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ملخص الدزاض٘

ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًَ ٢ػت ٣ٛتٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف
َسَ ١ٜٓه ١املهطَ َٔ ، ١خ ٍ٬اٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦ايتاي: ١ٝ
ؽَ- 1ا ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
ؽَ- 2ا املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝ؟
ؽَ- 3ا زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
ؽَ- 4ا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝ؟
ا عتُست ايسضاغ ١عً ٢املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش َٔ ٞخ ٍ٬أزٚاتٗا ايبشج ( ١ٝاٱغتباْ ، ١بطاق٬َ ١سع ١أزاَ ٤عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ) ١ٝسٝح طبكت أزات ٞايسضاغ ١عًَ ٢عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝمبسَ ١ٜٓه ١املهطَٚ ١ايبايؼ عسزِٖ
(َ )165عًُاًً .
ٚقس تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي.: ١ٝ
 إٔ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝتػتدسّ بسضد( ١عاي. )١ٝ
 إٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ٖٞ ُٞٝبسضد( ١عايٚ ، )١ٝتٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض٠
ايصن ١ٝبسضدَ ١تٛغطٚ ، ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات بسضد ١عايٚ ،١ٝتٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝبسضدَ ١تٛغط ١يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
 إٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص ٖ ٞبسضد( ١عايٚ ، )١ٝتٛاؾط
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص ( ؾُٝا
ٜتعًل بايٓكٛم) بسضد ١عاي ( ٚ ، ١ٝؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت )١بسضد ١عاي( ٚ ، ١ٝؾُٝا ٜتعًل بايكٛض
املتشطن ) ١بسضدَ ١تٛغط( ٚ ، ١ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـط )١ٝبسضد ١نعٝؿ( ٚ ،١ؾُٝا ٜتعًل بايطغّٛ
املتشطن) ١بسضدَ ١تٛغط ( ٚ ،١ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓطٛق ) ١بسضد ١عاي ( ٚ ، ١ٝؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات
ايكٛت ) ١ٝبسضد ١عايٚ ، ١ٝإٔ تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝبسضد ١عسميٚ ، ١زضد ١تٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات بسضد ١عايٚ ، ١ٝزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا
ايٛثا٥ك ١ٝبسضدَ ١تٛغط ١يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
 ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً: ٖٞ ِٝ
ا -فاٍ اؿاغٛب ايتعً : ُٞٝايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايٚٛضز ( َٔ )wordسٝح ايهتابٚ ١تٓػٝكٗا
ٚإزضاز اؾساٚ ٍٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ ٚايطَٛظ  ،ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايبٛضبٜٓٛت (َٔ )Power Point
سٝح إزضاز ايٓكٛم ٚايكٛض ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكٛت ٚامل٪ثطات ايكٛت١ٝ
َٚكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح ٚ ،ايتسضب عً ٢بطاَر ايؿ٬ف ٚايؿٛتٛؾٛب ٚإْؿا ٤ايطغ ّٛاملتشطن. ١
- 2فاٍ ايػبٛض ٠ايصن : ١ٝايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚ ،اغتدساّ املهتبٚ ١ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝاملٛدٛز ٠بٗا ،
ٚايهتاب ١عًٗٝا غط ٚانح ٚ ،عطض املٛاقع ايتعً ١ُٝٝعدل اٱْذلْت عًٗٝا.
- 3فاٍ دٗاظ ٟعطض ايبٝاْات (ايساتاؾٚ ، )ٛايهاَرلا ايٛثا٥ك( ١ٝايدلظْذل) :ايتسضب عً ٢تؿػًُٗٝا
ٚتٛقًُٗٝا با٭دٗع ٠ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا.
ٚقس تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايتٛقٝات ايتاي: ١ٝ
- 1عٌُ زٚضات تسضٜب ١ٝيًُعًُني عًَٗ ٢اضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنٚ ١ٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كٚ ١ٝتطبٝكات
اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسزٚ ، ) ٠شيو َٔ خَ ٍ٬طانع تكٓٝات ايتعً ِٝايتابع ١ٱزاضات ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ، ِٝأٜها
َطانع َكازض ايتعًِ زاخٌ املساضؽ .
- 2اـطٚز بكا ُ٘٥با٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أ -فاٍ اؿاغٛب ايتعً : ُٞٝايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايٚٛضز ( َٔ )wordسٝح ايهتابٚ ١تٓػٝكٗا ٚإزضاز اؾساٍٚ
ٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ ٚايطَٛظ  ،ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايبٛضبٜٓٛت ( َٔ )Power Pointسٝح إزضاز ايٓكٛم ٚايكٛض
ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكٛت ٚامل٪ثطات ايكٛتَٚ ١ٝكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح ٚ ،ايتسضب
عً ٢بطاَر ايؿ٬ف ٚايؿٛتٛؾٛب ٚإْؿا ٤ايطغ ّٛاملتشطن. ١
ب -فاٍ ايػبٛض ٠ايصن : ١ٝايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚ ،اغتدساّ املهتبٚ ١ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝاملٛدٛز ٠بٗا ٚ ،ايهتاب١
عًٗٝا غط ٚانح ٚ ،عطض املٛاقع ايتعً ١ُٝٝعدل اٱْذلْت عًٗٝا.
ز -فاٍ دٗاظ ٟعطض ايبٝاْات (ايساتاؾٚ ، )ٛايهاَرلا ايٛثا٥ك( ١ٝايدلظْذل) :ايتسضب عً ٢تؿػًُٗٝا
ٚتٛقًُٗٝا با٭دٗع ٠ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا.
 - 3إْؿاَ ٤كط تسضٜيب َتدكل بايتذٗٝعات ايتكٓ ١ٝاؿسٜج ١يف نٌ َطنع تسضٜب تطب ٟٛبإزاضات ايذلب١ٝ
ٚايتعً َٔ ِٝأدٌ ايكٝاّ عٌ تًب ١ٝاستٝادات َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ ٖص ٙايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف
ايتسضٜؼ ٚ ،تعٜٚس ٙباـدلات ٚايكٝازات ايذلب ١ٜٛاملتدكك ١يف ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيتسضٜب املعًُني .
- 4تؿذٝع َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝعً ٢ا٫يتشام بايدلاَر ايتسضٜب ١ٝاملتدكك ١يف فاٍ ايتكٓٝات ايتعً، ١ُٝٝ
َٔ خ ٍ٬عكس قانطات ْٚسٚات ٚتٛظٜع ايٓؿطات ايذلب ١ٜٛس ٍٛأُٖ ١ٝاغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف ايتسضٜؼ
زاخٌ املساضؽٚ ،اختكاضٖا يٛقت ٚدٗس املعًِ أثٓا ٤ايسضؽ .
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Abstract
The study aimed to identify the level of availability of skills to use teaching techniques by teachers of primary
grades in the city of Makkah, by answering the following questions:
Q 1: What educational technologies for use in teaching the primary grades?
Q 2: What skills should be available to classroom teachers to use the techniques of primary education?
Q 3: What is the availability of skills to use teaching techniques to teachers of primary grades?
Q 4: What training requirements for teachers of primary grades for the use of learning technologies?
The study relied on a descriptive approach through survey research tools (questionnaire, card, note the performance of
teachers in primary grades), where the two tools have been applied to study the primary classroom teachers in Makkah's
(165) teacher.
The study reached the following results:
• The educational technologies necessary for use in the teaching ranks of the initial degree of use (high).
• The availability of computer skills education is the degree (high), and the availability of skills to use smart board with a
medium degree, and the availability of skills to use the data projector with a high degree, and the availability of skills, the
use of a documentary camera to a fair degree of primary classroom teachers.
• The degree of availability of skills to use modern technology to raise the motivation of students is the degree (high), and
the availability of the use of computer applications (multimedia) in educational programs intended for display to students
(in terms of texts) with a high degree, and (with respect to pictures fixed) with a high degree, and (with respect to pictures
animated) moderately, and (in respect of fees written) a degree weak (with respect to psychotropic audio) with a high
degree, and that the availability of skills to use Smart Board degree zero, and the degree of availability of skills, the use of
a data view with a high degree, the degree of availability of skills the use of a documentary camera with a medium degree
primary classroom teachers.
• training requirements for teachers of primary grades for the use of learning technologies are:
1 - The area of computer education: training to deal with Word (word) in terms of writing, formatting, and insert tables,
images, shapes, symbols, trained to deal with PowerPoint (Power Point) in terms of the inclusion of text, still and moving
pictures and charges fixed and mobile, voice and sound effects and video clips in slides , and training programs, Flash
and Photoshop and the creation of animation.
2 - The Smart Board: practice run, and the use of the library and engineering tools in them, and write them in clear
handwriting, and presentation of educational sites across the Internet on it.
3 - The two monitors data (Data Show), and the camera documentary (Presenter): training on the run in and they are
connected to other devices, and view images through zoom in and out and clarity.
The study reached the following recommendations:
1 - Preparation of training courses for teachers on the skills of the use of smart board and a camera, documentaries and
computer applications (Multimedia), and through the centers of learning techniques to the departments of Education, as
well as learning resource centers in schools.
2 - Taking the list of training needs as follows:
A - Area of educational computer: training to deal with Word (word) in terms of writing, formatting, and insert tables,
images, shapes, symbols, training to deal with PowerPoint (Power Point) in terms of the inclusion of text, still and
moving pictures and fees fixed and mobile, voice and effects to audio and video clips in slides , and training programs,
Flash and Photoshop and the creation of animation.
B - The smart board: training on operation, and the use of the library and engineering tools in them, and write them in
clear handwriting, and view the sites online tutorials on it.
C - The two monitors data (Data show), and the camera documentary (Presenter): training on the run in and they are
connected to other devices, and view images through zoom in and out and clarity.
3 – To Create the headquarters of specialized training equipment with modern technology in all educational training
center departments of Education in order to do to meet the needs of the scientific rows to the initial use of these
educational technologies in teaching, and provide expertise and specialized educational leaders in educational technology
for teacher training.
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4 - Encourage classroom teachers to attend the initial training programs specialized in the field of educational technology,
through lectures, seminars and distribute educational brochures on the importance of the use of educational technology in
teaching in schools, and shortened the time and effort the teacher during the lesson.

إٍـــــــــــــــــــداٛ
إلى من لهما الفضل بعد هللا  ،وأمرت بالدعاء لهما  ،إلى والدي رحمه هللا وغفر له ،
ٚاغهٓ٘ ؾػٝح دٓات٘ ٚإىل ٚايست ٞأَس اهلل يف عُطٖا ٚضظقين بطٖا ٚاٱسػإ إيٗٝا .
إلى زوجتً العزٌزة وأم أبنائً أم أسامة
 ،اييت محًت َع ٞآَاٍ املػتكبٌ ٚؾاضنتين املؿكٚ ١ايتعب ٚٚ ،ؾطت ي ٞاملٓار املِ٥٬
يًبشح ٚايسضاغ ... ١سؿعٗا اهلل َٔ نٌ َهط.ٙٚ
إلى أبنائً أسامة وشروق وشهد وأصٌل الذٌن كان فً ابتساماتهم ،
ٚزعاباتِٗ َا ىؿـ عين أعبا ٤ايتعب ٚايػٗط  ...نتب اهلل شلِ ايك٬ح ٚايؿ٬ح .
إلى كل األصدقاء والزمالء الذٌن كانوا ٌتابعون دراستً بمشاعرهم .
إلى ُكل من َح َمل رسالة وأمانة التربٌة والتعلٌم فً مملكتنا الحبٌبة .
إي ِٗٝمجٝعا بتٛانع أُٖسٖ ٟصا اؾٗس املتٛانع  ،غا ٬٥اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜٓؿعين مبا
تعًُت ٚإٔ ٜعًُين َا ٜٓؿعين ٚ ،إٔ ٜكًح ي ٞا٭عُاٍ ٚوكل ي ٞاٯَاٍ إْ٘ زلٝع
فٝب  ٖٛٚعً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜط.

الباحح

ه

غهس ّتكدٓس
اؿُس هلل ضب ايعاملني  ،ايصٚ ٟؾل َٔ ؾا َٔ ٤عباز ٙحملاغٔ ا٭َٛض ٚ ،ايكا ٌ٥يف نتاب٘ ايععٜع (:لئن
شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذابي لشديد ) [إبطاٖ]7 : ِٝ
ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝس املطغًني ٚ ،املبعٛخ ضمح ١يًعاملني  ،ايكاٜ ٫ َٔ( : ٌ٥ؿهط ايٓاؽ مل
ٜؿهط اهلل)[غٓٔ ايذلَص ، ٟسسٜح سػٔ قشٝح ]ٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘ ايطٝبني ايطاٖطَٔٚ ، ٜٔ
تبعِٗ بإسػإ إىل  ّٜٛايسٚ ، ٜٔبعس :
ؾبعس ؾهط اهلل ايعً ٞايكسٜط عً ٢تٛؾٝك٘  ،أقسّ ؾهط ٟايٛاؾط ملعايَ ٞسٜط داَع ١أّ ايكطٖ – ٣صا
ايكطح ايعًُ ٞايؿاَذ يف أطٗط بكاع ا٭ضض – ٚٚنٚ ، ٘٥٬غعاز ٠عُٝس ايسضاغات ايعًٝا ٚ ،غعاز٠
عُٝس نً ١ٝايذلب ، ١ٝنُا أتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط إىل ضٝ٥ؼ قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ بهً١ٝ
ايذلب ١ٝظاَع ١أّ ايكط ٣غعاز ٠ايسنتٛض  /عباؽ بٔ سػٔ غٓسضٚ ، ٙٚمجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
بايكػِ ٚ ،ايص ٜٔانتػبت َِٓٗ املعطؾٚ ١اـدل ٠خ ٍ٬زضاغيت املٓٗذ. ١ٝ
نُا ٜػعسْ ٞإٔ أتكسّ غايل ايؿهط ٚعع ِٝاَ٫تٓإ يػعاز ٠ايسنتٛض  /إبطاٖ ِٝبٔ غً ِٝضظٜل
اؿطب ٞعً ٢تؿهً٘ بكب ٍٛاٱؾطاف عً ٢ايطغايٚ ، ١بصٍ ايػايٚ ٞايجُني َٔ ٚقت٘ يف تٛدٞٗٝ
ٚإضؾازٚ ، ٟتصي ٌٝايكعاب اييت ٚادٗتين َ ،كسضا ي٘ تًو اـايسٚ ٠ضادٝا َٔ اهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ
هعٍ ي٘ ايجٛاب يف ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
نُا أتكسّ ظع ٌٜايؿهط ٚاَ٫تٓإ يػعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض  /عباؽ بٔ سػٔ غٓسٚضٚ ، ٠غعاز٠
ايسنتٛض  /إبطاٖ ِٝبٔ أمحس عامل  ،يتؿهًُٗا مبٓاقؿ ١خط ١ايسضاغٚ ، ١ملا أبسٜا َٔ ٙتٛد٘ٝ
ٚإضؾاز نإ ي٘ أثط بايؼ يف إثطاٖ ٤ص ٙايسضاغ. ١
نُا أتٛد٘ ظع ٌٜؾهطٚ ٟتكسٜطٚ ٟعع ِٝاَتٓاْ ٞ٭عها ٤ؾَٓٓ ١اقؿ ١ايسضاغ ١غعاز٠
ايسنتٛض  /زلرل بٔ ْٛض ايس ٜٔؾًُبإ ٚ ،غعاز ٠ايسنتٛض  /عٛض بٔ قاحل املايه ، ٞيتؿهًُٗا
إٔ قبَٓ ٬اقؿ ١ضغاييت ٖص ، ٙسٝح نإ مل٬سعاتُٗا بايؼ ا٭ثط يف إخطاز ايسضاغ ١نُا ٜٓبػ ٞإٔ
ته ٕٛعً. ٘ٝ
نُا أؾهط نٌ َٔ غاِٖ يف ؼه ِٝأزا ٠ايسضاغٚ ١إثطاٗ٥ا بطأٚ ٜ٘تٛدٚ ، ٘ٗٝنٌ َٔ تؿهٌ
باٱداب ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ َٔ ١ظَ ٞ٥٬املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني .
نُا ٜ٫ؿٛتين إٔ أؾهط ا٭غتاش  /خايس بٔ َدلى ايًكُاْٚ ، ٞ٭خ ٞا٭غتاش َ /كًح بٔ ضاؾس
ايكاعس ٟعً ٢تؿذٝعُٗا ٚزعُُٗا ي٫ ٞغتهُاٍ زضاغيت يًُادػترل.
ٚايؿهط َٛق ٍٛٱزاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايعاقُ ١املكسغ ١عًَ ٢اقسََ َٔ ٙٛػاْسٚ ٠تعا ٕٚؾذل٠
تطبٝل ايسضاغ. ١
ٚختاَا أغأٍ املٛىل عع ٚدٌ إٔ هعٌ عًُ ٞخايكا يٛدٗ٘ ايهطٚ ، ِٜإٔ ًُٜٓٗا ايتٛؾٝل ٚايػساز يف
ايكٚ ٍٛايعٌُ  ،إْ٘ ٚي ٞشيو ٚايكازض عًٚ ، ٘ٝآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني .
و

ايباسح

قاٜن٘ املْضْعات
الصفخ٘

املْضْع

أ

ايبػًُ١
اٯ ١ٜايكطآْ١ٝ
ًَدل ايسضاغ ١بايًػ ١ايعطب١ٝ
ًَدل ايسضاغ ١بايًػ ١اٱلًٝع١ٜ
اٱٖسا٤
ايؿهط ٚايتكسٜط
قا ١ُ٥املٛنٛعات
قا ١ُ٥ا٭ؾهاٍ
قا ١ُ٥اؾساٍٚ
قا ١ُ٥امل٬سل
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الفصل األّل  :املدخل إىل الدزاض٘

َكسَ ١ايسضاغ١
اٱسػاؽ باملؿهً١
ؼسٜس املؿهً١
أغ ١ً٦ايسضاغ١
أٖساف ايسضاغ١
أُٖ ١ٝايسضاغ١
سسٚز ايسضاغ١
َكطًشات ايسضاغ١

الفصل الجاىٕ  :أدبٔات الدزاض٘

أ : ٫ٚاٱطاض ايٓعطٟ
- 1املبشح ا٭ : ٍٚايتسضٜب
متٗٝس
َؿٗ ّٛايتسضٜب
َباز ٨ايتسضٜب
ايع٬ق ١بني ايتعًٚ ِٝايتسضٜب

ز

10- 1

2
6
7
7
7
8
8
9
95- 11
87- 12
43- 12
12
13
14
14

15

تعطٜـ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
تابع  :قا ١ُ٥املٛنٛعات
املٛن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛع

ايكؿش١

َؿاٖ ِٝيًتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

16

ايتسضٜب ايذلبٚ ٟٛايُٓ ٛاملٗين يًُعًِ

18

أٖساف ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

18

أُٖ ١ٝايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

20

أْٛاع ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ

21

أغايٝب ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

22

ايتدطٝط يدلاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

33

تعطٜـ ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ

35

ا٫ستٝادات ايتسضٜبَٚ ١ٝكازض ايتعطف عًٗٝا

36

َكازض ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ

37

أُٖ ١ٝؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ

37

أْٛاع ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ

38

أغايٝب ٚططم مجع ايبٝاْات يتشسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ

38

تسضٜب َعًِ املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥أثٓا ٤اـسَ١

42

أٖساف بطْاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١ملعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا١ٝ٥

43
87- 44

- 2املبشح ايجاْ : ٞتكٓٝات ايتعًِٝ
متٗٝس

44

َٔ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝإىل تكٓٝات ايتعًِٝ

44

تكٓٝات ايتعً ِٝأّ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ

45

تعطٜـ تكٓٝات ايتعًِٝ

45

َؿٗ ّٛتكٓٝات يف ايتعًِٝ

46

ح

تابع  :قا ١ُ٥املٛنٛعات
املٛنٛع

ايكؿش١

فا٫ت اغتدساّ ايتكٓٝات يف ايتعًِٝ

46

َطاسٌ تطٛض َؿٗ ّٛتكٓٝات ايتعًِٝ

48

أُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعً ِٝنٛغٝط َطَٚ ٞ٥ػُٛع يف عًُٝيت ايتعًِ ٚايتعًِٝ

49

إغٗاَات تكٓٝات ايتعً ِٝيف عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ

50

أُٖ ١ٝايتسضٜب عً ٢اغتدساّ تكٓٝات ايتعًِٝ

51

خكا٥ل من ٛتَٝ٬ص ايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝغٔ (  6ـ  ) 9غٓٛات ٚع٬قتٗا بتكٓٝات

52

ايتعًِٝ

ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يًكؿٛف ا٭ٚي١ٝ

87- 58

- 1اؿاغب ايتعًٚ ُٞٝتطبٝكات٘

75- 58

- 2دٗاظ عطض ايؿؿاؾٝات

75

- 3ايتًٝؿع ٕٜٛايتعًُٞٝ

76

- 4ايؿٝس ٜٛايتعًُٞٝ

77

- 5ايتػذ٬ٝت ايكٛت١ٝ

78

- 6ايتكٜٛط ايهٞ٥ٛ

79

- 7دٗاظ ايعطض ايػُٓٝاٞ٥

80

- 8ايػبٛض ٠ايصن١ٝ

80

- 9دٗاظ عطض ايبٝاْات (ايساتاؾ)ٛ

83

- 10ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

85

ثاْٝا  :ايسضاغات ايػابك١

87

الفصل الجالح  :إجساٛات الدزاض٘

111- 96

َٓٗر ايسضاغ١

97

فتُع ايسضاغ١

97

ع ١ٓٝايسضاغ١

97

أزٚات ايسضاغٚ ١قسقٗا

100
ط

ثبات أزٚات ايسضاغ١

108

ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥

111

تابع  :قا ١ُ٥املٛنٛعات
املٛنٛع

الفصل السابع  :عسض ّمياقػ٘ اليتاٜج ّتفطريٍا

ايكؿش١
140- 112

إداب ١ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

113

إداب ١ايػ٪اٍ ايجاْٞ

115

إداب ١ايػ٪اٍ ايجايح

122

إداب ١ايػ٪اٍ ايطابع

139

الفصل اخلامظ  :ملخص اليتاٜج ّالتْصٔات ّاملكرتحات

148- 141

ًَدل ايٓتا٥ر

142

ايتٛقٝات

146

املكذلسات

147

املطادع

148

امل٬سل

159

ي

قا ١ُ٥ا٭ؾهاٍ
ضقِ

عٓٛإ ايؿهٌ

ايؿهٌ

1
2
3

أثط ايتسضٜب ايذلب ٟٛيف ايُٓ ٛاملٗين يًُعًِ
....................................
منٛشز يدلاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
............................................
أْٛاع ايطغّٛ
اـط................................................................١ٝ

ك

ايكؿش١

18
33
67

قا ١ُ٥اؾساٍٚ
ضقِ

عٓٛإ اؾسٍٚ

اؾسٍٚ

ايكؿش١

1

ٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب امل ٌٖ٪ايعًُ. ٞ

98

2

ٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب ايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ. ٞ

98

3

ٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ

99

4

ٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز ايسٚضات ايتسضٜب. ١ٝ

99

5

بٓٛز اٱغتباْ ١قبٌ ٚبعس ايتشه. ِٝ

106

6

بٓٛز ايبطاق ١قبٌ ٚبعس ايتشه. ِٝ

107

7

قَ ِٝعاَ٬ت ايؿانطْٚبار يًجبات ( اٱغتباْ. ) ١

109

8

قَ ِٝعاَ٬ت ايؿانطْٚبار يًجبات (بطاق ١امل٬سع. ) ١

109

9

تٛظٜع ا٫غتبٝاْات عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب َهاتب اٱؾطاف .

110

10
11

12

13

14
15

املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض٫ ١ٜغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛاحملٛض
ا٭ : ٍٚايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض٫ ١ٜغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛاحملٛض
ايجاْ : ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات 117- 115
ايتعًَٗ ( ِٝاضات اؿاغٛب ايتعً.)ُٞٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض٫ ١ٜغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛاحملٛض
ايجاْ :ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
118
ايتعًَٗ( ِٝاضات ايػبٛض ٠ايصن.)١ٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض٫ ١ٜغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛاحملٛض
ايجاْ : ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
119
ايتعًَٗ( ِٝاضات دٗاظ عطض ايبٝاْات).
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض٫ ١ٜغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛاحملٛض
ايجاْ : ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
121
ايتعًَٗ( ِٝاضات دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك.) ١ٝ

113

املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ا٭ : ٍٚاغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص .

123

املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
16

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

125

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ايٓكٛم).
17

املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

ل

126

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص ( ايكٛض ايجابت. ) ١
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
18

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

128

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ايكٛض املتشطن. ) ١
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
19

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

129

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص ( ايطغ ّٛاـط. ) ١ٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
20

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

131

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ايطغ ّٛاملتشطن. ) ١
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
21

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر

132

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ايًػ ١املٓطٛق. ) ١
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
22

23

24

25

ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (امل٪ثطات ايكٛت. ) ١ٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايجايح :اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعً. ))١ٝ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا ٫مطاؾات املعٝاض ١ٜيبطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝاحملٛض ايطابع :اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص ( اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ).
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الفصل األّل
املدخل إىل الدزاض٘

