ةيبرتلا تايلك ب ةمز ال لا ةزهج واأل ةيساس األ ةينبلا ريفوت -3
. تنرتن ال

ةركلا تاررقم ملعتل تنرتن اال ةكبش ىلع ةيميلعتلا عقاوملا مادختسا وحن هاجت اال ميعدت -4
. ةيضايرلا ةيبرتلا تايلكب ةرئاطلا

األس لضفأ ىلإ لوصولل سيردتلا بيلا سأ لا جم ىف ةيملعلا تاساردلا نم ديزملا ءارجإ -5
ةيبرتلا تايلك تابلا طل ةرئاطلا ةركلا تاررقمل ةفلتخملا بناوجلا ميلعتل ةيسيردتلا بيلا

. ةيضايرلا
عجارملا

: ةيبرعلا عجارملا : ً ال وأ
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ةبتكم ، ميلعتلا ايجولونكت ةموظنم :(2015) ايارس ديسلا لداع ، ملا س دمحم دمحأ -1
. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، ضايرلا ، دشرلا

ةضهنلا راد ،( تاقيبطتو تاميلعت ) ىلا علا ءاكذلا رابتخإ :(2005) ىريخ دمحم ديسلا -2
. ةرهاقلا ، ةيبرعلا

ريغ - نمازتم ) ينورتكل اإل لعافتلا يطمن الف تخأ رثأ ":(2016) دمحم دعس تاحشلا -3
طايمدب ةيبرتلا ةيلك طالب ليصحت يلع بيولا ربع ملعتلا يف ( نمازتم

يف ةيبرع ثوحب ةلجم ، " ررقملا وحن مهتاهاجتاو يساردلا زاجن لإل مهتيعفادو
. طايمد ةعماج ، ةيعونلا ةيبرتلا ةيلك ، ثلا ثلا ددعلا ، ةيعونلا ةيبرتلا االت جم
و فارتح اال ىلإ قيبطتلا نم ينورتكل اإل ميلعتلا :(2009) ليعامسإ رهاز بيرغلا -4

. ةرهاقلا ، بتكلا ملا ع ، ةدوجلا
ةبتكم ، ط3 ، اهتيلعافو ميلعتلا لئاسوو ايجولونكت :(2018) دوعسلا دومحم دلا خ -5

. ندر األ ، عيزوتلا و رشنلل يبرعلا عمتجملا
و ةعابطلا ايندل ءافولا راد ، ينورتكل اإل يلا علا ميلعتلا :(2015) ىحلا دبع دمحأ يزمر -6

. ةيردنكس اإل ، رشنلا
ةأشنم ، ةيططخلا و ةينفلا تاراهملا ءانب ةرئاطلا ةركلا :(2007) نسح دمحم ىكز -7

. ةيردنكس اإل ، فراعملا
تاينقت ضعب مادختساب يميلعت جمانرب ريثأت ":(2010) ديمحلا دبع دمحم حماس -8

ا ةلحرملا ذيم ال تل ةرئاطلا ةركلا جاهنم فادهأ قيقحت ىلع ينورتكل اال ميلعتلا
. ةروصنملا ةعماج ، ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلك ، هاروتكد ةلا سر ، " ةيدادع إل

يبرعلا راد ، ةيتامولعملا تامدخلا و ينورتكل اال ميلعتلا :(2015) يبرت األ دمحأ فيرش -9
. ةرهاقلا ، رشنلل

ةعومجملا ، ط2 ، ميلعتلا ايجولونكتو تاينقت :(2018) دومحم يناسح يقوش -10
. ةرهاقلا ، رشنلا و بيردتلل ةيبرعلا

يف ةيقيبطت تايرظن :(2005) ةدايز دمحم دلا خ ، ديسلا حاتفلا دبع يطاعلا دبع -11
. ةروصنملا ، ردلا ةرجش ةبتكم ، ةرئاطلا ةركلا

، " ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةدعاسم ةليسو رتويبمكلا " :(2012) يعانملا ملا س هللا دبع -12
ـ ثلا و ةي ـ برتلل ةيرطقلا ةي ـ نطولا ةنجللا نع ردصت ةمكحم ةلجم ةي ـ برتلا

. رطق ، ةينطولا رطق عباطم ، وينوي ددع ،101 ددعلا ، مولعلا و ةفاق
– ةرئاطلا ةركلا :(2002) عيرس وبأ تحدم ، ىفطصم ىلع ، هللا بسح ىلع -13

. ةرهاقلا ، ةعابطلل رتيب ةسسؤم ، تاقيبطتو تايرظن
( نمازتم ريغ - نمازتم ) لعافتلا طمن الف تخأ رثأ " :(2020) يلع ظفاحلا دبع يلع -14
و روصلل ةيمقرلا ةجلا عملا تاراهم ةيمنت يلع تنرتن األ ربع ملعتلا جمانرب يف
، عبارلا ددعلا ، نوث ال ثلا دلجملا ، " نيملعملا الب طلا يدل ةيميلعتلا تاموسرلا

. ةيردنكس اإل ةعماج ، ةيبرتلا ةيلك ةلجم ، لو األ ءزجلا
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نم ةنيع ىدل ةيتاذلا ةءافكلا ب اهتق ال عو ةيلقعلا ةظقيلا ":(2018) يولشلا دمحم يلع -15
ددعلا ، ةيبرتلا ىف ىملعلا ثحبلا ةلجم ،" يمداودلا ب ةيبرتلا ةيلك طالب

. رشع عساتلا
– ليلحت – بيردت – ميلعت – خيرات ) ةرئاطلا ةركلا :(1999) هط ىفطصم ىلع -16

