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الكتـــــاب اإللكتــــخوني التفاعمي في تنمـــــية بعض ميـــارات التمييد البرخي لجي أطفال الخوضة 
 ذوي صعهبات التعمم 

 مخوة الحديني دمحم -بذخى عبجالباقي أبه زيج -دمحم ابخاهيم عبج الحميج -آية دمحم دمحم أحمج الغدولي
 اشهب عةامج -ةعيشؾ الة بيتخ الة ميك-رياض األطفالؼ قد

 الممخص:

يهجف البحث الحالي إلى تشسية بعض مهارات التسييد البرخي لجى أطفال الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ       
ولتحقيق ذلػ قامت الباحثة بإعجاد قائسة مهارات التسييد  ,قبل األكاديسية باستخجام الكتاب اإللكتخوني التفاعمي

أيزا الكتاب كسا أعجت البرخي ومكياس التسييد البرخي لظفل الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية 
( سشؾات كعيشة لمبحث 6-5أطفال يتخاوح أعسارهؼ مؽ بيؽ ) 01اإللكتخوني التفاعمي, وتؼ اختيار عجد 

الشتائج  وأشارتالبعجي( التظبيق السشهج شبه التجخيبي ذو السجسؾعة الؾاحجة )التظبيق القبمي و  واستخجمت الباحثة
إلى فاعمية الكتاب اإللكتخوني في تشسية بعض مهارات التسييد البرخي لجى أطفال الخوضة ذوي صعؾبات 

 التعمؼ قبل األكاديسية.

صعؾبات التعمؼ قبل  -رة التسييد البرخي مها –الكتاب اإللكتخوني التفاعمي : المفتاحيةالكممات 
 األكاديسية

Abstract 

       The current research aims to develop some visual discrimination skills among 
kindergarten children with pre-academic learning disabilities through using the 
interactive e-book. The number of 10 children aged between (5-6) years as a 
sample for the research. The researcher used the quasi-experimental one-group 
approach (pre and post application). The finding showed the effectiveness of the e-
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book in developing some visual discrimination skills among kindergarten children 
with pre-academic learning disabilities.                                            

 Key  words: Interactive E-book - visual discrimination skill - pre-academic 
learning disabilities. 

 مقجمة البحث:: أوال

 اآلباا  شالمت التاي وهي مؽ السجااالت ذوي االحتياجات الخاصة فئاتال مؽ واحجة التعمؼ تعج صعؾبات
 إلاى برعؾبات الاتعمؼ الستعمق التخبؾي  األدب يذيخ الرجد هحا وفيالخاصة التخبية ميجان في والباحثيؽ والسخبيؽ
ومشهاا   الشفداية ووالعرابية  التخبؾياة السجااالت فاي لمجراساات الستعاجدة نتيجاة الاتعمؼ صاعؾبات أناؾا  تعاجد

 .(305::430)بدام عبج الالت. ىذام المكانين،  قبل األكاديسية الرعؾبات
ويعتباخ القراؾر فاي السهاارات مااا قبال األكاديسياة  محشاخا واضاحا لمتشبااح بؾجاؾد صاعؾبة قاخا ة وخرؾصااا          

في  مهارة الؾعي، أو اإلدراك الفؾنؾلؾجي الحي يعتسج عمى تسييد أصؾات الحخوف، والكمساات، وععادتهاا بالتجدئاة 
 (001: 332:,عادل دمحم.)الرؾتية

العسميااات السعخةيااة التااي نالاات االهتسااام البااالا لااجى عمسااا  الاااشفذ اللااخبييؽ، ولكااؽ فااي ويعااج التسييااد البرااخي مااؽ 
 حتااىالتخكيااد عمااى هااحا السهااارة  وطششااا العخبااي لااؼ تشاال هااحا السهااارة االهتسااام الكاااافي فتؾلاااج لاااجيشا الذاااعؾر بزااخورة

 (0:: 3:3:)دينا صابخ,.نتسكؽ مؽ فهسها، ومؽ ثؼ تشسيتها، وتظؾيخها

العجيااج مااؽ االدوات ووساائل التكشؾلؾجيااا التااي تعظااي لاطفاال الخبااخات العسميااه االولااى التاي هااؼ فااي حاجااه وهشااك 
اليهاااااااا اذ يحتااااااااجؾن الاااااااى خاااااااجمات تعميسياااااااه قياااااااخ عادياااااااه وذلاااااااػ ماااااااؽ اجااااااال تسكياااااااشهؼ ماااااااؽ تحقياااااااق كفاااااااايتهؼ 

 ((Stetter,Hughes,2010:118التعميسيه.

ويعج الكتاب اإللكتخوني التفاعمي أحج التقشياات القائساة عماي الؾساائم الستعاجدة التفاعمياة التاي تؾعا  فاي        
السجارس بذكل مدتسخ لفاعميتها في حل السذكات التعميسية حيث يسكؽ لمظفل الؾصؾل إليها في أي وقت وماؽ 

 (0: 302:دمحم, )عبج العديدأي مكان كسا أنه يمبي حاجات الظفل في البشا  السعخفي .

إلي أن الكتاب اإللكتخوني التفاعمي له تأثيخ كبيخ عمى األطفال  (Hwang&Lai,2017)وتؾصمت دراسة       
 ليذ فقم عمى التحريل الجراسي لجيهؼ بل عمى دافعيتهؼ نحؾ التعمؼ أيزا.
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إلاى أن الخراائا التفاعمياة لمكتااب اإللكتخوناي سااعجت فاي فهاؼ نراؾ   (Frye,2014كسا تؾصمت دراسة )
 القخا ة بذكل أكبخ وذلػ ألنها تعبخ عؽ السعشى برؾر متعجدة  وجاذبة النتباههؼ.

أن الكتاااب اإللكتخونااي التفاااعمي يذااكل وساايم مشاسااة جااجا  ووساايمة  ومــن ىــحا المنظمــئ يتخابــي  لمباح ــة
يياد البراخي والتاي تتظماة بعاض األنذاظة التفاعمياة التاي تقاجم بداهؾلة وبذاكل مائسة لتشسية بعاض مهاارات التس

 يتشاسة مع قجرات طفل الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية ويجحب اهتسامه.