مكدم٘:
اؿُس هلل ايص ٟعًِ بايكًِ  ،عًِ اٱْػإ َامل ٜعًِ ٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً٢
ْيب ا٭َِ  ،غٝسْا قُس ا٭دٌ ا٭نطّ ٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘  َٔٚ ،تبعِٗ بإسػإ إىل
اي ّٛٝا٭ععِ ٚ ..بعس .
يكس ؾٗس ايعامل يف ايػٓٛات ا٭خرل ٠تكسَا ًَشٛظا يف تطٛض املعطؾ١
ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايعً ّٛست ٢إٔ املعطؾ ١أقبشت تتهاعـ نٌ غبع غٓٛات سػب تكطٜط
اٱٜٓػه )ّ2000( ٛمما نإ ي٘ أندل ا٭ثط يف زؾع ايهجرل َٔ اجملتُعات إىل إزخاٍ
ايهجرل َٔ ايتػٝرلات املًُٛغ ١يف غٝاغاتٗا ٚاقتكازٜاتٗا  ٚططم تعًُٗٝا َٔ أدٌ
َػاٜطٖ ٠صا ايطنب يف ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ، ٞيكس نإ يًجٛض ٠ايتهٓٛيٛد١ٝ
َٚا ْتر عٓٗا َٔ كذلعات سسٜج ١يف فاٍ تكٓٝات ايتعًَ ِٝطزٚزا نبرلا عً٢
ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايتعً( ١ُٝٝعاَط ،ّ2008 ،م. )256
إٔ قه ١ٝا٭زٚاض اييت ٜك ّٛبٗا املعًِ َٔ ايكهاٜا اييت اٖتِ بٗا ايؿهط ايذلبٟٛ
عدل ايتاضٜذ  ،سٝح أنست ايٓعِ ايذلبٚ ١ٜٛايبشٛخ ايعًُ ١ٝيف فاٍ ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
إٔ املعًِ ضنٔ ٚعٓكط أغاغ ٞيف عًُ ١ٝايذلبٚ ١ٝايتعً ، ِٝبٌ إْ٘ ضنٝع ٠أغاغ ١ٝيف
لاسٗا ٚ ،يصيو ؾكس اٖتُت َععِ ايس ٍٚبإعساز املعًِ ٚايٛق ٍٛب٘ إىل أقك ٢قسض
َٔ ايهؿا ٠٤عٝح ٜػتطٝع أزا ٤أزٚاض ٙاملدتًؿٖٚ ، ١صا اٖ٫تُاّ باملعًِ دعٌ عًُ١ٝ
إعساز ٫ ٙتٓتٗ ٞمبذطز ؽطد٘ ٚ ،يصا ؾإٕ إعساز املعًِ قبٌ اـسَٚ ١تسضٜب٘ أثٓاٖ٤ا
ميج ٕ٬دٓاس ٞايُٓٚ ٛا٫ضتكا ٤املٗين ٚايعًُٚ ٞيكس أؾاض (ؾايٛقٖ1425 ، ٞـ) إٔ
ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ " ١بأْ٘ فٗٛز كطط َٓٚعِ يتشػني املعاضف ٚاملٗاضات
املتعًك ١باملٗٓٚ ، ١شيو بتٛؾرل ٙيًُعًُني ٚاٱزاضٜني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني ٚغرلِٖ ممٔ
شلِ ع٬ق ١بايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتسضٜػ " ١ٝم.55
ٜٚصنط (قُس ٚآخط ، ّ2005 ، ٕٚم )174إٔ أُٖ ١ٝايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
يًُعًِ تهُٔ يف إٔ املعًِ ٜهتػب املعاضف ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات شات ايع٬ق ١املباؾط٠
بايعٌُ مما ٜطٛض زٚضٜٚ ، ٙهػب٘ ثك ١بٓؿػ٘ ٚقسض ٠عً ٢ايعٌُ َٔ ز ٕٚا٫عتُاز عً٢
اٯخطٜٚ ، ٜٔهػب٘ أٜها خدلات دسٜس ٠ت ًٖ٘٪إىل ا٫ضتكاٚ ٤ؼٌُ َػٚ٪يٝات قٝاز، ١ٜ
 ُٜٞٓٚايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١يس ٣املعًِ املطٚ ١ْٚايكسض ٠عً ٢ايتهٝـ يف سٝات٘ ايعًُ١ٝ
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ٚ ،ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١ػِٗ يف ايتكً َٔ ٌٝاٱؾطاف عً ٢املعًِ  ،ؾاملعًِ املتسضب
دٝسا تكٌ ْػب ١أخطا. ٘٥
ٚيكــس ٚن ــعت ٚظاض ٠ايذلب ٝــٚ ١ايتعًــ ِٝخط ــ ١ؾ ــاًَ ١يتطــٜٛط ايتعً ــ ِٝتتُج ــٌ يف
تطٜٛط املٓاٖر ايسضاغٚ ١ٝنصا اٖ٫تُاّ بـايدلاَر ايتسضٜبٝـ ١أثٓـا ٤اـسَـٚ ، ١يكـس أؾـاض
(اؿاَس ٚآخط ، ّ2007 ، ٕٚم )260- 259إٔ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝتتعاَ ٕٚـع نًٝـات
ايذلب ١ٝظاَعات املًُه ١يف تكس ِٜايدلاَر ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني عً ٢ناؾَ ١ػـتٜٛاتِٗ
ٚيف كتًـــ املطاس ــٌ ٜٚ ،تدــص ت ــسضٜب املعًُ ــني أؾــها ٫كتًؿ ــ ١تبعــا يٮغ ــطاض امل ــطاز
ؼكٝكٗا ْٛٚع ١ٝاملتسضبني  َٔٚ ،أٚنح قٛض ايتسضٜب املتبعَ ١ا: ًٜٞ
- 1ايتسضٜب عً ٢ضأؽ ايعٌُ  ٖٛٚ :ايتسضٜب ايصٜ ٟتِ يًُعًُني يف ْطام املسضغ ١أٚ
اٱزاض ٠ايتعً ١ُٝٝاييت ٜتبعْٗٛا ٚيف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜب ٜٴتعُس ايدلْاَر ايتسضٜيب
َٔ ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝبػطض قكٌ املٗاضات ايتسضٜػ ١ٝيًُعًُني ٚ ،تُٓ ١ٝايٛعٞ
ٚايؿِٗ بأبعاز ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
- 2ايتسضٜب ايتذسٜس ٖٛٚ : ٟايتسضٜب ايصٜ ٟػتٗسف ػسٜس إعساز املعًِ ٚإعاز٠
تأٖ ً٘ٝملٛانب ١املػتذسات يف فاٍ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ٚتكٓٝات ايتعًٚ ، ِٝغايبا
َا ٜتِ تٓعٖ ِٝصا ايتسضٜب بايتٓػٝل بني ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝنًٝات ايذلب١ٝ
ٚايهًٝات اؾاَع.١ٝ
- 3ايتسضٜب ايتأٖٜٚ : ًٞٝتِ بايٓػب ١يًُعًُني َٔ غرل خطه ٞنًٝات ايذلب ١ٝست٢
ٜػتهًُٛا تأٖ ًِٗٝاملٗين ٚايجكايف ٜٓٚ ،تعِ ٖصا ايتسضٜب يف ؾهٌ زٚضات تأٖ١ًٝٝ
تتدًٌ ايعاّ ايسضاغ ٞأ ٚيف أؾٗط ايكٝـ ٜٓٚ ،سضز ؼت ٖصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜب
َاتكسَ٘ نًٝات ايذلب َٔ ١ٝتسضٜب َػا ٞ٥ملس ٠عاّ وكٌ بعس ٙاملعًِ عً ٢زضد١
ايسبً ّٛايعاّ يف ايذلب.١ٝ
يصيو ؾإٕ َٔ املػًُات املتعاضف عًٗٝا يف ا٭ٚغاط ايتسضٜب ، ١ٝإٔ ايتسضٜب
هب إٔ ٜكُِ ملكابً ١ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني  ،٭ٕ لاح أ ٟبطْاَر تسضٜيب
إمنا ٜكاؽ مبس ٣ايتعطف عً ٢ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝأ ٚسكطٖا أ ٚػُٝعٗا.
ٜٚصنط (َٛغ ) ّ 2006 ، ٢إٔ تعطٜـ ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني " بأْٗا
فُٛع ١ايتػرلات ٚايتطٛضات املطًٛب إسساثٗا يف َعاضف َٚ ،عًَٛات َٗٚ ،اضات ،
ٚاػاٖات املعًُني يتعس ٌٜغًٛنِٗ أ ٚاغتشساخ ايػًٛى املطغٛب قسٚض ٙعِٓٗ ،
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ايص ٟميهٔ إٔ وكل ٚقٛشلِ إىل ايهؿا ١ٜاٱْتاد ١ٝيف أزاٚ ِٗ٥ايكها ٤عًْٛ ٢اسٞ
ايككٛض أ ٚايعذع يف ا٭زاٚ ٤بايتاي ٞظٜاز ٠ؾاعًٝتِٗ يف ايعٌُ " م 152
إٕ َٔ أِٖ أغؼ ايتسضٜب إٔ ٜهٚ ٕٛاقعٝا  ،مبعٓ ٢إٔ ٜهَٛ ٕٛدٗا يتًب١ٝ
استٝادات تسضٜب ١ٝؾعًٚ ١ٝاقع ١ٝيًُعًُني ٜٚبني ( َعُاض  ، ّ2010 ،م  )45إٔ أُٖ١ٝ
ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني تهُٔ يف تٛؾرل َعًَٛات أغاغٜ ١ٝتِ بٓاًً٤
عًٗٝا ٚنع املدطط ٚ ،نصيو ت٪ز ٟإىل ؼػني ؾعايٚ ١ٝنؿا ٠٤ايتسضٜب ٚ ،ؼسز
ايكعٛبات َٚؿانٌ ا٭زا ٤اييت ٜعاْٗٝا املعًُ ٕٛزاخٌ املسضغٚ ، ١تعٜس َٔ َؿاضن١
املعًُني يف َٓاقؿ ١ا٭َٛض املتعًك ١بايعٌُ ٚ ،تػاعس عً ٢ػٓب ا٭خطا ٤ايؿا٥ع ١يف
ايتسضٜب  ٖٞٚإناع ١ايهجرل َٔ ايٛقت يف تٓا ٍٚبعض املٛنٛعات املعكس ٠غرل اشلاَ١
ْػبٝا بس ٫عٔ املٛنٛعات نبرل ٠ا٭ُٖٚ ١ٝايػرل َعكس. ٠
ٚقس أنست ايعسٜس َٔ ايسضاغات عً ٢أَُٖ ١ٝعطؾ ١ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي َٔٚ ١ٝأِٖ ٖص ٙايسضاغات زضاغ ( ١ايؿ٬يؿ٘ ٚ )ّ1995 ،زضاغ١
(ايؿاُٖٚ )ّ2000 ، ٞزضاغ ( ١ايػُٓٝات . )ّ2003 ،
ٚأٜها عُست ايٛظاض ٠تطٜٛط اغتدساّ اغذلاتٝذٝات دسٜس ٠يف ايتسضٜؼ ٚتؿعٌٝ
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ َسضن ١إٔ ايتكٓٝات يٝػت ٖسؾا يف سس شاتٗا
ٚإمنا ٖ ٞأزاٚٚ ٠غ ١ًٝيػطع ١ايٛق ٍٛإىل اشلسف اؿكٝك َٔ ٞتطٜٛط ايتعًٖٛٚ ِٝ
تُٓ ١ٝايتؿهرل ٚاٱبساع ٚتهٚ ٜٔٛتُٓ ١ٝؾدك ١ٝايتًُٝص َٔ مجٝع اؾٛاْب .
ٜٚصنط (عط ) ّ2008 ، ١ٝإٔ تكٓٝات ايتعً ِٝتعطف بأْٗا " مجٝع ايططم
ٚا٭زٚات ٚ ،املٛاز ٚا٭دٗعٚ ، ٠ايتٓعُٝات املػتدسَ ١يف ْعاّ تعًَ ُٞٝعني بككس
ؼكٝل أٖساف تعً ١ُٝٝقسز َٔ ٠قبٌ ٚتٗسف إىل تطٜٛط ايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝضؾع
ؾعايٝت٘ " م. 24
إٔ اغتدساّ املعًِ يتكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٪ٜز ٟإىل ظٜازَ ٠ؿاضن١
ايتَٝ٬ص اٱهاب ١ٝيف انتػاب اـدلٚ ٠تُٓ ١ٝقسضتِٗ عً ٢ايتأٌَ ٚزق ١امل٬سع١
ٚإتباع ايتؿهرل ايعًُ ٞيًٛق ٍٛإىل سٌ املؿه٬ت  ،نُا ٪ٜز ٟاغتدساّ ايتكٓٝات إىل
ؼػني ْٛع ١ٝايتعًٚ ِٝنؿا ٠٤املاز ٠ايسضاغٚ ١ٝضؾع َػت ٣ٛا٭زا ٤عٓس ايتَٝ٬ص .
ٜٚؿرل ( ؾتح اهلل  " ) ّ2007 ،إٔ اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ تعٌُ
عً ٢اغتجاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص يًتعًِ نُا ٚتػِٗ يف اغتسعا ٤اـدلات ايػابك١
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ٚتؿذع ايتَٝ٬ص عً ٢ايسضاغ ، ١نُا تعٚز ايتَٝ٬ص بأغؼ َت ١ٓٝيؿِٗ املؿاِٖٝ
ٚتكً ٌٝاؿاد ١إىل ايؿطح ايط ٌٜٛاملؿكٌ "م173
ٜٗٚسف اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝإىل تػٝرل أمناط ايؿهط ايبؿط٫ٚ ٟغُٝا يف
أدٝاٍ ايػس املٓتعط ٚغطؽ ايتؿهرل ايعًُ ٞايػًٚ ِٝاٱبساع يف تَٝ٬ص تًو املطسً١
َٓص ايطؿٛي( ١داَع ٚآخط. )103 ،ّ 1998، ٕٚ
ٚنصيو ٜٗسف اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝإىل إعساز دٜ ٌٝبشح عٔ املعً٫ ١َٛ
إٔ ٜػتعٗطٖا  َٔٚ ،أدٌ شيو نإ ٫بس َٔ إعساز املعًِ إعسازا دٝسا ٫غتدساّ
ناؾ ١تكٓٝات ايتعً ِٝاملتاس ١باملسضغٚ ،١يٝػتطٝع تطٜٛع ٖص ٙاٱَهاْات املتٛؾط ٠يف
املساضؽ ٖٚصا َاأؾاضت إي( ٘ٝعُٛض ٚآخط ") ّ2007 ، ٕٚإٔ ايتهاٌَ ايؿعاٍ يتكٓٝات
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٜعتُس عً ٢املعًُني ايصٜ ٜٔعطؾ ٕٛنٝؿ ١ٝاغتدساّ ايتكٓٝات َٔ
أدٌ ؼكٝل أٖساف عًُ ١ٝايتعًِ ٚايتعً " ِٝم.131
ٚتؿرل زضاغ( ١ايكطؾٖ1429 ، ٞـ) ٚزضاغ( ١ايًكُاْٖ1430 ، ٞـ ) ٚزضاغ( ١ايعُاٟٚ
 ) ّ2003 ،عً ٢أُٖ ١ٝاغتدساّ املعًُني يتكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜػِٗ ؾُٝع املٛاز .
ٚقس اٖتُت ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝنجرلا بايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً١
ا٫بتسا َٔ ١ٝ٥سٝح تطٜٛط أزاَ ٤عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف
ايتسضٜؼ ٭ٕ ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝمتجٌ َطسً ١سازلٚ ١سطد ١يف سٝا ٠ايتًُٝص ايعًُ١ٝ
ٚايذلبٚ ١ٜٛايػًٛن. ١ٝ
ٜٚؿرل ( ؾ٬ت٘  ، ّ2004 ،م  )164إٔ اغتدساّ َعًِ ايكؿٛف ا٭ٚئَ ١ٝ
املطسً ١اٱبتسا ١ٝ٥يتكٓٝات ايتعً َٔ ِٝا٭َٛض اشلاَ ١يدلاَر إعساز املعًُني ،
ؾاجملتُعات ايعطبٚ ١ٝاٱغ٫ ١َٝ٬ميهٔ إٔ تػتػين عٔ ايتكٓ ١ٝايعًُ ١ٝشلصا ايعكط ،
ٚايعامل ٜؿٗس نٌ  ّٜٛبٌ ٚنٌ غاع ١سسثا دسٜسا ٚاخذلاعا َبتهطا ٚتكَٓ ١ٝتكسَ، ١
ٚتدلظ أُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعً ِٝيف املٝساْ ٞايتعً ُٞٝيهْٗٛا قسَت ٚتكسّ يًُعًُني
خسَات دً ١ًٝخاق ١ؾُٝا ٜتعًل بططم ايتسضٜؼ  ،بٝس أْٗا ٚادٗت املعًُني بتشسٜات
دسٜس ٠ؾِٗ عً ٢غب ٌٝاملجاٍ َطايب ٕٛمبعطؾ ١نٝؿ ١ٝاغتدساّ تًو ايتكٓٝات .
ٖٓٚاى فُٛع َٔ ١ايسضاغات اييت أؾاضت إىل أُٖ ١ٝؼسٜح ٚتطٜٛط ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝبتشسٜح ٚتطٜٛط زٚض املعًِ ٚ ،قس أٚقت تًو ايسضاغات بهطٚض ٠تكسِٜ
بعض ايدلاَر ايتسضٜب ١ٝيتسضٜب املعًُني عً ٢اغتدساّ تكٓٝات ايتعًَٗٓٚ ، ِٝا زضاغ١
(داَع ٚآخط ، ّ1998 ،ٕٚم ) 117ايص ٟأنس عً ٢أُٖ ١ٝايتسضٜب عً ٢اغتدساّ
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تكٓٝات ايتعً ِٝيتشػني ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝشيو ٚؾكا ملتطًبات ايتطٜٛط ٚ ،زضاغ( ١
ايسٚب )ّ2007 ، ٞايص ٟأنس عً ٢اغتُطاض تسضٜب املعًُني يف ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝباملطسً١
ا٫بتسا ١ٝ٥عً ٢اغتدساّ تكٓٝات ايتعً( ِٝاؿاغٛب ايتعً٪ٜٚ ) ُٞٝز ٟشيو إىل
متهِٓٗ بؿهٌ أؾهٌ.
ْٚعطا ٭ُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعً ِٝيف ايعًُ ١ٝايتعً ، ١ُٝٝيصا نإ َٔ ا٭ُٖ١ٝ
مبهإ إٔ ٜتُهٔ َعًُ ٕٛايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاغتدساّ ٚتؿع ( ٌٝايتكٓ ١ٝايتعً) ١ُٝٝ
يف ايتسضٜؼ ٚ ،ئ ٜتشكل شيو إ َٔ ٫خَ ٍ٬عطؾ ١استٝاداتِٗ ايتسضٜبٚ ١ٝتعُِٝ
ايدلاَر اي٬ظَ ١يف فاٍ تكٓٝات ايتعً ِٝستٜ ٢تِ ؼكٝل اشلسف املٓؿٛز .

اإلحطاع باملػهل٘ :
َٔ خ ٍ٬عٌُ ايباسح يف إزاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايعاقُ ١املكسغَ ١عًُا
يػٓٛات طٚ ، ١ًٜٛإزضان٘ بأُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعًٚ ِٝأثطٖا يف ؼػني ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ٚبايطغِ َٔ نٌ شيو ٚ ،دس إٔ ٖٓاى تبآٜا بني َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف عًُ١ٝ
اغتدساَِٗ يتكٓٝات ايتعً ، ِٝؾُِٓٗ َٔ ُٖـ زٚضٖا  َٔ َِٗٓٚتٛقـ عٓس اغتدساّ
ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايكسمي ١ظٓا َِٓٗ أْٗا تؿ ٞبايػطض املطًٛب يف عًُ ١ٝايتعً، ِٝ
ٜ َٔ َِٗٓٚػتدسَٗا بكٛض ٠غرل َ٪ثط ، ٠بُٓٝا لس نجرلا َٔ املعًُني ٜ٫ػتدسَٕٛ
تكٓٝات ايتعً ِٝناؿاغب اٯيٚ ٞغرلٖا ٚ ،شيو إَا ٭ْ٘ ٫هٝس اغتدساَٗا أٚ
يٝػت يس ٜ٘املٗاض ٠ايهاؾ ١ٝاييت متهٓ٘ َٔ اغتدساَٗا ٚ ،أِْٗ يف سادَ ١اغ ١إىل
تسضٜب ؾعًٚ ٞعًُ ٞعً ٢اغتدساّ تًو ايتذٗٝعات ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜجَٔٚ ، ١
خَ ٍ٬اتكسّ تٛيس يس ٣ايباسح اٱسػاؽ بهطٚض ٠ايتعطف عًَ ٢ػت ٣ٛتٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيتؿعٚ ٌٝاغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ مما ٜٓعهؼ إهابٝا عً ٢أزاٖ ٤صا املعًِ ايصٜ ٟعتدل ايطنٝع٠
ا٭غاغ ١ٝيف ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ، ١ُٝٝايكا ِ٥عً ٢عًُ ١ٝتطبٚ ١ٝإعساز ايٓؿ٤٢
ايص ِٖ ٜٔايطنٝع ٠ا٭غاغ ١ٝيف بٓا ٤اجملتُع ٚايٓٗٛض ب٘ إىل َكاف ايس ٍٚاملتكسَ١
يف مجٝع اجملا٫ت ٚاييت ٜتشكل بٗا ايعٝـ ايهط ِٜشلص ٙا٭َ ١بإشٕ اهلل .
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حتدٓد املػهل٘ :
َٔ خَ ٍ٬اغبل عطن٘ تتُجٌ َؿهً ١ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف تسَْ ٞػت٣ٛ
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ املتٛؾط ٠خكٝكا يتَٝ٬ص ايكؿٛف ا٭ٚئَ ١ٝ
املطسً ١اٱبتسا ١ٝ٥مما ٜعس إٖساضا شلص ٙاٱَهاْات ايهدُ ١اييت ٚؾطتٗا ايسٚي ١شلصٙ
املطسً َٔ ١ايتعً. ِٝ
سٝح أثبتت ْتٝذ ١زضاغ ١اي ٛزعاْ )ّ2009( ٞتسَْ ٞػت ٣ٛاغتدساّ َعًُٞ
ايطٜانٝات باملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يًتكٓٝات اؿسٜجَٚ ١عٓٝات ايتسضٜؼ ا٭خط. ٣
ٖ َٔٚصا املٓطًل ضأ ٣ايباسح إٔ ٜك ّٛبإدطاٖ ٤ص ٙايسضاغ ١ملعطؾَ( ١ػت ٣ٛتٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي.) ١ٝ

أضٝل٘ الدزاض٘:
تتشسز َؿهً ١ايسضاغ ١يف اٱداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي- :ٞ
َا َػت ٣ٛتٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
ٜٚتؿطع َٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝايتاي:١ٝ
َ - 1ا ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟

َ - 2ا املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝ؟
َ- 3ا زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
َ – 4ا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝ؟

أٍداف الدزاض٘ :
ٖص ٙايسضاغ ١تػع ٢إىل ؼكٝل ا٭ٖساف اٯت:١ٝ
- 1ؼسٜس ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
 - 2ؼسٜس املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً.ِٝ
- 2ايتعطف عً ٢زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي. ١ٝ
-7-

- 4ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً. ِٝ

أٍنٔ٘ الدزاض٘ :
تهُٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ ١يف اٯت- :ٞ
 – 1تهؿـ ٖص ٙايسضاغ ١يًُدتكني يف فاٍ اٱؾطاف ايذلبٚ ٟٛايتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
عٔ أِٖ ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف فاٍ اغتدساّ تكٓٝات
ايتعًٚ ِٝا٫غتؿازَٗٓ ٠ا يف ؼػني ٚتطٜٛط قسضات َعًِ ايكـ .
ٜ- 2ٴ ٌَ٪إٔ تػاعس ْتا٥ر ايسضاغ ١إزاضات ايتسضٜب ايذلب ٟٛبإزاضات ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
با ملًُه ١يف بٓا ٤بطاَر تسضٜب ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝأثٓا ٤اـسَ ١يتًب ١ٝاستٝادات
املعًُني ٫غتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ .
- 3تػاعس ٖص ٙايسضاغَ ١عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚيٚ ١ٝاملدتكني يف فاٍ تكٓٝات ايتعًِٝ
عٔ ؼسٜس أِٖ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ مما ٜٓعهؼ
إهابا عً ٢تَٝ٬ص تًو املطسً. ١
 - 4تبكط َعًَُٚ ٞؿطيف ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝبأُٖ ١ٝاغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف
ايتسضٜؼ ملا شلا َٔ زٚض ؾعاٍ يف عًُ ١ٝايتعً. ِٝ

حدّد الدزاض٘ :
اؿسٚز املٛنٛع- : ١ٝ
اقتكــطت ٖــص ٙايسضاغــ ١عًــَ ٢ػــت ٣ٛتــٛاؾط َٗــاضات اغــتدساّ تكٓٝــات ايتعًــ ِٝيــس٣
َعًُــ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝــَ ١ــٔ ٚدٗــْ ١عــط َعًُــ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ ١ممجًــ ١يف ايتكٓٝــات
ايتعً ١ُٝٝايتاي- : ١ٝ
- 1اؿاغٛب ٚتطبٝكات٘.
- 2ايػبٛض ٠ايصن. ١ٝ
- 3ايهاَرلا ايٛثا٥ك. ١ٝ
 - 4دٗاظ ايساتا ؾ. ٛ

-8-

اؿسٚز املهاْ: ١ٝ
اقتكــطت ٖــص ٙايسضاغــ ١عًــَ ٢عًُ ــَ ٞــساضؽ املطسًــ ١ا٫بتساٝ٥ــ ١مبسٜٓــَ ١ه ــ١
املهطَـ ــٚ ١تؿـ ــٌُ مجٝـ ــع َهاتـ ــب ايذلبٝـ ــٚ ١ايتعًـ ــ ِٝايتابعـ ــ ١ٱزاض ٠ايذلبٝـ ــٚ ١ايتعًـ ــِٝ
بايعاقُ ١املكسغ( ١بٓني) .

اؿسٚز ايعَاْ: ١ٝ
مت تطبٝل ٖص ٙايسضاغ ١يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ ٍٚيعاّ ٖ1432- 1431ـ .

مصطلخات الدزاض٘ :
أّالً :االحتٔاجات التدزٓبٔ٘ :
لػْٓاً :
تته ٕٛيػ َٔ ١نًُتني ٖ ( ٞاؿادات ٚ ،ايتسضٜب )  ،دا ٤يف يػـإ ايعـطب ٫بـٔ
َٓعٛض ( ٖ1410ـ ) بإٔ اؿادات ٖ " ٞمجع سادـٖٚ ١ـ ٞاملأضبـٚ ، ١ؼـٛز ايؿـ ٧أ ٟاستـاز
إيٚ ، ٘ٝاؿٛز ٖ ٛايطًب " م م . 243- 242
أَــا ايت ــسضٜب ؾك ــس أؾــاض ي ــ٘ أٜه ــا َ ــاز ( ٠زٳضب )  :بأْــ٘ " ايك ــدل يف اؿ ــطب ٚق ــت
ايؿــطاض ٚ ،املــسضب َــٔ ايطدــاٍ اجملــطب  ،ايــص ٟقــس أقــابت٘ ايبٜ٬ــا ٚزضبتــ٘ ايؿــسا٥س  ،ستــ٢
قَٚ ٣ٛطٕ عًٗٝا "  .م م 375- 374

اصطالحٔ ًا :
ٜعطف زي ٌٝاملؿـطف ايذلبـ ٖ1419 ( ٟٛـ ) ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـ ١بأْـ٘ " فُٛعـ١
َــٔ اي ـتػرلات ٚايتطــٛضات املطًــٛب إســساثٗا يف َعًَٛــات املعًُــني ٚخــدلاتِٗ َٚعــاضؾِٗ
بٓا ٤عً ٢استٝادات ظـاٖطٜ ٠تطًبٗـا
ٚضؾع نؿا٤تِٗ َٗٚاضاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ٚغًٛنِٗ ًً
ايعٌُ ٚ ،ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝبعس ا٭غـاؽ ايـصٜ ٟكـ ّٛعًٝـ٘ ايتـسضٜب ايػـًِٝ
بٗسف ؼكٝل ايهؿاٚ ١ٜسػٔ ا٭زا " ٤م . 143

إجسأٜاً :
فُٛعــَ ١ــٔ ايــتػرلات املطًــٛب إســساثٗا يــسَ ٣عًُــ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ ١يطؾــع
َػت ٣ٛأزا ِٗ٥ايتعً٫ ُٞٝغتدساّ ايتكٓٝـات اؿسٜجـ ١يف ايتـسضٜؼ َ ،ـٔ أدـٌ متهـِٓٗ
َٔ أزاٚ ٤ادبات عًُِٗ ايتسضٜػ ٞعً ٢ايٛد٘ ا٭َجٌ .
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ثاىٔاً  :تكئات التعلٔه :
لػْٓ ًا :
أؾ ــاض (ايعط ــاض  ٚنٓػ ــاض )ّ 2005 ، ٠إي ــ ٞإٔ " ايؿ ــطا ( ٚ ) ّ1989ن ــح يف نتاب ــ٘
املــسخٌ إىل تهٓٛيٛدٝــا ايتعًــ ِٝإىل ضأ ٟايبــاسجني ايعــطب أَجــاٍ أمحــس اؿــاز ( )ّ1989
بإٔ نًُ ١تهٓٛيٛدٝا ٖ ٞنًُ ١أٚضٚب ١ٝتكابًٗا يف ايًػ ١ايعطب ١ٝنًُـ ( ١تكـين ) ايـيت
تعٛز إىل ضدٌ عطب ٞهٝس ؾٔ ايطَا ١ٜبايطَح ٚايٓبٌ مبٗـاضات عايٝـٚ ، ١ازلـ٘ ( عُـط بـٔ
تك ــٔ ) مم ــا زل ــح اجمل ــاٍ إىل إط ــ٬م َك ــطًح ( ضدــٌ تك ــٔ ) يه ــٌ َ ــٔ ٜب ــسع يف ا٭زا"٤
م .78

اصطالحٔ ًا :
تعطف (محس )ّ1999 ، ٟتهٓٛيٛدٝا ايتعً (ِٝتكٓٝات ايتعً) ِٝيف أٚغع َعاْٗٝا
" ٖ ٞؽطٝط ٚإعساز ٚتطٜٛط ٚتٓؿٝص ٚتك ِٜٛناٌَ يًعًُ ١ٝايتعً َٔ ١ُٝٝكتًـ
دٛاْبٗا  َٔٚخٚ ٍ٬غا ٌ٥تٓؿٝص َتٓٛع ، ١تعٌُ مجٝعا بؿهٌ َٓػذِ َع ايعٓاقط
ايبؿط ١ٜيتشكٝل أٖساف ايتعً ."ِٝم . 65

إجساً ٜٔا :
ٖ ٛفُٛع َٔ ١اـطٛات اٱدطا ١ٝ٥اييت تكٚ ّٛؾل ْعاّ َبين عً ٢أغاؽ َٔ
ايع٬قات املتبازي ١بني عًُٝات ايتدطٝط ٚاٱعساز ٚايتطٜٛط ٚايتٓؿٝص ٚايتكِٜٛ
ملدتًـ دٛاْب عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ بٗسف اغتدساّ ا٭دٗعٚ ٠ايتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝايتعً ِٝا٫بتسا. ٞ٥
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الفصل الجاىٕ
أدبٔات الدزاض٘
 أّالً  :اإلطاز اليظسٖ
 ثاىٔاً  :الدزاضات الطابك٘
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أّ ًال  :اإلطاز اليظسٖ
متَٔد- :
قػِ ايباسح اٱطاض ايٓعط ٟإىل َبشجني املبشح ا٭ٜٚ ٍٚؿٌُ ايتسضٜب َؿٗ، َ٘ٛ
َٚبازٚ ، ٘٥ع٬قت٘ بايتعًٚ ، ِٝنصيو تعطٜـ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسََٚ ١ؿاٖ، ُ٘ٝ
ٚأٖساؾ٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأغايٝب٘ ٚ ،أْٛاع ايدلاَر ايتسضٜبٚ ١ٝايتدطٝط شلا ٚ ،تعطٜـ
ا٫ستٝادات ايتسضٜبَٚ ، ١ٝكازض ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜبٚ ١ٝأُٖٝتٗا ٚأْٛاعٗا ،
ٚأغايٝب ٚططم مجع ايبٝاْات يتشسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜبٚ ، ١ٝتسضٜب َعًِ املطسً١
ا٫بتسا ١ٝ٥أثٓا ٤اـسَٚ ، ١أٖساف بطْاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١ملعًُ ٞاملطسً١
ا٫بتساٚ ، ١ٝ٥أَا املبشح ايجاْ ٞؾٝؿٌُ تكٓٝات ايتعً ِٝتعطٜؿٗا ٚ ،فا٫ت اغتدساَٗا
يف ايتعًَٚ ، ِٝطاسٌ تطٛضٖا ٚ ،أُٖٝتٗا ٚ ،إغٗاَاتٗا يف عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ ،
ٚأُٖ ١ٝايتسضٜب عً ٢اغتدساَٗا ٚ ،نصيو ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يف ايكؿٛف
ا٭ٚي. ١ٝ

- 1املبخح األّل  :التدزٓب :
متَٔد- :
ميتاظ ايعكط ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝبػطع ١ايتطٛض ٚايتػرل سٝح ٜعتدل اْ٫ؿذاض املعطيف
َٔ أِٖ زلات ايتطٛض يف عكطْا اؿانط مما أز ٣إىل ايتطٛض ايهبرل ايص ٟسسخ
٭غايٝب ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبتكسّ ايعَٔ َٚا ططأ عًْٗ َٔ ٘ٝه ١عًُٚ ١ٝثكاؾ ،١ٝيصا
ؾإٕ اؿادًَ ١ش ١إىل إتباع أغايٝب ايتسضٜؼ اؾٝسٚ ٠ايهؿ ١ًٝبتٓؿ ١٦تَٝ٬ص َٓتذني
َٚؿاضنني ٖٓٚا ٜأت ٞزٚض املعًِ ايٓادح ايص ٟىتاض ايططٜكٚ ١ايٛغ ١ًٝاملٓاغب١
يطبٝع ١ايسضؽ ٚاملتٛاؾكَ ١ع اٖتُاَات ايتَٝ٬ص ٖ َٔٚ ،صا املٓطًل وتاز املعًِ إىل
تطٜٛط نؿاٜات٘ ايعًُٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛاييت تتشكل عٔ ططٜل ا٫ط٬ع املػتُط ٚايسٚضات
ايتسضٜب ١ٝاييت تٓعُٗا إزاضت٘ ايتعً ، ١ُٝٝيصا ٜعتدل ايتسضٜب أثٓا ٤اـسََ ١طًب ٖاّ
يًُٓ ٛاملٗين يس ٣املعًِ  ٖٛٚايٛغ ١ًٝايؿعاي ١م ٛؼكٝل ايتطٛض ايذلب ٟٛسٝح إٔ
املعًِ ٖ ٛأزا ٠ايتػرل ٚٚغ ١ًٝايتطٜٛط َٚؿتاح ايتذسٜس َُٗٚ ،ا طٛضْا َٔ َكطضات
زضاغٚ ١ٝأزخًٓا َٔ ٚغاٚ ٌ٥قُٓا بإعساز اـطط ٚايدلاَر ز ٕٚإٔ ْطؾع ايهؿا ٠٤املٗٓ١ٝ
يًُعًِ ؾإٕ دٗٛز اٱق٬ح ٚايتطٜٛط غطعإ َا ته ٕٛأقٌ ؾاعً .١ٝؾايتسضٜب ايذلبٟٛ
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نطٚضَ ٠ٴًش ١يتطٜٛط أزا ٤املعًُني  ٖٛٚعل أؾهٌ اغتجُاض ميهٔ إٔ وكل عا٥سا
َجُطا ٚفعٜا َت ٢نإ دازا ٖٚازؾا .

مفَْو التدزٓب - :
ايتسضٜب ٖ ٛأسس احملاٚض ايطٝ٥ػ ١يتشػني ايعٓكط ايبؿط ، ٟستٜ ٢كبح أنجط
َعطؾٚ ١اغتعسازا ٚقسض ٠عً ٢أزا ٤املٗاّ املطًٛب َ٘ٓ ١بايؿهٌ املطًٛب ٚاملٓاغب ٚبابتهاض.
ٜٚعطؾ٘ ( ايطعاْ )ّ2007، ٞبأْ٘ " اؾٗٛز املٓعُٚ ١املدطط شلا يتعٜٚس املتسضبني
مبٗاضات َٚعاضف ٚخدلات َتذسزٚ ، ٠تػتٗسف إسساخ تػٝرلات اهابَ ١ٝػتُط ٠يف
خدلاتِٗ ٚ ،اػاٖاتِٗ ٚ ،غًٛنِٗ َٔ أدٌ تطٜٛط نؿا ١ٜأزا ." ِٗ٥م 14
ٜٚط ( ٣ابٛايٓكط  )ّ2008 ،بإٔ ايتسضٜب ٖ"ٛعًُ ١ٝكططَٚ ١ػتُط ، ٠تٗسف
إىل تًب ١ٝا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝيس ٣ايؿطز  َٔ ،خ ٍ٬ظٜاز٠
َعاضؾ٘ ٚتسع ِٝاػاٖات٘ ٚؼػني أزا ٘٥يف ايعٌُ ٚظٜاز ٠اٱْتاد ١ٝيف املٓعُ ."١م58
ٚنصيو ٜعطؾ٘ (ايععا )ّ2009 ، ٟٚبأْ٘ " عًَُٓ ١ٝعَُ ١ػتُط ٠يتُٓ١ٝ
فا٫ت ٚاػاٖات ايؿطز أ ٚاجملُٛع ١يتشػني ا٭زاٚ ٤إنػابِٗ اـدل ٠املٓعُ، ١
ٚخًل ايؿطم املٓاغب ١يًتػٝرل يف ايػًٛى َٔ خ ٍ٬تٛغٝع َعطؾتِٗ ٚقكٌ َٗاضاتِٗ
ٚقسضاتِٗ عٔ ططٜل ايتشؿٝع املػتُط عً ٢تعًِ ٚاغتدساّ ا٭غايٝب اؿسٜج ١يتتؿل
َع طُٛسِٗ ايؿدكٚ ، ٞشيو نُٔ بطْاَر ؽطط٘ اٱزاضَ ٠طاع ١ٝؾٗٝا ساداتِٗ
ٚسادات املٓعُٚ ١سادات ايسٚي ١يف املػتكبٌ َٔ ا٭عُاٍ "  .م20
ٜٚعطؾ٘ (سذاظ )ّ 2010 ، ٟبأْ٘ " ْؿاط كطط ٜٗسف إىل إسساخ تػٝرلات يف
املتسضبني َٔ ْاسَ ١ٝعًَٛاتِٗ َٚعاضؾِٗ َٗٚ ،اضتِٗ ٚ ،غًٛنٝاتِٗ مبا هعًِٗ
٥٫كني ٭زا ٤أعُاشلِ بهاؾٚ ١ٝإْتاد ١ٝعاي . " ١ٝم8
ٚعً ٢ايطغِ َٔ تعسز تعطٜؿات ايتسضٜب ٚاخت٬ف أؾهاضِٖ ٚآضا ِٗ٥مَٔ ٙٛ
سٝح ايكٝاغٚ ١تؿاٚت ؾًػؿاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ  ،إ ٫أْٗا تطنع مجٝعٗا عً ٢ايؿطز
(املعًِ) ٚإنػاب٘ املعًَٛات ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات بٓا ًً٤عً ٢سادات٘ املًش ١اييت ؼػٔ
أزا ٙ٤ستٜ ٢ه ٕٛعهٛا قاؿا َٓتذا يف فتُع٘ .
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مبادئ التدزٓب:
ؽهع عًُ ١ٝايتسضٜب إىل عسَ ٠بازٖ ٨اَ ١هب َطاعاتٗا يف نٌ َطسًَٔ ١
َطاسً٘ املدتًؿ ( ١ايتدطٝط  ،ايتٓؿٝص  ،املتابع ، ١ايتك.) ِٝٝ
سٝح أؾاض (ايطعاْ ، ّ2010 ، ٞم )22إٔ َباز ٨ايتسضٜب تتًدل ؾُٝا : ًٜٞ
- 1اشلسف  :هب إٔ ٜه ٕٛاشلسف َٔ ايتسضٜب قسزا ٚٚانشا طبكا ي٬ستٝادات
ايؿعً ١ٝيًُعًُني َ ،ع َطاعا ٠إٔ ٜه ٕٛاشلسف َٛنٛعٝا ٚٚاقعٝا ٚقاب ٬يًتطبٝل .
- 2ا٫غتُطاضٜٚ : ١ٜتشكل ٖصا املبسأ بإٔ ٜبسأ ايتسضٜب ببسا ١ٜاؿٝا ٠ايٛظٝؿ١ٝ
يًُعًِ ٜٚ ،ػتُط َع٘ خط ٠ٛغط ، ٠ٛيتطٜٛطٚ ٙتُٓٝت٘ مبا ٜتُاؾَ ٢ع َتطًبات
ايتطٛض ايٛظٝؿ ٞيًُعًِ .
- 3ايؿُ : ٍٛهب إٔ ٜٛد٘ ايتسضٜب إىل مجٝع املػتٜٛات ايٛظٝؿ ١ٝيف املٓعُ١
يٝؿٌُ مجٝع ؾ٦ات ايعاًَني ؾٗٝا .
 - 4ايتسضز  :هب إٔ ٜبسأ ايتسضٜب مبعاؾ ١ايكهاٜا أ ٚاملٛنٛعات ايبػٝط ، ١ثِ
ٜتسضز بكٛض ٠كطط ١إىل ا٭نجط تعكٝسا ٖٚهصا.
َٛ - 5انب ١ايتطٛض  :ستٜ ٢ه ٕٛايتسضٜب َعٓٝا ٜٓ ٫هب ٜتعٚز َٓ٘ اؾُٝع بهٌ َا
ٖ ٛدسٜس ٚسسٜح يف ؾت ٢فا٫ت ايعٌُ ٚبأسسخ أغايٝب ٚتهٓٛيٛدٝا ايتسضٜب .
 - 6ايٛاقعًٜ :١ٝيب ايتسضٜب ا٫ستٝادات ايؿعً ١ٝيًُعًُني ٜٚتٓاغب َع َػتٜٛاتِٗ.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ايتسضٜب ٜٴؿهٌ إٔ ٜطتهع عًٖ ٢ص ٙاملباز ٨ا٭غاغ ١ٝستٜ ٢ه ٕٛأنجط
ؾاعًٜٚ ، ١ٝٴُهٔ املعًُني َٔ أزا ٤أزٚاضِٖ املٗٓ ١ٝاملكبً ١يف املساضؽ اييت ٜعًُ ٕٛؾٗٝا
بهٌ نؿاٚ ١ٜاقتساض .