. ةرهاقلا , ىبرعلا ركفلا راد , ( نوناق
ولجن األ ةبتكم ، ملعتلا بيلا سأو ميلعتلا تايجيتارتسا :(2014) ميهاربا زيزع يدجم -17

. ةرهاقلا ، ةيرصملا
ملعتلا تاجرخم ىلع جذامتملا يكبشلا ملعتلا ريثأت " : (2018) نيسح ديسلا دمحم -18
ةيبرتلا ةيلك ، ريتسجام ةلا سر ، " ةيئادتب اال ةلحرملا ذيم ال تل ديلا ةرك يف

. اهنب ةعماج ، ةيضايرلا
ةيلودلا ةكبشلا خالل نم ىنورتكل اال ملعتلا ريثأت ":(2013) ىلع قزر دمحم -19
ةيساس األ تاراهملا ضعب ءادأ ىوتسمو ىفرعملا ليصحتلا ىلع تامولعملل

، تانبو نينب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلك ، هاروتكد ةلا سر ،" ةرئاطلا ةركلا ىف
. ديعسروب ةعماج

جـ1 ، ةضايرلا و ةيندبلا ةيبرتلا ىف ميوقتلا و سايقلا :(2001) نيناسح ىحبص دمحم -20
. ةرهاقلا ، ىبرعلا ركفلا راد ط4، ،
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: ( تنرتن (اإل ةيلودلا تامولعملا ةكبش عق ا وم : ًاثلا ث
35 - http://www.topendsports.com/testing/equipment-vertec.htm
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(1) قفرم
لا سر اإل ةراهمب ةطبترملا ةيندبلا تاردقلا ديدحتل ءاربخلا ىأر الع طتسإ

اهسايق ةيفيكو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم

................................................................................................................................................. / روتكدلا ذاتس األ ديسلا
دعبو .... ةبيط ةيحت

– باعل األ مسقب سردم لا – ديسلا شيورد ديسلا ةراس / ة روتكدلا ةثحابلا موق ت
: اهناونع ةسارد ءارجإب قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلك

ةي لقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو

نإف اذل ، ةيقيبطتلا و ةيملعلا مكتدايس ةربخب هناعتس اإل بلطتي ثحبلا اذه ناك املو
ةطبترملا ةيندبلا تاردقلا مهأ ديدحت لوح ءانبلا مكركفو مكتامهاسمب فرشت ت ة ثحابلا

. اهسايق ةيفيكو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهمب

: ريبخلا ب ةصاخ تانايب
.......................................................................................................................................................... : مس األ

.................................................................................................................................. : ةيملعلا ةجردلا
........................................................................................................................................... : لمعلا ةهج

................................... بيردت ....................................... سيردت : ةربخلا تاونس ددع

مكتنواعم ىلع ريدقتلا و ركشلا صلا خب مكتدايسل مدقت ت نأ إال ة ثحابلا عسي وال
. ةقداصلا

(1) قفرم عبات
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ةرامتس اإل عم لماعتلا بولسأ
: ةصاخلا ةيندبلا تاردقلا مهأ ديدحت : ً ال وأ

لا سر اإل ةراهمب ةصاخلا ةيندبلا تاردقلا مهأ لوح ىأرلا ءادبإ مكتدايس نم ىجري
ةردق لك مامأ تاجرد رشع نم ةجرد ءاطعإب كلذو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم

: ىلي امك ا هتيمهأ بسح

ةيندبلام ةرشعتاردقلا نم ةجردلا

1. نيعارذلل ةيلضعلا ةردقلا

2. نيلجرلل ةيلضعلا ةردقلا

3. قفاوتلا

4. ةقاشرلا

5. ذخفلا و عذجلا ةنورم

6. ةيلا قتن اإل ةعرسلا

7. نزاوتلا

: اهتفاضإ مكتدايس نورت ىرخأ ةيندب تاردق
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................

ة ثحابلا
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(1) قفرم عبات

: ةيندبلا تارابتخ اإل ديدحت : ًايناث

ةم عال عض (√ ةيت اآل تاناخلا يف ( ( مكتدايس هارت امب ( بسانم ريغ – بسانم
هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهمب ةطبترملا ةيندبلا تاردقلل تارابتخ اإل ةيمهأ عم بسانتي
ةرئاطلا ةركلا ىف :

تاردقلام
رابتخةيندبلا اإل بسانمبسانممسإ ريغ

1

ةردقلا
ةيلضعلا
عارذلل
ةبراضلا

. طئاحلا ىلع تاركلا برض -1
. ةفاسم دعب أل ةيبط ةرك عفد -2

. ةمعان ةرك ىمر -3

2
هيجوت ةقد
عارذلا
ةبراضلا

ىلع ديلا ب بيوصتلا -1
. ةلخادتملا الت يطتسملا
رئاودلا ىلع ديلا ب بيوصتلا -2

. ةلخادتملا
. ةبراضلا ديلل هيجوتلا ةقد -3

قفاوتلا3
. طئاحلا ىلع تاركلا ىمر -1

. لبحلا قوف نم بثولا -2
. ةمقرملا رئاودلا -3

ةنورم4
نيبكنملا

. ةيبشخلا اصعلا رابتخإ -1

. زاهجلا و ةرطسملا رابتخإ -2

اهتفاضإ نكمي ىرخأ تاحرتقم :

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................

ة ثحابلا

(1) قفرم عبات
: ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم رابتخإ -3

ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم رابتخ إل تاجرد (10) نم ةجرد ءاطعإ ديدحت ىجري
: ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا
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رابتخةراهملام ةجردلااإل

1
ىلعأ نم لا سر اإل

هجاوملا
ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ةقد رابتخإ -1

. هجاوملا

اهتفاضإ نكمي ىرخأ تاحرتقم :

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................