 -ثانيا: مذكمـــــــة البحــــــــث:
 أوال: اإلحداس بالمذكمة

ذك ات وأكثخها لسايتزح لها أن مؽ أبخز  أطفال رياض عسمها كسعمسة أثشا  الباحثة الحغته ما خال مؽ       
تغهخ لجيهؼ مهارات قبل حيث انتذارا بيؽ أطفال الخوضة عهؾر صعؾبات التعمؼ بذكل واضح ومتدايج، 

األكاديسية يسكششا مؽ خالها معخفة أطفال صعؾبات القخا ة مؽ خال صعؾبة أدائهؼ في هحا السهارات، وتجني 
في نفذ السخحمة والعسخ مسا يتيح لشا التجخل الدخيع والسبكخ في تحديؽ أدائهؼ استعجاد مدتؾاهؼ عؽ األطفال 
إلي ضخورة الدعي إليجادأفزل الظخق إلكداب االطفال  Kendarو  Lynneويجعؾ لمسخحمة األكاديسية. 

 التسييد البرخي مهارات 

 ((Lynne and Kendar,2011:23لتعمؼ القخا ة في هحا السخحمة حيث يعج ذلػ أمخا في قاية األهسية. 

أن التعمؼ اإللكتخوني مؽ اكثخ السجااالت التاي تذاهج نساؾا ساخيعا ( 0:  305:) أسماء محمهد,وتخي دراسة        
نتيجاااة التظاااؾرات العمسيااااة والتقشياااة وتداياااج االحتياااااج لاااجمج التقشياااة مااااع التعمااايؼ والاااتعمؼ مسااااا أدي إلاااي تداااابق بعااااض 

 شا  أحجث أدوات التكشؾلؾجية واستخجامها في العسمية التعميسية .السحسدات التعميسية إلي اقت

التعميؼ األونايؽ  كأحج وسائل التفاعمي تدتخجم الكتاب اإللكتخوني أن الباح ة اختارتومؽ هحا السشظمق 
لااجي تشسيااة مهااارات التسييااد البرااخي ل وذلػأهااؼ متظمبااات التعماايؼ عااؽ بعااجومااؽ التحااؾل الخقسااي لمسااؾاد التعميسيااة و 

 أطفال الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية.

 وتتمخص مذكمة البحث في التداؤل الخبيدي اآلتي:
  ما فاعمية الكتاب اإللكتخوني التفاعمي في تنمية بعض ميارات التمييـد البرـخي لـجي أطفـال الخوضـة ذوي

 صعهبات التعمم قبل األكاديمية؟
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 -البحـــــــــث:: أىـــــــــجاف ثال ا
 تشسية مهارة التسييد البرخي لجي أطفال الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ. -0
 إعجاد قائسة معاييخ إلنتاج الكتاب اإللكتخوني التفاعمي. -2
ترسيؼ كتاب إلكتخوني تفاعمي لتشسية مهارة التسييد البراخي لاجي أطفاال الخوضاة ذوي صاعؾبات الاتعمؼ  -3

 قبل األكاديسية.

 -ـة البحـــــــــث:رابعا: أىميـــــ
 -األهميـــــــة النظريـــــــة: -

 احتياج فئة األطفال ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية لسديج مؽ هحا الجراسات. -0
لفئاة  هاام ماؽ العسمياة التعميسياة جاد التي تعتبخ  تتشاول البحث في إطارها الشغخي مهارة االستعجاد لمقخا ة -2

 .صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية
تقاااجيؼ مقتخحاااات بحثياااة أخاااخي فاااي مجاااال تشسياااة السهاااارات الملؾياااة تتبشاااي اساااتخاتيجيات ججياااجة فاااي مجاااال  -3

 صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية.
 -األهميـــــــة التطبيقيـــــــة: -

 تشسية مهارة االستعجاد لمقخا ة لجي أطفال الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية. -0
مي الكتاب اإللكتخوني التفاعمي قج يداهؼ في تشسية مهارة االساتعجاد لمقاخا ة ومعالجاة إعجاد بخنامج قائؼ ع -2

 اضظخابات الشظق والكام لجي األطفال ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية.
 تقجم البحث الحالية مكياس لسهارة االستعجاد لمقخا ة ألطفال الخوضة.  -3
وتعميؼ األطفال ذوي صاعؾبات الاتعمؼ قبال األكاديسياة فاي  مداعجة وتؾجيه السعمسات القائسات عمي رعاية -4

 ضؾ  ما تقجمه البحث.

 ا: فـــــــخوض البحــــــــــث:خامد
صاعؾبات الاتعمؼ  ي رتاة درجاات األطفاال ذو  اتبايؽ متؾساظ 1.15يؾجج فخق دال إحرائيا عشاج مداتؾي  -0

 بعادا.أو مهارات التسييد البرخي لسكياس في التظبيق القبمي والبعجي  قبل األكاديسية
التسييد مكياس  يؾجج فخق دال إحرائيا  بيؽ متؾسظات رتة درجات الكياس البعجى والتتبعى فى ال -2

 ".قبل األكاديسيةألطفال الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ  البرخي 
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 -سا: مرظمحـــــات البحــــــث:ساد

 :  صعهبـــات التعمـــم قبل األكاديمية -0

ــــج   , ــــا )عــــادل عب   بأنهااااا اضااااظخاب فااااي واحااااجا او اكثااااخ مااااؽ تمااااػ العسميااااات ( :0: 332:يعخفي
الدااايكؾلؾجيه االساسااايه الستزاااسشه فاااي فاماااا واساااتخجام الملاااه ساااؾا  السكتؾباااه او السشظؾقاااه وهاااؾ االضاااظخاب الاااحي 

 يات الحدابيه السختمفهيغهخ في شكل كدؾر في قجرا الظفل عمى القخا ا او الكتابه او الهجا  او اجخا  العسم

القاجرة  عكباات قاج تحاؾل دون "مجسؾعاة ماؽ االضاظخابات تغهاخ عماي هيئاة  تعخفيا الباح ة إجخابيـا بننيـا
 عمي القخا ة والكتابة والتهجي والحداب.

  الميارات قبل األكاديمية -2

ـــ  ,  تعخفهاااا          بأنهاااا  هاااي مهاااارات التعاااخف عماااي األرقاااام والحاااخوف واألشاااكال  (020: 302:)والء ربي
 واأللؾان والؾعي الفؾنؾلؾجي.