العالق٘ بني التعلٔه ّالتدزٓب:
تؿٌُ عًُ ١ٝايتسضٜب دٛاْب َتعسز ٠وتاز إيٗٝا املعًِ يتُٓ ١ٝقسضات٘
ٚإَهاْات٘ ٚضؾع َػتٛا ٙا٭نازميٚ ٞاملٗين ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٚ ٞايؿدك. ٞ
ٚأؾاض (سذاظ )ّ2010 ، ٟبإٔ " ايع٬ق ١بني ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ع٬قٚ ١ثٝك، ١
ٜٚعتدل نٌٌ َُٓٗا َهُ ٬يٰخط  ،ؾايتعًٜ ِٝػاعس يف إعساز ايؿطز (املعًِ) اٱعساز
ايؿين املتدكل َٔ خَ ٍ٬اٜعٚز ٙب٘ َٔ ْعطٜات َٚبازٚ ٨ايتسضٜب ٜٴُٗس يًؿطز
(املعًِ ) ايططٜل يهٜ ٞتعطف عً ٢ا٭غايٝب املجً ٢يتطبٝل َاتعًُ٘ َٔ عًْٚ ّٛعطٜات
ٜٚ ،ػاعس ٙعً ٢ايتػًب عًَ ٢ؿانٌ ايتطبٝل "  .م8
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مما تكسّ ٜط ٣ايباسح إٔ ايتسضٜب يًُعًِ عًَُ ١ٝػتُط ٠تٴهػب٘ املعطؾٚ ١املٗاض٠
ٚايكسضٚ ٠ا٭ؾهاض ٚاٯضا ٤اي٬ظَ ١٭زا ٤عًُ٘ عً ٢أنٌُ ٚد٘ .

تعسٓف التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١ككس ب٘ تسضٜب ايعاًَني يف ايكطاعات ايعاَٚ ١اـاقـ١
بػــطض تُٓ ٝــ ١ايك ــسضات ايصٖٓٝــٚ ١املٗ ــاضات ايعًُ ٝــٚ . ١يكــس أٚضز (ايط ــط ٜك ــٖ1429 ،ٞـ ـ )
ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿـات َـٔ أبـطظ ٖـص ٙايتعطٜؿـات بأْـٖ٘ ":ـ ٛتًـو ايعًُٝـ ١املٓعُـ ١ايـيت
تٗسف يف املكاّ ا٭ ٍٚإىل تعـس ٌٜغـًٛى ايؿـطز ( املعًـِ ) ػـا ٙعًُـ٘ َٚـٔ أدـٌ إٔ ؼكـل
املٓعُ ١أٖساؾٗا بؿعاي "١ٝم24
أَا (عبس ايؿتاح  ) ّ 2002 ،ؾكس عطؾ٘ بأْ٘ " عًُ ١ٝتعتُس عً ٢تكس ِٜاملٗاض٠
ٚاـدلٚ ٠ايعًِ  .بٗسف تكس ِٜاـسَ ١ايتسضٜب ١ٝيٮؾطاز ٚاؾُاعات زاخٌ امل٪غػات
ا٫دتُاعٚ ١ٝاـسَٚ ١ٝشيو يتشكٝل أعً ٢قسض َٔ ا٭زا ٤يف َٛادٗ ١املعٛقات
ٚايعكبات اييت تٛاد٘ ٚظا٥ؿِٗ َٓٗٚتِٗ يف ن ٤ٛإغذلاتٝذ ١ٝتًو امل٪غػات " .م32
ٜٚعطف (قُس ٚآخط )ّ2005 ، ٕٚايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١بأْ٘ " فُٛعَٔ ١
ايدلاَر ٚايسٚضات ايط ١ًٜٛأ ٚايككرلٚ ٠ايٛضف ايسضاغٚ ١ٝغرلٖا َٔ ايتٓعُٝات اييت
تٓتٗ ٞمبٓح ؾٗازات أ٬ٖ٪َ ٚت زضاغٚ ، ١ٝتٗسف إىل تكس ِٜفُٛع َٔ ١اـدلات
املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايٛدساْ ١ٝاي٬ظَ ١يًُعًِ يطؾع َػتٛا ٙايعًُٚ ، ٞا٫ضتكا ٤بأزا٘٥
ايذلبٚ ٟٛا٭نازمي َٔ ٞايٓاسٝتني ايٓعطٚ ١ٜايعًُ . "١ٝم17
ٜٚؿرل ( إبطاٖ ) ّ 2002 ، ِٝإٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ " ١أْ ٟؿاط ميهٔ إٔ ٜكّٛ
ب٘ املعًِ بعس انطاط٘ يف غًو ايتسضٜؼ ٜٚ ،ه ٕٛي٘ ع٬ق ١بعًُ٘ ايؿين أ ٚمبٗاّ
َٗٓت٘ املتذسز . " ٠م283
ٚيف ٖصا ايػٝام أٚضز ( َٛغٖ1418 ، ٢ـ ) تعطٜؿا يًتسضٜب أثٓا ٤اـسَ – ١ايصٟ
خًل إي ٘ٝبعس إٔ اغتعطض ْٚاقـ عسزا َٔ ايتعطٜؿات املدتًؿ : ١ايعطبٚ ١ٝا٭دٓب١ٝ
– بأْ٘ "ْؿاط ٖازف ٚ ،كطط تبًٛضت أٖساؾ٘ بكٛض ٠زقٝكٚٚ ١انش َٔ ١سادات
املتسضبني ايؿعً ١ٝايٛاقعٚ ، ١ٝاييت ؼسزت يف نَ ٤ٛتطًبات ا٭زا ٤ايؿعاٍ ٭عُاشلِ
ٚإَهاْٝاتِٗ ايؿعً ١ٝيف ايٛاقع املُاضؽ ٜٚ ،ػعٖ ٢صا ايٓؿاط إىل تُٓ ١ٝاملتسضبني
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َعطؾٝا َٗٚاضٜا ٚٚدساْٝا يف د ٛتػٛز : ٙايطٚح ٚ ،ايتعاٚ ، ٕٚاملػاعسٚ ٠ايجك ١بايٓؿؼ
ٚباٯخطٜٚ ، ٜٔػاعس عً ٢ايُٓ ٛاملٗين ٚايصاتٚ ٞايؿطز ، ٟٱؾباع اؿادات ايتسضٜب١ٝ
املؿذلنٚ ١ايؿطز ١ٜيًُتسضبني"  .م8
ٚميهٔ تكس ِٜايتعطٜـ اٱدطا ٞ٥يًتسضٜب يف ايسضاغ ١ايتاي ١ٝبأْٗا  " - :أٟ
بطْاَر كطط َٚكُِ يعٜاز ٠ايهؿا ٠٤اٱْتاد ١ٝعٔ ططٜل ع٬ز أٚد٘ ايككٛض أٚ
تعٜٚس ايعاًَني يف َٗٓ ١ايتعً ِٝبهٌ دسٜس َٔ املعًَٛات ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات بعٜاز٠
نؿا٤تِٗ ايؿٓٚ ١ٝقكٌ خدلاتِٗ ".

مفأٍه للتدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١إسساخ تػٝرلات يف املعًِ َٔ ْاسَ ١ٝعًَٛات٘ َٗٚاضات٘ ٚخدلات٘
ٚاػاٖات٘ َٚعس٫ت ا٭زاٚ ٤ططم ايعٌُ ٚايػًٛى .
ٚتؿرل ( ا٭نطف  ، ّ1990 ،م  )62بإٔ َؿٗ ّٛايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١تهُٔ :
• املؿٗ ّٛايع٬دَٚ REMEDIAL CONCEPT ٞعٓا ٙإٔ ايتسضٜب أثٓا٤
اـسََ ١كُِ يتكشٝح أخطا ٤يف بطاَر إعساز املعًِ ْتٝذَ ١طٚض ؾذل ٠ط ١ًٜٛعً٢
ؽطز املعًِ ملٛانب ١ايتػرل ايعًُ ٞايػطٜع .
• املؿٗ ّٛايػًٛنٜٚ BEHAVIOURAL CONCEPT ٞطنع عً ٢ايتؿاعٌ
اؿازخ بني املعًِ ٚايتًُٝص ٜٚؿٌُ نٌ َا وسخ يف ايكـ ايسضاغ َٔ ٞتؿاعٌ يؿعٞ
ٚغرل يؿع. ٞ
• َؿٗ ّٛايُٓٛ

ٜ GROWTH CONCEPTطنع عً ٢ايُٓ ٛاملٗين يًُعًِ

عٝح تتهُٔ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝاٱبساع ٚا٫بتهاض.
ٜٚؿرل (تٛؾٝل  ،ّ1994 ،م  ) 39إىل إٔ َؿٗ ّٛايتسضٜب ٖ ٛتعٜٚس ايؿطز
با٭غايٝب ٚاـدلات ٚا٫ػاٖات ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاي٬ظَ٫ ١غتدساّ املعاضف ٚاملٗاضات
اييت ميتًهٗا أ ٚتًو اييت ٜهتػبٗا ٚ ،شيو بػطض تكس ِٜأؾهٌ أزا ٤ممهٔ يف
ٚظٝؿت٘ اؿايٚ ١ٝإعساز ٙيًكٝاّ باملٗاّ ايٛظٝؿ ١ٝاملػتكبًٚ ١ٝؾل كطط عًُٞ
٫ستٝادات٘ ايتسضٜب. ١ٝ
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 َٔٚأبطظ املؿاٖ ِٝايتسضٜب ايذلبَ ٟٛا أؾاض إي (٘ٝايًكاْٚ ٞآخط )ّ 1996 ، ٕٚبأْ٘
 " :تسضٜب بين عازٚ ٠ؾل خطَ ١ع ١ٓٝبعس ا٫يتشام باملٗٔ ٜٚأتْ ٞتٝذ ١تطٜٛط املعاضف
ٚاملٗاضات بؿهٌ َػتُط ٜٗٚ ،سف إي ٞضؾع نؿا٤ت٘ ايعًُ ٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝاؿازث، ١
ٚتػتُط ٖص ٙايعًُ ١ٝطاملا املعًِ مماضغا ملٗٓت٘ "م.78
ٚميهٔ اـًٛم إىل إٔ ايتسضٜب ايذلبٜ ٟٛعٓ : ٢نٌ بطْاَر ٜكسّ يًعاًَني يف
اجملاٍ ايذلبٟٛ

َ -عًُني أ ٚإزاضٜني أَ ٚؿطؾني – َٔ قبٌ أؾطاز َتدككني ،

ٜٗٚسف يتًب ١ٝسادات َع ، ١ٓٝتٛيست َٔ َتطًبات ايعٌُ ايٓاػ ١عٔ  :تهًٝـ مبٗاّ
دسٜس ، ٠أ ٚتطٜٛط َٓٗر  ،أ ٚاغتدساّ تكٓ ١ٝتعً ١ُٝٝسسٜج ، ١أ ٚتطٜٛط َٗاض. ٠
ٚضغِ إٔ َا غبل شنطَ َٔ ٙؿاٖ ، ِٝتتٓاغب َع مجٝع أْٛاع ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
بؿهٌ عاّ  ،إ ٫إٔ ايذلبٜٛني ضأٚا إٔ ايتسضٜب ايذلب ٖٛ ٟٛقػِ أ ٚؾطع َٔ ؾطٚع ايتسضٜب
أثٓا ٤اـسَٜ ، ١تُٝع بتؿطز َٔ ٙسٝح ا٭ُٖ٫ ، ١ٝضتباط٘ بايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ، ِٝتِٗ
اجملتُع بهاؾ ١قاٚضٚ ٙأؾطاز. ٙ
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التدزٓب الرتبْٖ ّ الينْ املَين للنعله
ايتسضٜب ايذلب ٟٛميهٔ املعًِ َٔ ظٜازَ ٠عًَٛات٘ املَٗٓٛٝٚ ١ٝي٘ َٗٚاضات٘ ٚشيو ٭دٌ
ضؾع َػت ٣ٛنؿاٜت٘ يف ا٭زاٚ ٤ظٜاز ٠إْتاد٘ .
ٚأؾاض (عجُإ  ، ّ 1992 ،م  )57إىل إٔ يًتسضٜب ايذلب ٟٛأثطا ٖاَا يف ايُٓ ٛاملٗين
يًُعًِ نُا َٖٛ ٛنح يف ايؿهٌ ايتاي- : ٞ

أثس التدزٓب الرتبْٖ يف الينْ املَين للنعله
ايُٓ ٛايصات ٞيًُعًِ
ايتػرل اٱهاب ٞيف ا٫ػاٖات
تًب ١ٝاؿادات ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني
بٓا ٤ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝاٱهاب ١ٝبني املعًُني
ايتذسٜس ٚايتذسز يف املعاضف ٚاملٗاضات
اٱق٬ح ايٓٛع ٞيف ايتعًِٝ
قب ٍٛاملعًُني يًتشس ٟيف ايتطٜٛط ايذلبٟٛ
ؾهٌ ضقِ ( )1أثط ايتسضٜب ايذلب ٟٛيف ايُٓ ٛاملٗين يًُعًِ .

أٍداف التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
إٔ ا٭ٖساف ايتسضٜب ٖٞ ١ٝايػاٜات اييت ٜطد ٢ايٛق ٍٛإيٗٝا بعس إْٗا ٤ايدلْـاَر
ايتــسضٜيب ٚ ،اشلــسف ايطٝ٥ػــَ ٞــٔ ايتــسضٜب ٖــ ٛظٜــاز ٠نؿــا ٠٤املعًــِ ٚؾاعًٝتــ٘ يف تأزٜــ١
أزٚاض ٙاييت ٜك ّٛبٗا.
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 َٔٚأبطظ ا٭ٖساف اـاق ١بايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٚ ١اييت أٚضزٖا نٌٌ َـٔ (ايطـط ٜكـٞ
ٖ1429 ،ـ  ،مَٛ (ٚ )33غ ، ّ2006 ، ٢مَ )79اٜأت: ٞ
 ؼػني أزا ٤املعًِ ٚتطٜٛط قسضات٘ مما هعً٘ ضانٝا عٔ عًُ٘ يٝػاعس شيو
يف ضؾع ايطٚح املعٓٚ ١ٜٛايٓؿػ ١ٝيس. ٜ٘
 تُٓ ١ٝبعض ا٫ػاٖات اٱهاب ١ٝم ٛايعٌُ ٚايع٬قات اٱْػاْ ١ٝبني
املعًُني .
 تعٜٚس املعًُني باملعًَٛات ٚاملٗاضات ٚاملػتشسثات ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛد١ٝ
ٚايٓعطٜات ايذلب ١ٜٛاييت ػعًِٗ أنجط قسض ٠عًَٛ ٢انبٖ ١ص ٙاملتػرلات .
 تسضٜب املعًُني عً ٢نٝؿ ١ٝتطبٝل ا٭ؾهاض ٚاٯضاٚ ٤اؿً ٍٛايٓابعَٔ ١
ْتا٥ر ايسضاغات  ٚمبا ٪ٜز ٟإىل غس ايؿذ ٠ٛبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ايعًُ.ٞ
 ظٜاز ٠قسض ٠املعًُني عً ٢ايتؿهرل املبسع مبا ميهِٓٗ َٔ ايتهٝـ َع أعُاشلِ
َٔ ْاسَٛٚ ، ١ٝادَٗ ١ؿه٬تِٗ املػتكبًٚ ، ١ٝايتػًب عًٗٝا َٔ ْاس١ٝ
أخط. ٣
 تؿاز ٟا٭خطا ٤يف أزا ٤أعُاشلِ ٚاٱق٬ع عٓٗا َا أَهٔ ٚ ،اؿؿاظ عً٢
ايٛقت ٚاؾٗس ٚاملاٍ يف مجٝع َطاسٌ ايعٌُ .
 إنػاب املعًُني أغايٝب ايتعً ِٝاملػتُط َٔ خ ٍ٬متهَٗ َٔ ِٗٓٝاضات
ايتعًِ ايصات ٞاملػتُط  ،أ َٔ ٚخ ٍ٬إهاز اػاٖات إهاب ١ٝم ٛاغتُطاض
ا٫يتشام بايدلاَر ايتسضٜب ١ٝيتطٜٛط قسضاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ .
 تعطٜـ املعًُني بهٝؿ ١ٝايكٝاّ بٛادبات ضغايتِٗ ٚٚظا٥ؿٗا .
 ضؾع نؿا ١ٜايكاُ٥ني مبٗاّ ايتسضٜب ايذلب ، ٟٛعٔ ططٜل بطاَر تسضٜب١ٝ
َتدكك.١
 تأٖ ٌٝاملعًُني يف َٗٓ ١ايتعًٚ ِٝتسضٜبِٗ مبٛدب َعاٜرل ٚقٛاعس .
 تُٓ ١ٝا٫ػاٖات م ٛتكسٜط ايعٌُ ايذلبٚ ٟٛأُٖٝت٘ ظٛاْبٗا نًٗا .
 تَُٓ ١ٝؿٗ ّٛايذلب ١ٝاملػتُط. ٠
 تبكرل املعًُني باملؿه٬ت ايتعًٚ ١ُٝٝزٚضِٖ َٚػٚ٪يٝاتِٗ .
 إعساز املعًُني يًُػاُٖ ١يف ايدلاَر ايتسضٜبٚ ١ٝخًل د َٔ ٛايتعا ٕٚيف
امل٪غػات اييت ٜعًُ ٕٛبٗا .
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 ضبط املعًِ بب٦ٝت٘ ٚفتُع٘ احملًٚ ، ٞأٜها فتُع٘ ايعاملٚ ، ٞتسضٜب٘ عً٢
َٗاضات ايتدطٝط يتٛثٝل ايكً ١بني ايتَٝ٬ص ٚبني ب٦ٝتِٗ احملً،١ٝ
َٗٚاضات تٓؿٝص ٚتكٖ ِٜٛصا ايتدطٝط .
ٚيف نَ ٤ٛاتكسّ ٜ ،ط ٣ايباسح إٔ ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝ٭ٖساف ايتسضٜب ايذلبٟٛ
– مبؿ ١٦ٝاهلل -تتش َٔ ٍٛايتعً ِٝإىل ايتعًِ  َٔٚ ،ؼكٝل قسض َطًٛب َٔ نؿا٠٤
ا٭زا ٤أ ٚإهاز سً ٍٛقسز ٠يًُؿه٬ت ٚاملعٛقات إىل إتاس ١ايؿطق ١يًُعًُني يف
ايكٝاّ مبشا٫ٚت يًتطٜٛط ٚا٫نتؿاف ٚايتذسٜس .

أٍنٔ٘ التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
ايدلْاَر ايتسضٜيب َٖ ٛكُِ يعٜاز ٠ايهؿا ١ٜاٱْتاد ١ٝعٔ ططٜل ع٬ز أٚد٘
ايككٛض  ،أ ٚتعٜٚس ايعاًَني يف ايتعً ِٝبهٌ دسٜس َٔ َعًَٛات َٗٚاضات ٚاػاٖات
يعٜاز ٠اـدلٚ ٠قكٌ ايهؿا ٠٤ايؿٓ َٔٚ ، ١ٝخ٬ي٘ ٜتُهٔ املعًِ َٔ تطٜٛط قسضات٘ .
ٚميهٔ ايٓعط إىل أُٖ ١ٝايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٚ ١اييت أٚضزٖا نٌٌ َٔ (َٛغٖ1416، ٢ـ
 ،مَٛ ( ٚ )148غ ، ّ2006 ، ٢م  َٔ )78خ ٍ٬ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
 -1إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ٧ٜٝٗ ١ايؿطق ١أَاّ املعًِ ٫نتػاب َعاضف
دسٜس ٠يف فاٍ عًُ٘.
 -2إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١ػاعس عً ٢انتػاب َٗاضات دسٜس ، ٠تتطًبٗا
َٗٓ ١املعًِ.
 -3إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١ػاعس عً ٢تػٝرل ا٫ػاٖات ٚ ،انتػاب
اػاٖات اهاب ١ٝػا ٙاملٗٓ ١املُاضغ َٔ ١قبٌ املعًِ  ،مما ٪ٜز ٟإىل ضؾع
ضٚس٘ املعٓٚ ١ٜٛظٜاز ٠إْتادٝت٘ بايعٌُ .
 -4إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١هػب املعًِ أؾاقا دسٜس ٠يف فاٍ مماضغ١
َٗٓت٘ ٚشيو َٔ خ ٍ٬تبكرل ٙمبؿه٬ت َٗٓت٘ ٚؼسٜاتٗا ٚأغبابٗا
ٚنٝؿ ١ٝايتدًل َٓٗا  ،أ ٚايتكً َٔ ٌٝآثاضٖا عً ٢أزا ٤ايعٌُ.
 -5إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١باغتطاعت٘ غطؽ َؿاٖٚ ، ِٝإنػاب أغايٝب
ايتعًِ املػتُط يف املعًِ َٔ خ ٍ٬متهَٗ َٔ ٘ٓٝاضات ايتعً ِٝايصاتٞ
املػتُط.

-21-

 -6إٔ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَٜ ١ػاعس املعًِ عً ٢اْ٫ؿتاح عً ٢اٯخطَٔ ٜٔ
ظَ ٘٥٬بٗسف تُٓٝت٘ َٗٓٝا ٚشيو َٔ خ ٍ٬إهاز ؾطم ا٫ستهاى َع
ايعَ ٤٬يف إطاض املٗاّ ٚايٓؿاطات اؾُاع ١ٝاييت تتطًب ايعٌُ ايتعاْٞٚ
ٚتػٝٝس ضٚح اؾُاع.١
 -7اط٬ع املعًُني عً ٢نٌ دسٜس يف فاٍ أزا ٤املٗٓ. ١
 -8اْعهاؽ ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١بططٜكَ ١باؾط ٠عً ٢تطٜٛط ٚؼسٜح
اجملتُع ٚتكسَ٘  ،ؾكس أنست ايعسٜس َٔ ايسضاغات يف ايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜه ١ٝعً ٢إٔ ايعا٥س املاز ٟاملتٛقع َٔ ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ٜكسض بج٬خ
أَجاٍ ايعا٥س َٔ ا٫غتجُاضات املاي ١ٝيف كتًـ ا٭ْؿط. ١
ٜٚط ٣ايباسح إٔ عًُ ١ٝايتسضٜب  ٫ميهٔ إٔ ؽًل اٱْػإ ايٛاع ، ٞاملتؿتح
ٚ ،يهٓٗا ؾطق ١شٖب ١ٝتتاح يٮؾطاز يْ٬تكاٍ بِٗ َٔ َػتٛاِٖ اؿاي ٞإىل
َػت ٣ٛأؾهٌ  ..بؿطط إٔ تتٛاؾط يس ٣املعًِ عٴٓكطا ايكسضٚ ٠ايطغب. ١

أىْاع الربامج التدزٓبٔ٘ :
ايدلاَر ايتسضٜب ١ٝتتدص أْٛاعا كتًؿ ١تتبا ٜٔيف ا٭غًٛب ٚاشلسف سػب املٛاقـ
ايتسضٜب ١ٝاحملسز. ٠
ٜٚكٓـ نٌٌ َٔ ( ايطعاْ، ّ2007، ٞم( ٚ ) 19سذاظ، ّ2010 ، ٟم )11أْٛاع
ايتسضٜب ٚؾكا ملعاٜرل َتعسزَٗٓ ٠ا - :
* سػب أٖساؾٗا  :بطاَر تسضٜب ١ٝشات أٖساف َعطؾٚ ١ٝبطاَر شات أٖساف ٚدساْ١ٝ
ٚبطاَر شات أٖساف َٗاض. ١ٜ
* سػب ا ملس ٠ايعَٓ : ١ٝبطاَر تسضٜب ١ٝقكرلٚ ٠بطاَر تسضٜب ١ٝط. ١ًٜٛ
* سػب املهإ  :بطاَر تسضٜب ١ٝيف َهإ ٚاسس ٚ ،بطاَر تسضٜب ١ٝيف أَانٔ َتعسز٠
* سػب املاز ٠ايعًُ ١ٝاملكسَ : ١بطاَر تسضٜب ١ٝؽككٚ ١ٝبطاَر تسضٜب ١ٝتطب. ١ٜٛ
ٜٚط ٣ايباسح أْ٘ إشا مل ٜهٔ ٖٓاى تٜٓٛع يف ايدلاَر ايتسضٜب ١ٝؾإٕ بعض املعًُني
أثٓا ٤تٓؿٝص ايدلاَر ايتسضٜبٜ ١ٝؿعط ٕٚبايٓؿٛض ٚاملًٌ ٚ ،تكس ِٜا٭عصاض ايعسٜس٠
يًكاُ٥ني عً ٢ايتسضٜب ٱعؿاَٗٓ ِٗ٥ا ٚ .ست ٢تهٖ ٕٛص ٙايدلاَر أنجط دصبا
ٚتؿٜٛكا َتكؿ ١باملٛنٛعٚ ١ٝايٛاقعٜٚ ١ٝتؿاعٌ َعٗا املعًُ ٕٛبؿهٌ دٝس ٫بس إٔ
ٜتٛؾط ؾٗٝا َا - : ًٜٞ
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 تهَ ٕٛطتبط ١باؾٛاْب اؿهاضٚ ١ٜايجكاؾٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيًُذتُع .
َ تُؿَ ١ٝع ايتكسّ ايتهٓٛيٛد. ٞ
 تتٝح يًُعًُني ايعسٜس َٔ ايؿطم ملٓاقؿ ١املؿه٬ت ٚؼً ٌٝاملٛاقـ ايعًُ١ٝ
ٚتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ .
 إناؾ ١اؾسٜس إىل َعاضؾِٗ ٚخدلاتِٗ ٚامل٪ز ١ٜإىل ؼػني أزا. ِٗ٥
 إٔ ٜٴطاع ٢يف عًُ ١ٝتكٖ ِٜٛص ٙايدلاَر ا٭خص بطأ ٟاملتسضبني ٚاحملانط. ٜٔ
 إٔ ٜه ٕٛتطٜٛط ٖص ٙايدلاَر أ ٫ٚبأ ٍٚيف نْ ٤ٛتا٥ر عًُ ١ٝايتك. ِٜٛ
 ىتاض املسضبني أقشاب اـدل ٠اؾٝسٚ ٠املتُهٓني َٔ املاز ٠ايعًُٚ ١ٝاٱملاّ
با٭غايٝب ايذلب ١ٜٛاؿسٜجٚ ١اييت ت ًِٖٗ٪يًكٝاّ بٗص ٙايدلاَر عً ٢ايٛد٘
املطًٛب .
ٚ نع اؿٛاؾع ايتؿذٝع ١ٝشلا ٱثاض ٠زاؾع ١ٝاملعًُني ٚبعح ايتٓاؾؼ ب. ِٗٓٝ

أضالٔب التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
ايتسضٜب قاٚي ١يتػًٝط ْٛع َٔ ايتأثرل يف ايٓاؽ بككس إعاز ٠تؿهٌٝ
غًٛنِٗ ٚؼػٚ ٘ٓٝإنػابِٗ َعاضف َٗٚاضات ٚاػاٖات َعٚ ، ١ٓٝتبعا يتشسٜس
ا٫ستٝادات ايتسضٜبٚ ١ٝاٱَهاْٝات املتاسٚ ١اشلسف َٔ ايتسضٜب ميهٔ إٔ نتاض
ايططٜكٚ ١ا٭غًٛب املٓاغب يًعًُ ١ٝايتسضٜب. ١ٝ
ٜؿرل(ابٛايٓكط ) ّ2008،أْ٘ ٜككس بأغايٝب ايتسضٜب "ٖ ٞايططم اييت ٜػتدسَٗا
املسضب يٓكٌ املٓٗر ايتسضٜيب إىل املتسضبني بكٛض ٠تٓتر ا٭ثط املطًٛب "م. 114
ٜصنط (ايععا ، ّ2006 ، ٟٚم م  )112- 109إٔ أغايٝب ايتسضٜب تٓكػِ إىل
ث٬ث ١أْٛاع:
 أغايٝب ايعطض :احملانط ،٠ايتطبٝل ايعًُ /ٞاٱٜهاس.ٞ
 أغايٝب املؿاضن :١املٓاقؿات ،زضاغ ١اؿاي ،١يعب ا٭زٚاض ،ايعكـ ايصٖين،
فُٛعات املٓاقؿ ،١ايسضاَا ا٫دتُاع ،١ٝا٭يعاب ٚايتُاض ، ٜٔايكك ١غرل
ايهاًَ.١
 ا٭ْؿط ١خاضز قاع ١ايتسضٜب :ايتهًٝؿات ،املؿطٚعات ،ايعٜاضات املٝساْ/١ٝ
ايطس٬ت.
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ٚؾُٝا  ًٜٞعطنا يٮْٛاع ايج٬ث:١
أّالً :أضالٔب العسض:
َٔ ا٭غايٝب ايؿا٥ع ١يف نٌ ايسٚضات ايتسضٜبٚ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬شلا ْكٌ
املعاضف ٚاملعًَٛات يًُتسضبني (املعًُني )  ٚتكس ِٜأٖساف ايسٚضٚ ٠بطْافٗا .