ة ثحابلا

(2) قفرم
ثحبلا ديق ةيراهملا و ةيندبلا تارابتخ اإل
طئاحلا ىلع تاركلا برض رابتخا -1

. ةبراضلا عارذلل ةيلضعلا ةردقلا سايق : رابتخ اإل نم ضرغلا
: ةمدختسملا تاود األ

. ةركلا دادتراب حمسي سلما طئاح -1
. سنت تارك -2

. طئاحلا نم رتم 3 دعب ىلع طخ -3
. مس 243 ضر األ نع هعافترا طئاحلا ىلع طخ -4

: ءاد األ تافصاوم
نم ءاقتر اإل مث بارتق اإل ةيلمعب موقي مث رتم ةث ال ثلا طخ نع ديعب بع ال لا فقي

طئاحلا هاجتإ يف ةوقب ةبراضلا هديب اهكسمي يتلا ةركلا برض مث ددحملا طخلا فلخ
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. ةركلا دادترا ةفاسم ساقت مث ضر األ نم مس 243 عافترإ ىلعو
: ءاد األ طورش

. هب حومسملا عافتر اإل يدعتت ال ىتح ةركلا ةيمر بقاري نأ بردملا ىلع بجي -
. راتمأ ةث ال ثلا طخ ىطختي ال ىتح بع ال لا بارتقا ةبقارم بجي -

. طئاحلا ىلع ةركلا عافترا ديدحت ةلوهسل ضيب األ ريجلا ب ةركلا سمغ نكمي -
. ةلواحم لضفأ هل لجستو الت واحم ةث ثال بع لال يطعي -

: ليجستلا ةقيرط
لك يف طئاحلا نم اهدادترإ نم ةركلا اهيلإ لصت يتلا ةفاسملا بع ال لا لجسي

(35).( اهققحي ةفاسم ربكأ ) ةلواحم لضفأ هل لجست مث رتميتنسلا ب ةلواحم

ةبراضلا ديلل هيجوتلا ةقد رابتخا -2
. ةبراضلا ديلل هيجوتلا ةقد سايق : رابتخ اال نم ضرغلا

: ءاد األ ةقيرط
ىلع ةركلا برضب موقيو طئاحلا هجاوم (9م) دعب ىلع ةركلا ب ربتخملا فقي
ىلإ هميسقت متي يذلا و م) 4) عافتراو م) 6) ضرعب طئاحلا ىلع موسرملا ليطتسملا
داعبأ ، تاعبرم ثالث نم نوكتي يوتسم لكو ، ىلفس ىوتسمو يولع ىوتسم ، تايوتسم

م 2 × م 2 ريبكلا عبرملا تاعبرم ثالث ىلإ مسقي دحاولا عبرملا و م 2 × م 2 دحاولا عبرملا
5 تاعبرملا طوطخ ضرعو مس 50× مس 50 ريغصلا عبرملا و م 1 × م 1 طسو األ عبرملا و

. تاعبرملا سيياقم نمض ىهو مس
: رابتخ اال تاميلعت

ىوتسملا كلذكو يولعلا ىوتسملا نم عبرم لك ىلع الت واحم ثالث ربتخملل حنمي -
. تايوتسملا نم ىوتسم لكل الت واحم (9) يأ ىلفسلا

. تاجرد ثالث ىطعي ( هدودحو عبرملا لخاد ) ريغصلا عبرملا ةركلا تباصأ اذإ -
. نيتجرد ىطعي ( هدودحو عبرملا لخاد ) طسو األ عبرملا ةركلا تباصأ اذإ -

. ةدحاو ةجرد ىطعي ( هدودحو عبرملا لخاد ) ربك األ عبرملا ةركلا تباصأ اذإ -
.( رفص ) ةجرد ىطعت ( عبرملا جراخ ةركلا تباصأ اذإ -

( ةجرد 54) لكك رابتخ ال لو ةجرد 27 تاجردلا عومجم نوكي كلذبو -
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: ليجستلا
(36). ربتخملا اهيلع لصح يتلا ةيلكلا طاقنلا عومجم بستحي -

طئاحلا ىلع تاركلا يمر رابتخا -3
. ةركلا و عارذلا و نيعلا نيب قفاوتلا سايق : رابتخ اإل نم ضرغلا

: ةمدختسملا تاود اال
نع راتمأ (5) دعبي يمرلا طخ – ( سنت تارك ) ةركلا دادترإب حمسي سلمأ طئاح

. طئاحلا
: ءاد األ تافصاوم

اهلا بقتسإو تاركلا يمرب موقيو طئاحلل ًاهجاومو يمرلا طخ فلخ ربتخملا فقي
: يلا تلا بولس لأل ًاعبت

. ديلا سفنب اهلا بقتساو ىنميلا ديلا ب تارك سمخ يمر -
. ديلا سفنب اهلا بقتساو ىرسيلا ديلا ب تارك سمخ يمر -
. ىرسيلا ديلا ب اهلا بقتساو ىنملا ديلا ب تارك سمخ يمر -
. ىنميلا ديلا ب اهلا بقتساو ىرسيلا ديلا ب تارك سمخ يمر -

: ءاد اال طورش
. ضر األ ىلع طقست نأ لبق اهلا بقتساو ةرشابم طئاحلا ىلع تاركلا يمر -