الحاخوف  بإدراك الؾعي الفؾنؾلؾجي والتسيياد بايؽها تمػ السهارات التي تتعمق ن  بأوتعخفيا الباح ة إجخابيا
 واألشكال واأللؾان والتعبيخ عشها شفهيا.

 التمييد البرخي: -3
والسهام السختمفة القائسة عمى اساتخجام نغخياة  مجسؾعة مؽ األنذظةبأنه  (:8: 3:3:دينا صابخ,تعخفو )       

الااتعمؼ بفشياتهااا والتااي يااتؼ تقااجيسها لسجسؾعااة مااؽ األطفااال السعخضاايؽ لخظااخ صااعؾبات الااتعمؼ فااي مخحمااة الخوضااة 
ؾا ماؽ أدا  األنذاظة والسهاام خال فتخة زمشية محجدة , وتجريبهؼ عميها خال عجد معيؽ ماؽ الجمداات حتاى يتسكشا

الستزسشة مؽ تمقا  أنفدهؼ بسا يداعج عمى تشسية التسييد الدسعي والبرخي لاجيهؼ ويداهؼ فاي الحاج ماؽ تعخضاهؼ 
 لخظخ صعؾبات التعمؼ

بأنه " قجرة الظفل عمى تسييد الحخوف الهجائية والكمسات واألشكال وأوجه التذابه  وتعخفو الباح ة إجخابيا
عشاااج عاااخض مجسؾعاااة ماااؽ الراااؾر والكمساااات  خفاااة االتجاهاااات كأحاااج مهاااارات االساااتعجاد لمقاااخا ةواالخاااتاف ومع
 ".والحخوف عمية 

 الكتاب اإللكتخوني التفاعمي: -3
الكتاب اإللكتخوني التفاعمي بأنه محتؾي رقسي متاح عمي  (23:: 303:)جاد نبيل. دمحم مختار,يعخف  -4

الذبكة يتكؾن مؽ سمدمة صفحات متتابعة متفاعمة فائقة التذعة تحتؾي عمي عشاصخ الؾساائم الستعاجدة 
 السثيخة لإلنتباا.
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"هااااؾ أحااااج أنااااؾا  الكتااااة اإللكتخونااااي والااااحي يكااااؾن ةيااااه السحتااااؾي مقااااجم  تعخفــــو الباح ــــة إجخابيــــا بننيــــاو
بذاااااااكل رقساااااااي يحتاااااااؾي عماااااااي مجسؾعاااااااة ماااااااؽ الراااااااؾر والفياااااااجيؾهات والفاااااااؾازيخ والاااااااحي يتااااااايح لمظفااااااال التفاعااااااال 

 السباشخ معه وتقييؼ استجابات الظفل ". 

 المحهر األول: صعهبــــــــــــات التعمــــــــــــم:

 عمم قبل األكاديمية:مفيهم صعهبات التأوال: 
الخكياادة األساسااية لمسؾضااؾعات الجراسااية، والتااي يااتؼ اكتذاااف ومعخفااة األطفااال ذوي صااعؾبات تعااخف بأنهااا        

الااتعمؼ، ومااؽ مغاهخهااا  العجااد عااؽ القااخا ة، العجااد عااؽ الكتابااة، وصااعؾبة أو عدااخ إجااخا  العسميااات الحدااابية، 
 (82: 302:)فاطمة بنت دمحم..عؽ الرعؾبات الشسائيةالرعؾبة في التهجئة، وكل هحا السغاهخ تشتج 

 : الميارات قبل األكاديمية:ثانيا
وتتسثل أهؼ السهارات قبل األكاديسية التي يعاني طفل ذوي صعؾبات التعمؼ  قبل األكاديسية مؽ قرؾر        
 بها في 

معخفـة  *                  األعـجاد* معخفـة  *معخفـة الحـخوف اليئابيـة             * اإلدراك الفهنهلـهجي 
 (25: 302:فاطمة بنت دمحم, (معخفة األلهان*      .االشكال

  المحـــهر ال انـــي: ميارات التمييد البرخي 

 أوال: مفيـــــــهم التمييد البرخي:

. هاي القااجرة عماي التسيياد بايؽ شا  ويخاخ وبايؽ كمساة وأخااخى وبايؽ حاخف ويخااخميـارة التمييـد البرـخي: 
 (08:: 305:)إيمان عباس,

بأنااه " قااجرة الظفاال عمااى التسييااد باايؽ الذااكل السساثاال والسختماا  كأحااج متظمبااات  وتعخفــو الباح ــة إجخابيــا
  االستعجاد لمقخا ة عشج عخض مجسؾعة مؽ الرؾر والكمسات والحخوف عمية ".

 مكىوذاث بذُه مىجبذا ازتباطذا هىذا  أن أجساهذا دزاسذت علذً بىذا   ( (Burns &Waston  2010 وَذررس  

الراؾر ، واألشاكال السختمفااة ،  قيااخ قااادر عمااى تااحكخ أسااسا  الظفل ويكاؾن  ,التعلم وصعىباث البصسٌ التجهُص
عمااااى مااااا قااااج يتعااااخض لااااه الظفااال ماااؽ مذاااكات فاااي هاااحا  أو الحااااخوف الهجائيااااة ، وهااااحا مااااؽ شااااأنه أن يفدااااخ مااااا

العسمياات السعخةيااة أو قراؾر فااي أي مشهااا ، وهاؾ األماااخ الاااحي يؾضااح ماااا يؾجااج بااايؽ تمااػ العسمياات مااؽ عاقااات 
 (:08-080: 332:)دمحم عادل ،  متجاخمة. 
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 :: بعض ميارات التمييد البرخي ثانيا
الظفااال عماااى الكياااام بتحخياااػ برااااخا يسيشااااا ويدااااارا، وأفكياااا ومتعاماااجا   وهاااي قاااجرة ميـــارات التحـــخك البرـــخي  - 0

باإلضااافة إلااى التحااخك البرااخي السكاااني، ويدااتخجم هااحا السرااظمح لمجاللاااة عماااى قااجرة الظفاال عمااى الحخكااة مااؽ 
 إليها في مكان يخخ.  ا إلى الشقظة التي يخقة االنتقاال الشقظة الثابتة التي يؾجج بها حالي

الحخوف الهجائية،  وهي قجرة الظفل عمى التسييد بايؽ السختما ، والستذاابه ماؽ  لحخوف اليئابية:تمييد ا - 2
عمى التسييد بيؽ الحخوف الهجائية  ويكؾن الظفل حال معاناته مؽ قرؾر في هحا القجرة، أو السهارة قيخ قاادر 