مناذج ألضالٔب العسض:
 - 1احملاضسٗ:
ٖ ٞأسس أنجط ا٭غايٝب ؾٛٝعا يف عطض املعًَٛات يف اجملُٛعات ايهبرل٠
ٜٚه ٕٛا٫تكاٍ غايبا يف اػاٚ ٙاسس .
ٜؿرل(ايطعاْ ، ّ2010، ٞم  )75أْ٘ عٓس تكس ِٜاحملانطٜٓ ٠كت املتسضبٕٛ
ٜٚػذً ٕٛايٓكاط ٚعازَ ٠ا ٜتِ ططح ا٭غ ١ً٦بعس ْٗا ١ٜاحملانط ٖٞٚ ، ٠تٴُهّٔ َٔ
عطض قسض نبرل َٔ املعًَٛات يف ؾذلات قكرل َٔ ٠ايٛقت ٚ ،ميهٔ ظٜازٚ ٠ؼػني
ؾعاي ١ٝاحملانط َٔ ٠خ ٍ٬اغتدساّ املعٓٝات ايبكط ١ٜاملٓاغب ١اييت تػاعس املتسضب يف
ته ٜٔٛقٛض ٠شٖٓ ١ٝس ٍٛاملٛنٛع املكسّ ٚػعً٘ أنجط تطنٝعا.
ٜٚصنط (ايؿاعط  ، ّ2005 ،م  ) 72أْ٘ ميهٔ ايتشهِ يف َػت ٣ٛدٛز ٠احملانط٠
عدل َػت ٣ٛدٛز ٠ايهًُات املٓطٛقٚ ١شيو مبا : ًٜٞ
 ػٓب ايهًُات ايػاَه.١
 دعٌ ايكٛت َػُٛعا يًهٌ.
 ػٓب ايٓػُات ايكٛت ١ٝغرل املأيٛؾ.١
 ػٓب اؿسٜح ايػطٜع أ ٚايبط ٤ٞعً ٢سس غٛا.٤
 اغتدساّ قا ١ُ٥يف تكس ِٜاحملانطٜ ٠ػاعس عً ٢تطتٝب ا٭ؾهاض.
 ايهًُ ١املًؿٛظ ١تتطًب اتكا ٫غرل يؿعَٓ ٞاغب .
ٚ نٛح ايط ١ٜ٩يهٌ املتسضبني.
 ػٓب اؿطنات ٚايعازات اييت تؿٛف عً ٢اؿهٛض.
 ػٓب ايتطٚ ٌٜٛا٫ختكاض ايؿسٜس.
 اختٝاض املعٓٝات ايتسضٜب ١ٝاملٓاغب.١
 ؼسٜس ٚقت ططح ا٭غٜ( ١ً٦ؿهٌ ططح ا٭غ ١ً٦عٓس اْتٗا ٤احملانط ٠إ ٫إشا
نإ ٖٓاى نطٚض ٠يصيو).
 اغتدسّ أغايٝب تسضٜب أخط ٣خ ٍ٬احملانط( ٠ايعكـ ايصٖين أ ٚفُٛعات
املٓاقؿ )١يتعٜس َٔ ؾاعً ١ٝاحملانط. ٠
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 ٫ ؼتاز إىل ايهجرل َٔ املعسات.
 ميهٔ تعسًٜٗا يتٓاغب استٝاز املتسضبني.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ أغًٛب احملانط ٠أغًٛب أنازمي ٞقس( ِٜططٜك ١تكًٝس )١ٜيٓكٌ
املعًَٛات ٚاملؿاٖٚ ِٝايبٝاْات عٔ ططٜل ؾدك ٞعًُ َٔ ٞقانط ٖٓٚا ٜه ٕٛزٚض
املتسضب ا٫غتُاع ؾكط .

 - 2العسض اإلٓطـاحـٕ:
ايعطض اٱٜهاس ٖٛ ٞأغًٛب ٜتِ اغتدساَ٘ يتكس ِٜططٜك ١أَٗ ٚاضَ ٠ع١ٓٝ
ؼت ظطٚف سكٝك ١ٝمماثً ١يًٛاقع .
ٜؿرل( بؿرل ٚآخط ،ّ2003 ،ٕٚم )137إىل إٔ ايعطض اٱٜهاس ٞؾأْ٘ ؾإٔ
احملانطٜٗ ٠سف إىل تعٜٚس املتسضبني مبعاضف َٗٚاضات َع ،١ٓٝيهٔ يف ساي ١ايعطض
اٱٜهاس ٞؾإٕ املتسضبني تتاح شلِ ايؿطق ١يط ١ٜ٩ايٓتا٥ر املباؾط ٠يًُٗاض ٠احملسز، ٠
ٚايعطض اٱٜهاس ٞميهٔ إٔ ٜه ٕٛسٝا بإٔ ٜك ّٛاملسضب بأزا ٤املُٗ ١املطًٛب ١أَاّ
املتسضبني أ ٚميهٔ إٔ ٜتِ باغتدساّ َعٓٝات بكط( ١ٜؾطا٥ح َكٛض - ٠ؾٝس- ٜٛ
ؾ .. .ًِٝإخل) تٛنح نٝؿ ١ٝايكٝاّ باملُٗ ١املع ١ٓٝؼت ظطٚف قسزٚ ، ٠أسس أِٖ
ْكاط ايك ٠ٛيف ايعطض اٱٜهاس ٖٞ ٞأّْ٘ ٜٛنح نٝؿ ١ٝايكٝاّ مبَُٗ ١ا بؿهٌ
سكٝك ٖٛٚ ،ٞبصيو ٜه ٕٛأنجط إقٓاعا إش ٜطؾع َٔ زضد ١ثك ١املتسضب يف قسضات املسضب
ع ٠ٚ٬عً ٢إنؿا ٤ايبعس ايتطبٝك ٞايعًُ ٞعً ٢ايتسضٜب ،يصيو ؾٗ ٛميتاظ عٔ
احملانط ٠يف ايتُهني َٔ ايتطبٝل ٚاضتؿاع َعسٍ ا٫غذلداع ٚايتصنط.

ثاىٔاً :أضالٔب املػازن٘:
أغايٝب ايتسضٜب باملؿاضن ١تَ َٔ٪ؿاضن ١املتسضبني يف عًُ ١ٝايتعًِ ٚمتهِٓٗ
َٔ ايتعبرل عٔ ٚدٗات ْعطِٖ ٚتؿذعِٗ عً ٢ا٫غتؿاز َٔ ٠خدلاتِٗ يف ؾعايٝات
ايتسضٜب.
ٜٚهٝـ (َٛغ ، ّ2006 ، ٢م  ) 126إىل أْ٘ بُٓٝا تكتكط أغايٝب ايعطض عً٢
َؿاضن ١املتسضب بايػُاع نُا ٖ ٛيف احملانط ٠أ ٚبايط ١ٜ٩نُا ٖ ٛبايعطض
اٱٜهاس ،ٞؾإٕ أغايٝب املؿاضن ١ت٪ز ٟإىل اؾذلاى املتسضبني بؿهٌ ْؿط يف عًُ١ٝ
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ايتعًٚ ، ِٝنصيو يف تبازٍ ٚدٗات ايٓعط ٚاـدلات س ٍٛبعض املٛنٛعات َٔٚ ،
ايعٛٝب احملتًُ ١٭غايٝب املؿاضن ١أْٗا تتطًب ايهجرل َٔ ايٛقت ٚنعـ إَهاْ١ٝ
ؼهِ املسضب يف عًُ ١ٝتٓؿٝص ا٭ْؿط.١

مناذج ألضالٔب املػازن٘ :
- 1امليـــاقػات:
أغـ ــًٛب املٓاقؿـ ــٜ ١هـ ــ ٕٛيًُتـ ــسضب زٚضا َُٗـ ــا ٜٚ ،ػـ ــع ٢املٓاقؿـ ــ ٕٛإىل تـ ــساٍٚ
املؿــانٌ ايتسضٜبٝــٚ ١إهــاز سًــ ٫ٛشلــا ٜٚ ،ــصنط ( ايطعــاْ ) ّ2010 ، ٞإٔ املٓاقؿــٖ" ١ــٛ
أغًٛب تسضٜيب ٜتِ ؾ ٘ٝططح َٛنٛع َا َٔ قبٌ املسضبٚ ،تـتِ َٓاقؿـت٘ بؿـهٌ تؿـاضنٞ
َ ــع املؿ ــاضنني ع ــٔ طط ٜــل ا٭غ ــٚ ١ً٦ايٛق ــ ٍٛإىل اغ ــتٓتادات َٚكذلس ــات تج ــط ٖ ٟــصا
املٛنٛع " م . 75

مالمح عيد اضتخداو املياقػات:
أؾــاض ( ابٛايٓكــط  ، ّ2008 ،م )119إٔ ٖٓــاى بعــض ا٫عتبــاضات ايــيت ٫بــس إٔ ت٪خــص
عٓس اغتدساّ ٖصا ا٭غًٛب َٗٓٚا:
 املٓاقؿــات غــرل شات دــس ٣ٚيف اجملُٛع ـات ايــيت تؿــٛم َ 25ؿــاضنا ٚ ،نًُــا ظاز
ايعسز زاخٌ ٖص ٙاجملُٛع ١نًُا تطًب ا٭َط َٗـاضات ٚقـسضات أنـدل َـٔ املـسضب
ٱزاض ٠املٓاقؿات.
 يف ساي ــ ١ظ ٜــاز ٠ايع ــسز ع ــٔ ٖ ــصا ايك ــسض ٜؿه ــٌ تكػ ــ ِٝاملت ــسضبني إىل فُٛع ــات
قػرل.٠
 ٫ بــس َــٔ إعطــا ٤تٛدٗٝــات ٚانــش ١يًُذُٛعــات املؿــاضن ١يف ايٓكــاف ؼــسز
املُٗ ١املطًٛب َِٓٗ ايكٝاّ بٗا.
 عٓسَا تبسأ اجملُٛع ١يف املٓاقؿـ ١هـب عًـ ٢املـسضب َتابعـ ١املٛقــ يًتأنـس َـٔ
ٚنٛح ايط ١ٜ٩يس ٣املتسضبني س ٍٛاملُٗ ١املٛنً ١إي.ِٗٝ
 بع ــس ع ــطض َٓٚاقؿ ــْ ١ت ــا٥ر اجملُٛع ــات ه ــب إٔ ٜك ــ ّٛامل ــسضب بتعع ٜــع عًُ ٝــ١
ايتعًِ باغتعطاض ٚتًدٝل ايٓتا٥ر ٚإعطا٬َ ٤سعات ْٗا.١ٝ٥
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 ٜٚــط ٣ايباس ــح إٔ ٖ ــصا ا٭غ ــًٛب ٖ ــ ٛتُٓ ٝــ َٗ ١ــاضات املت ــسضبني يف ف ــاٍ ايع٬ق ــات
اٱْػاْٚ ١ٝإتاس ١ايؿطق ١يًتعبرل عٔ ا٭ؾهاض ٚططسٗـا يًُٓاقؿـٚ ١تؿـذٝع ايـتؿهرل
ايصات. ٞ

- 2دزاض٘ احلال٘ /احلال٘ الدزاضٔ٘:
زضاغ ١اؿاي ١تعتُس عً ٢ايتشً ٌٝايعًُ ٞاملٓطك ٞيًشاي ١املعطٚن ١أَاّ فُٛع١
َٔ املتسضبني ٚاملعس ٠أق ٬يتعهؼ ايٛنع اؿكٝك ٞاملُجٌ ملٛقـ َٔ املٛاقـ ايتعً١ُٝٝ
ٜٚعــطف ( َعُــاض  )ّ2010 ،زضاغــ ١اؿايــ ١بأْٗــا " ٖــ ٞعــطض َعًَٛــات َؿكــً ١عــٔ
ايٛنع ايطأٖ مل٪غػ ١أٚ ٚظٝؿٚ ١ايطًب إىل املؿـاضى (املتـسضب ) ؼًًٝـٗا ٚايتأَـٌ َٓٗـا
ٚؼسٜس املؿهً ١اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ثـِ اقـذلاح اؿًـ ٍٛايع٬دٝـ( ١اٱدـطا٤ات ) ايـيت ٜطاٖـا
َٓاغب ." ١م134
ٜٚهٝـ (ٜاغٖ1406 ، ٞـ  ،م  )168إٔ زضاغ ١اؿاي ١تتهُٔ اختباضا تؿكًٝٝا
يٛنع قسزٖ ،صا ايٛنع قس ٜه ٕٛسكٝكٝا أ ٚاؾذلانٝا يهٔ بايهطٚض ٠إٔ ٜتِ اختٝاضٙ
بعٓا ١ٜيٝتهح ٜٚطتبط بؿهٌ َباؾط باٱطاض ايعاّ يًدلْاَر ايتسضٜيب  ٚ ،يف زضاغ١
اؿاي ُٜٞٓ ١املتسضبَٗ ٕٛاضاتِٗ يف ايتؿهرل ٚايتشًٚ ٌٝا٫غتٓتاز س ٍٛاملباز ٨ايٓعط١ٜ
ٚايتطبٝكٚ .١ٝتتُجٌ ْكاط ايك ٠ٛيف أغًٛب زضاغ ١اؿاي ١يف أْ٘ ميعز بني املٓاٖر
ايعًُ ١ٝؿٌ املؿه٬ت َع ايتشً ٌٝايعُٝل ؿا٫ت قسٚز َٔ ٠خ ٍ٬إزخاٍ ايٛاقع١ٝ
إىل قاع ١ايتسضٜبٚ ،إْ٘ َٔ ا٭ؾهٌ اغتدساّ زضاغ ١اؿاي ١نتهًُ ١٭غايٝب ايتسضٜب
ا٭خط ،٣بُٓٝا ته ٕٛاحملانط ٠أنجط ؾاعً ١ٝيف تٛق ٌٝاملعًَٛات ا٭غاغ ١ٝملٛنٛع َا،
ٚزضاغ ١اؿاي ١ته ٕٛا٭ؾهٌ عٓس اغتدساَٗا يتطبٝل تًو املعاضف س ٍٛاملٛنٛع.
ٜٚـط ٣ايباســح إٔ أغـًٛب زضاغــ ١اؿايـٜ ٫ ١ككــس بــ٘ سـٌ َؿــهًَ ١عٓٝـ ، ١بــٌ اشلــسف
َٓ٘ تُٓٝـ ١قـسضات املعًُـني عًـ ٢ايـتؿهرل املٓطكـ ٞاملـٓعِ ايػـًٚ ، ِٝتطـٜٛط ايكـسض ٠عًـ٢
ايتشًٚ ٌٝاؽاش ايكـطاض ٚإنػـابِٗ ايكـسض ٠عًـ ٢نٝؿٝـ ١ايتعاَـٌ يف َجـٌ تًـو املٛاقــ
َػبكا.

- 3لعب األدّاز:
يعب ا٭زٚاض ٖ ٞططٜكَ ١عًُ ١ٝيًتسضٜب تتهُٔ ايتُج ٌٝايتًكا ٞ٥ملٛقـ بٛاغط١
ؾطز ٜٔأ ٚأنجط بتٛد ٘ٝاملسضب .
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ٜصنط (عً ، ّ2001 ، ٙٛٝم )113إٔ يعب ا٭زٚاض ٖ ٛأغًٛب تسضٜيب ٜك ّٛؾ٘ٝ
املتسضب ٕٛبأزاٚ ٤نع اؾذلان ٞأ ٚسكٝك ٞأَاّ اؿهٛض ٜٚتِ إعطا ٤املتسضبني اـًؿ١ٝ
ايهطٚضٚ ١ٜبعض ا٭ؾهاض س ٍٛنٝؿ ١ٝتٓع ِٝأزٚاضِٖ ٚيهٔ يٝؼ ٖٓاى سٛاضا أْ ٚكا
قسزا بٌ ٜتِ تٛيٝس شيو أثٓا ٤يعب ا٭زٚاض ٚ ،بعس ْٗا ١ٜايعطض ٜك ّٛاملؿاٖسٕٚ
ٚاملؿاضنَ ٕٛعا مبٓاقؿ ١ا٭َط ملٛنٛع يعب ا٭زٚاضَٚ ،ععِ ايٓاؽ َعتاز ٜٔعً ٢ؾهط٠
يعب ا٭زٚاض َٔ َٛقع غًيب (َؿاٖس ٠ايعطٚض عً ٢ايتًؿع َٔٚ )ٕٜٛثِ ؾإٕ
َؿاضنتِٗ يف يعب ا٭زٚاض خ ٍ٬ايتسضٜب ٜػتكط ٨اٖتُاَاتِٗٚ ،وح َؿاضنتِٗ
ايٛدساْٚ ١ٝنصيو ٜطٛض تًكاٝ٥تِٗ َٗٚاضاتِٗ ؿٌ املؿه٬ت.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٜػاعس املتسضبني (املعًُني ) عً ٢ايتدًل َٔ
املكاعب ٚايعٛا٥ل اييت تعذلنِٗ يف ايعٌُ ٜٚ ،عٚزِٖ غدلات َتٓٛعٚ ، ١تعس ٌٜأمناط
غًٛنِٗ ٚ ،تسع ِٝغًٛنِٗ اٱهاب ٚ ، ٞميهٔ اغتدساّ يعب ا٭زٚاض يف:
 تػٝرل ٚتطٜٛط ا٫ػاٖات.
 تطٜٛط َٗاضات ايتؿاٚض.
 اغتهؿاف ايع٬قات اٱْػاْ ١ٝايهعٝؿ.١
 إظٗاض اؾٛاْب ا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيٮٚناع.
 تععٜع ايتعًِ َٔ خ ٍ٬ايعٌُ ٚاضتهاب ا٭خطا.٤
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٜٴَُٓٗ ٞاضات ايع٬قات اٱْػاْ ١ٝبني املعًُني ،
ٚايتشهِ يف ايؿعٛض ٚاْ٫ؿعا٫ت ٚ ،سط ١ٜايتعبرل ٚايتؿاعٌ َع اؾُاع. ١

 - 4العصـف الرٍين:
ٖ ٛأسس أغايٝب ايتسضٜب اؾُاعٜٚ ١ٝػُ ٢سٌ املؿه٬ت اٱبساع ٞأ ٚتٓؿٝط
ا٭ؾهاض ٜٚ ،عطف (ؾانط ) ّ1996 ،ايعكـ ايصٖين "أْ٘ ٖذ ّٛخاطـ ٚغطٜع عً٢
َؿهًَ ١عٜٚ ١ٓٝك ّٛاملؿذلن ٕٛيف ايعكـ ايصٖين بإط٬م ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاض بػطع١
ست ٢تأت ٞايؿهط ٠اييت ؼكل اشلسف أ ٚؼٌ املؿهً ."١م 194
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ٜٚط( ٣ايطعاْ " )ّ2010 ، ٞأْ٘ عباض ٠عٔ تٛد ٘ٝغ٪اٍ إىل فُٛع ١قػرل٠
كتاض َٔ ٠املتسضبني عٔ نٝؿ ١ٝايتكطف يف َٛقـ أَ ٚؿهً ، ١ثِ ٜطًب َٔ أؾطاز
اجملُٛع ١تٛيٝس أندل عسز َٔ ا٭ؾهاض أ ٚاؿً ٍٛاييت ميهٔ تٛيٝسٖا ٚ ،تػذٌ ٖصٙ
ا٭ؾهاض يٝك ّٛضٝ٥ؼ اجملُٛع ١أ ٚاٱزاض ٠بتكُٗٝٝا" .م78
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٜػتدسّ بهجط ٠يف تٛيٝس ا٭ؾهاض ٚايتؿذٝع عً٢
ا٫بتهاض سٝح ٜتِ تكسَٛ ِٜنٛع أَ ٚؿهً ١يًُتسضبني ٜٚطًب َِٓٗ سًٗاٜٚ ،تِ
تؿذٝعِٗ عً ٢ططح أؾهاضِٖ بهٌ سط ١ٜيًٛق ٍٛإىل أؾهاض أ ٚسًَٓ ٍٛاغبٚ ، ١املبسأ
ا٭غاغ ٞيًعكـ ايصٖين ٖ ٛتؿذٝع تكس ِٜأؾهاض دسٜس ٠يصيو ؾإٕ ايتكٚ ِٝٝاؿهِ
عً ٢ا٭ؾهاض ٜ ٫تِ إ ٫بعس اؿك ٍٛعً ٢قسض دٝس َٓٗا يصيو  ٫بس َٔ تػذ ٌٝنٌ
ا٭ؾهاض املكسَٚ ١إعسازٖا يًٓكاف ؾُٝا بعس ٚ ،املبسأ ايجاْ ٖٛ ٞتؿذٝع ايهٌ عً٢
املؿاضن ١ز ٕٚؼسٜس أ ٚمتٝٝع5.

 - 5دلنْع٘ املياقػ٘:
ٜتٝح ٖصا ا٭غًٛب ؾطم سكٝك ١ٝأَاّ املتسضبني يًٓكاف ٚاؿٛاض ٚاملؿاضن. ١
ٜٚصنط (ايطعاْ ، ّ2010 ، ٞم  )75إٔ ٖصا ا٭غًٛب مت ؼٜٛط َٔ ٙأغًٛب ايعكـ
ايصٖين ٜٗ ٖٛٚسف إىل تٛيٝس ْكاؾات تكٛز إىل أؾهاض دسٜسٚ ٠سً ٍٛعً ٢أغاؽ
ْكاؾات يف فُٛعات قػرل ٚ ،٠فُٛعات املٓاقؿ ١تهِ يف ايعاز )6 - 5( ٠أؾدام
ٚقس ٜطًب َٔ اجملُٛع ١إْتاز أؾهاض سَٛ ٍٛنٛع قسز أَ ٚؿتٛح باختٝاض ؾدل
َٓٗا يٝك ّٛبعطض ْتا٥ر عًُٗا عً ٢اٯخط. ٜٔ

 - 6الدزاما االجتناعٔ٘:
ايسضاَا ا٫دتُاع ٖٞ ١ٝأسس ا٭غايٝب شات ا٭ُٖ ١ٝايهبرل ٠يف ايتسضٜب يف فاٍ
ا٫ػاٖات ٚايػًٛى ،إ ٫إٔ ٖصا ا٭غًٛب وتاز إىل ايهجرل َٔ ايعٌُ ٚاٱعساز املػبل،
٫ٚغتدساّ ٖصا ا٭غًٛب ٜصنط( أب ٛايٓكط  ، ّ2008 ،م )119أْ٘ ٜتطًب ا٭َط ايكٝاّ
باٯت:ٞ
 ؼسٜس اشلسف.
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 إعساز ايٓل املٓاغـب يتشكٝـل اشلـسف ٚايـصٜ ٟـتَ ّ٤٬ـع املػـتٗسؾني َـع إنـاؾ١
بعض ايًُػات ايؿٓ ١ٝاي٬ظَ.١
 إد ــطا ٤ع ــطٚض ػطٜب ٝــ( ١بطٚؾ ــات) ٱتك ــإ ا٭زاٚ ٤ايتأن ــس َ ــٔ ٚن ــٛح ايؿه ــط٠
 ١ُ٥٬َٚاملعاؾ.١
 قس ٜه َٔ ٕٛا٭ؾهٌ تٛظٜع قا ١ُ٥نبط يًُؿاٖس.٠
 إدطا ٤ايعطض ايسضاَ ٞعٝح ٜطنع املتسضب ٕٛعً ٢اؾٛاْب املطًٛب.١
 املٓاقؿ ١بعس ْٗا ١ٜايعطض.

 - 7األلعاب ّالتنازًٓ:

ا٭يعاب ٚاسس َٔ ٠ا٭غايٝب شات ايػُات اـاق ١يف ايتسضٜب سٝح أْٗا ؽتًـ
عٔ نٌ ا٭غايٝب ا٭خط َٔ ٣سٝح أْٗا  ٫تتطًب ايهجرل َٔ املٛاضز ،إناؾ ١إىل إبساع
ؾهط َٔ ٠خ ٍ٬ايًعبٜٚ ،١ط ( ٣بؿرل ،سذاظ ، ّ2003 ، ٟم )171أْٗا تتطًب بعض
ايعٓاقط اشلاَٚ ١اييت هب َطاعاتٗا:
 هب إٔ  ٫تػتدسّ ا٭يعاب يًُطح  ٤ٌَٚايؿطاغات ؾكط.
 يعٜاز ٠املكساق ،١ٝوتاز املسضب يٲعساز اؾٝس َٔ سٝح:
 oايتٛدٗٝات ٚايتعًُٝات املطًٛب.١
َ oا ٖ ٞاملؿه٬ت اييت وتٌُ سسٚثٗا؟
َ oا َٖ ٛكساض ايعَٔ املطًٛب.
 اٱعساز ٭يعاب ٚمتاض ٜٔدسٜس ٠هب إٔ ٪ٜخص َٔ:
 oايتذطب ١املباؾط.٠
 oاٱط٬ع.
 oامل٬سع ١أثٓا ٤ايتسضٜب.
ٚ نٛح إطاض ايًعب ١أ ٚايتُط:ٜٔ
 oأٖساف ايًعب ١أ ٚايتُط.ٜٔ
 oاـطٛات اٱدطا.١ٝ٥
 oا٭زٚاض.
 oايتأنٝس عً ٢أْ٘ بايطغِ َٔ إٔ ايًعب ٫ ١متجٌ ٚنعا سكٝكٝا إ ٫أْٗا
تػاعس املؿاضنني يف ايذلنٝع عًَٛ ٢انٝع سكٝك.١ٝ
ف َٔ ايٛقت بعس ايًعب ١ملٓاقؿ ١ايٓتا٥ر.
 oإعطا ٤قسض نا ٍ
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 .8الكص٘ غري الهامل٘:
أغًٛب ايكك ١غرل ايهاًَٜ ١عتُس عً ٢خٝاٍ ٚابتهاض املتسضب مما  ُٜٞٓيسَٗ ٜ٘اضات
غًٛنَ ١ٝع. ١ٓٝ
ٜصنط (بؿرل  ،سذاظ ، ّ2003 ، ٟم )178أْ٘ ٜك ّٛاملسضب بػطز قك ١غرل َهتًُ١
ٜٚذلى املتسضبني ٜتكٛض ٕٚاؿٌ َٔ ٖٞٚ ،ا٭غايٝب احملبب ١يف ايتسضٜبٚ ،تطغذ
املؿاٖٚ ِٝا٭ؾهاض بؿهٌ ق ٟٛيف أشٖإ املتسضب ٚتكًَ ٟٛه ١ا٫بتهاض ٚاـٝاٍ يس ،ٜ٘إ٫
أْٗا تتطًب إعسازا دٝسا ٚإ ٫قاض ٖٓاى يبؼ ٚعسّ ؾِٗ يًُػع ٣اؿكٝكَٗٓ ٞا.

ثالجاً  - :األىػط٘ خازج قاع٘ التدزٓب
ٜككس با٭ْؿط ١خاضز قاع ١ايتسضٜب أ ٟايتهًٝؿات أ ٚاملؿطٚعات أ ٚايٛادبات اييت
تتطًب َٔ املتسضب يًكٝاّ بٗا خاضز قاع ١ايتسضٜب ٜٚتِ تك ِٜٛاملتسضب عًٗٝا ٚٚنع
امل٬سعات ٚاٱضؾازات املٓاغب َٔ ١قبٌ املسضب .

 - 1التهلٔفات:
ٖ ٞايُٓٛشز ا٭نجط ؾٛٝعا َٔ ا٭ْؿط ١خاضز قاع ١ايتسضٜب ٜٚصنط ( ايععا، ٟٚ
 ، ّ2006م )134إٔ ايتهًٝؿات تػتدسّ يتشكٝل اٯت:ٞ
 تععٜع ايتعًِ ايؿطز.ٟ
 ٱثطاٚ ٤متسٜس ايتعًِ إىل خاضز إطاض قاع ١ايتسضٜب.
ٚقس تأخص ايتهًٝؿات أٜا َٔ ا٭ؾهاٍ ايتاي( :١ٝايكطا - ٠٤ايهتاب - ١ايتُاض.)ٜٔ

 - 2املػسّع:
ٜهِ املؿطٚع نٌ ايؿٛا٥س ايكػرل ٠اييت ؼككٗا ايتهًٝؿات ٚشيو بتٛؾرل
ؾطق ١يًُتسضب يبصٍ فٗ ٍٛتسضٜيب طٛاٍ ايدلْاَر ايتسضٜيب ٜٚ ،صنط ( ايععا، ٟٚ
 ، ّ2006م )134أْ٘ ٜعتدل َٔ ا٭غايٝب اييت تعتُس عً ٢ايكسض ٠ايصات ١ٝيف ايبشح
ٚا٫غتٓتاز سٝح :
إَا ٜعٗس إىل نٌ َتسضب يف بعض ايسضاغات ايتدككٚ ، ١ٝإٔ ٜك ّٛبٓؿػ٘ بايبشحعٔ َؿهً ١تٛاد٘ املٓعُ ١أ ٚامل٪غػ ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝاٜٚ ،كذلح َاٜطا َٔ ٙسًٍٛ
َٓاغب ١ؿٌ املؿهًٚ ، ١ػُع مجٝع ايبشٛخ يًُتسضبني ٚتٓاقـ َٔ قبٌ ؾٓ ١خاق١
َع مجٝع املتسضبني ٚٚنع املكذلسات املٓاغب ١يهٌ َٓٗا.
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ٚإَا عً ٢إؿام املتسضب مبٓعُ ١أ٪َ ٚغػَ ١اٜٚ ،ك ّٛبايعٌُ ؾعًٝاٚ ،ىهع إىلإؾطاف ؾعاٍ َٔ قبٌ َؿطف عًُٚ ٞعًُ ٞيف إٓ ٚاسس ٜٚ ،ك ّٛاملؿطف يف ْٗا١ٜ
ايتسضٜب بتكس ِٜتكطٜط َؿكٌ عٔ تكطؾات٘ ٚغًٛن٘ ٚاْهباط٘ ٚ ،نصيو املتسضب
ٜكسّ تكطٜط آخط ٜٛنح ؾ ٘ٝأِٖ َ٬سعات٘ ٚاملؿانٌ اييت قازؾت٘ يف سٝات٘ ايعًُ، ١ٝ
ٜٓٚاقـ ايتكطٜطإ َٔ قبٌ ؾٓ ١خاق ١أَاّ مجٝع املتسضبني يف ايدلْاَر ايتسضٜيب .

 .3السحالت :
ايطس٬ت عباض ٠عٔ د٫ٛت َٝساْ ١ٝ٭َانٔ خاضز َهإ ايتسضٜب ػػس ا٭ؾهاض
ٚاملؿاٖٚ ِٝاملُاضغات املعطا ٠يًُتسضبني يف قاعات ايتسضٜب .
ٜٚصنط(قُس ٚآخط ، ّ2005 ، ٕٚم )178أْٗا عباض ٠عٔ دٛي ١كطط شلا
بعٓا ١ٜخاضز ْطام َهإ ايتسضٜب ا٭غاغٚ ،ٞتٗسف ايطسً ١إىل إتاس ١ايؿطق١
يًُتسضبني يًُؿاٖس ٠املباؾط ٠يٮؾٝاٚ ٤ايعًُٝات ٚاملٛاقـ اييت  ٫ميهٔ ْكًٗا أ ٚإْتاز
َج ٌٝشلا يف َهإ ايتسضٜب .
ٚايطس٬ت /متهّٔ املتسضبني َٔ ض ١ٜ٩أ ٚػطب ١بعض ا٭ؾٝا ٤اييت تسضبٛا عًٗٝا
يف ايسٚضات ايتسضٜبٚ ،١ٝيتشكٝل ايؿاعًٚ ١ٝايٓذاح ؾإٕ ايطس٬ت اييت ْطغب يف
تهُٗٓٝا يف ايدلْاَر ايتسضٜيب هب إٔ ٜهٖ ٕٛسؾٗا ٚانشا ٚقسزا ٖٚصا ٜتطًب
اٯت:ٞ
 تٛنٝح ا٭ٖساف ٚإب٬غٗا يًُؿاضنني بؿهٌ َػبل.
ٚ نع خط ١يًطسً ١بؿهٌ ؾاعٌ.
 تٛؾرل قسض َٓاغب َٔ ايؿطم يًُٓاقؿٚ ١اؿٛاض أثٓاٚ ٤بعس ايطسً. ١
ٚيف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ تتش ٍٛايطس٬ت إىل أسساخ ادتُاع ٫ٚ ١ٝؼكل ايؿا٥س٠
املطًٛبَٗٓ ١ا نٓؿاط تسضٜيبٚ .ايطس٬ت تأخص أسس ؾهًني:
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أ  -الصٓازات:
ايعٜاضات دٛي ١كطط شلا بعٓا ١ٜملهإ خاضز ْطام َهإ ايتسضٜب ا٭غاغٚ ٞتٗسف
إىل إتاس ١ايؿطق ١يًُتسضبني يًُؿاٖس ٠املباؾط ٠يٮؾٝاٚ ٤ايعًُٝات ٚاملٛاقـ اييت
٫ميهٔ إْتادٗا أْ ٚكًٗا إىل َهإ ايتسضٜب .
ٜبني (ايطط ٜكٖ1429 ، ٞـ  ،م  )141إٔ ايػطض ا٭غاغ َٔ ٞايعٜاضات إعطا٤
املتسضبني ايؿطق ١يًُؿاٖسٚ ،٠عً ٢ايطغِ َٔ طبٝعتٗا ايػًب ،١ٝؾإْٗا تػاعس عً ٢ض١ٜ٩
ا٭ْؿط ١عً ٢ايطبٝعٚ ١يف ب٦ٝتٗا اؿكٝكٚ ،١ٝتأخص ايعٜاضات ا٭ؾهاٍ ايتاي:١ٝ
 ا٫دتُاعات (ادتُاعات يف املٓاطل  -فُٛعات َٓاقؿ.)١
 املعاضض.
َٛ اقع تٓؿٝص املؿطٚع.