. ةلبقتسملا ديلا و ةيمارلا ديلا طورش ىعاريو ةيفاضإ الت واحم يأ بع لال ىطعي ال -

: ليجستلا ةقيرط
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لك نع طقف ةدحاو ةجرد هل ىطعتو ةحيحصلا الت واحملا ددع بع لال لجسي
(410 : 20). ةجرد 20 نم يمظعلا ةجردلا نأ ىأ ةحيحص ةلواحم

( ةرطسمو زاهج ) نيبكنملا ةنورم رابتخإ -4

. نيبكنملا ةنورم سايق : رابتخ اإل نم ضرغلا
رفص نوكي ثيحب ضر األ ىلع ًايدومع تبثي رتميتنسلا ب جردم مئاق : ةمدختسملا تاود األ
ىلع ةكرحلل ةلباقو ضر لأل ةيزاوم ةريغص ةضراع مئاقلا ب قفرم ضر لأل ًايزاوم جيردتلا

. ةرطسم , لفس وأل ى لع أل لماحلا
: ءاد األ تافصاوم

ل ةيزاوم نوكت ثيحب ةرطسمب ناتكسمم ناديلا و ًايلا ع ناعارذلا حاطبن اإل عضو نم
ىف ءانثنإ ثودح نود ةنكمم ةفاسم ىصقأ ىلإ ًافلخ نيعارذلا عفرب ربتخملا موقي , ضر أل

حطسلا سم تال ىتح ىلع أل ةضراعلا كيرحتب ربتخملا مامأ سلا جلا مكحملا موقي , نيقفرملا
. ربتخملا اهكسمي ىتلا ةرطسملل ىلفسلا

: رابتخ اإل طورش
. ءاد األ ءانثأ نيقفرملا ىنث مدع بجي -1

. امهلضفأ هل لجست ناتلواحم ربتخم لكل -2

. نيتيناث ةدمل عافترإ ىصقأ دنع تابثلا -3

: ليجستلا ةقيرط
ىلفسلا حطسلل ةسم ال ملا ةضراعلا ىتحو ضر األ نم ةفاسملا ربتخملا لجسي

(332 ، 331 : 20). رتميتنسلا ب ةفاسملا بسحت , اهب كسمي ىتلا ةرطسملل

ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ةقد رابتخإ -5
ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا

: رابتخ اإل نم ضرغلا
. ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ةقد سايق

: ةمدختسملا تاود األ
ةجرد اهل ةقطنم لكو (7),(6),(5),(4),(3),(2),(1) قطان م ىلإ مسقم ةرئاط ةرك بعلم -

. موسرملا لكشلا ب ةحضوم ةنيعم
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. ةرئاط تارك (10) ددع -
3.5م 3.5م 2م

5

تاجرد

تاجردناتجرد 2م4

ةجرد
تاجردةدحاو 3

تاجردناتجرد 2م4

: ءاد األ ةقيرط
. هنم ضرغلا و رابتخ اإل ءادأ ةقيرط ة بلا طلل حرشي -

ربعتل ةينوناق ةقيرطب ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأب ة بلا طلا موق ت -
. لباقملا بعلملا ىف ةكبشلا

. رابتخ اإل ىف ءدبلا لبق ءامح لإل الت واحم (3) ة بلا طلا ىطع ت -
. سنت ىلعأ نم لا سرإ الت واحم (10) ة بلا طلا ىدؤ ت -
.( ةجرد رفص ) اهل بسحت لا سر لإل ةينوناقلا ءاطخ األ -

: ليجستلا ةقيرط
(50) ىمظعلا ةجردلا و اهتقطنم ىف ةركلا تطقس ىتلا طاقنلا ميق ةعومجم بستحي -

. ةجرد
اهعبتي ىتلا ةقطنملل ىلع األ مقرلا بستحي هنإف بعلملا طوطخ دح أل ةركلا ةسم مال دنع -

(224-226 :21). طخلا اذه

(3) قفرم
ةيلقعلا ةظقيلا سايقم

(15)(2018) يولشلا دمحم يلع / دادعإ

: ةبلا طلا ىتزيزع
،،،، دعبو ةبيط ةيحت

فلتخم ىفو ، ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف كزيكرت ىدم فصت تارابعلا نم ددع ىلي اميف
. ةرابع لك مامأ ةسمخلا لئادبلا نم كتلا ح بساني ام رايتخإ كنم بولطملا و نوئشلا

: ةيصخش تانايب
: مس األ
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: ةقرفلا
: ةبعشلا

2020 / / : قيبطتلا خيرات

قيفوتلا ب مكل ىتاينمت عم
ةثحابلا

(3) قفرم عبات

قفاوأتارابعلام
ةدشب

قفاوأدياحمقفاوأ قفاوأال ال
ةدشب

1. اهنم ققحتأ يتلا راكف األ لبقأ

2. اهزاجنإب موقأ يتلا لا مع األ عم لعافت أ

3. ةيعادبإ ًاراكفأ كلتمأ ال يننأ رعشأ

4. يلا معأب مايقلا دنع ةديدجلا راكف األ لبقتأ

5
زاجنإ دنع ةيديلقتلا ريكفتلا قرط مدختسا

. يماهم

6
هب اوماق امع نيرخ اآل لا ؤس ةيمهأ مدع ىرأ

. لا معأ نم

7. ريكفتلل ا وعدت يتلا تاراوحلا بنجتأ

8. ةيعادب اإل يتاردق يف قثأ

9. ةيلك ةروصب اهلح ديرأ يتلا ةلكشملا ىلإ رظنأ

10. ءايش األ يف ريغتلا فاشتكا يف ةبوعص دجأ

11. زيكرت نودب ءايش األ لمع يف عافدناب لمعأ

12. نيرخ اآل ريكفت ديلقت ىلإ ليمأ
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13. يلوح رودي ام ةفرعمل يلوضف يننأ ىرأ