 السختمفة، أو معخفتها أو تختيبها أو إدراكها، أو ما إلى ذلاػ 

 . (04، 331:حماد،  )رشا

وهي قجرة الظفل عمى تسييد الستذابه مؽ الكمسات، والتسييد بيؽ الستذابه في بجايات  تمييد الكممات:- 0
 (. 22، 305:)سامية رضهان، الكمساات، والتعخف عمى الكمسات السختمفة 

 مؾاضاع إدراك كيفية في تغهخ والتي به، السحيظة األشيا  تسييد عمى الظفل قجرة هي  البرخية العالقات- 4
 (. 4:، 304: يهنذ، انترار) األخخى  باألشيا  وعاقتها بشفدها، عاقتها في األشيا 

 بايؽ والتسييد صؾرتيؽ، بيؽ االختاف أوجه إدراك عمى الظفل قجرة وهي: والمتذابو المختمف بين التمييد - 5
 (59، 2104 رضؾان، سامية) والرؾر األشكال، مؽ والستذابه السختما ،

 المحـــــهر ال الـــــث: الكتاب اإللكتخوني التفاعمي:

 أوال: مفيـــــــهم الكتاب اإللكتخوني التفاعمي:
ويعااخف بأناااه محتااؾى يتعامااال معااه ماااؽ حاااال وسااائم إلكتخونياااة يعتسااج عماااى عشاصااخ الؾساااائم الستعاااجدة         

وياااتؼ اإلبحاااار والتشقااال ةياااه والتؾجياااه بااايؽ ساااظؾر ويتزاااسؽ الساااادة العمسياااة ويتكاااؾن ماااؽ صااافحات فائقاااة التذاااعية 
 ( :0: 302:عبج العديد بن دمحم,السحتؾى بؾساطة الخمؾز ثشائية وثاثية األبعاد. .)

 ثانيا: أىميــــة الكتاب اإللكتخوني التفاعمي:
أدى قخار التحؾل الخقسي وادماج التظؾر الخقسي في السجال التخبؾي إلى عهاؾر الكتااب السجرساي التفااعمي        

الااحي يتسيااد بسجسؾعااه مااؽ الخرااائا التااي ال يرااشعها الكتاااب السجرسااي الااؾرقي والتااي ستداااهؼ بتجؾيااج العسميااه 



 - 675 - ـُت بعض مهـــازاث التمُُص البصسٌ لدٌ أطفال السوضت ذوٌ صعىباث التعلم تفاعلٍ فٍ تىمالكتـــــاب اإللكتــــسووٍ ال

  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

ج الااى مذااخو  تظااؾيخ متكاماال اي البااج مااؽ التعميسيااه ولكااي يااتؼ ترااؾيخ الكتاااب الااؾرقي الااى كتاااب تفاااعمي يحتااا
 (82: 3:3:.)عابجة جمعان,احجاث تلييخ عمى كل السدتؾيات في الشغام التعميسي

ويعاااج الكتااااب التفااااعمي الاااحي يتسياااد باااالتشؾ  فاااي الساااحثخات الراااؾرية والراااؾتية ومقااااطع الفياااجيؾ أحاااج أهاااؼ        
السدتحجثات التقشية التي يتفاعل معها الساتعمؼ بكافاة حؾاساه. وهاي التاي ال تثياخ الجافوياة نحاؾ الاتعمؼ فقام فحداة 

تائج ايجابياه ةيساا يخاا جؾاناة التحرايل بل لها ن Lai&Hwang, 2017) كسا ذكخت دراسة هاو نج و لي )
ويزاي  باأن الكتااب التفااعمي يكاؾن تراؾرات إيجابياة نحاؾ بيئاة  .(Frye,2014)الجراسي. وهؾ ما يحكاجا فاخي 

 التعمؼ.

و دراسااااااااااااااة  Russell&Joseph,2017)وقااااااااااااااج أعهااااااااااااااخت العجيااااااااااااااج مااااااااااااااؽ الجراسااااااااااااااات كجراسااااااااااااااة )        
(Muharrem&Nuri,2015)  ودراساة((Deorani&Goonesh, 2013    نجااح الكتاة والباخامج التفاعمياة

 .في تشسية العجيج مؽ السهارات العسمية لسختم  السخاحل الجراسية

 : مميدات الكتاب اإللكتخوني التفاعمي:رابعا

ودراسااة  (042: 300:,)محمــهد أبـه الــجى ودراساة ( 02: 305:أسـماء بنــت يحيــي,ذكاخت كال مااؽ )       
ـــي ( عاااجدا ماااؽ :4: :30:,ســـعجمنرـــهر ودراساااة )( 03: 300:إيمـــان صـــال ,) ـــاب اإللكتخون ـــدات الكت ممي

  التفاعمي اإللكتخوني ويمكن إيئازىا كالتالي

 يشقل السعمؾمات بظخيقة تذابه الؾاقع السدؾس السذاهج الحي يويذه الستعمؼ. -0
 ل حيدا مؽ السكان.تستمػ الكتة التفاعمية اإللكتخونية سعة تخديؽ عالية ججا وال تحت -2

 احتؾائه عمى الؾسائم الستعجدة مثل الرؾر والفيجيؾ والخسؾم الستحخكة والسحثخات الرؾتية. -3
 يتستع الكتاب التفاعمي بخاصية البحث عؽ السعمؾمة بدهؾلة. -4
 باستخجام الحاسؾب السكتبي أو السحسؾل أو المؾحي.اا سهؾلة الؾصؾل إلى محتؾ  -5

 -حــــــجود البحـــــــــث:

الخوضاة ذوي  ماؽ أطفاال أطفاال01البحاث عماي عيشاة تتاأل  ماؽ  اشاتسل  -الحــــــجود البذخيــــــة: -0
والتاي تاؼ اختيارهاا ماؽ خاال تظبياق  ( ساشؾات6-5صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية في السخحمة العسخية مؽ سؽ )

لكيااااس الااحكا  و بظاريااة الكذاا  عاااؽ صااعؾبات الااتعمؼ قباال األكاديسياااة ل  اختبااار السراافؾفات الستتابعااة السمؾنااة
 سحال. 21أبعاد كل بعج يحتؾي عمى  5عمى والتي تحتؾي  (332:)عادل عبج ,