ب -اجلْالت الدزاضٔ٘:

ميهٔ ؼ ٌٜٛايعٜاضات املٝساْ ١ٝإىل خدل ٠تعًْ ١ُٝٝؿطٚ ،١شيو بإٔ تتهُٔ ايكٝاّ
ببعض املٗاّ ٚيٝػت امل٬سع ١ؾكط  ،ؾكس ٜه َٔ ٕٛاملؿٝس إدطا ٤تطبٝل عًُٞ
٭غايٝب املػح عٓس تٓؿٝص زٚض ٠تسضٜب ١ٝيف أغايٝب ايبشح ٜٚ ،ط( ٣ايععا، ّ2009 ، ٟٚ
م )145أْ٘ يف ن ٬ايٓٛعني َٔ ايطس٬ت ٜتطًب ا٭َط إعسازا دٝسا َٔ املسضب يًعٜاض٠
َٔ سٝح:
 اختٝاض املٛقع املٓاغب يًعٜاض.٠
 تٛؾرل َٛاز ؼتَ ٟٛعًَٛات أٚي ١ٝعٔ املٛقع املعَع ظٜاضت٘.
 تٛؾرل َٛاز ؼت ٟٛتٛدٗٝات خاق ١بايعٜاض.٠
 ايتذٗٝعات اٱزاض ١ٜاي٬ظَ.١
 َٔ ا٭ؾهٌ َٓاقؿ ١ايتؿاقَ ٌٝع املتسضبني قبٌ تٓؿٝص ايعٜاض.٠
 إٔ ٜعكب ايعٜاضَ ٠باؾطَٓ ٠اقؿ ١سْ ٍٛتا٥ذٗا.
ٜٚــط ٣ايباســح إٔ اختٝــاض ا٭غــًٛب ايتــسضٜيب يهــٌ َٛقـــ تــسضٜيب ٜؿهــٌ إٔ ٜهــٚ ٕٛؾــل
َعــاٜرل عٝــح تــ ّ٤٬استٝادــات املعًُــني ٚ ،سذــِ املعًُــني ٚ ،تــٛؾط ايتػــٗ٬ٝت املازٜــ، ١
ٚنصيو ٖسف ايتسضٜب َٚا غٝٴطًب َٔ املعًُـني ايكٝـاّ بـ٘ يف ْٗاٜـ ١ايتـسضٜب ٚ ،أٜهـا
اػاٖات املعًُني ٚخدلاتِٗ ٚأعُاضِٖ َٚػت ٣ٛثكاؾاتِٗ .
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منْذج لربامج التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘

:

أٚنح ( عُاض  ،ّ1999،م  )45ايتدطٝط ايتاي ٞيدلاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١ؾُٝا
:ًٜٞ
تتتتتتتى ا تتتتتم دتبتتتتتتق ا تتتتتدر ت
ا حتتتدوت يتزعتتتا ا تاتتتت ت تكتتتت ع تتتت
ي تتتتتتىا
ي تتتتتتل كتتتتتت ا تتتتتتدر ت
ا زاكج ا م دتبتق ا الكتذ0

استتتت زاتت تتق يتت تتتتتتق
تستتتت
تدريستتتتتتتتتتتت ك ت تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت
االستتتتتتتتتتتتتتتتت زاتت تتق ا تتتتتتتتتتتتتتتتت
ستستتت ات ا تتتد ا تتتدر كتتت
تالكتذه0

برامج
التدريب
أثناء اخلدمة

تستتتتتاد ا تتتتدر ت ا تتتتم ا تاتتتت
تألستتت ى ا تتتذ ستستتت ىفي تتتت
ا تا ك تالكتذهد 0

تتتتى ز تتتتتت ت ت تتتتت كتتت تات تتت
ا تتتتتتتتت ستتتتتتتتتتى زهت ا تتتتتتتتتدر
الكتذه 0

ؾهٌ ضقِ ( )2منٛشز يدلاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١

ٜٚــط ٣ايباســح إٔ بــطاَر ايتــسضٜب أثٓــا ٤اـسَــ٫ ١بــس إٔ تؿٝــس املعًــِ عٓــس ضدٛعــ٘ ٭زا٤
َٗٓت٘ يف ايتعً َٔ ِٝسٝح إط٬ع٘ عًـ ٢إغـذلاتٝذٝات ٚتكٓٝـات تسضٜػـٜ ١ٝػـتعًُٗا يف
ايتــسضٜؼ ٚ ،نــصيو إهــاز ط ــطم يف ايتؿاعــٌ َــع ايت َٝ٬ــص سػــب ايؿــطٚم ايؿطز ٜــ، ١
ٚأٜها َعطؾت٘ يف نٝؿ ١ٝتًُؼ سادات تَٝ٬ص. ٙ

التخطٔط لربامج التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ :
إٕ ايتدطٝط يدلاَر ايتـسضٜب أثٓـا ٤اـسَـ ١يـٝؼ بايػـٌٗ أ ٚايبػـٝط ٚ ،إمنـا ٖـ ٛأَـطا
يف غاٜـ ١ايكــعٛبٚ ١ايتعكٝــس ٚ ،وتـاز َــٔ ايكــاُ٥ني عًٝــ٘ إعـساز بــطاَر عايٝــ ١ايٓٛعٝــ، ١
ٚايتأنــس َــٔ َطٚضٖــا مبطاســٌ ؽطــٝط ؾعــاٍ ٚ ،شيــو يهــُإ لــاح ٖــص ٙايٓٛعٝــَ ١ــٔ
ايدلاَر ايتسضٜبٚ ، ١ٝيصيو ايتدطٝط اؾٝس يدلاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَـٜ ١ـتِ عًـ٢
َطاسٌ .
ٜصنط(ابٛايٓكط ، ّ2008 ،م م  )138- 132أْ٘ ٜتهُٔ ايتدطٝط ايؿعاٍ يدلاَر
ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١أضبعَ ١طاسٌ ضٝ٥ػ٘ : ٖٞٚ
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َ -1طسً ١ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب: ١ٝ
ٚاييت تعين ؼسٜس املٗاضات املطًٛب إنػابٗا أ ٚتُٓٝتٗا يس ٣أؾطاز ٚإزاضات َع، ١ٓٝ
ٚاييت ٜتِ تؿكًٗٝا يف فُٛع َٔ ١ا٭ٖساف املطًٛب ؼكٝكٗا بٓٗا ١ٜايتسضٜب .
َ - 2طسً ١تكُ ِٝايدلْاَر ايتسضٜيب :
ٚايصٜ ٟعين تطمج ١ا٭ٖساف إىل َٛنٛعات تسضٜبٚ ، ١ٝؼسٜس ا٭غًٛب ايص ٟغٝتِ
اغتدساَ٘ بٛاغط ١املسضبني يف تٛقَٛ ٌٝنٛعات ايتسضٜب إىل املتسضبني  ،نُا ٜتِ
ؼسٜس املٛاز ايتسضٜبَ ١ٝجٌ أدٗع ٠ايعطٚض  .ايػبٛض ، ٠ا٭ق .... ّ٬اخل ٚ ،نذعَٔ ٤
تكُ ِٝبطْاَر ايتسضٜب هب ؼسٜس املسضبني يف ايدلْاَر ٚأٜها ؼسٜس َٝعاْ١ٝ
ايتسضٜب ٜٓٚ ،تكٌ ا٭َط بعس شيو إىل اـط ٠ٛايتاي. ١ٝ
َ - 3طسً ١تٓؿٝص بطْاَر ايتسضٜب :
ٚاييت تتهُٔ أْؿطَ ١َُٗ ١جٌ ؼسٜس اؾس ٍٚايعَين يًدلْاَر  ،نُا ٜتهُٔ
ؼسٜس َهإ ايتسضٜب ٚ ،املتابع ١اي ١َٝٛٝٱدطا٤ات تٓؿٝص ايدلْاَر خط ٠ٛغط. ٠ٛ
َ - 4طسً ١تك ِٝٝبطْاَر ايتسضٜب :
ميهٔ تعطٜـ ايتك ِٝٝبأْ٘  :تًو اٱدطا٤ات اييت تكاؽ بٗا نؿا ٠٤ايدلْاَر ايتسضٜيب
أثٓا ٤تٓؿٝص ايدلْاَر أ َٔ ٚخَ ٍ٬تابع ١زقٝك ١يٓتا٥ر ايتسضٜب بعس اْتٗا ٤ايدلْاَر ،
ٚميهٔ تًدٝل أٖساف عًُ ١ٝتك ِٝٝايدلْاَر ايتسضٜيب بايٓكاط ايتاي: ١ٝ
أ  -ايٛقٛف عً ٢ايجػطات اييت سسثت خ ٍ٬تٓؿٝص ايدلْاَر َٔ سٝح إعساز ٙأٚ
تكٚ ُ٘ٝٝتٓؿٝصَٚ ٙعطؾ ١أغبابٗا  ،يًعٌُ عً ٢ت٬ؾٗٝا َػتكب. ٬
ب  -املسضبَٚ ٕٛس ٣لاسِٗ يف ْكٌ املاز ٠ايتسضٜب ١ٝيًُتسضبني .
ز  -إعطا ٤قٛضٚ ٠انش ١عٔ َس ٣اغتؿاز ٠املتسضبني َٔ ايتسضٜب .
ٜٚصنط (ايطعاْ ، ّ2007 ، ٞم )129أِٖ ا٭غايٝب اييت ميهٔ بٛاغطتٗا تكِٝٝ
املسضبني ٚنٝؿ ١ٝايٓذاح يف تٓؿٝص تكُٚ ِٝتٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب :
 - 1ا٫غتككاٚ : ٤مبٛدب٘ ٜٛظع عً ٢املتسضبني بعس اْ٫تٗا َٔ ٤ايدلْاَر ايتسضٜيب
اغتُاض ٠أ ٚاغتباْ٘ تتهُٔ َعاٜرل َٛنٛع ١ٝعً ٢ؾهٌ أغ ١ً٦هٝب ٕٛعٓٗا .
 - 2امل٬سع ١املباؾط : ٠ميهٔ تك ِٝٝايدلْاَر ايتسضٜيب ٚاملسضبني عٔ ططٜل َطاقب ١ضز
ؾعٌ املتسضبني ػا ٙايدلْاَر ٬َٚسع ١شيو َٔ خ ٍ٬ا٭سازٜح اييت تسٚض بني
بعهِٗ .
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 - 3اؿؿٌ اـتاَ : ٞخ ٍ٬ا٫دتُاع ا٭خرل ٜتِ غ٪اٍ املتسضبني عٔ ضأ ِٜٗيف
ايدلْاَر ايتسضٜيب ٚ ،ايٛاقع إٔ ٖصا ايتكٜ ٫ ِٝٝه ٕٛتكُٝٝا عًُٝا غًُٝا يف غايب
ا٭ٚقات .
ٜٚصنط ( قُس ٚآخط ، ّ2005، ٕٚم )187أْ٘ ميهٔ تك ِٝٝاملتسضبني بعس َه ٞؾذل٠
عٔ ايتسضٜب َٚس ٣ايؿا٥س ٠اييت سككٗا ايتسضٜب ٖٓٚاى عس ٠أغايٝب يًتشكل َٔ
شيو :
أ  -زضاغ ١ايتطٛضات ٚايتشػٓٝات اييت ططأت عً ٢ايعٌُ يف اٱزاضات اييت ٜعٌُ ؾٗٝا
املتسضبٚ ٕٛشيو بعس عٛزتِٗ َٔ ايدلْاَر ايتسضٜيب .
ب َ -كاضْْ ١تا٥ر قٝاؽ ٚتك ِٝٝأزا ٤املتسضبني بعس ايتسضٜب ٚاغتؿازتِٗ َٔ ايدلْاَر
ايتسضٜيب
ز

 -ا٫ختباضات  ،سٝح ميهٔ بٛاغطتٗا ايهؿـ عٔ َس ٣اغتٝعاب املتسضبني

ٚاغتؿازتِٗ َٔ ايدلْاَر ايتسضٜيب .
ز  -ايذلقٚ ، ١ٝشيو عٔ ططٜل َعطؾ ١عسز املتسضبني ايص ٜٔسكًٛا عً ٢تطقٝات
ْتٝذ ١نؿا٤تِٗ ٚغًٛنِٗ اؾٝس يف ايعٌُ بعس تسضٜبِٗ .
 - ٙاجملُٛع ١ايهابطٚ ، ١تعين اجملُٛع ١اييت مل تأخص تسضٜب ٚتتِ َكاضْتٗا َع
اجملُٛع ١اييت سكًت عً ٢ايتسضٜب  َٔٚ ،ثِ تك ِٝٝأزا ٤اجملُٛعتني ملعطؾَ ١س٣
ايؿطم .

تعسٓف االحتٔاجات التدزٓبٔ٘ :
ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝــٖ ١ــ ٞاملكــسض ايــطٝ٥ؼ ٫ؾــتكام ٚؼسٜــس أٖــساف ايتــسضٜب
املٓؿٛزٚ ، ٠يصيو ؾٗ ٞامل٪ؾط ايسقٝل يتدطٝط ٚتٓؿٝـص عًُٝـات ايتـسضٜب ٚ ،يكـس ٚنـع
(ؾــاٜٚـ  ) ّ1990،تعطٜؿــا ي٬ستٝادــات ٚعطؾٗــا بأْٗــا ":تػــرل ٚدــٛز تٓــاقض أ ٚاخــت٬ف
ســاي ٞأَ ٚػــتكبً ٞبــني ٚنــع قــاٚ ِ٥بــني ٚنــع َطغــٛب ؾٝــ٘  ،يف أزا ٤املٓعُــ ١أٚا٭ؾــطاز
غ ـ ــٛا ٤ن ـ ــإ يف املع ـ ــاضف أ ٚاملٗ ـ ــاضات أ ٚا٫ػاٖ ـ ــات أ ٚيف ايٓ ـ ــٛاس ٞمجٝع ـ ــا"  .م 336
نصيو أظٗط (غًُٝات  )ّ1990،تعطٜؿا عٔ ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـٖٚ ١ـ": ٛا٫ستٝادـات
ٖــ ٞاملعًَٛــات أ ٚاملٗــاضات أ ٚا٫ػاٖــات ايــيت ٜــطاز تُٓٝتٗــا أٜٚــطاز قــكًٗا أٚتػٝرلٖــا أٚ
تعسًٜــٗا ٚشيــو يؿــدل أٚعــس ز َــٔ ا٭ؾــدام أٜ ٚــطاز قــكًٗا أٚتػٝرلٖــا أ ٚتعسًٜــٗا
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ٚشيو اغتعسازا يذلق ١ٝايؿدل أَٛ ٚادٗ ١تػـرلات َتٛقعـ ١تٓعُٝٝـ ١أ ٚتهٓٛيٛدٝـ ١أٚ
غرل شيو َٔ ْٛاس ٞايتطٜٛط ٜٴدطط شلا ايتٓع"ِٝم13
ٜٚعطؾٗا (َٛغ " )ّ2006 ،٢بأْٗا فُٛع ١ايتػرلات ٚايتطٛضات املطًٛب إسـساثٗا
يف َعــاضف َٚ ،عًَٛــات َٗٚ ،ــاضات ٚ ،اػاٖــات ايعــاًَني يتعــس ٌٜغــًٛنِٗ أ ٚاغــتشساخ
ايػًٛى املطغٛب قسٚض ٙعِٓٗ  ،ايص ٟميهٔ إٔ وكل ٚقٛشلِ إىل ايهؿاٜـ ١اٱْتادٝـ ١يف
أزاٗ٥ــِ ٚايكهــا ٤عًــْ ٢ــٛاس ٞايككــٛض أ ٚايعذــع يف ا٭زاٚ ٤بايتــاي ٞظٜــاز ٠ؾــاعًٝتِٗ يف
ايعٌُ " م.152
ٜٚعطؾٗــا (ايعــعا" )ّ2009 ، ٟٚبأْٗــا فُٛعــَ ١ــٔ املٗــاضات ٚا٫ػاٖــات احمل ــسز٠
ايــيت وتادٗــا ايؿــطز يف َٓعُــَ ١عٓٝــ ١أٚ ٚظٝؿــَ ١عٓٝــَ ١ــٔ أدــٌ ايكٝــاّ بــأزاَٗ ٤ــاّ
َع ١ٓٝبؿهٌ أنجط نؿاٚ ٠٤ؾاعً ، ١ٝأ َٔ ٚأدٌ ايكٝـاّ بـأزاَٗ ٤ـاّ َعٓٝـ ١بؿـهٌ أنجـط
نؿاٚ ٠٤ؾاعً " ١ٝم.187
ٚميه ــٔ تعط ٜـــ ا٫ستٝاد ــات ايتسضٜب ٝــ ١يف ٖ ــص ٙايسضاغ ــ ١بأْٗ ــا فُٛع ــ َ ١ــٔ
ايتػرلات املطًٛب إسساثٗا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيطؾع َػت ٣ٛأزاٗ٥ـِ ايتعًُٝـٞ
٫غـتدساّ ايتكٓٝــات اؿسٜجــ ١يف ايتــسضٜؼ َ ،ــٔ أدــٌ متهــِٓٗ َــٔ أزاٚ ٤ادبــات عًُــِٗ
ايتسضٜػ ٞعً ٢ايٛد٘ ا٭َجٌ .
ٜٚط ٣ايباسح َٔ خ ٍ٬عطض تعطٜؿات ا٫ستٝادات ايتسضٜبٝـ ١أْٗـا تطنـع عًـ٢
املتـسضب (املعًـِ ) ٚايـتػرلات املطًـٛب إســساثٗا يف َعًَٛاتـ٘ ٚاػاٖاتـ٘ َٗٚاضاتـ٘ ٚقسضاتــ٘
ايؿٓ ٝــٚ ١ايػ ــًٛن َ ١ٝــٔ س ٝــح تُٓٝتٗ ــا ٚتعس ًٜــٗا ٚخكٛق ــا يف اغ ــتدساّ ايتكٓ ٝــات
ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ .

االحتٔاجات التدزٓبٔ٘ ّمصادز التعسف علَٔا - :
عٓس ايتدطٝط ٭ ٟبطْاَر تطب٫ ٟٛبس إٔ ْك ّٛبتشسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ٚاييت تعتدل ا٭غاؽ ايصٜ ٟك ّٛعً ٘ٝايتسضٜب ايػً ِٝبٗسف ؼكٝل ايهؿاٚ ١ٜؼػني
ا٭زاٚ ٤يف ن ٤ٛؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜبٜ ١ٝتِ تكُ ِٝايدلْاَر ايتسضٜيب .
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مصادز حتدٓد االحتٔاجات التدزٓبٔ٘- :

ٚقـ ــس أٚضز (ايعبـ ــس ايهـ ــطٖ1430 ، ِٜـ ـ ـ  ،م م َ )23- 20كـ ــازض ؼسٜـ ــس ا٫ستٝادـ ــات
ايتسضٜب ١ٝايتاي: ١ٝ
 تٛقٝـ َٗاّ املعًِ ٚؼسٜس َػٛ٦يٝات٘ ٚٚادبات٘ ٚاملتطًبات ا٭غاغ. َ٘ٓ ١ٝ
 امل٬سعــات ايــيت تطقــس أثٓــا ٤ايعٜــاض ٠ايكــؿَ ١ٝجــٌ ( اغــتدساَ٘ يطــطم ايتــسضٜؼ
املٓاغبَ ، ١س ٣تٛظٝؿ٘ يًتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١تٛظٝؿـا غـًُٝا  ،قسضتـ٘ عًـ٢
إزاض ٠ايكـ ٚنبط٘  ...اخل )
 ا٭خــص بــطأَ ٟــسٜط املسضغــ ١ســْ ٍٛكــاط ايهــعـ ايــيت ٜطقــسٖا عًــ ٢املعًــِ زاخــٌ
ايكـ ٚخاضد٘ .
 ا٫دتُــاع َــع املعًُــني ٚاؿــٛاض َعٗــِ ٜعطــ٪َ ٞؾــطا عــٔ َــس ٣إملــاّ املعًــِ باملــاز٠
ايعًَُٚ ١ٝس ٣اؿطم عً ٢ا٫ط٬ع ٚايكطا. ٠٤
 ايطغبات ٚا٫ستٝادات اييت ٜطٜس املعًِ ؼكٝكٗا يتطٜٛط نؿاٜات٘ ٚؼػني أزا.٘٥
 زضاغ ــ ١ا٭ٖ ــساف احمل ــسز ٠زضاغ ــَ ١ػ ــتٛؾ ١ٝتعط ــ٪َ ٞؾ ــطا عاَ ــا إىل ا٫ستٝاد ــات
اي٬ظَ ١يًُعًُني .
 بطاق ١تك ِٜٛا٭زا ٤ايٛظٝؿ ٞتعتدل أسس املكـازض اشلاَـٚ ١ايـيت تٛنـح أٖـِ دٛاْـب
ايككٛض عٓس املعًِ .
 ؾــها ٟٚاملعًُــني ٚايــيت تٛنــح عــسّ ضنــاِٖ ايــٛظٝؿ ٞعــٔ بعــض دٛاْــب ايعُــٌ
ايتعً٫ ُٞٝبس إٔ تٴأخص بعني ا٫عتباض عٝـح تعُـٌ شلـا زضاغـ ١يهـ ٞتتهـح أغـبابٗا
ٚميهٔ ع٬دٗا بايتسضٜب .

أٍنٔ٘ حتدٓد االحتٔاجات التدزٓبٔ٘:
اْط٬ق ــا َ ــٔ َب ــسأ ل ــاح أ ٟبطْ ــاَر ٜك ــاؽ مب ــس ٣قسضت ــ٘ عً ــ ٢تًب ٝــ ١ا٫ستٝاد ــات
ايتسضٜبٝــ ١يــس ٣ا٭ؾــطاز (املعًُــني ) ٚإؾــباعٗا ؾــ ٬ؾــو إٔ ؼسٜــس ا٫ستٝادــات عًُٝــ١
ٖاََٚ ١ؿٝس ٠تهُٔ اؾس ٣ٚاملٓؿٛز ٠يًدلاَر ايتسضٜب. ١ٝ
ٜٚصنط(ايطعاْ " ) ّ2010 ، ٞإٔ أُٖ ١ٝؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝتعٛز إىل
َا: ًٜٞ
 -1إٕ ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜبٜٛ ١ٝقٌ إىل قطاضات ؾعايٚ ١غًٚ ١ُٝباػاٙ
ايتدطٝط ٚايتكُٜٛٚ ، ِٝقٌ إىل سكا٥ل عًُٚ َٔ ١ٝاقع َؿه٬ت ايعٌُ
ٚايهؿـ عٔ َعٛقات ايعٌُ .
-37-

 -2ت٪ز ٟعًُ ١ٝؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝإىل ؽؿٝض ايٓؿكات ٚايتكًَٔ ٌٝ
اٱٖساض .
 -3أْ٘ ؾطق ١يذلق ١ٝا٭ؾطاز اؿايٝني ْٚكًِٗ إىل َٛاقع َتكسَ ١ثِ تٛظٝـ أؾطاز
دسز" م.165
ٜٚط ٣ايباسح إٔ لاح أ ٟبطْاَر تسضٜيب ٜكاؽ مبس ٣قسضت٘ عً ٢تًب ١ٝاستٝادات
املعًُني ايتسضٜب٫ٚ ١ٝؾو إٔ ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝعًُٖ ١ٝاََٚ ١ؿٝس ٠يف
أ ٟبطْاَر تسضٜيب .

أىْاع االحتٔاجات التدزٓبٔ٘:
ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝــ ١فُٛعــ٪َ ١ؾــطات ايــيت تهؿـــ عــٔ ٚدــٛز ؾــطم بــني ا٭زا٤
اؿـ ــايٚ ٞا٭زا ٤املطغـ ــٛب ؾٝـ ــ٘ يٮؾـ ــطاز (املعًُـ ــني ) َٚـ ــٔ ٖـ ــصا املٓطًـ ــل تعـ ــسزت أْـ ــٛاع
ا٫ستٝادات ايتسضٜب. ١ٝ
ٚيكس أٚضز (أب ٛايٓكط،ّ2008 ،م َٔ )144أْٛاع ا٫ستٝادات ايتسضٜبَ ١ٝا: ًٜٞ
أ : ٫ٚاستٝادات تسضٜب ١ٝط ١ًٜٛا٭دٌ ٚأخط ٣قكرل ٠ا٭دٌ:
ٚمتجٌ ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝط ١ًٜٛا٭دٌ ايؿطم بني َػت ٣ٛا٭زا ٤املطًٛب
َٚػت ٣ٛاملطغٛب يف املػتكبٌ .
أَا ا ٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝقكرل ٠ا٭دٌ متجٌ ايؿطم بني َػت ٣ٛا٭زا ٤املطًٛب
َٚػت ٣ٛا٭زا ٤اؿاي. ٞ
ثاْٝا :استٝادات تسضٜب ١ٝسايٚ ١ٝأخطَ ٣ػتكبً: ١ٝ
ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاؿاي ٖٞ ١ٝاييت وتاز ايعاًَني ايتسضٜب عًٗٝا يف ايٛقت
اؿانط أَا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاملػتكبً ٖٞ ١ٝاييت غٝشتاز ايعاًَني ايتسضٜب
عًٗٝا يف املػتكبٌ ْعطا يًتػرلات املدطط إدطاٖ٤ا يف املػتكبٌ غٛا ٤يف ايٛغاٌ٥
أ ٚايططم ايتسضٜػ ١ٝأ ٚيف ايتهٓٛيٛدٝا املػتدسَ. ١