14
ال يتلا ءايش األ لمع ةيفيك ةفرعمل قوتأ

. اهفرعأ

15
يف ةبغرلا نم رثكأ هشيعأ يذلا عقاولا لبقتأ

. هرييغت

(4) قفرم

داد ــــــ عإ
يريخ دمحم ديسلا / روتكدلا

: مس األ

: ةيلكلا

: ةبعشلا مقر : ةيساردلا ةنسلا

/ / الد: يملا خيرات

/ / : رابتخ اال ءارجإ خيرات

و ، يسردملا كلمعب اقلطم ةق عال اهل سيلو ريكفتلا ىلع كتردق نيبت ةلئسأ يلي اميف
ةلئس األ دحأ لعجت ال ةعرسبو ةقدب بيترتلا ب ةلئس األ هذه ىلع بيجت نأ كنم بولطملا

: ةجردلا

الذكاء اختبار
العالى

الذكاء اختبار
العالى

الذكاء اختبار
العالى
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يلإ لقتناو هكرتا لا ؤس يف ةريبك ةبوعص تدجو اذإف , مز ال لا نم لوطأ اتقو كنم قرغتسي
, كلذ دعب اهيلع ةباج اإل لواح رابتخ اال يف اهدجتس يتلا ةلثم األ ضعب كيلا و , هدعب يذلا

. ىرخأ ةلئسأ نع بجأو ةيلا تلا ةحفصلا يلإ ةرشابم لقتنا اهمهف دعبف
: يتأي امم رطس لك يف ةصقانلا تاملكلا لمكا

…………………… يلإ ريصق لثم دوسأ يلإ ضيبأ (1)

. عمس يلإ ……………… لثم …………… يلإ نيع (2)

: ةيت اآل دادع األ ةلسلس يف نييلا تلا نييددعلا دجوأ
……………………………………………… -16 -8 -4 -2 (3)

………………………………………… -61 -16 -51 -15 (4)

طقف ةلمجلا كنم هبلطت ام لمعا مث ةموهفم ةلمج نوكتل ةيت اآل تاملكلا بتر
………………………………………… بتكأ مسأ ناويح

: ىه ةحيحصلا تاباج اإل
ليوط (1)

نذأ – ىري (2)

32-64 (3)

18-81 (4)

ال) ثم طق ) ناويح يأ مسأ (5)

ةلئس األ نع بجأو ةيلا تلا ةحفصلا يلإ لقتن أ واآلن
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: ةيلا تلا فورحلا يف (ن) دعب ىتأت (أ) لك تحت ًاطخ عضو (م) دعب ىتأت (أ) لك بطشأ

ل م أ ن ر س م ل ك (1)

ص م أ س و ط أ ى (2)

ى م أ ط ح س ن م أ ن غ ع (3)

م أ أ ر ر ك ق م أ ف (4)

: يتأي امم رطس لك يف ةصقانلا تاملكلا بتكأ
4 يلإ …………………… لثم دحاو يلإ لو األ (5)

3 ىلا 2 لثم 18 ىلإ …………………… (6)

ةقيقد يلإ نمز لثم لطر ىلإ …………………… (7)

ىلع رمع نوكيف ىلع رمع فصن هرمع ريصي تاونس 3 دعبو تاونس سمخ هرمع دمحأ (8)
………………………………………… اآلن

( رخآ باوج - تاونس 4 - ةدحاو هنس – تاونس 3)

تاريسفتلا حلصأ رتخأ . نيسوق نيب تاريسفت ةدع اهمامأو ةملك يتأي امم رطس لك ىف
: هتحت ًاطخ عض مث ةملكلا هذهل

توملا – ةداهشلا ب عربتلا – ةياهنلا ىتح ةمواقملا - بورحلا ىف ةلا سبلا ) داهشتس اال (9)
.( أدبملا ليبس يف

– هريغ ىلع ريثأتلا عيطتسي – هسفنل ءيشلا ب ظفتحي - رثأتلا عيرس نوكي ) رثأتسي (10)
.( رأثلا ب ذخ لآل ليمي

مسرإ – هل ةرواجملا ءازج األ نم نوكم ةيت اآل ةلئس األ ىف نيميلا ىلع يذلا لكشلا (11)
اآل لا ثملا يف امك هل ةرواجملا ءازج األ جتنت ىتح لكشلا اذه مسقت ىتلا طوطخلا

. لكشلا يف اهل فلا خم عضو ىف ةموسرم ءازج األ ضعب نأ ظح ال – يت

11

12

ءازجلكشلا األ
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: يتأي اميف نيسوقلا نيب تاريبعتلا نم حيحصلا ريبعتلا مامأ () ةم عال عض (13)

لا ملعتت ةشئاع – ةينابس واأل ةينيت ال لا ملعتت بنيز – ةينامل واأل ةيسنرفلا ملعتت ةمطاف
ةغل نم رثكأ ملعي نأ عيطتسي ةسردملا يف سردم دجوي ال – ةيسنرفلا و ةينيت ال

: كلذ ىلعو طقف ةدحاو
. ًايوس تاغللا ( ادبأ ناملعتي ال – انايحأ ناملعتي – امئاد ناملعتي ) بنيزو ةمطاف نوكت 

. ًايوس تاغللا ( ادبأ ناملعتي ال – انايحأ ناملعتي – امئاد ناملعتي ) ةشئاعو بنيز نوكتو 
تاغللا ( ادبأ ناملعتي ال – انايحأ ناملعتي – امئاد ناملعتي ) ةشئاعو ةمطاف نوكتو 