 -الحجود الدمنية والمكانية: -2
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 مؽ خال عجة أنذظة أسبؾعية بإدارة بشها التعميسية السحافغة القميؾبية. تظبيق الكتابتؼ 

 يدتخجم البحث السشهج شبه التجخيبي.  -البحث:منيج  -3

  -أدوات البحـــــث ومـــــهاده:
)إعـــجاد قائساااة مهاااارات التسيياااد البراااخي لاااجى أطفاااال الخوضاااة ذوي صاااعؾبات الاااتعمؼ قبااال األكاديسياااة.   -0

 الباح ة(
 )إعجاد الباح ة(مكياس مهارة التسييد البرخي ألطفال الخوضة.  -2
( )تقنــين إبــخاهيم مرــظفي، 0242)إعــجاد جــهن رافــن، اختبااار السراافؾفات الستتابعااة السمؾنااة لمااحكا .  -3

:338) 
 (332:)إعجاد عادل عبج  ، بظارية تذخيا صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية.  -4
 )إعجاد الباح ة(قائسة معاييخ إنتاج الكتاب اإللكتخوني التفاعمي.  -5
الكتاب اإللكتخوني التفاعمي لتشسية مهارة التسييد البرخي لألطفال ذوي صاعؾبات الاتعمؼ قبال األكاديسياة.  -6

 )إعجاد الباح ة( 
دليل السعمسة الستخجام الكتاب اإللكتخوني التفاعمي لتشسية مهارات التسيياد البراخي لاجي أطفاال الخوضاة  -7

 ()إعجاد الباح ة ذوي صعؾبات التعمؼ الشسائية.     

 إجخاءات البحث:
 تظبيق اختبار الحكا  السرفؾفات الستتابعة السمؾنة -0
 (.2116,عادل عبج )لتظبيق بظارية تذخيا صعؾبات التعمؼ االكاديسية  -2
 إعجاد قائسة مهارات التسييد البرخي لظفل الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية. -3
 .)تظبيق قبمي( عيشة البحث إعجاد مكياس مهارات التسييد البرخي وتظبيقه عمى -4
 إعجاد قائسة معاييخ الكتاب اإللكتخوني التفاعمي. - 5
 إعجاد الكتاب اإللكتخوني التفاعمي لتشسية مهارات التسييد البرخي وتظبيقه عمى عيشة البحث. - 6
 إعادة تظبيق مكياس مهارات التسييد البرخي عمى عيشة البحث )تظبيق بعجي(. - 7

   -ييد البرخي:قابمة ببعض ميارات التم
 التمييد البرخي بين األشياء المخبية - أ

 تسييد االتجاهات -         تسييد الذكل وعمه  -              تسييد األلؾان -
 التمييد البرخي لمحخوف - ب

 تسييد شكل الحخوف السشفرمة - تسييد شكل الحخوف السترمه      تسييد شكل الحخف -
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 الرحيح الحي يذبههمزاهاة الذكل السخسؾم أمامه بالحخف  -
 التمييد البرخي لمكممات  - ج

 -      التشاعخ بيؽ الكمستان الستذابهان في بجايتهسا - التشاعخ بيؽ الكمسات الستذابهه في بعض الحخوف  -
 التشاعخ بيؽ الكمستان الستذابهان في نهايتهسا

)إعــجاد  األكاديميــةمقيــاس ميــارات التمييــد البرــخي  لظفــل الخوضــة ذوي صــعهبات الــتعمم قبــل  -
 الباح ة(:

 ىــــــجف المقيــــــاس:
( 6-5يهجف السكياس إلي قيااس مهاارة التسيياد البراخي لاجي أطفاال الخوضاة التاي تتاخاوح أعساارهؼ ماؽ )

 سشؾات وذلػ مؽ خال إجابة األطفال عمي األسئمة.

 تعميمـــــات المقيـــــاس:
 قبل األكاديسية.ذوي صعؾبات التعمؼ  يظبق فخديا عمي األطفال 
 .يتؼ تدجيل اإلجابات بجقة كسا يخاها الظفل 

 وصــــف المقيــــاس:

يتزسؽ مكياس مهارات التسييد البراخي ثااث مهاارات فخعياة ياتؼ قياساها بعاجة أسائمة  تحاجد ماجي وجاؾد 
سحال عبارة عؽ اختيار اإلجابة الرحيحة  00هحا  السهارات لجي طفل الخوضة ذوي صعؾبات التعمؼ مجسؾعها 

 .مؽ بيؽ ثاث إجابات مرؾرة تعخض عمي الظفل

دقيقة وقاج تادد قمايا نغاخا لمفاخوق الفخدياة بايؽ   35ليذ له وقت محجد ولكؽ حجدت الباحثة مجة حؾالي و
 .األطفال

 ترحيـــــ  المقيـــــاس:

 ( حدة استظاعة الظفل عمي اإلجابة.2-0سحال وكل سحال تقجر إجابته مؽ ) 00يتكؾن السكياس مؽ 

 :المقاييذ التي تم االستعانة بيا
بشا  السكياس قامت الباحثة باالستعانة ببعض مقاييذ مهارات التسييد البرخي ومؽ بيؽ تمػ السقاييذ  عشج

 (.331:(، )سحخ بنت ناصخ، :30:)أماني عبج الفتاح، مكياس كل مؽ 
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 صجق مقياس بعض ميارات التمييد البرخي لألطفال ذوى صعهبات التعمم قبل األكاديمية: -
 لمتحقق مؽ صجق مكياس مهارة التسييد البرخي فقج تؼ االعتساد عمى ثاثة أنؾا  مؽ الرجق وهي كالتالي 

 الرجق الظاىخي )صجق المحكمين(:
( 05السحكساايؽ ماؽ اهاال التخرااا، وعااجدهؼ )حياث تااؼ عااخض السكيااس فااي صااؾرته األوليااة عماى مجسؾعااة مااؽ 

% و اشار الدادة السحكسؾن إلاى بعاض التعاجيات التاي أخاحتها الباحثاة فاي 96وتؼ االتفاق عمى السكياس بشدبة 
 الحدبان عشج اعجاد الرؾرة الشهايئة لمسكياس.
 الرجق التالزمي )الرجق المختبط بالمحك(:

الؾقؾف عماى أحاج السحكاات السشاسابة وهاؾ مكيااس مهاارات ولمتحقق مؽ الرجق التازمي قامت الباحثاة با
( كسحػ خارجي تؼ تظبيقة عمى 2102التسييد البرخي السرؾر لظفل الخوضة إعجاد )أماني عبجالفتاح البداط، 

نفااذ العيشااة األساسااية لمبحااث مااؽ أطفااال الخوضااة، ومااؽ تااؼ حداااب معاماال االرتباااط باايؽ السكياااس الااحي اعجتااه 
لسحااػ لألبعاااد والجرجااة الكميااة، وقااج جااا ت معااامات االرتباااط باسااتخجام معاماال "بيخسااؾن" كسااا الباحثااة والسكياااس ا

 يؾضحها الججول التالي 
 (0ججول )

 معامل ارتباط بيخسهن بين مقياس ميارات التمييد البرخي )اعجاد الباح ة( 
 والمقياس المحك لحداب الرجق التالزمي

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0900 0..09 مهارات التمييز البصري

 التسييد البرخي ( أن معامات االرتباط بيؽ درجة كل بعج مؽ أبعاد مكياس مهارات 3يتبيؽ مؽ ججول ) - أ
وهي قيؼ ارتباط دالة عشج  (1.991الحي أعجته الباحثة وابعاد السكياس السحػ جا ت بكيؼ ارتباط بكيسة )

 ( مسا يجل عمى صجق السكياس.1.10)

 
 الكتاب اإللكتخوني التفاعمي)إعجاد الباح ة(: -

 :وتعميماتو ىــــــجف الكتاب
يهااجف الكتاااب إلااي تشسيااة بعااض مهااارات التسييااد البرااخي لااجي أطفااال الخوضااة التااي تتااخاوح أعسااارهؼ مااؽ 

 ( سشؾات وذلػ مؽ خال مجسؾعه مؽ الجروس واألنذظة التقؾيسية.5-6)
  صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية. األطفال ذوي يظبق فخديا اوجساعيا عمي 
 .يتفاعل الظفل بشفده مع الكتاب بسداعجة بديظة مؽ السعمسه 
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  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

 وصــــف الكتاب وتقهيمو:

( أنذاظة تقؾيسياة أو أكثاخ  3( درس يحتاؾي كال درس ماشهؼ عماى عاجد ) 35يحتؾي الكتاب عماى عاجد ) 
 قجم.يقؾم الظفل باإلجابة عميهؼ بشفده لتقجيخ مجى استيعابه لمجرس الس

دقيقاة لكال درس بالكتااب  وقاج تادد قمايا نغاخا  45ليذ له وقت محجد ولكؽ حاجدت الباحثاة ماجة حاؾالي و 
 ويعخض البحث نسؾذج لمجرس األول مؽ الكتاب اإللكتخوني التفاعمي  .لمفخوق الفخدية بيؽ األطفال

   حخف األل  الجرس األول

كمساات بهاا حاخف  –تباجأ بحاخف األلا   مجسؾعاة صاؾر وكمساات  –شكل حخف األل  مكتؾب ومشظؾق 
فياجيؾ شاخح شاكل وأوضاا   -األال  في أول الكمسة مثل أرنة وفي وسم الكمساة مثال كاأس ويخاخ الكمساة مثال نباأ

أنذظة لمتقاؾيؼ )مجسؾعاة حاخوف ياتؼ اختياار حاخف األلا  ماؽ  -حخف األل   وبعض الكمسات التي تحتؾي عميه
مجسؾعة صؾر وكمسات يتؼ اختيار الرؾرة والكمسة التي تباجأ بحاخف األلا  والتاي يتؾساظها حاخف األلا   –بيشها 

مع تقجيؼ التلحية الخاجعه لمظفل بغهؾر عامة صح إذا أصاب وعامة خظأ إذا أخظأ  والتي تشتهي بحخف األل 
 .(االختيار

 نتابــــــج البحــــــث وتفديخاتيــــــا:

 ض األول  الفااااااااخ  –0

ين متهسـظات رتـ  ( بـ3.34)جج فخق دال إحرـابيا عنـج مدـتهي يه يشا الفخض األول لمبحث عماى "
رات التمييــد اميــصــعهبات الــتعمم قبــل األكاديميــة فــي التظبيــئ القبمــي والبعــجي لمقيــاس  ودرجــات األطفــال ذو 

 ."وأبعاده البرخي 

 (5ججول )
 باستخجام "ولكهكدهن" التمييد البرخي الفخوق بين القياسين القبمي والبعجي عمى مقياس ميارات 

 القياس األبعاد
 المتهسط

 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

متهسط 
 الخت 

مئمهع 
 الخت 

 قيمة 
Z 

مدتهى 
 الجاللة

حئم 
 الفاعمية

ميارات 
التمييد 
 البرخي 

 3.33 3.33 3.8:0 05.03 قبمي
:.810 

3.30 

 دالة

0.502 

 44.33 4.43 3.802 0.33: بعجي
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  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

( أن هشاك فخوق بيؽ متؾسظات رتة الكياسيؽ القبماي والبعاجي عماى مكيااس مهاارات 4يتبيؽ مؽ ججول )
لمفااخق باايؽ الكياساايؽ القبمااي والبعااجي لبعااج  Zوابعااادا لرااالح الكياااس البعااجي، حيااث بملاات قيسااة  التسييااد البرااخي 

 (.1.10( وهي قيؼ دالة عشج )2.870) مهارات التسييد البرخي 

 وهي قيؼ تقع ضسؽ السجى الحي حجدا "بميػ" لمفاعمية. (0.406كسا بما حجؼ الفاعمية لألبعاد )

وتفدخ الباحثة هحا الشتيجة بتظؾر مدتؾي أطفال العيشة في مهارات التسييد البرخي نغخا الحتؾا  الكتاب       
 اإللكتخوني عمى األنذظة والرؾر والفيجيؾهات التي تجحب الظفل وتداعجا عمي االستسخار في متابعة الستحجث.