أضالٔب ّطسم مجع البٔاىات لتخدٓد االحتٔاجات التدزٓبٔ٘:
تٴعس ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝاييت تٓطًل َٓٗا عًُ ١ٝؽطٝط
ٚتكُ ِٝايدلاَر ايتسضٜب ١ٝاملدتًؿ ، ١غٛا ٤ناْت بطاَر تطب ١ٜٛأ ٚغرل تطبٜٛـٚ ، ١غـٛا٤
ناْت بطاَر ككك ١يكطاع ايتعً ِٝأّ ٭ ٟقطاع آخط .
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ٜٚتؿـ ــل ن ـ ـٌٌ َـ ــٔ (ايطعـ ــاْ ، ّ2007 ، ٞم م  (ٚ )23- 20أبـ ــ ٛايٓكـ ــط ، ّ2008 ،
م ( ٚ )145اي ٝــاٚض  ، ّ2005 ،م م  )130- 127إٔ َ ــٔ ط ــطم مج ــع ايبٝاْ ــات يتشس ٜــس
ا٫ستٝادات ايتسضٜبَ ١ٝا: ًٜٞ
 ؼًٝـٌ امل٪غػــٜٚ : ١ككــس بــ٘ ؼًٝــٌ اشلٝهــٌ ايتٓعُٝــ ٞيًعُــٌ ٚغٝاغــات ٚأٖــساف
امل٪غػــ ١بككــس ايتعــطف عًــ ٢ا٭ٖــساف املٓٛطــ٘ بٗــا ٚاملــٛاضز املتاســ ١شلــا ٚؼسٜــس
املؿه٬ت ٚاملعٛقات بٗسف ؼسٜس اؿادات ايتسضٜب. ١ٝ
 ؼً ٌٝايٛظٝؿ : ١أ ٟؼً ٌٝدٛاْب ايعٌُ ٚؼسز ؼسٜـسا زقٝكـا يتٛقـٝـ ايعُـٌ
ٚؾـطٚط٘ َٚعــاٜرلٚ ٙؾــطٚط إلــاظ تًــو ايهؿاٜـات بسقــٚ ١ؼسٜــس َــس ٣دــسٚاٖا يف
ايعاٌَ .
 ؼً ٌٝأزا ٤ايعاًَني  :مجع املعًَٛات املٝساْ ١ٝعٔ أزا ٤ايعاًَني يف َٛقع ا٭عُـاٍ
اؿكٝك ١يف نَ ٤ٛعاٜرل ا٭زا ٤اؾٝس عٔ ططٜل امل٬سعٚ ١املتابع. ١
 املكــاب٬ت ايؿدكــٚ : ١ٝتعــين ايتكــا ٤ؾــدل َٖ٪ــٌ ٱدــطا ٤اتكــاٍ ؾــؿٖ ٟٛــازف
 ٜٗــسف إىل مج ــع املعً َٛــات ايًؿع ٝــ َ ١ــٔ املت ــسضب س ــ ٍٛدٛاْ ــب عًُ ــ٘ يف ن ــ٤ٛ
نؿاٜات أَ ٚتطًبات َٚعٛقات ايعٌُ َٔ ٚدْٗ ١عط املتسضب .
 فُٛعــ ١املٓاقؿــات  :تعتــدل املٓاقؿــ ١يف فُٛعــات قــػرل ٠إســسٚ ٣غــا ٌ٥ؼسٜــس
اؿادــات ايتسضٜبٝــٚ ، ١تعــين املٓاقؿــ ١سكــ ٍٛســٛاض بــني أنجــط َـٔ ؾــدل بؿــهٌ
َككٛز ٖٚازف ٜٗسف إىل ؼسٜس نؿاٜات ايعٌُ َٚتطًبات٘ َٚعٛقاتـ٘ َـٔ ٚدٗـ١
ْعط املتسضبني .
 اغتدساّ ا٫غتبٝاْات  :نٛغ َٔ ١ًٝايٛغا ٌ٥اؾُع ١ٝؾُع املعًَٛات َٔ
ايعاًَني ؾٜٗ ٛتهُٔ فُٛع َٔ ١ا٭غ ١ً٦املهتٛب ١بكٛضٚ ٠انش ١س ٍٛدٛاْب
ا٭زاٚ ٤ظطٚؾ٘ َٚتطًبات٘ ٚنؿاٜات٘ ٚ ،قس ته ٕٛا٭غَ ١ً٦ؿتٛس ١أ ٚأغ ١ً٦تتطًب
إداباتٗا ا٫ختٝاض َٔ بني عس ٠بسا ٌ٥عٝح تػط ٞا٭غ ١ً٦ناؾ ١دٛاْب ايعٌُ .
َ ػح أسهاّ اـدلاَ : ٤جٌ عكس ايٓسٚات ٚامل٪متطات عـٔ دٛاْـب ايعُـٌ َٚتطًباتـ٘
ٚظطٚؾ٘ َٚؿه٬ت٘ َٚعٛقات٘ ٚٚاقع ايعاًَني.
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 اغ ــتدساّ ا٫ختب ــاضات  :ايتشطٜط ٜــٚ ١ايعًُ ٝــٚ ١ايؿ ــؿ ١ٜٛملعطؾـ ـ ١املع ــاضف ٚاملٗ ــاضات
ٚا٫ػاٖات املتٛؾط. ٠
 زضاغ ١آضا ٤اجملتُع  :باغتدساّ ا٫غتؿتا٤ات .
 ؼً ٌٝتكاضٜط ايط٩غاٚ ٤املؿطؾني  :بأغًٛب َٓٗذ ٞعًُ. ٞ
َ ػح ايسضاغات  :ايػابك ١احملً. ١ٝ
 اغتكطا ٤ايتطٛضات املتٛقع ١يف املٓعُ : ١يتـٛؾرل َػـتًعَات َٚتطًبـات ا٭عُـاٍ يف
نَ ٤ٛعطٝات املػتكبٌ .
ٖٓٚـ ــاى بعـ ــض ا٭غـ ــايٝب اٱؾـ ــطاؾ ١ٝايـ ــيت ميهـ ــٔ عـ ــٔ ططٜكٗـ ــا ؼسٜـ ــس ا٫ستٝادـ ــات
ايتسضٜب ٝــ ١يًُعًُ ــني  َٚ ،ــٔ ٖ ــص ٙا٭غ ــايٝب اي ــيت شنطٖ ــا بع ــض ايذلب ــٜٛني  َٚــِٓٗ (
املػٝس ، ّ2006 ، ٟم ( ، )47ايكطؾـ ٖ1429 ، ٞـ  ،م( ، )26ايؿـٗط ٖ1428 ، ٟـ  ،م( ، )24
ايهًٜٛع ٖ1417 ،ـ  ،مٚ ( ، )34ظاض ٠املعاضف ٖ1419 ،ـ  ،م ٖٞٚ ) 58نُا : ًٜٞ
- 1ايعٜــاضات ايكــؿٜٚ ١ٝككــس بايعٜــاضات ايكــؿ ١ٝظٜــاض ٠املؿــطف ايذلبــ ٟٛيًُعًــِ زاخــٌ
ايكـــ أثٓــا ٤عًُــ٘  ،بٗــسف َؿــاٖس ٠املٛاقـــ ايتعًُٝٝــ ، ١تؿــدٝل استٝاد ـات املعًــِ
ٚايتًُٝص َٚ ،تابع ١ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايتهٓٛيٛد ١ٝاملتبع ١زاخٌ سذط ٠ايكـ .
- 2ايًكــا٤ات ايؿطزٜــ ( ١املــسا٫ٚت اٱؾــطاؾٜ :) ١ٝككــس بٗــا ايًكــا ٤ايؿــطز ٟبــني املؿــطف
ايذلبــٚ ٟٛاملعً ـِ ٜٚ ،هــ ٕٛعــازَٓ ٠اقؿــ٘ بُٗٓٝــا غكــٛم ا٭َــٛض ايذلبٜٛــٚ ، ١املؿــه٬ت
ايتعًَٚ ، ١ُٝٝػاعست٘ يف ايتعطف عً ٢سادات٘ .
- 3ايعٜاضات املتبازيٜ : ١ككس بٗا ظٜاضَ ٠عًِ أ ٚأنجط يعَ ٌٝشلِ زاخٌ ايكــ يف ْؿـؼ
املسضغٚ ،١نصيو تتِ بني املعًُني يف َسضغتني َتذاٚضتني ٚ ،تٗسف إىل ْكـٌ اــدلات
بــني املعًُــني ٚ ،نــصيو عًــ ٢اٱطــ٬ع عًــ ٢نٝؿٝــ ١اغــتدساّ ايتكٓٝــات ايتعًُٝٝــ ١يف
ايتسضٜؼ ٚ ،استٝاداتِٗ ايتسضٜب ١ٝشلص ٙايتكٓٝات .
- 4ايٓؿــطات اٱؾــطاؾٖ :١ٝــٚ ٞغــ ١ًٝاتكــاٍ بــني املؿــطف ٚاملعًـِ ٜ ،ػــتطٝع املؿــطف َــٔ
خ٬شلا إٔ ٜٓكٌ إىل املعًُني خدلات٘ ٚقطا٤اتـ٘ َٚكذلساتـ٘ َٚؿـاٖسات٘ بكـسض َعكـَ ٍٛـٔ
اؾٗس ٚايٛقت  ،يف ن ٤ٛاستٝاز املعًِ .
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- 5ايــسضٚؽ ايتطبٝكٝــ( ١ايُٓٛشدٝــٖ : ) ١ــ ٞزضٚؽ تعــس ٚتكــسّ َــٔ املؿــطف ايذلبــ ٟٛأٚ
أســس املعًُــني  ،بٗـسف ْكــٌ خــدل ٠أ ٚططٜكــَ ١عٓٝــ ١أ ٚتٛنــٝح نٝؿٝــ ١اغــتدساّ بعــض
ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ، ١عٝح وهط شيو ايـسضؽ عـسز َـٔ املعًُـني ي٬غـتؿاز٠
َٓٗا ْٚكسٖا ٚ ،ؼسٜس ا٫ستٝاز ايتسضٜيب شلصا املعًِ ٫غتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج. ١
- 6ايٓسٚات ايذلبْ ٖٞ : ١ٜٛؿاط سٛاضٜ ٟعطض ؾ ٘ٝعسز َـٔ ايكـاز ٠ايذلبـٜٛني يكهـ١ٝ
أَٛ ٚنٛع قسز ثِ ٜؿتح ايٓكـاف اشلـازف سـَ ٍٛـاٜتِ عطنـ٘ َـٔ أؾهـاض ٚآضاٚ ، ٤تٗـسف
ايٓسٚات ايذلب ١ٜٛإىل َٓاقؿ ١املعًُني سَٛ ٍٛنٛعات متؼ استٝاداتِٗ ايذلب. ١ٜٛ
- 7ادتُاعــات املعًُــني ٖ :ــ ٞيكــا٤ات تطبٜٛــ ١مبعًُــَ ٞــاز ٠زضاغــ ، ١ٝأ ٚقـــ َعــني  ،أٚ
فُٛعــَ ١عًُــني يف ؽككــات كتًؿــ ١يتشكٝــل ايتهاَــٌ بــني دٗــٛزِٖ ٚ ،ػُٝــع
ا٭ؾهاض يف َٛادٗ ١املؿه٬ت ايذلبٚ ، ١ٜٛسح املعًُـني عًـَ ٢ػـاعس ٠أْؿػـِٗ يف ايتعـطف
عً ٢استٝاداتِٗ ٚ ،ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝاملٗاضات املٗٓٚ ، ١ٝإتاس ١ايؿطق ١يتشكٝل ايُٓ ٛاملٗين.
- 8املؿــاغٌ ايذلبٜٛــ( ١ايــٛضف ايذلب ٜٛـٖ :)١ــ ٞعبــاض ٠عــٔ ْؿــاط عًُــ ٞتعــا ْٞٚيسضاغــ١
َؿــهً ١تطبٜٛــ ، ١أ ٚإْتــاز ٚغــ ١ًٝتعًُٝٝــ ، ١أ ٚقــكٌ َٗــاض ، ٠أ ٚتًبٝــ ١سادــَ ١ــٔ سادــات
املعًُني ؼت إؾطاف َؿطف تطب ٟٛش ٚخدلٚ ١َٝٓٗ ٠اغع. ١
- 9ايبشــٛخ ٚايسضاغــات ايذلبٜٛــٜٚ : ١عتــدل ْؿــاط إؾــطايف تؿــاضنٜٗ ٞــسف إىل تطــٜٛط
ايعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــٚ ١ايذلبٜٛــَ ١ــٔ خــَ ٍ٬عاؾــ ١املٛنــٛعات ايعًُٝــٚ ١املؿــه٬ت ايــيت
تٛادِٗٗ يف املٝسإ ايتعًٚ ، ُٞٝتًب ١ٝاؿادات املدتًؿ ١٭ططاف ٖص ٙايعًُ. ١ٝ
- 10ايكطا٤ات املٛدٜٗٗ : ١سف إىل تُٓ ١ٝنؿاٜات املعًُني يف أثٓا ٤اـسَـَ ١ـٔ خـٍ٬
إثاض ٠اٖتُاَِٗ بايكطا٤ات اـاضدٚ ، ١ٝتبازٍ ايهتب ٚاقتٓاٗ٥ا ٚ ،تٛد ِٗٗٝإيٗٝا تٛدٗٝـا
َٓعُا َٚسضٚغا ٚ ،ؾكا ؿاداتِٗ ملٛانب ١ايتطٛضات ايذلب. ١ٜٛ
- 11ايــسٚضات ايتسضٜبٝــ : ١بطْــاَر َــٓعِ ٚكطــط ميهــٔ املعًُــني َــٔ ايُٓــ ٛيف املٗٓــ١
ايتعً ، ١ُٝٝباؿك ٍٛعًَ ٢عٜس َـٔ اــدلات ايجكاؾٝـٚ ١ايذلبٜٛـٚ ، ١نـٌ َـا َـٔ ؾـأْ٘
إٔ ٜطؾع َٔ َػت ٣ٛعًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٜٚعٜس َٔ طاقات املعًُني اٱْتاد. ١ٝ
- 12ظٜاضات املسضغ ٖٞ : ١إسس ٣ا٭غايٝب املػتدسَ ١يٲؾطاف عً ٢املساضؽ ٚ ،ايتعطف
عًَ ٢ؿه٬تٗا ٚاستٝاداتٗا ٚأْؿطتٗا ٚٚاقعٗا ايذلبٚ ٟٛا٫دتُاع ٞؾٗٝا.
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- 13ايتعًــ ِٝاملكــػط ٜ :ػــتدسّ ايتعًــ ِٝاملكــػط بٛدــ٘ خــام يتــسضٜب املعًُــني قبــٌ
ٚأثٓـا ٤اـسَــ ١يف إطـاض َبػــط  ،ؾـايتعً ِٝاملكــػط يـ٘ زٚض ؾعــاٍ يف تكـس ِٜتػصٜــ ١ضادعــ١
ؾٛضٜــ ١يًُتــسضب ٜكــعب ٚدٛزٖــا يف ايٛغــا ٌ٥ا٭خــطٜٚ ، ٣كــسّ دــٛا َــٔ ا٭َــٔ ايٓؿػــٞ
يًُعًِ ٜتٛادس ظََ ٙ٩٬ع٘ َٚؿطؾ٘ ٚيف ب ١٦ٝتسضٜب ١ٝيف قـ زضاغـَ ٞؿتعـٌ ٖٚـٜ ٛتـٝح
ؾطقــ ١يًُتــسضب عًــ ٢ايتــسضٜب عًــ ٢أنجــط َــٔ غــًٛى تعًُٝــٚ ، ٞأنجــط َــٔ َٛقـــ يف
ٚقت أقكط َٔ ايكؿٛف ايسضاغ ١ٝاؿكٝك. ١ٝ
- 14اٱؾـ ــطاف املسضغـ ــٚ : ٞغـ ــ ١ًٝإؾـ ــطاؾَ ١ٝـ ــٔ ٚغـ ــا ٌ٥ؼػـ ــني أزا ٤املعًُـ ــني ٚضؾـ ــع
نؿــاٜتِٗ املٗٓٝــٚ ، ١ؾٗٝــا تــتِ فُٛعــَ ١ــٔ املؿــاٚضات ٚاملٓاقؿــات بــني املؿــطف ايذلبــٟٛ
ٚاملعًِ س ٍٛقهاٜا تطبٚ ١ٜٛتعً ١ُٝٝقسزٚ ، ٠تتِ مببـازضَ ٠ـٔ املؿـطف ايذلبـ ٟٛأ ٚبٓـاًً٤
عً ٢اغتسعاَ َٔ ٤سٜط املسضغ ١أ ٚأسس املعًُني .
ٚاؾــسٜط بايــصنط ٖٓــا  ،إٔ ايعسٜــس َــٔ ايسضاغــات املتعًكــ ١بتشسٜــس ا٫ستٝادــات
ايتسضٜبٝـ ١ا٭غاغــ ١ٝيًُعًُــني أثٓــا ٤اـسَـ ، ١أظٗــطت إٔ َــٔ أنجــط ا٫ستٝادــات
ايتسضٜب ١ٝيًُعًُني ٖ: ٞ
 ا٭غايٝب اؿسٜج ١يف ططم ايتسضٜؼ .
 ايتؿاعٌ ايكؿٞ
 اٱزاض ٠ايكؿ. ١ٝ
 اختٝاض ا٭ْؿط ١ايتعًٚ ١ُٝٝتٓعُٗٝا .
 تك ــُٚ ِٝإْت ــاز ٚاغ ــتدساّ ايٛغ ــا ٌ٥ايتعً ُٝٝــٚ ١اغ ــتدساّ ايتكٓ ٝــات ايتعً ُٝٝــ١
اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ .

تدزٓب معله املسحل٘ االبتدا ٜ٘ٔأثيا ٛاخلدم٘ :
تعتدل عًُ ١ٝتسضٜب املعًُني أثٓا ٤اـسَ َٔ ١ا٭غايٝب ايذلب ١ٜٛاؿسٜج ١يًٓٗٛض
مبػت ٣ٛاملعًُني ثكاؾٝا َٝٓٗٚا ٚظٜاز ٠نؿاٜتِٗ اٱْتاد. ١ٝ
غرل إٔ ٖصا ٜ ٫عين أبسا إٔ ٜهـ املعًُ ٕٛامل ًٕٖٛ٪عٔ ا٫غتعاز َٔ ٠املعاضف ايعاَ١
ٚايتدكك. ١ٝ
ٜٚهٝـ (ؾ٬ت٘  ٫ٚ ") ّ2004 ،ؾو إٔ ايتسضٜب بايٓػب ١ملعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥أَط
يف غا ١ٜا٭ُٖ ١ٝتبعا ٭ُٖٚ ١ٝسػاغ ١ٝاملطسً ١اييت ٜهطًع ٕٛايتسضٜؼ ؾٗٝا
باعتباضٖا ايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝيف ايػًِ ايتعً"ُٞٝم .176
ٜط ٣ايباسح إٔ تسضٜب َعًِ املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥بؿهٌ عاّ َٚعًِ ايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
بؿهٌ خام أثٓا ٤اـسَٜ ١أتَٓ َٔ ٞطًل َهاْٚ ١أُٖٖ ١ٝصا املعًِ نعٓكط قطى
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يًعًُ ١ٝايتعًٜٚ ، ١ُٝٝؿهٌ إٔ ٜأت ٞتسضٜب ٖصا املعًِ أثٓا ٤اـسَ ٚ ١ؾل بطاَر
تسضٜبَ ١ٝعٚ ١ٓٝؾاًَ ١تعٌُ عً ٢إعساز ٙاٱعساز اؾٝس ايص ٟميهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بأزٚاضٙ
عً ٢أنٌُ ٚد٘ ٚ ،تسضٜب َعًِ ٖص ٙاملطسًٜ ١ؿهٌ أٜها إٔ ته ٕٛعًَُ ١ٝػتُط ٠يطؾع
َػتٛاٚ ٙػسٜس َعًَٛات٘ ٚخدلات٘  َٔٚخ ٍ٬عًُ ٞنُعًِ يف ٖص ٙاملطسً ١غٓٛات
ط ١ًٜٛأض ٣إٔ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتٴٛي ٞاٖتُاَا نبرلا
بتطٜٛط ٖصا املعًِ إعسازا ٚتسضٜبا ٚضعا. ١ٜ

أٍداف بسىامج التدزٓب أثيا ٛاخلدم٘ ملعلنٕ املسحل٘ االبتدا: ٜ٘ٔ

اشلسف ايطٝ٥ػ َٔ ٞبطْاَر ايتسضٜب ملعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥تطٜٛط قسضاتِٗ
ٚظٜاز ٠نؿا٤تِٗ ٭زا ٤زٚضِٖ يف َٗٓ ١ايتعًٚ ِٝايتسضٜؼ عً ٢أنٌُ ٚد٘ .
ٜصنط (ؾ٬ت٘  ، ّ2004 ،م  )177إٕ َٔ أِٖ ا٭ٖساف اييت تٓؿسٖا بطاَر تسضٜب
َعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥أثٓا ٤اـسََ ١ا : ًٜٞ
 )1اغتهُاٍ تأَٖ ٌٝعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥إشا نإ ٖٓاى قكٛض يف بطاَر
اٱعساز قبٌ اـسَ. ١
 )2تأٖ ًِٗٝتطبٜٛا يتُه ٔ َ ِٗٓٝتٛؾرل املتطًبات ايذلب ١ٜٛؿادات ايُٓ ٛيس٣
ايتَٝ٬ص ٚتٗ ١٦ٝاملٓار ايٓؿػ ٞامل ِ٥٬يًٛق ٍٛبِٗ أقشا ٤إىل ْٗا ١ٜاملطسً١
ا٫بتسا. ١ٝ٥
 )3تسضٜب املعًُني عً ٢أغايٝب ايبشح ايعًُٚ ٞايُٓ ٛايصاتٚ ٞتٛعٝتِٗ بايبشٛخ
ايذلبٚ ١ٜٛاملطادع ا٭غاغ ١ٝيف املٝسإ ٚايٛقٛف عًَٗ ٢اضات ايكٝاؽ ٚٚغاٌ٥
تك ِٜٛايتَٝ٬ص .
 )4إعساز َعًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يًكٝاز ٠ايتعًٚ ١ُٝٝتسضٜبِٗ ْعطٜا ٚعًُٝا
يتُه َٔ ِٗٓٝايكٝاّ بسٚضِٖ يف ايتٛدٚ ٘ٝاٱضؾاز .
 )5تٛعٝتِٗ با٭ٖساف ايعًٝا ٭َتِٗ ٚفتُعِٗ ٚتٛد ِٗٗٝتٛدٗٝا قشٝشا مٛ
ؼكٝكٗا .
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املبخح الجاىٕ  :تكئات التعلٔه احلدٓج٘ :
متَٔد - :
قسَت تكٓٝات ايتعًٚ ِٝغاٚ ٌ٥أزٚات يعبت زٚضا نبرلا يف تطٜٛط أغايٝب
ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف ايػٓٛات ا٭خرلٚ ، ٠اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تٛؾط املٓار ايذلب ٟٛايؿعاٍ
ايصٜ ٟػاعس عً ٢إثاض ٠اٖتُاّ ايط٬ب ٚؼؿٝعِٖ َٛٚادَٗ ١ا ب َٔ ِٗٓٝؾطٚم ؾطز١ٜ
بأغًٛب ؾعاٍ ٚ ،باغتُطاض ايجٛض ٠ايتكٓ ١ٝيف ا٫تػاع ٚاْ٫تؿاض أْتذت ا٭دٗع٠
ايتعً ١ُٝٝاييت متجٌ ْكًْٛ ١ع ١ٝبٌ ؼسٜا يهٌ َا غبك٘ َٔ ابتهاضات أ ٚأزٚات ميهٔ إٔ
ْػتدسَٗا يف سٝاتٓا ايٚ ، ١َٝٛٝمل ٜهٔ عًُا ٤ايذلب ١ٝمبٓأ ٣عٔ ايتطٛضات اي١َٝٛٝ
اؾاض ١ٜؾكاَٛا بايبشح ٚايتذطٜب يًتعطف عً ٢ايكسضات ايتعً ١ُٝٝايهآَ ١يف إَهاْ١ٝ
تًو ا٭دٗع ٠ايتعً. ١ُٝٝ

مً الْضاٜل التعلٔنٔ٘ إىل تكئات التعلٔه :
ٜعتدل َؿٗ ّٛتكٓٝات ايتعً َٔ ِٝاملؿاٖ ِٝايؿا٥ع ١سايٝا ٚ ،اييت ٜػتدسَٗا
ايهجرل َٔ ايذلبٜٛني يف ايعسٜس َٔ املٛنٛعات املدتًؿٜٚ ، ١ط( ٣اؿ، ّ2001، ١ًٝ
م )69إٔ َكطًح تكٓٝات ايتعًٜ ِٝأخص َٛقؿا ٚغطا بني ايٛغا ٌ٥ايتعًَٔ ١ُٝٝ
دٗٚ ، ١تكٓٝات ايتعً َٔ ِٝدٗ ١أخط ،٣ؾايتكٓٝات َطسً ١تطٛض ١ٜيًٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
مبؿَٗٗٛا ايتكًٝسٚ ، ٟؾْ ٢ؿؼ ايٛقت خط ٠ٛغابكَٗ ١ست يعٗٛض تكٓٝات ايتعً، ِٝ
ؾكس َط َكطًح ايٛغا ٌ٥مبطاسٌ تطٛض ١ٜأطًل عًٗٝا َػُٝات عسٜس ،٠سٝح اختًؿت
تًو املػُٝات َط ٠باخت٬ف ايسٚض ايص ٟت٪ز ٜ٘يف ايعًُ ١ٝايتعًَٚ ، ١ُٝٝط ٠أخط٣
باخت٬ف اؿٛاؽ املػتدسَ ١يف إزضانٗا ،ؾكس مت تػُٝتٗا ايٛغا ٌ٥ايبكطvisual ١ٜ
ٚ ، aidsقس أطًل ٖصا املكطًح عً ٢نٌ َا ٜػتدسَ٘ املعًِ َٔ أزٚات َٛٚاز
تعً ١ُٝٝؽاطب ساغ ١ايبكط يف ايتًُٝص  ،نُا زلٝت أٜها ايٛغا ٌ٥ايػُع١ٝ
ٚ ،Audio Aidsقس أطًكت عً ٢املٛاز ايتعً ١ُٝٝاييت ٜػتدسَٗا املعًِ ٚاييت ٜعتُس
ؾٗٝا عً ٢ساغ ١ايػُع ملداطب ١ايتًُٝص  ،ثِ اختًؿت املػُٝات بعس شيو  ،ؾٗٓاى َٔ
أطًل عًٗٝا ايٛغا ٌ٥ايػُعبكطٚ ، ١ٜايٛغا ٌ٥املعٚٚ ، ١ٓٝغا ٌ٥اٱٜهاح ثِ ايٛغاٌ٥
ايتعًٚ ، ١ُٝٝأسٝاْا يس ٣غرل املتدككني ٜطًل عًٗٝا تكٓٝات ايتعًٚ ، ِٝيهٔ ميهٔ
ايك ٍٛإٔ ايٛغا ٌ٥ايتعً ٖٞ ١ُٝٝأ ٟؾٜ ٞػتدسّ يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٗسف َػاعس٠
ايتًُٝص عً ٢بًٛؽ ا٭ٖساف بسضد ١عاي َٔ ١ٝاٱتكإ ،أ ٖٞٚمجٝع املعسات "hardware
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" ٚ ،املٛاز "ٚ " softwareا٭زٚات اييت ٜػتدسَٗا املعًِ يٓكٌ قت ٣ٛتعً ُٞٝإىل
فُٛع َٔ ١ايتَٝ٬ص بٗسف ؼػني ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝظٜاز ٠ؾاعًٝتٗا ز ٕٚا٫غتٓاز
إىل ا٭يؿاظ ٚسسٖا.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝميهٔ إٔ تطًل عً ٢نٌ َا ٜػتدسَ٘
املعًِ أ ٚايتًُٝص َٔ أدٗع ٠أ ٚأزٚات أَٛ ٚاز تعً ١ُٝٝغٛا ٤يف قاع ١ايسضؽ أ ٚخاضدٗا
بٗسف ؼػني عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚ ،ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛاحملسز. ٠

تكئات التعلٔه أو تهيْلْجٔا التعلٔه :
يكس اُغتعٌُ َكطًح تهٓٛيٛدٝا يف َععِ ايس ٍٚاملتكسَٚ ، ١ايص ٟمت تعطٜب٘ إىل
تكٓٝات .
ٚيكس أؾاض (ايعطاض ٚنٓػاض" ) ّ2005 ، ٠إىل إٔ ايؿطا ( ٚ ) ّ1989نح يف نتاب٘
املسخٌ إىل تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝإىل ضأ ٟايباسجني ايعطب أَجاٍ أمحس اؿاز ( )ّ1989
بإٔ نًُ ١تهٓ ٛيٛدٝا ٖ ٞنًُ ١أٚضٚب ١ٝتكابًٗا يف ايًػ ١ايعطب ١ٝنًُ ( ١تكين ) اييت
تعٛز إىل ضدٌ عطب ٞهٝس ؾٔ ايطَا ١ٜبايطَح ٚايٓبٌ مبٗاضات عايٚ ، ١ٝازل٘ ( عُط بٔ
تكٔ ) مما زلح اجملاٍ إىل إط٬م َكطًح ( ضدٌ تكٔ ) يهٌ َٔ ٜبسع يف ا٭زا ."٤م
.78
ٚبايتاي ٞؾإٕ َكطًح تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيف أقً٘ َعّطب ( أ ٟمت تعطٜب٘
ٚإزخاي٘ إىل ايًػ ١ايعطبَ ،) ١ٝطازف ٖصا املكطًح يف ايًػ ١ايعطب " ٖٛ ١ٝتكٓٝات
ايتعًٜٛ (. " ِٝغـ  ،2008، ،م )14

تعسٓف تكئات التعلٔه :
َك ــطًح تكٓ ٝــات ايتعً ــٜ ِٝػ ــتدسّ يف أس ٝــإ ن ــجرل ٠يٝش ــٌ ق ــٌ ايٛغ ــاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛغا ٌ٥ايػُع ١ٝايبكط ١ٜأ ٚايٛغـا ٌ٥املعٓٝـٚ ، ١تعـطف (محـس)ّ1999 ، ٟ
تهٓٛيٛد ٝــا ايتعً ــ ( ِٝتكٓ ٝــات ايتعً ــ ) ِٝيف أٚغ ــع َعاْ ٗٝــا " ٖ ــ ٞؽط ــٝط ٚإع ــساز
ٚتطــٜٛط ٚتٓؿٝــص ٚتكــ ِٜٛناَــٌ يًعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــَ ١ــٔ كتًـــ دٛاْبٗــا َٚــٔ خــٍ٬
ٚغــا ٌ٥تٓؿٝــص َتٓٛعــ ، ١تعُــٌ مجٝعــا بؿــهٌ َٓػــذِ َــع ايعٓاقــط ايبؿــط ١ٜيتشكٝــل
أٖساف ايتعً ."ِٝم 65
بُٓٝا ٜطٜٛ (٣غـ )ّ2008 ،تكٓٝات ايتعً ِٝبأْٗا " تطبٝل ْعُ ٞملباز٨
ْٚعطٜات ايتعًِ عًُٝا يف ايٛاقع ايؿعً ٞملٝسإ ايتعً . " ِٝمبعٓ ٢أْٗا " تؿاعٌ َٓعِ
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بني نٌ َٔ ايعٓكط ايبؿط ٟاملؿاضى يف عًُ ١ٝايتعًِ ٚا٭دٗعٚ ٠اٯ٫ت ٚا٭زٚات
ا يتعًٚ ، ١ُٝٝاملٛاز ايتعً ،١ُٝٝبٗسف ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعًٚ ١ُٝٝسٌ َؿه٬ت ايتعًِٝ
"  .م 15
ٜٚعطؾٗا ( سلٚ ٢آخط )ّ2008 ، ٕٚأْٗا" عًَُٗٓ ١ٝذَٓ ١ٝعُ ١يف تكُِٝ
عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚ ،تٓؿٝصٖا ٚتكٛميٗا  ،يف ن ٤ٛأٖساف قسز ٠تك ّٛأغاغا عً٢
ْتا٥ر ايبشٛخ يف فا٫ت املعطؾ ١املدتًؿٚ ، ١تػتدسّ مجٝع املٛاضز املتاس ١ايبؿط، ١ٜ
ٚغرل ايبؿط ، ١ٜيًٛق ٍٛإىل تعًِ أنجط ؾاعًٚ ١ٝنؿا. " ١ٜم15
ٜٚط ٣ايباسح إٔ تكٓٝات ايتعً ِٝعًِ َتذسز ٜ ٫كـ عٓس سسٚز اغتدساّ ا٭دٗع٠
ايتعًٚ ١ُٝٝقٝاْتٗا ،بٌ ٜتأثط بايتػرلات ايٓعط ١ٜاييت تٛاد٘ اجملاٍ ٚتطبٝكات٘ .

مفَْو التكئات يف التعلٔه :Technology In Instruction
ايتكٓٝات يف ايتعً ٖٞٚ ِٝمجٝع ايططم ٚا٭زٚات ٚ ،املٛاز ٚا٭دٗعٚ ، ٠ايتٓعُٝات
املػتدسَ ١يف ْعاّ تعًَ ُٞٝعني بككس ؼكٝل تطٜٛط ايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝضؾع
ؾعايٝت٘.
ٜٚط( ٣عبس ايػُٝع  )ّ1999 ،إٔ َكطًح ايتكٓٝات يف ايذلب " ١ٝنًُٚ ١اغع١
املعٓٚ ٢تؿرل إىل امل٪ثطات اييت أسسثتٗا ايتكٓٝات يف اجملتُعات َٚس ٣اْعهاغاتٗا
ايذلبَ ٖٛٚ ، ١ٜٛؿٗ ّٛكتًط َٚتؿابو بؿهٌ أ ٚبآخط مبؿٗ( ّٛتكٓٝات ايتعً) ِٝ
غرل أْ٘ ٜؿرل يًتطبٝكات ايتكٓ ١ٝيف ايعًُٝات اٱْػاْٚ ١ٝأثطٖا عً ٢سٝا ٠ايؿطز
ايذلب ١ٜٛأ ٚعً ٢تٓؿ٦ت٘ ايذلب ." ١ٜٛم 28
ٜٚطَ ( ٣اظٕ  )ّ2009 ،إٔ َؿٗ ّٛايتكٓٝات يف ايتعً ٖٞ" ِٝاغتدساّ َػتشسثات
ايتكٓٝات املعاقطٚ ٠تطبٝكاتٗا يف امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝيٲؾازَٗٓ ٠ا ٚ ،يف ايتعًِٝ
ؾُٝع دٛاْب٘"  .م12

دلاالت اضتخداو التكئات يف التعلٔه :
اغتدسا ّ ايتكٓٝات يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ ميهٔ إٔ تكػِ إىل (ث٬ث )١فا٫ت ٖٞ
نُٛنٛع ٚ ،نُعٗط ٚ ،نٛغٝط ٜٚهاف إىل ٖصا إٔ ايتكٓٝات تػتدسّ أسٝاْا
نأزا ٠يًتٓعٚ ِٝاٱزاض ٠يف املساضؽ ٚ ،يكس أؾاض نٌٌ َٔ (عبسايػُٝع ٚآخط، ّ2004 ، ٕٚ
م( ٚ )14عبس ايطمحٔ  ، ّ2004 ،م )41إىل فا٫ت ا٫غتدساّ ايج٬خ ؾُٝا - : ًٜٞ
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اغتدساّ ايتكٓٝات (نُٛنٛع)ٜ :ؿرل إىل تعًِ ايتكٓٝات بأؾهاشلا املدتًؿ ١يف

-

قٛضَ ٠كطضات َجٌ تعًِ ايهُبٛٝتط ٚايتكٜٛط ايؿٛتٛغطايف ٚ ،قس أزخًت زضاغ١
تكٓٝات املعًَٛات ٚا٫تكاٍ يف املٓاٖر ايسضاغ ١ٝاؾاَع ١ٝبٗسف تعطٜـ ايط٬ب
بأِٖ َسخ٬ت ٚكطدات ايتكٓٝات نعاٖط ٠غا٥س ٠يف اجملتُع ٚتٗسف أٜها إىل
إظايَ ١ا ٜػُ ٢بأَ ١ٝاؿاغبات ٚايتعاٌَ َع ايتكٓٝات اؿسٜج. ١
-

اغتدساّ ايتكٓٝات (نُعٗط) ٜٚ :ككس بٗصا اجملاٍ ايتطبٝكات اـاق ١بتكٓٝات
املعًَٛات يف ايتعًَ ، ِٝجٌ ايتسضٜب عً ٢ايتكُُٝات مبػاعس ٠اؿاغب ٚ ،املُاضغ١
بٛاغط ١اؿاغب ٫ٚ ،ميهٔ تكٛض ايتسضٜب املٗين بس ٕٚإٔ ته ٕٛايتكٓٝات دع٤ا َٓ٘
ٚ ،شلصا ايػبب أقبشت تكٓٝات املعًَٛات دع٤ا إدباضٜا َٔ اَ٫تشاْات ايعاَ ١يف
ايعً ّٛيف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛيف ٖٛيٓسا  ،يتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيتكٓٝات املعًَٛات
ٚا٫تكاٍ باعتباض إٔ أسس دٛاْب ايعًُ ١ٝايتعً ٖٛ ١ُٝٝاٱعساز يًعٌُ.