. ًايوس
: نيلا ثملا مامأ () ةم عال عض ىنعملا سفن امهل الن ثم ةيت اآل ةتسلا لا ثم األ نم (14)

. لزعلا فيسلا قبس 
. عقت اهلا كشأ ىلع رويطلا 

. ةنيدملا ىف كلا مو ىتفي ال 
. نفسلا ىهتشت ال امب حايرلا ىتأت 

. لطب ال كاخأ هركم 
. مميتلا لطب ءاملا رضح اذإ 

ءاج اذإو (م) لبق ىتأت (أ) لك تحت ًاطخ عضو (م) دعب يتأي (أ) لك بطشأ يلي اميف
: هتحت ًاطخ عضو هبطشأ (م) فرح دعبو لبق (أ) فرح

م أ ن أ م ل م (15)

أ م م أ ن أ م أ م (16)

م أ أ أ م أ م أ أ م م (17)

أ م ل أ م م أ م أ أ م أ (18)

لدبي مث ى) أ ك (ل ريصت ( لكأي ) ةملكلا ال ثمف ةملكلا فورح بيترت سكعي ةيرس ةغل ىف
(ك كلذ دعب اهسفن ةملكلا ريصتف ةيئاجهلا فورحلا ىف هلبق ىتأي ىذلا فرحلا ب فرح لك

. ةيئاجهلا فورحلا ىف (أ) فرحلا لبق هنأ ريشي (ى) فرحلا نأ ظح ال نو ال) ى ق

ةلئس األ ةباجإ ىف اهيلإ جاتحت فوسو يت ال آك يه ةبترملا ةيدجب األ فورحلا

ى و هـ ن م ل ك ق ف غ ع ظ سشصضط ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

: ةيرسلا ةغللا يلإ ةيت اآل ةلمجلا تاملك لوح واآلن
…………………………… م و ى ل أ – أ ب أ ط خ – ب ت ك أ (19)

ةيداعلا ةغللا ىلإ اهلوح ةيرسلا ةغللا هذه سفنب ةبوتكم ةيت اآل ةلمجلا (20)

ش ا ج ى – ع خ ى – ز ى غ ذ
ةطقنلا نيبو مس 1 ةيناثلا و ىلو األ ةطقنلا نيب ةرواجتم ةطقن 20 تعضو اذإ (21)
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مس 2 ةسماخلا و ةعبارلا نيبو مس 1 ةعبارلا و ةثلا ثلا نيبو مس 2 ةثلا ثلا و ةيناثلا
؟…………………………… ةطقن رخآو لوأ نيب ةفاسملا نوكت مكف اذكهو

: هتحت ًاطخ عضو ةملك لكل تاريسفتلا حلصأ رتخأ
.( فشكلا – لثم – ملس – رسف ) رفسأ (22)

.( ًافورعم لمع – درطتسأ – غاستسأ – هريغل نعذأ ) رمتسأ (23)

: ةرواجملا ءازج األ ىلإ لكشلا مسقت ىتلا طوطخلا مسرأ
(24)

(25)

: ىتأي امم رطس لك ىف ةصقانلا تاملكلا بتكأ
ةرئادلا ىلإ ……………………… لثم عبرملا ىلإ نيعملا (26)

ةقيقحلا ىلإ ……………………… لثم خرؤملا ىلإ ىئاورلا (27)

……………………… ىلإ نيع لثم دي ىلإ عبصإ (28)

……………………… ىلإ ءابرهك لثم نييارش ىلإ مد (29)

……………………… ىلإ ةرئاد لثم بعكم ىلإ عبرم (30)

هبلطت ام لمعأ مث ةموهفم ةلمج نوكتل نييت اآل نيلا ؤسلا نم لك ىف تاملكلا بتر
: طقف ةلمجلا

…………… دعب رطس ةم عال بتكأ عض نيترم مث ةملك ماهفتسا كلذ (31)

………… عض أطخلا ىف ةصاخ ةعبرأ بتكأو تحت ةث ثال باوجلا برض (32)

ا مامأ () ةم عال عض تاجاتنتسا ةث ثال مث نيتلمج نم نوكم ةلئس األ نم لا ؤس لك ىف
: اهنم حيحصلا جاتنتس ال

ال سيل طقف مهنم نانثا – ريصق وه نم مهنم سيل ءاقدصأ ةث ثال ىل (33)
. ضيبا هجو امهدح

. ليوط رمسا ثلا ثلا ىقيدص نذإ -
. ريصق رمسا ثلا ثلا ىقيدص نذإ -
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. ليوط ضيبا ثلا ثلا ىقيدص نذإ -
. ةأرما ريصقلا صخشلا اذه سيلو لا وط لا جر ةرجحلا ب اوناك نم لك (34)

. ةرجحلا ىف ناك صخشلا اذه نأ دب ال نذإ -
. ةرجحلا ىف ناك صخشلا اذه نأ زوجي نذإ -

. ةرجحلا ىف ناك صخشلا اذه نأ نكمي ال نذإ -
ىبرع باتكلا اذهو رمحأ باتك اهكلمأ ىتلا ةيزيلجن اإل بتكلا نم سيل (35)

. رمحأ
. ىباتك اذه نوكي نا دب ال نذإ -

. ىباتك اذه نوكي نا زوجي نذإ -
. ىباتك اذه نوكي نا نكمي ال نذإ -

ةصاخ ةدعاق بسح اهنم لك ريست دادع األ نم ةلسلس ةيت اآل ةلئس األ نم لا ؤس لك ىف
: ةلسلس لك ىف نييلا تلا نيمقرلا بتكا