 الفــــــــخض ال انـــــي:   –2

ال يهجــج فــخق دال إحرــابية بــين متهســظات رتــ  درجــات القيــاس عمااى "يااشا الفااخض الثاااني لمبحااث 
 ".ألطفال الخوضة ذوي صعهبات التعمم قبل األكاديمية ميارات التمييد البرخي البعجى والتتبعي في مقياس 

 (4ججول )
 باستخجام "ولكهكدهن" التمييد البرخي الفخوق بين القياسين البعجي والتتبعي عمى مقياس ميارات 

 القياس األبعاد
 المتهسط

 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

متهسط 
 الخت 

مئمهع 
 الخت 

 قيمة 
Z 

مدتهى 
 الجاللة

ميارات التمييد 
 البرخي 

 3.33 3.33 3.802 0.33: بعجي
0.850 

3.322 

 03.33 43.: 3.208 0.83: تتبعي غيخ دالة

( عااجم وجااؾد فاااخوق باايؽ متؾسااظات رتاااة الكياساايؽ البعااجي والتتبعاااي عمااى مكيااااس 5يتباايؽ مااؽ جاااجول )
مهاارات التسيياد لمفاخق بايؽ الكياسايؽ البعاجي والتتبعاي لبعاج  Zوابعادا، حياث بملات قيساة  التسييد البرخي مهارات 
 (.1.15وهي قيؼ قيخ دالة حيث إنها أكبخ مؽ ) (1.166( بسدتؾى داللة )0.840) البرخي 

نتيجة الفخض الثاني واستسخارية فاعمية الكتاب اإللكتخوني في تشسية مهارات التسييد البرخي  إلي  الباح ةوتعدي 
كفا ة الكتاب واستستا  األطفال بالتفاعل معه فكانؾا يججون به الكثيخ مؽ الساخح واإلثاارة والتذاؾيق التاي شاجعتهؼ 

شهؼ واالسااتجابة لتعميسااات الباحثااة ويتفااق مااع الباحثااة عمااي االسااتسخار فااي السذاااركة فااي تظبيقااه والتعاااون ةيسااا بياا
 (3:3:.)عابجة جمعان,دراسة كل مؽ 

((Lai&Hwang, 2017, ( (Frye,2014. 
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  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

 تـــــهصيــــات البحـــــــــث: 
االهتساام بتظبيااق بااخامج التااجخل السبكاخ لعاااج صااعؾبات الااتعمؼ لظفاال الخوضاة خاصااة أنهااا تعظااى نتااائج  -0

 مدتؾى األطفال أكثخ مؽ بخامج التجخل الستأخخ.جيجة تداعج في تحديؽ 
التاااي تدااااعج السعمساااة فاااي تظبياااق األنذاااظة بحياااث تجاااحب انتبااااا األطفاااال ذوى  تاااؾفيخ الؾساااائل واألجهااادة -2

 صعؾبات التعمؼ قبل األكاديسية وتداعجهؼ عمى التعمؼ دون ممل.

 البحـــــــــهث والجراســـات المقتخحـــــــــة:

 تجريبي لسعمسات رياض األطفال إلكدابهؼ مهارات ترسيؼ كتاب إلكتخوني لظفل الخوضة.فاعمية بخنامج  -0

دور معمسات الخوضة في تشسية مهارات التسييد البراخي لاجي أطفاال الخوضاة ذوي صاعؾبات الاتعمؼ قبال  -2
 .األكاديسية

 المخاج :

 ( أثاااااااخ تاااااااجريذ الكداااااااؾر العذاااااااخية باساااااااتخجام الكتاااااااا2104أساااااااسا  محساااااااؾد حداااااااؽ العؾجاااااااة  ) ب اإللكتخوناااااااي
التفاااااااعمي وتظبيااااااق إدارة اللخفااااااة الراااااافية فااااااي اكتداااااااب مهااااااارات الحااااااذ العااااااجدي وتشسيااااااة مهااااااارات التؾاصاااااال 

 –ات العميااااااا الخياضااااااي لااااااجي طمبااااااة الراااااا  الخااااااامذ األساسااااااي فااااااي األردن.رسااااااالة ماجدااااااتيخ. كميااااااة الجراساااااا
 .جامعة األردن.األردن

 ( أثاااااااااخ التفاعااااااااال بااااااااايؽ التمسيحاااااااااات 2103إيساااااااااان صاااااااااالح  ) البراااااااااخية واألسااااااااامؾب السعخفاااااااااي فاااااااااي الكتااااااااااب
اإللكتخوناااااي عماااااى التحرااااايل السعخفاااااي واألدا  السهاااااارة وساااااهؾلة االساااااتخجام لاااااجى تامياااااح السخحماااااة الثانياااااة ماااااؽ 

جامعااااااااااااة عاااااااااااايؽ  -التعماااااااااااايؼ األساسااااااااااااي.تكشؾلؾجيا التعميؼ.مرااااااااااااخ  مجمااااااااااااة البحااااااااااااث العمسااااااااااااي فااااااااااااي التخبيااااااااااااة
 .0, 23شسذ.مج

 ( التشسياااااة ا2104إيساااااان عبااااااس الخفااااااف  )مكتباااااة السجتساااااع 0لملؾياااااة لألساااااخة والسعماااااؼ والباحاااااث الجاااااامعي .ط.
 العخبي لمشذخ والتؾزيع .عسان.

 ( .السذااااااكات الداااااامؾكية لااااااجى الظمبااااااة ذوي صااااااعؾبات الااااااتعمؼ 2104بدااااااام العبااااااج الااااااات هذااااااام السكااااااانيؽ .)
لمعمااااااااؾم وعاقتهااااااااا بالكفااااااااا ة االجتساعيااااااااة مااااااااؽ وجهااااااااة نغااااااااخ السعمساااااااايؽ واألقااااااااخان. األردن  السجمااااااااة األردنيااااااااة 

 (.4) 01التخبؾية، مج
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  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

 ( أثااخ التفاعاال باايؽ أنساااط مختمفااة مااؽ دعامااات الااتعمؼ البشائيااة 2101جاااد نبياال عدمااي . ر مختااار السخدانااي  )
داحااال الكتااااب اإللكتخوناااي فاااي التحرااايل وكفاااا ة الاااتعمؼ لاااجى طااااب الجراساااات العمياااا. مراااخ  دراساااات تخبؾياااة 

 .3. 3مج واجتساعية. كمية التخبية.جامعة حمؾان. 
 ( فعالياااااة بخناااااامج تاااااجريبي قاااااائؼ عماااااى نغخياااااة الاااااتعمؼ االجتسااااااعي فاااااي 2121ديشاااااا صاااااابخ مراااااظفى مخساااااي  )