ج -اغتدساّ ايتكٓٝات (نٛغٝط )ٜ :تهح ٖصا اجملاٍ يف ايعسٜس َٔ ايكٛض َ ،جٌ
ايتسضٜبات املهجؿٚ ١مناشز احملاناٚ ٠احملانطات ْٚعِ ايتعً ِٝايؿطزٚ ٟايؿبهات
ايتعً ٚ ١ُٝٝايدلاَر َتعسز ٠ايٛغا٥ط  .........اخل نُا اغتدسَت ملػاْس ٠عًُ١ٝ
ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚا٫غتدساّ اؿاي ٞيتكٓٝات املعًَٛات نٛغٝط َٔ ا٭ؾٝا٤
ايٓازضٚ ٠إٕ نإ ٖٓاى اٖتُاّ َتعاٜس بٗصا ايتطبٝل .
ٜٚط ٣ايباسح َٔ خ ٍ٬عًُ٘ يف ايتعً ِٝإٔ اغتدساّ ايتكٓٝات نٛغٝط َػاعس يف
عًُ ١ٝايت سضٜؼ َتعاٜس ٚخكٛقا يف ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝملا شلص ٙايتكٓٝات َٔ أثط
عً ٢ايتًُٝص يف تطغٝذ ٚتعُٝل عًُ ١ٝايتعًِ ٚ ،نصيو املػاعس ٠عً ٢اٱغطاع يف
ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُ ، ١ٝسٝح إٔ اغتدساَٗا ٜٴعطٚ ٞؾطا غرل قً َٔ ٌٝايٛقت .
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مساحل تطْز مفَْو تكئات التعلٔه:
َط تطٛض َؿٗ ّٛتكٓٝات ايتعً ِٝبعسَ ٠طاسٌ إىل إٔ ٚقٌ إىل تعطٜؿ٘ اؿايٖ ، ٞصٙ
املطاسٌ ايتطٛض ١ٜنإ أٚشلا سطن ١ايتعً ِٝايبكط ، ٟثِ سطن ١ايتعً ِٝايػُع، ٞ
ثِ داَ ٤ؿٗ ّٛا٫تكاٍ  ،ثِ َؿاٖ ِٝايٓعِ ٚ ،ق ٫ٛإىل َؿٗ ّٛاؿاي ٞتكٓٝات
ايتعً. ِٝ
ٚيكس شنط ( سلٚ ٢آخط ، ّ2008 ، ٕٚمَ )16طاسٌ تطٛض َؿٗ ّٛتكٓٝات ايتعًِٝ
عً ٢ايٓش ٛايتاي- : ٞ
-

سطن ١ايتعً ِٝايبكط : ٟيف ٖص ٙاملطسً ١نإ ٜٓعط يتكٓٝات ايتعً ِٝعً ٢أْٗا أ١ٜ
أزا ٠غٛا ٤ناْت قٛض ٠أ ٚمنٛشدا أ ٚغٛاُٖا تكسّ يًتًُٝص خدلَ ٠ط ١ٝ٥قػٛغ١
بٗسف ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعً. ١ُٝٝ
 سطن ١ايتع ً ِٝايػُع ٞايبكط : ١ٜاعتدلت تكٓٝات ايتعً ِٝيف ٖص ٙاملطسً١فُٛع َٔ ١ا٭زٚات ٚا٭دٗع ٠اييت تػتدسّ يٓكٌ املعطؾٚ ١ا٭ؾهاض َٔ خٍ٬
ساغيت ايػُع ٚاٱبكاض .

جَ -ؿٗ ّٛا٫تكاٍ  :عًُ ١ٝزٜٓاَٝهٜ ١ٝتِ ايتؿاعٌ ؾٗٝا بني املطغٌ ٚاملػتكبٌ زاخٌ
فاٍ املعطؾ ١ايكؿ ، ١ٝؾبس َٔ ٫ايذلنٝع عً ٢ا٭ؾٝا ٤املٛدٛز ٠يف اجملاٍ  ،قاض
ايذلنٝع عً ٢ايعًُ ١ٝايهاًَ ١اييت ٜتِ عٔ ططٜكٗا تٛق ٌٝاملعًَٛات َٔ املكسض
أ ٟاملطغٌ  ،غٛا ٤نإ املعًِ  ،أ ٚبعض املٛاز ٚا٭دٗع ، ٠إىل املػتكبٌ (ايتًُٝص) .
و-

َؿٗ ّٛايٓعِ  :عباض ٠عٔ فُٛع َٔ ١املهْٛات املطتبٚ ١املٓعُ ١اييت تعٌُ َعا
يتشكٝل ٖسف َؿذلى ٜٓ ،عط ٖصا املؿٗ ّٛجملاٍ تكٓٝات ايتعً ِٝعً ٢أْ٘ ْعاّ
تعًَ ُٞٝتهاٌَ ٚ ،إٔ املٛاز ايتعًَ ٖٞ ١ُٝٝهْٛات يًٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝيٝػت َعٓٝات
َٓؿكً ١أَٛ ٚاز تعًَ ١ُٝٝػتكً. ١

ه-

ايعً ّٛايػًٛن : ١ٝقسَت ا٭ٖساف ايػًٛنَ ١ٝؿَٗٛا دسٜسا يتكٓٝات ايتعًِ
ضنع عً ٢غًٛى ايتًُٝص ٚايعطٚف اييت وسخ يف ظًٗا ايتعًِ  ،سٝح ؼ ٍٛايٓعط
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ملؿٗ ّٛتكٓٝات ايتعً ِٝيف ٖص ٙاملطسً َٔ ١املجرلات إىل ايػًٛى املععظ  ،ؾٗص ٙاملطسً١
ت٪نس نطٚض ٠اغتدساّ ا٭زٚات ملػاعس ٠املعًِ يًتععٜع بس َٔ ٫ايعطض .
ي-

املؿٗ ّٛاؿاي ٞيتكٓٝات ايتعًٚ : ِٝقس سسزت ي٘ ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات إ ٫إٔ مجع١ٝ
ا٫تكا٫ت ٚايتهٓٛيٛدٝا ايذلب ١ٜٛا٭َطٜه )AECT( ١ٝسسزت َؿٗ ّٛتكٓٝات
ايتعً ِٝبأْٗا ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل يف تكُ ِٝايعًُٝات ٚ ،املكازض ٚ ،تطٜٛطٖا ،
ٚاغتدساَٗا ٚ ،إزاضتٗا ٚ ،تكٛميٗا َٔ أدٌ ايتعًِ .

أٍنٔ٘ تكئات التعلٔه نْضٔط مسّ ٕٜمطنْع يف عنلٔيت التعله ّالتعلٔه :
يتكٓٝات ايتعً ِٝأُٖ ١ٝندل ٣يف كتًـ دٛاْب عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ  ،نُا
إٔ شلا زٚضا نبرلا يف تػٗ ٌٝعًُ ١ٝايتعً ، ِٝسٝح تكطب نجرلا َٔ املؿاٖٚ ِٝتٛنح
نجرلا َٔ املعًَٛات ٚا٭ؾهاض .
ٚيكس أٚضز ( داَع  ، ّ1996 ،م )31أُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعً ِٝيف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 تػاعس عً ٢اغتجاض ٠اٖتُاّ ايتًُٝـص ٚإؾـباع سادتـ٘ يًـتعًِ :سٝـح ٜأخـص ايتًُٝـص
َٔ خ ٍ٬اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝبعض اـدلات اييت تجرل اٖتُاَ٘ ٚؼكـل
أٖساؾ٘ .


نًُــا ناْــت اـــدلات ايتعًُٝٝــ ١ايــيت ميــط بٗــا ايتًُٝــص أقــطب إىل ايٛاقعٝــ١
أقبح شلا َعٓا ًَُٛغا ٚثٝل ايكً ١با٭ٖساف اييت ٜػع ٢ايتًُٝص إىل ؼكٝكٗا.

 تػ ــاعس عً ــ ٢ظ ٜــاز ٠خ ــدل ٠ايتًُ ٝــص مم ــا هعً ــ٘ أنج ــط اغ ــتعسازا يً ــتعًِ  :عٓ ــسَا
ٜؿــاٖس ايتًُٝــص ؾًُٝــا ســ ٍٛبعــض املٛنــٛعات املطتبطــ ١بــاملكطضات ايسضاغــ ١ٝؾــإٕ
شيــو ٜػــاعس عًــ ٢إٔ تٗٝــ ٧اـــدلات اي٬ظَــ ١يًتًُٝــص ٚػعًــ٘ أنجــط اغــتعسازا
يًتعًِ يف أؾهٌ قٛض. ٠
 تػــاعس عًــ ٢إؾــطاى عــسزاًًأنــدل َــٔ ســٛاؽ ايتًُٝــص يف عًُٝــ ١ايــتعًِ  :نًُــا
اؾذلى عسز نبرل َٔ اؿٛاؽ يف عًُ ١ٝايتعًِ ٜػاعس شيـو عًـ ٢إهـاز ع٬قـات
ضاغد ١بني َا تعًُ٘ ايتًُٝص ٚ ،اَتساز أثط ايتعًِ .
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 تػاعس ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝعً ٢ؼاؾ ٞايٛقـٛع يف ايًؿعٝـٚ : ١املككـٛز بايًؿعٝـ١
ٖٓــا اغــتعُاٍ املعًــِ أيؿاظــا يٝػــت شلــا عٓــس ايتًُٝــص ْؿــؼ ايس٫يــ ١ايــيت شلــا عٓــس
املعًــِ  ٫ٚ ،وــا ٍٚتٛنــٝح ٖــص ٙا٭يؿــاظ اجملــطز ٠بٛغــاَ ٌ٥ازٜــ ١قػٛغــ ١تػــاعس
عً ٢ته ٜٔٛقٛضَ ٠ط ١ٝ٥شلا يف شٖٔ ايتًُٝـص ٚ ،يهـٔ إشا تٓٛعـت ٖـص ٙايتكٓٝـات ؾـإٕ
ايًؿغ ٜهتػب أبعـازا َـٔ املعٓـ ٢تكـذلب بـ٘ َـٔ اؿكٝكـ ١ا٭َـط ايـصٜ ٟػـاعس عًـ٢
ظٜاز ٠ايتكاضب ٚايتطابل بني املعاْ ٞيف شٖٔ نٌ َٔ ايتًُٝص ٚاملعًِ .
 املؿ ــاضن ١اٱهاب ٝــ ١يًتًُ ٝــص يف انتػ ــاب اـ ــدل : ٠تُٓ ٝــ ١ق ــسض ٠ايتًُ ٝــص عً ــ٢
ايتأٌَ ٚزق ١امل٬سعٚ ١إتباع ايتؿهرل ايعًُ ٞيًٛق ٍٛإىل سٌ املؿه٬ت .
 تػاعس عًَٛ ٢ادٗ ١ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايتَٝ٬ص  :تٓٛع ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝايـيت
تكسّ يًتَٝ٬ص غٛف ٜػاعس عًَٛ ٢ادٗ ١ايؿطٚم ايؿطز ١ٜيف ايتعًِ ؾهًُا ناْـت
ايتكٓٝــ ١ؽاطــب أنجــط َــٔ ساغــ ١يــس ٣ايتَٝ٬ــص ؾإْٗــا تػــاعس ايتًُٝــص ايــصٟ
ٜتعًِ أنجط با٫غتُاع عٔ املؿاٖسٖٚ ... ٠هصا .
ٜٚــط ٣ايباســح َــٔ خــ ٍ٬ع ـطض أُٖٝــ ١تكٓ ٝـات ايتعًــ ِٝنٛغــٝط َط٥ــَٚ ٞػــُٛع يف
عًُــٝيت ايــتعًِ ٚايتعًــ ِٝأْــ٘ َــٔ ا٭ؾهــٌ اغــتدساّ املعًــِ شلــا يف ايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ١
سٝح أْٗا تػاعس عً ٢اغتجاض ٠اٖتُاّ ايتًُٝص ٚإؾباع سادت٘ يًتعًِ .

إضَامات تكئات التعلٔه يف عنلٔيت التعلٔه ّالتعله :
إٔ تكٓٝات ايتعً ِٝيٝؼ فطز إزخاٍ ا٭دٗعٚ ٠ا٭زٚات ٚاملٛاز اؿسٜج ١يف عًُٝيت
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚيهٓٗا تؿٌُ إىل داْب ْكٌ املعطؾ ١عٛاٌَ أخط ٣تتعًل بتدطٝط
ٚتكُٚ ِٝتطبٝل ٚتكَٛ ِٜٛاقـ تعً ١ُٝٝقازض ٠عً ٢ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعً، ١ُٝٝ
يصيو بات َٔ ايهطٚض ٟإزخاٍ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
ٜٚصنط (عبسايػُٝع ٚآخط ، ّ2004 ، ٕٚم  )37بعها َٔ إغٗاَات تكٓٝات
ايتعً ِٝيف عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ ؾُٝا : ًٜٞ
 – 1تػتطٝع تكٓٝات ايتعً ِٝضؾع نؿا ٠٤عًُ ١ٝايتعً ، ِٝسٝح أْٗا تكتكس يف ايٛقت
ٚبايتاي ٞيف اؾٗس يٲغطاع يف عًُ ١ٝايتعًِ .
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 - 2تطنع تكٓٝات ايتعً ِٝزاخٌ َٓعَٛتٗا عًٚ ٢دٛز عٓكط ايتععٜع يف عًُ١ٝ
ايتعً ِٝمما وؿع ايتًُٝص عً ٢ا٫غتُطاض يف عًُ ١ٝايتشكٚ ٌٝانتػاب املٗاض٠
ٜٚػاعس أٜها يف عًُ ١ٝتك ِٜٛايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
 - 3تكس ِٜأغايٝب ٚططم َتٓٛع ١يف ايتعً ِٝمبا ٜتٓاغب َع ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني
ايتَٝ٬ص ٚظطٚف تعًُِٗ .
 - 4ػعٌ ا٫ستهاى بني ايتًُٝص ٚبني َا ٜتعًُ٘ استهانا َباؾطا ؾعا. ٫
 - 5تٛؾط يًعًُ ١ٝايتعًَ ١ُٝٝعٜسا َٔ ايهؿاٚ ٠٤ايؿعاي ١ٝؾاملعًِ ٚسسَُٗ ٙا ناْت

إَهاْات٘ ايصات ١ٝقسٚز ايطاقٚ ، ١ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝتعٜس َٔ إَهاْات٘ ٚطاقت٘ .

أٍنٔ٘ التدزٓب عل ٙاضتخداو تكئات التعلٔه :
أ ٕ أُٖ ١ٝايتسضٜب عً ٢اغتدساّ ا٭دٗع ٠اٱيهذل ١ْٝٚاؿسٜج ١يف ؼػني عًُ١ٝ
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٖ ٞدعٜٓ ٫ ٤ؿكٌ عٔ تكٓٝات ايتعًٚ ، ِٝيكس أٚضز نٌٌ َٔ (عبس
ايػُٝع ٚآخط ، ّ2004 ، ٕٚم ( ٚ ) 37املكسّ  ، ّ1991 ،م ) 54أُٖ ١ٝايتسضٜب عً٢
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
 .1ؼطض ايتعً ٍَٛٝ َٔ ِٝاملعًُني ٚاٱزاضٜني سٓٝا ٚ ،ضٚتٚ ِٗٓٝزضٚغِٗ
اـكٛق ١ٝأسٝاْا أخط. ٣
 .2ؼطض ايتًُٝص َٔ اؾًٛؽ اؾدل ٟزاخٌ سذط ٠ايسضاغَٜٝٛ ١ا ـُؼ أ ٚغت
غاعات َتٛاقًٚ ١دسا ٍٚايسضٚؽ ايجك ١ًٝبأدطاغٗا ٚخط ٢عاًَٗٝا َٔ
َعًُني ٚإزاضٜني ٚضقاب ١سككٗا ايتعً. ١ُٝٝ
 .3ؼطض ايتًُٝص َٔ ايٛقت املٗسض يف ايصٖاب ٚاٱٜاب َٜٝٛا إىل املسضغ ١اييت
ؽاؾٗا ايٓؿؼ ٜٚكا ّٚاؿهٛض إيٗٝا أسٝاْا .
 .4ؼطض ايتعً َٔ ِٝمجاع ١ٝأغايٝب َٓٚاٖر ايتعًِ ٚايتسضٜؼ  ،أ ٟأْٗا ؼطض
ايتعً َٔ ِٝططم ايذلب ١ٝباؾًُ ١ايعادع ٠غايبا عٔ ايتعاٌَ َع أؾطاز
املتعًُني سػب ساداتِٗ ٚايؿطٚم ايؿطز ١ٜب. ِٗٓٝ
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 .5ؼــطض ايتعًــَ ِٝــٔ ايــعَٔ املٛســس يتشكــ ٌٝايطــ٬ب  ،ؾتكٓٝــات ايتعًــَ ِٝطْــ ١يف
أغ ــايٝبٗا ٚبطافٗ ــا َٛٚاع ٝــسٖا ٚأَانٓٗ ــا ٜ ،تك ــسّ خ٬شل ــا ا٭ؾ ــطاز ايساضغ ــٕٛ
سػب قسضاتِٗ ٚغطعاتِٗ ايصات ١ٝيف ايتعًِ ٚايتشك. ٌٝ
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ايتسضٜب عً ٢اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجـٚ ١خكٛقـا يف
ٖص ٙاملطسً ١ا٭غاغ ١ٝسٝح عًٗٝا ٜتٛقـ َػت ٣ٛايتعً ِٝايتاي ٞشلص ٙاملطسً ، ١يـصا
َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜتشٌُ َػٛ٦ي ١ٝايتسضٜؼ يف ٖص ٙاملطسًـَ ١عًـِ نــَٚ ، ٤تُٝـع يف
تكٓٝـ ــات ايتعًـ ــ ِٝاؿسٜجـ ــٚ ، ١نـ ــصيو ميتًـ ــو ايكـ ــسض ٠عًـ ــ ٢ايتٛدٝـ ــ٘ ٚا٫بتهـ ــاض
ٚايتذسٜس .

خصاٜص منْ تالمٔر الصفْف األّلٔ٘ مـً ضـً  )9- 6ضـيْات ّعالقتَـا بتكئـات
التعلٔه :
متَٔد:
اٱْػــإ ٜتُٝــع غكــا٥ل يف َطاســٌ منــ ٙٛاملدتًؿــ ١ؽتًـــ بــاخت٬ف تًــو املطاســٌ ،
ٚاـكــا٥ل املؿــاض إيٗٝــا تعتــدل أغاغــا ٖاَــا ٜٓبػــَ ٞطاعاتــ٘ عٓــس ايتــسضٜؼ ٚنــصيو
عٓس اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيهـُإ ؼكٝـل أنـدل قـسض َـٔ ايـتعًِ بأقـٌ ٚقـت ٚدٗـس
ممهٔ .
ٚأؾــاض ( َٓكــٛض ٚآخــط ، ّ2000 ، ٕٚم  )153إىل إٔ لــاح ايعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــٜ ١تٛقـــ إىل
سس نبرل عًَ ٢س ١َ٤٬َ ٣املاز ٠ايعًُٚ ١ٝططٜك ١ايتسضٜؼ ٚاختٝاض ايتكٓٚ ١ٝايٛغـ١ًٝ
املٓاغب ١ـكـا٥ل ايتَٝ٬ـص ْٚتٝذـ ١يـصيو ٜـتعني عًـ ٢املعًـِ إٔ ٜعـطف نٝــ وـسز
َػت ٣ٛمن ٛايتَٝ٬ص قبٌ اٱعساز يًُاز ٠ايتعًٚ ١ُٝٝتسضٜػٗا .
ٜعٗط مما غبل أُٖ ١ٝاؿسٜح عٔ خكا٥ل ايُٓ ٛاملدتًؿ ١يتَٝ٬ـص ايكـؿٛف ا٭ٚيٝـ١
ٚميهٔ تًدٝل تًو اـكا٥ل عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
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أّالً -خصاٜص الينْ الفطْٔلْجٕ :
ايُٓــ ٛايؿػــٛٝيٛدٜ ٞعتــدل َــٔ أٖــِ خكــا٥ل منــ ٛايتَٝ٬ــص يف ٖــص ٙاملطسًــ ١سٝــح أْــ٘
ٜؿٌُ منٚ ٛظا٥ـ أعها ٤اؾػِ املدتًؿ. ١
 ٜٚــصنط (غ ــاو ٚآخ ــط ، ّ2011 ، ٕٚم  )237إٔ َ ــٔ خك ــا٥ل ايُٓ ــ ٛايؿػ ــٛٝيٛد ٞإٔ
ايتًُٝص يف ٖص ٙاملطسًٜ ١عزاز تعكـس اؾٗـاظ ايعكـيب ٜ ،ـعزاز نـػط ايـسّ ُٜٓ ،ـٚ ٛظٕ املـذ
يسضدــ ١أْــ٘ ٜكــذلب َــٔ ٚظٕ َــذ ايطاؾــس ٜ ،ــعزاز طــٚ ٍٛزلــو ا٭يٝــاف ايعكــبٚ ١ٝعــسز
ايٛقــ٬ت بٗٓٝــا  ،تًعــب اؿــٛاؽ زٚضا ٖاَــا يف تهٝـــ ايتًُٝــص ايسضاغــٚ ٞا٫دتُــاع ٞيف
ٖــص ٙاملطسًــ ، ١تعــٌ ساغــ ١اٱبكــاض غــرل َهتُــٌ يتًُٝــص ٖــص ٙاملطسًــ ١نُــا إٔ َ %20ــٔ
ايتَٝ٬ص َكاب ٕٛبككط ايٓعط ٚ ،سٛايَ %80 ٞكاب ٕٛبط ٍٛايٓعط .
ٜٚؿرل (املٛغٖ1421 ، ٢ـ  ،م )73إٔ تكٓٝات ايتعً ِٝتػاعس عً ٢إؾطاى عسزا أنـدل َـٔ
ســٛاؽ ايتًُٝــص يف عًُٝــ ١ايــتعًِ سٝــح أْــ٘ نًُــا اؾــذلى عــسز نــبرل َــٔ اؿــٛاؽ يف
عًُ ١ٝايتعًِ ٜػاعس شيو عًـ ٢إهـاز ع٬قـات ضاغـد ١بـني َاتعًُـ٘ ايتًُٝـص ٚ ،اَتـساز
أثط ايتعًِ .
ٜٚط ٣ايباسح إٔ املعًِ عٓس عطض املٛنـٛعات شات املؿـاٖ ِٝاملطٝ٥ـ ١أ ٚاملكـٛضَ ٠ـٔ خـٍ٬
َج ٬اؿاغـٛب ايت عًُٝـ ٞنـاـطا٥ط ٚ ،أْـٛاع اؿٛٝاْـات ٚايٓباتـات ٚايكـدٛض ٚايطغـّٛ
ايبٝاْٝــ ١تػــاعس عًــ ٢تهــ ٜٔٛقــٛضَ ٠طٝ٥ــ ١يف شٖــٔ ايتًُٝــص ٖٚــصا ٜــ٪ز ٟإىل إبكــا ٤أثــط
ايتعً. ِٝ

ثاىٔا -الينْ احلسنٕ :
ايُٓ ٛاؿطنـٜ ٞؿـٌُ منـ ٛسطنـ ١اؾػـِ ٚاْتكايـ٘ ٚ ،املٗـاضات اؿطنٝـ ١املتٓٛعـَ ١ـٔ
دًٛؽ َٚؿٚ ٞغرلٖا.
ٚتؿ ــرل ( مح ــاّ ٚآخ ــط ، ّ2003 ، ٕٚم  )34إٔ َ ــٔ خك ــا٥ل ايُٓ ــ ٛاؿطن ــ ٞيف ٖ ــصٙ
املطسًــٜ ١تُٝــع ايتًُٝــص بايٓؿــاط ٚاؿطنــٚ ١ايطاقــ ١ايعا٥ــسٚ ، ٠تٛدــس ؾــطٚم ؾطزٜــ ١يف
َػــأي ١املٗــاضات ٚ ،إٔ ايتًُٝــص يف ٖــص ٙاملطسًــٜ ١أخــص يف ا٫عتُــاز عًــْ ٢ؿػــ٘ يف َطاعــا٠
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استٝادات٘ ٜٚ ،ػتطٝع ايهتاب٬ٜٚ ١سغ إٔ ايهتاب ١تبسأ نـبرلٚ ٠ضمبـا غـرل َتٓاغـك ١ثـِ
ٜػ ــتطٝع بع ــس شي ــو إٔ  ٜــتشهِ يف اـ ــط ٚايهتاب ــٜٚ ، ١ػ ــتطٝع إٔ ٜطغ ــِ بٛن ــٛح َ ــع
اغــتدساّ ا٭يــٛإ ٚنًُــا نــإ ايطغــِ ٚا٭يــٛإ َتٓاغــك ١زٍ شيــو عًــ ٢زضدــ ١شنــا٤
ايتًُٝص  ،ايتَٝ٬ص يف ٖص ٙاملطسً٫ ١ميً َٔ ٕٛايًعب ٚاْ٫تكاٍ َٔ يعب ١إىل أخـط ٣بٝـس
إٔ ايؿعٛض بايتعب ٚاٱضٖام ْازضا َا ٜكسض َِٓٗ.
َـٔ خـ ٍ٬عــطض خكـا٥ل ايُٓــ ٛاؿطنـ ٞيف ٖــص ٙاملطسًـ٬ٜ ١ســغ إٔ ايتًُٝـص ٜتُٝــع
بهجـ ــط ٠ايٓؿـ ــاط ٚاؿطنـ ــٜٚ ١ـ ــصنط ( عطٝـ ــ ، ّ2008 ، ١م  )278إٔ اغـ ــتدساّ تكٓٝـ ــات
ايتعًَ ِٝجٌ ( اؿاغٛب ) ػعٌ ايتًُٝص إهابٝا ْؿطا َ ،ـٔ خـَ ٍ٬ـا ٜـٛؾط َـٔ ؾطقـ١
يًتؿاعٌ بني ايتًُٝص ٚاؾٗاظ  ،أ ٟإٔ اؿاغٛب هعٌ ايتعًِ تؿاعًٝا ٚ ،شيو َـا تطٜـسٙ
ْعِ ايتعً ِٝاؿسٜج ١اييت ؾسزت عًٚ ٢دـٛب تٛدٝـ٘ ْؿـاط ايتًُٝـص َـٔ خـ ٍ٬تؿاعـٌ
ايتًُٝص َع املعًِ ٚ ،تؿاعٌ ايتًُٝص ٚاؾٗاظ.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ مماضغ ١ا٭يعاب ايتعً َٔ ١ُٝخ ٍ٬اؿاغٛب ت٪ز ٟإىل تؿطٜـؼ ايطاقـ١
ٚايٓؿــاط ايعا٥ــس اي ــص ٟميٝــع ت َٝ٬ــص ٖــص ٙاملطسً ــ ١سٝــح إٔ بع ــض ا٭يعــاب ايتعً ُٝٝــ١
ػصب ايتًُٝص ٚػعً٘ ٜ٫ؿا ضم ايًعب ١ز ٕٚؼكٝل اشلسف أ ٚا٭ٖساف املطًٛب. ١

ثالجاً -الينْ العكلٕ -املعسيف :
ايُٓ ٛايعكً ٖٛ ٞمن ٛايٛظا٥ـ ايعكًَ ١ٝجٌ :ايصنا ٤ايعاّ ٚ ،ايكسضات ايعكًٝـ ١املعطؾٝـ١
املدتًؿ. ١
ٜٚصنط (ؾطز  ، ّ2008 ،م  )36إٔ َٔ خكا٥ل ايُٓـ ٛايعكًـ– ٞاملعـطيف يف ٖـص ٙاملطسًـ١
ٜتُٝع ايتًُٝص بايكسض ٠عً ٢ايتكٚ ، ِٜٛايتؿهرل ٚ ،ايتصنط ٚ ،اٱزضاى ٚ ،ايتؿهرل يف ٖـصٙ
املطسً ١غايبا َاٜطتبط بأؾٝاٚٚ ٤قا٥ع تهَٛ ٕٛدٛز ٠بايؿعـٌ أَـاّ ايتًُٝـص أ ٟأْـ٘ ٜعذـع
عــٔ ايــتؿهرل يف أؾــٝا ٤غــرل ًَُٛغــ ١أَاَــ٘ ٜٚ ،تُٝــع تًُٝــص ٖــص ٙاملطسًــ ١أٜهــا باـٝــاٍ
ايصٜ ٟك ّٛعً ٢قٛض سػٚ ، ١ٝايكٛض ايبكط ١ٜتتػًب عً ٢ايكٛض ايػـُعٚ ١ٝايًُػـ، ١ٝ
ْٚتٝذ٫ ١ضتباط ايتؿهرل ٚاـٝاٍ بـايٛاقع ؾـإٕ خٝـاٍ ايتًُٝـص يف ٖـص ٙاملطسًـ ١ميٝـٌ إىل
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اٱبساع ٚ ،أٜها َٔ ايكعٛب ١يف ٖص ٙاملطسً ١سكط اْتباٖ٘ ايتًُٝـص يؿـذل ٠طًٜٛـَٚ ، ١ـٔ
ايػٗٛي ١إٔ ٜؿتت اْتبا ٙايتًُٝص ٚ ،مي ٌٝايتًُٝص إىل اؿؿغ خاقـ ١إشا ناْـت اؾُـٌ
أ ٚايعباضات َذلابطٚ ١بٗا دطؽ َٛغٝك. ٞ
ٜٚصنط (قدلٖ1430 ، ٟـ  ،م  ) 66أْـ٘ َـٔ خـ ٍ٬اغـتدساّ تكٓٝـات ايتعًـ ِٝتكـسّ املـاز٠
ايعًُٝــ ١بططٜكــَ ١ؿــٛقٚ ١دصابــ ١ؼــطى مجٝــع ســٛاؽ ايتًُٝــص ٚػعًــ٘ أنجــط اْتبــا، ًًٙ
ٚتػاعس عً ٢بكا ٤أثط ايـتعًِ ٚ ،ػعـٌ خـدلات ايـتعًِ أنجـط ثباتـا يف شٖـٔ ايتًُٝـص َـٔ
أدٌ تٛظٝؿٗا يف َٛاقـ تعًٚ ١ُٝٝسٝاتَ ١ٝػتكبً. ١ٝ
ٚت ـ ــصنط أٜه ـ ــا ( غ ـ ــٜٛسإ ٚآخ ـ ــط ، ّ2007 ، ٕٚم  )175إٔ ٖٓ ـ ــاى ب ـ ــطاَر َٛد ـ ــٛز ٠يف
اؿاغٛب تػُ ٢بطاَر احملاناْٛ ٖٞٚ ٠ع َٔ ايدلاَر ايتعًُٝٝـ ١ايـيت ٜـتِ ؾٗٝـا عـطض
َٛاقـــ مماثًــ ١يًُٛاق ـــ اؿٝاتٝــٚ ، ١تػ ــتدسّ ٖــص ٙايــدلاَر عٓ ــسَا ٜكــعب ػػ ــٝس
سسخ َعني يف اؿكٝكـْ ١عـطا ـطٛضتـ٘  ،أ ٚقسَـ٘  ،أ ٚاغـتشاي ١ايتعاَـٌ َعـ٘ َباؾـط، ٠
سٝح تٛؾط ٖص ٙايدلاَر ب٦ٝات تؿب٘ ايٛاقـع ٚ ،ميهـٔ َـٔ خ٬شلـا ايتػًـب عًـَ ٢جـٌ ٖـصٙ
ايك ــعٛبات نُ ــا ت ــٛؾط ب ٦ٝــَٓ ١اغ ــب ١يً ــتعًِ ٚا٫نتؿ ــاف ٚس ــٌ املؿ ــه٬ت بع ٝــسا ع ــٔ
اـطط  ،أ ٚقسٚز ١ٜايعَإ ٚاملهإ .
ٜٚـط ٣ايباسـح إٔ اغـتدساّ املعًــِ يًٛغـا٥ط املتعـسزَ ٠ـٔ قــٛض َتشطنـٚ ١ثابتـٚ ١ضغــّٛ
َتشطنٚ ١ثابت ١تبك ٞايتًُٝص أنجط اْتباٚ ، ًًٙأٜها تجط ٟخٝاي٘ .