……………………………5-10-7-14-11-22-19-38(36)

……………………………… -1-2-5-11-13-13-15-21(37)

اهنم عطق الت يطتسم ىزاوتم لكش ىلع بشخ ةعطق ةيلا تلا لا كش األ نم لكش لك ىف
ةعطقلا لمكي ىذلا راسيلا ىلع ءازج األ نم ءزج تحت طخ عضت نأ كنم بولطملا و ءزج

: نيميلا ىلع ىتلا

: نيتيت اآل نيتلسلسلا ىف نييلا تلا نيمقرلا بتكا
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…………………………………………… 12-30-14-35-16- 35 (41)

……………………………………… 190-95-92-46-42-21-16 (42)

(5) قفرم
سيردتلا قرطو ةرئاطلا ةرك لا ةذتاسأ ءامسأ
* ةيضايرلا ةيبرتلا تايلكب

مسم ةفيظولااإل

بيرغ1 بطق ةيبرتلاةريمأ ةيلك – سيردتلا قرط ذاتسأ
. قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا

ىنوراحلا2 نسح ناميإ
ةيلك ديمع – غرفتملا سيردتلا قرط ذاتسأ

قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا ةيبرتلا
.( ًاقباس )

ديز3 هللا دبع ةيبرتلاناميإ ةيلك – ةرئاطلا ةركلا ذاتسأ
. قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا

داؤف4 دمحم ةيبرتلاناهيج ةيلك – ةرئاطلا ةركلا ذاتسأ
. قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا

دمحم5 ىحبص ةيبرتلافطاوع ةيلك – ةرئاطلا ةركلا ذاتسأ
. قيزاقزلا ةعماج – تانب ةيضايرلا

(6) قفرم
نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإب ىميلعتلا جمانربلا

ةيناثلا و ىلو األ نيت يبيرجتلا نيت عومجملا دارف أل
لو األ عوبس األ
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90 : سردلا نمز . ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ميلعت : ىميلعتلا فدهلا
. ةقيقد

ىناثلا و لو األ : سردلا

ةدحولا يونمزلاءازجأ ـــــــــــ تحملا
ةدهاشم
ةيجمربلا

ربع ) ةيميلعتلا
( بآ ستاولا

ق 15
اإل ةراهمل بوتكملا صنلا ةءارق خالل نم ةيميلعتلا ةيجمربلا ةدهاشم

ةيميلعتلا ويديفلا تاطقل ةدهاشمو ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر
. اهملعت دارملا ةراهملا ب ةصاخلا ةيراهملا تابيردتلا و ةيميلعتلا تاوطخلا و ،

ءامح قاإل 15

. عونتملا يرجلا -1

. مسجلا لصافمو الت ضعل ةنورملا و ةلا اإلط تانيرمت نم ةعومجم ءادأ -2

. نيتليمز نيب ةيبط ةركب ريرمتلا لدابت -3

ىميلعتلا ءزجلا
ىقيبطتلا قو 55

: ةيلا تلا ةيميلعتلا ماهملا ذيفنت ةيميلعتلا ةيجمربلا ةدهاشم دعب
عزو و ًامامأ ىرسيلا مدقلا عضو عم يشملا عضو يف ةكبشلل هجاوم فق -1

. نيمدقلا ىلع يواستلا ب مسجلا لقث
. مسجلا مامأ ةدورفم ىرسيلا ديلا ىلع ةركلا عض -2

قوف اهناريط نوكي ثيحب ىلع أل مسجلا مامأ ىرسيلا ديلا ب ةركلا فذق أ -3
. ىلع أل 1.5:2م فة اسم ىلعو ةبراضلا عارذلا فتك

لقن عم اهتهج عذجلا سوقت عم فلخللو ىلع أل ةبراضلا عارذلا حجرم -4
فذق ةظحل ً ال يلق نيتبكرلا ينثو ةيفلخلا لجرلا ىلع مسجلا لقث

. ةركلا
ًايلا عو مام لأل ةبراضلا عارذلا ةحجرم عم ًايلا ع مسجلا و ةيفلخلا لجرلا دم -5
. ىلع وأل فلخلا نم اهبرضو ديلل عافترا ىصقأ يف ةطباهلا ةركلا ةلباقمل
مام لأل ةلئامو ىلع أل ةدورفم ةبراضلا عارذلا نوكت ثيحب ديلا ةكرح عبات -6

. ةيفلخلا مدقلا ىلع مسجلا لقنو ً ال يلق

ىماتخلا قءزجلا 5

. فيفخلا ىرجلا -1

. سفنتلا ةيلمع ميظنت عم ىشملا -2

. نيفتكلا ىلع فوقو -3

(7) قفرم
رم باأل ملعتلا بولسأ مادختساب ةيعوبسأ ةيميلعت ةدحو

ةطباضلا ةعومجملل ( ىديلقتلا )

ةدحولا يونمزلاءازجأ ـــــــــــ تحملا
جذومنلا ةدهاشم
حرشلا و ىلمعلا

نم ىظفللا
ةملعملا

ق 15

ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهمل ىلمعلا جذومنلا ةدهاشم
، ةراهملل ىنفلا ءاد األ ةقيرطل ىظفللا حرشلا عامسو ةرئاطلا ةركلا

ةراهملا ب ةصاخلا ةيراهملا تابيردتلا و ةيميلعتلا تاوطخلا ةدهاشمو
. اهملعت دارملا
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ءامح قاإل 15

. ةريغص ةبعل ةراش اإل سكع يرجلا -1
لصافمو الت ضعل ةنورملا و ةلا اإلط تانيرمت نم ةعومجم ءادأ -2