تشسيااااااااة التسييااااااااد الدااااااااسعي والبرااااااااخي لااااااااجى أطفااااااااال الخوضااااااااة السعخضاااااااايؽ لخظااااااااخ صااااااااعؾبات التعمؼ.رسااااااااالة 
 جامة الدقازيق. –كمية عمؾم اإلعاقة والتأهيل  –ماجدتيخ.قدؼ صعؾبات التعمؼ 

  (  قراااااؾر السهاااااارات قبااااال األكاديسياااااة ألطفاااااال الخوضاااااة وعاقتهاااااا بااااابعض الستلياااااخات 2117الدااااايج )رشاااااا ر
 جامعة الدقازيق. -الشفدية.رسالة ماجدتيخ.كمية التخبية

 (  2117سااااحخ بشاااات ناصااااخ بااااؽ عبااااج  الذااااخي  ) دور بيئااااة الخوضااااة فااااي إكداااااب األطفااااال بعااااض مهااااارات
 جامعةالسمػ سعؾد.الدعؾدية. -كمية التخبية -تخبيةالتسييد البرخي.رسالة ماجدتيخ.قدؼ أصؾل ال

 ( أثاااااخ اخاااااتاف تراااااسيؼ الخماااااؾز فاااااي واجهاااااات الكتااااااب 2109عباااااج العدياااااد باااااؽ ر باااااؽ عباااااج   القخعااااااوي )
 -التفاااااااعمي عمااااااي القابميااااااة السااااااتخجامه والتحراااااايل لااااااجي طاااااااب كميااااااة التخبية.رسااااااالة ماجدااااااتيخ.كمية التخبيااااااة

 جامعة القريؼ. الدعؾدية.
  (  العؾامااااال السيداااااخة والسويقاااااة لقباااااؾل الكتااااااب التفااااااعمي فاااااي البيئاااااة 2121جسعاااااان باااااؽ عاااااؾاد العشااااادي )عاباااااجة

 .  00, 4الدعؾدية.السجمة العخبية لمتخبية الشؾعية,ج

 ( 2116عادل عبج  ر ) سمدمة ذوي االحتياجات  .السحشخات الجالة عمى صعؾبات التعمؼ ألطفال الخوضة  دراسات تظبيكية

 .القاهخة  دارالخشاد لمشذخوالتؾزيعالخاصة. 

 ( بظارياااااااااة اختباااااااااارات لااااااااابعض السهاااااااااارات قبااااااااال األكاديسياااااااااة ألطفاااااااااال الخوضاااااااااة 2115عاااااااااادل عباااااااااج  ر  )
 كسحشخات لرعؾبات التعمؼ. دار الخشاد.القاهخة.

 ( 2115عااااااادل عبااااااج  ر. صااااااافيشاز أحسااااااج كسااااااال  ).) قرااااااؾر بعااااااض السهااااااارات قباااااال األكاديسيااااااة أللظفااااااال
ة وصااااااعؾبات الااااااتعمؼ األكاديسيااااااة الاحقااااااة. السحتسخالدااااااشؾي الثالااااااث عذااااااخلكمية التخبيااااااة جامعااااااة حمااااااؾان الخوضاااااا
03-04/3. 

  ( .مرااااااااخ  دار عااااااااالؼ 0(. صااااااااعؾبات الااااااااتعمؼ األكاديسيااااااااة والشسائيااااااااة )السجمااااااااج ط2106عااااااااادل ر العااااااااجل .)
 الكتة. 

 ( بعاااااااض مغاهخصااااااااعؾبات القااااااااخا ة 2109فاطساااااااة بشاااااااات ر بااااااااؽ هااااااااادي القحظاااااااااني  ) فااااااااي مخحمااااااااة رياااااااااض
األطفاااااال فاااااي الجراساااااات العخبياااااة واألجشبياااااة وسااااابل عالجهاااااا  دراساااااة نغخياااااة. الداااااعؾدية  مجماااااة العماااااؾم التخبؾياااااة 

 .5,ج5والشفدية. 



 - 655 - ـُت بعض مهـــازاث التمُُص البصسٌ لدٌ أطفال السوضت ذوٌ صعىباث التعلم تفاعلٍ فٍ تىمالكتـــــاب اإللكتــــسووٍ ال

  (2022)  ( السنة3( الجزء )1العدد ),  هجلة بنها للعلىم اإلنسانية

 (فاعمياااااة اساااااتخجام الكتااااااب اإللكتخوناااااي فاااااي ماااااادة السظالعاااااة عماااااى التحرااااايل 2102مشراااااؾر ساااااعج العساااااخي  )
القااااااااخا ة والسعخفة,الجسويااااااااة السرااااااااخية لمقااااااااخا ة  الجراسااااااااي لااااااااجلظاب الراااااااا  األول الثااااااااانؾي. مرااااااااخ  مجمااااااااة

 .033والسعخفة. 

 ( فاعميااة اخااتاف بعااض أنساااط ترااسيؼ الكتاااب اإللكتخونااي التفاااعمي فااي 2103محسااؾد ر أحسااج أبااؾ الااجهة  )
تشسياااة مهاااارات تراااسيؼ وعنتااااج السقاااخرات اإللكتخونياااة لاااجى معمساااي الحاساااة اآللي.الداااعؾدية  دراساااات عخبياااة فاااي 

 .40. 0عمؼ الشفذ.مجالتخبية و 
 ( فاعميااااااة كتاااااااب إلكتخونااااااي لتشسيااااااة مهااااااارات ترااااااسيؼ وتؾعياااااا  2104هااااااجي بشاااااات يحيااااااي ناصااااااخ اليااااااامي  )

 -الااااااخحات السعخةيااااااة عبااااااخ الؾيااااااة لااااااجي الظالبااااااات السعمسات.رسااااااالة دكتؾراا.قدااااااؼ السشاااااااهج وطااااااخق التااااااجريذ
 جامعة أم القخي. مكة السكخمة. -كمية التخبية

 ( فعاليااااة تظبيااااق تعميسااااي عمااااي األجهاااادة الحكيااااة فااااي تعماااايؼ السهااااارات قباااال 2106وال  ربيااااع مرااااظفي عمااااي  )
األكاديسيااااااااااااة ألطفااااااااااااال الخوضااااااااااااة السعخضاااااااااااايؽ لخظااااااااااااخ صااااااااااااعؾبات التعمؼ.مرااااااااااااخ مجمة التخبيااااااااااااة الخاصااااااااااااة 
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