. مسجلا
ةفاسمل ىرج ةدوعلا و مام لأل بثولا ةبولقم زجاوح مامأ ( فوقو ) -3

م. (10)
م. (20) ةفاسمل ودعلا -4

ىميلعتلا ءزجلا
ىقيبطتلا قو 55

ةيميلعتلا ماهملا ذيفنت ملعملا نم ىلمعلا جذومنلا ةدهاشم دعب
: ةيلا تلا

. راركتب فصتنملا نم ةركلا برضو ةقلعم ةرك مامأ فوقو -1
اإل ةراهم ءادأ مث تارم سمخ نيعارذلا دمو ىنث لئام حاطبنا -2

. لا سر
ىصق أل ةيبط ةرك عفد ةلواحم عم لا سر اإل ةقطنم ىف فوقو -3

. ةبراضلا عارذلا ب ةفاسم
ةركلا ةيدعت ةلواحمل هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ -4

. ةكبشلا
نم ةركلا برضو ىلع أل ةركلا عفرو بيردتلا طئاح مامأ فوقو -5

. طئاحلا ىلع ةوقب فصتنملا
تاعبرملا وحن ةركلا هجوت نكلو قباسلا ىكرحلا بجاولا سفن -6

. طئاحلا ىلع ةموسرملا
. ةملعملا ةطساوب ةعجار ةيذغت ميدقت خالل نم ءاطخ األ حيحصت -7

ىماتخلا قءزجلا 5
. فيفخلا ىرجلا -1

. سفنتلا ةيلمع ميظنت عم ىشملا -2
. نيفتكلا ىلع فوقو -3

ثحبلا صخلم
ةي لقعلا ةظقيلا ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت

ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو
ىلع نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ريثأت ىلع فرعتلا ثحبلا فدهتسأ

ت مدختسأو ، ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةي لقعلا ةظقيلا
ةيبرتلا ةيلكب ة ثل ا ثلا ةقرفلا ب ة بلا ط (30) اهماوق ةنيع ىلع ىبيرجتلا جهنملا ة ثحابلا

نيتعومجم تاعومجم ثالث ىلإ ن هميسقت متو ، قيزاقزلا ةعماج تانب ةيضايرلا
: ثحبلا تاودأ نمو ، ت ابلا ط (10) مهنم لك ماوق ةطباض ةعومجم و نيت يبيرجت

ىكبشلا ملعتلا جمانرب – ةي لقعلا ةظقيلا سايقم - ءاكذلا رابتخإ - ةيراهمو ةيندب تارابتخإ
- ىباسحلا طسوتملا : ةيلا تلا ةيئاصح اإل بيلا األس مادختسإ متو ، نمازتملا ريغو نمازتملا
- "ت" رابتخإ - طيسبلا طابتر اإل لماعم - ءاوتل اإل لماعم - طيسولا - ىرايعملا فارحن اإل

. نسحتلا بسن
: جئاتنلا مهأ نمو
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دنع ًايئاصحإ لا د ًايباجيإ ًاريثأت نمازتملا ريغو نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ رثؤي -1
ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةي لقعلا ةظقيلا ىلع (0.05) ىوتسم

. ةرئاطلا
ىوتسم ىلع (0.05) ىوتسم دنع ًايئاصحإ لا د ًايباجيإ ًاريثأت رم باأل ملعتلا بولسأ رثؤي -2
ةظقيلا ىلع ًايباجيإ رثؤي ال نيح ىف ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ

. ةي لقعلا
با ملعتلا بولسأ و نمازتملا ريغ ىكبشلا ملعتلا نع نمازتملا ىكبشلا ملعتلا ةيلعاف ةدايز -3

ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ءادأ ىوتسمو ةي لقعلا ةظقيلا ين سحت ىف رم أل
. ةرئاطلا

: تايصوتلا مهأ نمو
ىوتسمو ةي لقعلا ةظقيلا ين سحت ىف ةيلعاف نم هل امل نمازتملا ىكبشلا ملعتلا مادختسإ -1

ةيلكب ة ثل ا ثلا ةقرفلا تابلا طل ةرئاطلا ةركلا ىف هجاوملا ىلعأ نم لا سر اإل ةراهم ءادأ
. قيزاقزلا ةعماج - تانب ةيضايرلا ةيبرتلا

Research Summary
The effect of synchronous and asynchronous network
learning on mental alertness And the level of service

performance
from the highest confrontation in volleyball

The research aimed to identify the effect of synchronous and
asynchronous network learning on mental alertness and the level of
transmission performance from the highest confrontation in
volleyball. And a control group of (10) students each, and the
research tools: physical and skill tests - intelligence test - mental
alertness scale - synchronous and asynchronous network learning
program, and the following statistical methods were used: arithmetic
mean - standard deviation - median - skew coefficient - coefficient

Simple correlation - t-test - percentage improvement.

Among the most important results:

1- The use of synchronous and asynchronous network learning has
a positive and statistically significant effect at the level (0.05) on
mental alertness and the level of serving performance from the

highest level in volleyball.

2- The learning style has a statistically significant positive effect at
the level (0.05) on the level of service performance from the top of
the confrontation in volleyball, while it does not positively affect
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mental alertness.

3- Increasing the effectiveness of synchronous network learning
over asynchronous network learning and the method of learning by
command in improving mental alertness and the level of serving

performance from the highest confrontation in volleyball.

Among the most important recommendations:

1- Using synchronous network learning because of its effectiveness
in improving mental alertness and the level of performance of the
transmission skill from the highest confrontation in volleyball for third
year students of the Faculty of Physical Education for Girls - Zagazig

University.