زابعاً -الينْ االىفعالٕ :
من ٛاْ٫ؿعا٫ت املدتًؿَ ١جٌ :اؿب ٚايػرلٚ ٠اؿعٕ ٚايعسٚإ ٚاـٛف ٚ ،ايتػرلات ايـيت
تططأ عًٖ ٢ص ٙاْ٫ؿعا٫ت عدل اْتكاٍ ايتًُٝص َـٔ َطسًـ ١إىل أخـطَ ٣ـٔ َطاسـٌ ايُٓـٛ
املدتًؿ. ١
ٜٚؿــرل ( قــٛاؿ ، ّ2007 ، ١م  )130إٔ َــٔ خكــا٥ل ايُٓــ ٛاْ٫ؿعــاي ٞيف ٖــص ٙاملطسًــ١
أْٗا تػُ ٢باملطسً ١اشلاز ١٥اْؿعايٝا ٜٚ ،بـسأ ايتًُٝـص املٝـٌ إىل ؼُـٌ املػـٚ٪يٚ ١ٝنـطٚض٠
أزاٗ٥ا ستٜ٫ ٢تعطض يًعكاب َجٌ سطم ايتًُٝص يف املسضغ ١عًـ ٢تأزٜـٚ ١ادـب املسضغـ١
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يسضد ١أْ٘ ٜبه ٞإٕ مل ٜهتب٘ ْعطا ٭ْ٘ ٜعًِ أْـ٘ غـٛف ٜـتِ عكابـ٘  ،يف سـني أْـ٘ يـ ٛؾعـٌ
ايٛادــب ؾإْــ٘ ٜتٛقــع إٔ ٜؿــذع٘ املعًــِ أٜٚطًــب َــٔ ظَ٥٬ــ٘ ( ايتكــؿٝل ) يــ٘ أ ٚتكــسِٜ
اشلس َٔ ١ٜقبـٌ املعًـِ ٚ ،ايتًُٝـص يف ٖـص ٙاملطسًـ ١هـس َتعـ ١إىل ايتٓـاؾؼ َـع أقـسقا٘٥
ٚظَ٥٬ــ٘ يف ايــتعًِ ٚايًعــب ٚ ،نــصيو ايتعــاَ ٕٚــع ظَ٥٬ــ٘ ٫ٚؾــو إٔ تعًــ ِٝايتًُٝــص
ٖــص ٙايكــؿٜ ١كًــٌ َــٔ نــجرل َــٔ اْ٫ؿعــا٫ت ايػــٜٚ ١٦ٝتــٝح ايؿطقــ ١يًتؿاعــٌ اؾــاز
ٚايػَ ٟٛع اٯخط .
ٜٚــصنط ( غــٚ ١َ٬آخــط ، ّ2002 ، ٕٚم  )323إٔ تكٓٝــات ايتعًــَ ِٝجــٌ اؿاغــٛب َــج٬
تعٚز ايتًُٝـص تػصٜـ ١ضادعـ( ١يؿعٝـ– ١بكـط : )١ٜأٜ ٟعٗـط عًـ ٢ايؿاؾـ ١يؿـغ قـٛاب أٚ
خطأ ٜٚػُع٘ ايتًُٝص  ،أ ٚتػص ١ٜبكط ١ٜؾكط ٚ :تهـ ٕٛعًـ ٢ؾـهٌ نتابـ ١ؾكـط أ ٚضغـِ
ناضٜه ــاتٛض ، ٟأَٚ ٚه ــ ١ن ــ ، ٤ٛأ ٚتػص ٜــ ١ضادع ــَ ١از ٜــ : ١ن ــإٔ ٜك ــسّ دٗ ــاظ اؿاغ ــٛب
قطعـْ ١كــٛز عٓــس ا٫غــتذاب ١ايكــشٝشٚ ، ١طبعـا ٖــصا ايتععٜــع ٜــسؾع ايتًُٝــص إىل املعٜــس
َٔ ايتعًِ .
ٜط ٣ايباسح إٔ اغتدساّ املعًِ يتكٓٝات ايتعً ِٝػعٌ ايتَٝ٬ص ٜتٓاؾػ ٕٛؾُٝـا بٝـِٓٗ
عًــ ٢ســٌ متــاض ٜٔأ ٚتــسضٜبات ميهــٔ عطنــٗا عًــ ٢اؾٗــاظ ممــا ٜػــاعس عًــ ٢إؾــاع ١ضٚح
ايتعاٚ ٕٚايتٓاؾؼ ايؿطٜـ ايصٜ ٟجرل ايساؾع ١ٝم ٛايتعًِ .

خامط ًا -الينْ اللػْٖ :
منــ ٛايػــٝطط ٠عًــ ٢ايهــ ، ّ٬تطــٛض ايذلانٝــب ايًػٜٛــٚ ١ظٜــاز ٠عــسز َؿطزاتٗــا ٚ ،املٗــاضات
ايًػٚ ، ١ٜٛايكسض ٠عً ٢ايتعبرل ايًؿعٚ ٞايهتابٚ ٞإزضاى املعاْ. ٞ
 ٜٚــصنط ( غ ــاو ٚآخ ــط ، ّ2011 ، ٕٚم  )242إٔ َ ــٔ خك ــا٥ل ايُٓ ــ ٛايًػ ــ ٟٛيف ٖ ــسٙ
املطسً ١أْ٘ عٓسَا ًٜتشـل ايتًُ ٝـص باملسضغـٜ ١هـ ٕٛقكـٛي٘ ايًػـٜ ٟٛكـذلب تكطٜبـا َـٔ
اٍ 2500نًُٜٚ ، ١ه ٕٛايتًُٝص قازضا عً ٢ته ٜٔٛمجـٌ تتهـ ٕٛايٛاسـسَٗٓ ٠ـا َـٔ

ـؼ

أ ٚغت نًُات ٚ ،تُٓ ٛقسض ٠ايتًُٝص عً ٢اغتعُاٍ اؾٌُ املطنبـٜٚ ،١ػـتعٌُ ايتًُٝـص
ا٭يؿــاظ شات املعٓــ ٢ا٭نجــط ػطٜــسا ٜٚػــتطٝع ايتُٝٝــع بــني املذلازؾــات ٚ ،تعٗــط ايكــسض٠
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عً ٢ايكـطاٚ ٠٤هـب إٔ ٜٛيٗٝـا اٯبـاٚ ٤املعًُـني ايكـسض ا٭نـدل َـٔ اٖ٫تُـاّ ٭ٕ ايكـطا٠٤
ٖ ٞبسا ١ٜايٓذاح يف ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
ٜٚؿرل ( غطاٜا  ، ّ2009 ،م )204إٔ اغتدساّ املعًِ يًتكٓ ١ٝايتعً ١ُٝٝميهٔ َٔ عـطض
قؿشات ايهتب املسضغـ ١ٝأَـاّ ايتَٝ٬ـص بـا٭يٛإ ٚايطغـٚ ّٛايكـٛض ممـا ٜػـاعس ايتًُٝـص
عً ٢تُٓ ١ٝقسضت٘ عً ٢ايكطاٚ ، ٠٤نصيو إَهاْ ١ٝعطض ايكـٛض ايهـبرل ٠ايٛانـش ١ايـيت
متهٔ ايتًُٝص َٔ غٗٛي ١ؾُٗٗا ٚقطا٤تٗا ٚ ،أٜها إَهاْ ١ٝايهتاب ١بـا٭ق ّ٬ايصنٝـ ١شات
اؿدل ايطقُٚ ، ٞنًٗا عٛاٌَ َػاعس ٠يف عًُ ١ٝظٜاز ٠قك ٍٛايتًُٝص ايًػ. ٟٛ

ضادضاً -الينْ االجتناعٕ :
منــ ٛعًُ ٝــ ١ايتٓؿ ــ ١٦ا٫دتُاعٝــٚ ١ايتطب ٝــع ا٫دتُ ــاع ٞيًتًُٝــص يف ا٭غ ــطٚ ٠املسضغ ــ١
ٚاجملتُع .
ٜٚصنط ( غـاو ٚآخـط ، ّ2011 ، ٕٚم  )246إٔ َـٔ خكـا٥ل ايُٓـ ٛا٫دتُـاع ٞيف ٖـصٙ
املطسًــ ١أْــ٘ وــسخ تطــٛض يف منــ ٛايتًُٝــص ادتُاعٝــا ٭ْــ٘ نــإ يف ايبساٜــ ١شاتــ ٞأْــاْٞ
ٜذلنــع ســ ٍٛايتًُٝــص ثــِ تتػــع زا٥طتــ٘ ا٫دتُاعٝــٚ ١ا٫تكــايَ ١ٝــع اٯخــطٜ ، ٜٔؿهــٌ
ايتًُ ٝــص يف ٖ ــص ٙاملطسً ــ ١اؿك ــ ٍٛعً ــ ٢ايتك ــسٜط َ ــٔ قب ــٌ اٯخ ــط َٛٚ ،ادٗ ــ ١ي ــبعض
املؿــه٬ت ٚ ،تــسضٜب ايــصات عًــ ٢ا٫عتُــاز عًــ ٢ايــصات ٜٚ ،تعــطف عًــ ٢ايتَٝ٬ــص اٯخــطٜٔ
ايصٜ ٜٔؿذلنَ ٕٛع٘ يف ْؿؼ املٚ ٍٛٝا٫ػاٖات  ،تتهح بكٛض ٠دًٝـَ ١عـاٜرل ايكـٛاب
ٚاـطــأ ٚايهــُرل ٖٓٚــا ْ٪نــس عًــ ٢زٚض ا٭غــطٚ ٠ايكــسٚ ، ٠ٚعــسّ ٚدــٛز ايؿاقــٌ َــابني
ايكٚ ٍٛايؿعٌ .
ٜٚط ٣ايباسح إٔ املعًُ ِٖٚ ( ٕٛبـسا ٌ٥يـٮب ٚا٭ّ ) ٜهْٛـ ٕٛقـس ٠ٚيف أقـٛاشلِ ٚأؾعـاشلِ ،
ٚإٔ مياضؽ ايتًُٝص ايعسٜس َـٔ ا٭ْؿـطٚ ١اشلٛاٜـات يف املسضغـ ١ستـ ٢تهـ ٕٛاملسضغـ ١ب٦ٝـ١
داشب ــ ٜ ١ــصٖب إي ٗٝــا ايتًُ ٝــص  ٖٚــ ٛغ ــعٝس  ٫ٚته ــ ٕٛاملسضغ ــ ١ب ٦ٝــ ١ط ــاضز ٜ ٠ــصٖب إي ٗٝــا
ايتًُٝص َهططا ٚؼت نػط أغطت٘ .
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ٜٚصنط (عط ، ّ2008 ، ١ٝم  )279إٔ ممٝـعات اؿاغـٛب ايتعًُٝـٜ ٞعـاص عٓكـط ايكًـل
ٚاـذٌ ٚاـٛف يس ٣ايتَٝ٬ص قس ٜتػبب يف إعاق ١ايتعًِ  ،ؾاؿاغٛب هعـٌ ايتًُٝـص
يف َــأَٔ َــٔ اـــٛف ٚاـذــٌ ٭ْــ٘ ٜتعاَــٌ َــع دٗــاظ اؿاغــٛب َــٔ ز ٕٚتعطنــ٘ إىل
إسطاز .
 ٜٚــط ٣ايباس ــح إٔ املسضغ ــ ١اي ــيت تػ ــتدسّ تكٓ ٝــات ايتعً ــ ِٝيف تعً ُٗٝــا ٚيف ا٭ْؿ ــط١
ايكــؿٚ ١ٝا٭ْؿــط ١ايػــرل قــؿٜ ١ٝػــِٗ يف دــصب ٚتؿــٜٛل ايتَٝ٬ــص يًــصٖاب يًُسضغــ١
ٚهعٌ ب ١٦ٝاملسضغ ١ب ١٦ٝقبب ١إيـٚ ، ِٗٝتػـِٗ أٜهـا يف ايكهـا ٤عًـ ٢خذـٌ ٚاْععايٝـ١
تَٝ٬ــص ٖــص ٙاملطسًــٚ ، ١ؼؿــع عًــ ٢ايتٛاقــٌ ٚايتعــا ٕٚا٫دتُــاع ٞبــني ايتَٝ٬ــص زاخــٌ
ٚخاضز ايكـ ايسضاغ. ٞ

األجَصٗ التعلٔنٔ٘ املياضب٘ للصفْف األّلٔ٘ :
أّ ًال  -احلاضب التعلٔنٕ ّتطبٔكاتُ :
مكدم٘ :
ْتٝذ ١يًتطٛض ايص ٟغع ٣مجٝـع فـا٫ت اؿٝـاَٗٓٚ ٠ـا اجملـاٍ ايتعًُٝـ ٞؾكـس
تطٛضت ايعً ّٛايذلب ١ٜٛبػطع ١ضٖٝب ١تبعـا يًتطـٛض ايتهٓٛيـٛد ٞايـص ٟطـطم أبـٛاب ٖـصٙ
ايعًٚ ، ّٛقس ٚدس إٔ ايتعً ِٝايؿعـاٍ ٜكـ ّٛعًـ ٢ايتؿاعـٌ بـني ايتًُٝـص ٚاملـاز ٠ايتعًُٝٝـ١
باٱناؾ ١إىل َطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبـني ايتَٝ٬ـصٚ ،يـصيو ؾهـإ ٫بـس َـٔ أزا ٠تػـاعس
عً ٢ايتعًِ ايؿعاٍ َٔ سٝح َطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜتكس ِٜايتػص ١ٜايطادعٚ ١ايتؿاعٌ
بــني ايتًُٝــص ٚاملــاز ٠ايتعًُٝٝــٖٚ ، ١ــص ٙا٭زاٖ ٠ــ ٞاؿاغــب ايتعًُٝــ ٞسٝــح إٔ اؿاغــٛب
َــٔ أنجــط ايٛغــا ٌ٥تعــبرلا عــٔ اؿساثــٚ ١املعاقــطٚ ٠يــ٘ اْعهاغــات٘ عًــ ٢سٝــا ٠اٱْػــإ ،
ٚشيو َـٔ خـ ٍ٬قسضتـ٘ ايعايٝـ ١عًـ ٢ؽـع ٜٔنـِ ٖا٥ـٌ َـٔ املعطؾـَ ١ـٔ ْاسٝـٚ ١تٝػـرل
ْكًٗا ٚاْػٝابٗا يف نٌ أما ٤ايعامل َٔ ْاس ١ٝأخط.٣
ٜٚصنط(غ ـ ـ ــامل  ، ّ2002 ،م ) 161إٔ اؿاغ ـ ـ ــب ايتعً ُٝـ ـ ــ ٞأس ـ ـ ــس ايتكٓ ٝـ ـ ــات
ايتعً ١ُٝٝاملطْ ١اييت تتشهِ يف غًٛى ايتًُٝص بكدل ٚتتؿاعـٌ َعـ٘ ٚؾـل أغـؼ ايتعًـِٝ
املدلَر ٚايتعً ِٝايصات. ٞ
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ٜٚط ٣ايباسح إٔ اؿاغب ايتعًٚ ُٞٝغ ١ًٝقٜٛـ ١شلـا َػـتكبٌ ععـ ِٝيف ؼػـني
ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبطاسًٗا املدتًؿٚ ١خكٛقا يف َطسً ١ايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ

- 1مفَْو احلاضب التعلٔنٕ:
ؾٗس اؿاغب ايتعً ُٞٝاٖتُاَا عاضَا يف ايس ٍٚاملتكسَ ١نُا أقبح اؿاٍ يف ايسٍٚ
ايعطبٚ ، ١ٝميهٔ ايك ٍٛإٕ اغتدساّ اؿاغب يف ايتعً ٖٛ ِٝاختٝاض يًططٜل ا٭ْػب
يتٓؿٝص اغذلاتٝذٝات ايتعًِ ٚايتعً ِٝايصات. ٞ
شنــط (عٝــازات  ، ّ2004،مَ )106ؿَٗٛــا يًشاغــب ايتعًُٝــٖ :ٞــَ ٛجًـ٘ نُجــٌ
أدٗـع ٠اؿٛاغـٝب ا٭خــط ، ٣سٝـح  ٫ىتًـــ عٓٗـا يف تطنٝبـ٘ ا٭غاغــٚ ، ٞإٕ َـا ميٝــعٙ
عــٔ غــرلَ ٙــٔ أدٗــع ٠اؿٛاغــٝب ٖــْ ٛــٛع ايدلفٝــات ايــيت ٜػــتدسَٗا ممــا هعًــ٘ أزا٠
طٝع ـ ــ ١يف  ٜـ ــس املعً ـ ــِ ٚايتًُ ٝـ ــص  ،س ٝـ ــح أْ ـ ــ٘ ٜػ ـ ــتدسّ بطف ٝـ ــات تعً ُٝٝـ ــ ١ت ـ ــسع: ٢
(ٖٚ ( instructional software or coursewareـص ٙايدلفٝـات عبـاض ٠عـٔ َـٛاز
تعًٜ ١ُٝٝتِ تكُُٗٝا ٚإعسازٖا َٔ قبٌ ؾطٜـل كـتل  ،نُـا ٜـتِ إْتادٗـا ٚتسضٜػـٗا
بٛاغط ١أدٗع ٠اؿاغٛب ٜٚ ،ه ٕٛزٚض اؿاغب ايتعً ُٞٝيف َجٌ ٖـص ٙاؿايـٖ ١ـ ٛتكـسِٜ
ٚعطض املاز ٠ايتعً ١ُٝٝبأغًٛب َتؿاعٌ َع ايتًُٝص.

- 2االضتخدامات التعلٔنٔ٘ للخاضب :
 ٜــصنط ( ايؿ ــاض  ، ّ2002 ،م  )96إٕ اغ ــتدساَات اؿاغ ــب يف عًُ ــٝيت اي ــتعًِ
ٚايتعً ِٝنجرلٚ ٠قـس شنـط غـايٝعبط salisbury ٣قاُ٥ـ ١ؼتـ ٣ٛعًـَ )21( ٢كـطًشا
تسٍ عًْ ٢ؿؼ املعٖٓ َٔٚ ٢ص ٙاملكطًشات :
- 1اؿاغب نُػاعس يف عًُ ١ٝايتعً.ِٝ
- 2ايتسضٜؼ مبػاعس ٠اؿاغب .
 - 3ايتعًٚ ِٝايتعًِ املععظ باؿاغب .
- 4ايتعً ِٝمبػاعس ٠اؿاغب .
 - 5ايتعً ِٝاملطتهع عً ٢اؿاغب .
 - 6ايذلب ١ٝاملطتهع ٠عً ٢اؿاغب .
 - 7املٓاٖر ايكا ١ُ٥عً ٢اؿاغب .
 - 8ايتسضٜؼ املطتهع عً ٢اؿاغب .
 - 9تُٓ ١ٝايتؿهرل مبػاعس ٠اؿاغب .
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 - 10ايتعً ِٝاملساض باؿاغب (إزاض ٠ايهُبٛٝتط) .
 - 11ايتعً ِٝش ٚايكً ١باؿاغب .

- 3تطبٔكات احلاضب يف التعلٔه:
يكس أثاض اغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ِٝاٖتُاّ املطبني ٚاملٗتُني يؿ ٕٚ٪ايذلب١ٝ
ٚايتعًٚ ، ِٝقس أقبح اٯٕ ٜػتعٌُ نأزا ٠تطبٚ ١ٜٛتعًٚ ، ١ُٝٝيكس ـل نٌٌ
َٔ(عػك ، ّ2003 ، ٍٛم( ٚ )244عًٝإ ٚآخط ، ّ2003 ، ٕٚم  )358تطبٝكات اؿاغٛب
يف ايتعً ِٝؾُٝا : ًٜٞ

أ – احلاضْب ٍدف تعلٔنٕ :
ؾ ــُٝهٔ إٔ ٜه ــ ٕٛاؿاغ ــٛب ٖ ــسؾا تعً ُٝٝــا ؾايت َٝ٬ــص ٜتعًُ ــ ٕٛع ــٔ اؿاغ ــٛب
ايجكاؾ ١اؿاغٛبٚ ١ٝايتسضٜبات املٗٓٚ ، ١ٝاملتسضبني ٜتعًُ ٕٛاغـتعُاٍ اؿاغـٛب ملعاؾـ١
ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا نُا ٜتعًُ ٕٛاغتعُاٍ أ ٟدٗاظ َٔ ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝا٭خط. ٣

ب  -اضتخداو احلاضْب نأداٗ تعلٔنٔ٘ :
باغتطاع ١املعًِ إٔ ٜػتعٌُ اؿاغٛب نأزا ٠ؿٌ ايهجرل َٔ املػا ٌ٥اؿػاب١ٝ
املعكسَ ٠جٌ اؿاغب ١ايٝسٚ ، ١ٜٚيهٔ مبكـسض ٠أعًـٚ ٢بػـطعٖ ١اً٥ـٚ ، ١نـصيو تػـتعٌُ
أدٗع ٠اؿاغٛب آي٘ طابع ١يطباع ١ا٭عاخ ٚايٛادبات املسضغـٜٛٚ ١ٝدـس بطفـ ١خاقـ١
يهؿـ ا٭خطا ٤اٱَٚ ١ٝ٥٬ايٓشٚ ١ٜٛغ ١َ٬اغتعُاٍ ايهًُات .

ج– اضتخداو احلاضْب ننطاعد يف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ CAI
ٚغٛف أؼسخ عٓ٘ ٫سكا بؿ َٔ ٤ٞايتؿك. ٌٝ

د – اضتخداو احلاضْب ننطاعد يف اإلدازٗ التعلٔنٔ٘ CMI
ٜٚطًل عً ٘ٝأسٝاْا ايعًُ ١ٝايتعًُٝٝـ ١بـايهُبٛٝتط ٜٚ ،ػـتدسّ يف فـاٍ اٱزاض٠
املسضغــ ١ٝيف ايعًُٝــات اٱسكــاٚ ، ١ٝ٥إعــساز املٝعاْٝــات ٚإْؿــاًَ ٤ؿــات سهــٛض ايعــاًَني
٦ٖٝٚـات ايتـسضٜؼ ٜٚ ،ػـتدسّ أٜهــا يف تٛظٜـع اؿكـل ٚاحملانــطات  ،نُـا اْـ٘ ٜػــاعس
عً ٢عًُٝات اٱضؾاز ٚايتٛدٚ ٘ٝايتدطٝط  ،نُا ميهٔ اغتدساَ٘ يف سؿـغ ٚتكـٓٝـ
ناؾ ١ايػذ٬ت ايتعً. ١ُٝٝ
ٜٚــط ٣ايباســح َــٔ خــ ٍ٬عــطض تطبٝكــات اؿاغــٛب إٔ ٖــص ٙايتكٓٝــ ١ايتعًُٝٝــ١
اغتطاعت تٛؾرل ٚغاٚ ٌ٥أزٚات يتطٜٛط أغايٝب ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚ ،قس غاُٖت يف إهـاز
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أغايٝب تطبَ ١ٜٛبتهطَٚ ٠تذسز َٔ ٠ؾأْٗا إٔ تـٛؾط ايعٛاَـٌ ايذلبٜٛـ ١ايؿاعًـَ ١ـٔ أدـٌ
تطٜٛط ٚؼػني ْٛاتر ايتعًِ .

- 4ممٔصات التعلٔه باحلاضْب :
ميتًو اؿاغٛب ايعسٜس َٔ اٱَهاْات اييت دعًت َٓ٘ أزا ٠تٓاؾؼ ايعسٜـس َـٔ
ايٛغا٥ط ايتعً ١ُٝٝا٭خـطٚ ٣ايعسٜـس َـٔ ا٫غـذلاتٝذٝات ايتعًُٝٝـ ١ملايـ٘ َـٔ َٓٗذٝـ١
تتذاٚظ ايؿط ٚقات ايؿطزٚ ، ١ٜتطنع عًْ ٢ؿاط ايتًُٝـص ٚتتػًـب عًـ ٢بعـض املؿـه٬ت ،
ٜٚتؿ ــل نـ ـٌٌ َ ــٔ ( غ ــامل  ،ّ2002 ،م  ( ، ) 169املٛغ ــ ٖ1421 ، ٢ـ ـ  ،م ( ، ) 73عط ٝــ، ١
 ، ّ2008م ( ، )278اؿًٝـ ـ ــ ، ّ2010 ، ١م  ) 362إٔ َـ ـ ــٔ أٖـ ـ ــِ ممٝـ ـ ــعات اؿاغـ ـ ــٛب يف
ايتعًَ ِٝا:ًٜٞ
ٜ -1عتدل اؿاغٛب أزا ٠يتعً ِٝاملٗاضات ايكعب ١اييت تتطًب ٚقتا نبرلا ٚيصا ؾٗٛ
ٜٛؾط ٚقت ايتعًٚ ِٝايتسضٜب .
 -2أزا ٤بعض ايٛظا٥ـ ٚا٭عُاٍ بػطع ١اندل ٚأخطا ٤اقٌ َٔ قسض ٠املعًِ عً ٢أزاٗ٥ا
 -3ظٜاز ٠ايكسض ٠عً ٢ايتشهِ يف ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
ٜ -4عٚز اؿاغٛب ايتًُٝص بتػص ١ٜضادع ١ؾٛضٚ ١ٜعػب اغتذابت٘ يف املٛقـ ايتعًُٞٝ
 -5املط ١ْٚسٝح ميهٔ يًتًُٝص اغتدساّ اؿاغٛب يف املهإ ٚايعَإ املٓاغبني ي٘ .
 -6ايذلؾٚ ٘ٝايتؿٜٛل يًتًُٝص سٝح أْ٘ ٜٛؾط ا٭يٛإ ٚ ،املٛغٝكٚ ، ٢ايكٛض املتشطن١
مما هعٌ ايتعًِ أنجط َتع. ١
 -7قابً ١ٝاؿاغٛب يتدع ٜٔاغتذابات ايتًُٝص ٚضقس ضزٚز أؾعاي٘ مما ميهٓ٘ َٔ
ايهؿـ عٔ َػت ٣ٛايتًُٝص ٚتؿدٝل فا٫ت ايكعٛب ١اييت تعذلن٘ ؾه ٬عٔ
َطاقبَ ١س ٣تكسَ٘ يف ايتعًِ .
َ -8طاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايتَٝ٬ص.
 -9ايتك ِٜٛايصات ٞيًتًُٝص بايتسضٜر .
 -10ايتسضٜؼ عٔ بعس يًتًُٝص.
ٜ -11ٴشان ٢املٛاقـ اؿٝات ١ٝاييت ٜكعب تكًٝسٖا أ ٚمتجًٗٝا يف ايهتب .
 -12هعٌ َٔ املعًِ َٛدٗا َٚطؾسا ٜٚؿذلى ايتًُٝص يف املٛاقـ ايتعً. ١ُٝٝ
ٜ -13ػاِٖ اؿاغٛب يف ظٜاز ٠ثك ١ايتًُٝص بٓؿػ٘ َ ُٜٞٓٚؿَٗٛا اهابٝا يًصات .
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 -14إٕ اؿاغٛب ميهٔ إٔ ٜٛؾط تعًُا دٝسا يًتَٝ٬ص بػض ايٓعط عٔ تٛاؾط املعًِ
أ ٚعسَ٘ ٚؾ ٢أٚ ٟقت ٜؿاٚ ٕٚ٤ؾ ٢أَٛ ٟقع .
ٜ -15جرل زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص ملُاضغ ١ايتعً. ِٝ
ٜ -16ؿذع ايتَٝ٬ص عً ٢ا٫نتؿاف ٚايؿه ٖٛٚ ٍٛعٓكط أغاغ ٞيف عًُ١ٝ
ايتعًٚ ِٝايتعًِ .
ٜٛ -17ؾط ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝشات اػاٖني سٝح ٜهٖٓ ٕٛاى تبازٍ ٚتؿاعٌ بٚ ٘ٓٝبني
ايتًُٝص .
ٜٚط ٣ايباسح َٔ خ ٍ٬عطض ممٝعات اؿاغٛب إٔ اغتدساَ٘ يف ايتعً ِٝأَطا
دٝسا ٚ ،يهٔ ٜؿهٌ تٛؾرل بطفٝات َٓاغبٚ ١تسضٜب املعًُني عً ٢اغتدساَ٘ بططٜك١
دٝس ٠ستٜ ٢تُهٔ اؿاغٛب َٔ ايكٝاّ بايعسٜس َٔ ايٛظا٥ـ ايذلب ١ٜٛيكاحل ايتعًِٝ
ٚايتعًِ .

- 5التعلٔه مبطاعدٗ الهنبْٔتس )Computer Assisted Instruction (CAI
ايتعً ِٝمبػاعس ٠اؿاغٛب سٝح ٜه ٕٛاؿاغٛب عْٛا يًُعًِ َٚهُ ٬٭زٚاض ٙيف تعًِٝ
ايتَٝ٬ص ٜٗٚسف إىل ؼػني املػت ٣ٛايعاّ يتشك ٌٝايتَٝ٬ص ٚتَُٓٗ ١ٝاضات ايتؿهرل
ٚسٌ املؿه٬ت .
ٜـصنط ( ؾـتح اهلل  )ّ2009 ،إٔ َؿٗـ ّٛايتعًـ ِٝمبػـاعس ٠اؿاغـٛب " ٖـ ٛايتعًــِٝ
ايصٜ ٟـٛؾط ايتؿاعـٌ بـني ايتًُٝـص ٚاؿاغـٛب ٜٚ ،هـ ٕٛزٚض املعًـِ ٖـ ٛػٗٝـع ب٦ٝـ ١ايـتعًِ
ٚايتأنس َٔ إٔ نٌ تًُٝص يسٜـ٘ املٗـاضات اي٬ظَـ ١٭زا ٤ا٭ْؿـط ١ايـيت ٜتطًبٗـا ايـتعًِ
نُا أْ٘ ٜعسٍ ٖص ٙا٭ْؿط ١يت ّ٤٬سادات ايتَٝ٬ص ٚاغتدساّ اؿاغٛب " .م76
ٜٚهــٝـ (غــٚ َ٘٬آخــط ، ّ2002 ،ٕٚم )10إٔ ايتًُٝــص ٖٓــا ٜتعاَــٌ َــع اؾٗــاظ
بكــٛضَ ٠باؾــط ٠سٝــح ٜكــ ّٛبتدــع ٜٔاملعًَٛــات ٚايــتشهِ يف تطتٝبٗــا َــٔ خــ ٍ٬بــطاَر
داٖع ٠قُُت ٱعطا ٤تعًُٝات َتعاقب ١ملٛنٛع َعني .
ٚشن ـ ــط ( اـً ًٝـ ــٚ ٞآخ ـ ــط ، ّ2004، ٕٚم م  )277- 276إٔ ا٭غ ـ ــاؽ يً ـ ــتعًِ
مبػــاعس ٠اؿاغــٛب إٔ ٜهــ ٕٛاؿاغــٛب َعٓٝــا َٚػــاعسا يًُعًــِ ؾٗــٜ ٛهــطض ايتــسضٜبات
ٚايتُــاض ٜٔز ٕٚنًــٌ أًَ ٚــٌ ٜٚ ،ــٓعِ ا٭زٚاض ٜٚ ،عُــٌ ططؾــا آخــط يف يعبــ ١تعًُٝٝــَ ١ــٔ
أيعاب املٓطل ٜٚ ،عطض املعًَٛـات اؾسٜـس ٠عًـ ٢أغـاؽ ؾـطز ٚ ٟٴٜؿـهٌ دـع٤ا َـٔ املٓـاٖر
ٚايهتاب املسضغ. ٞ
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ٜٚه ـ ــٝـ أٜه ـ ــا( إب ـ ــطاٖ ، ّ2001 ، ِٝم )29إٔ اؿاغ ـ ــٛب ٜٴػ ـ ــتدسّ يف ت ـ ــٛؾرل
املعًَٛات ايتعًٚ ١ُٝٝعطنٗا باغتدساّ ايطغٚ ّٛا٭ؾهاٍ ايبٝاْٚ ١ٝايكـٛض ايتٛنـٝش١ٝ
ٚسٌ املؿه٬ت ٚايتُاض ٜٔاييت ٜتسضب ايتَٝ٬ص باٱدابـ ١عًٗٝـا َٚطادعـٖ ١ـص ٙاٱدابـات
ث ـ ــِ ع ـ ــطض ايتك ـ ــشٝشات يف ساي ـ ــ ١ا٫غ ـ ــتذاب ١غ ـ ــرل ايك ـ ــشٝشٚ ١تك ـ ــسٜط اٱداب ـ ــات
ايكشٝشٚ ١تععٜعٖا .
ٚأخرلا ٜؿرل(ْٜٛؼ  ، ّ1999 ،م )173إٔ اغتدساّ اؿاغٛب نٛغـَ ١ًٝػـاعس٠
يف ايعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــٜ ١تــٝح ايتؿاعــٌ بــني ايتًُٝــص َٛٚنــٛع ايــسضؽ َٚ ،ــٔ شيــو ؾــإٕ
اؿاغــٛب يــ٘ متٝــع عًــ ٢بكٝــ ١ا٭زٚات ايتعًُٝٝــ ١ايــيت دــا٤ت َــٔ قبًــ٘ ؾــدلاَر )(CAI
تطاع ٢ايؿطٚم ايؿطز ١ٜيًُػتٜٛات املدتًؿ ١يًتَٝ٬ص باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز. ٠

فْاٜد التعلٔه مبطاعدٗ الهنبْٔتس:
ايسضٚؽ ايتعً ١ُٝٝاحمل ٛغب ١شلا ؾٛا٥س َُٗ ١عٓس َكاضْتٗا بايٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
ايتكًٝس. ١ٜ
ٜصنط نٌٌ َٔ (عطا اهلل  ، ّ2001 ،م م ( ٚ )420- 419املٛغٖ1421 ، ٢ـ  ،م
 ( ٚ )106عًٝإ ٚآخط ، ّ2003 ، ٕٚم  )359ؾٛا٥س ايتعً ِٝمبػاعس ٠ايهُبٛٝتط َٗٓٚا
َا: ًٜٞ
 -1قسض ٠اؿاغٛب عً ٢ؽع ٜٔاملعًَٛات ٚاغذلداعٗا ٚته ٜٔٛبٓو يًُعًَٛات ٜٝػط
ايطدٛع إي ٘ٝبػطعٚ ١غٗٛي. ١
 -2تعتدل ايسضٚؽ ايتعً ١ُٝٝاحملٛغبَ ١طدعا ؾٛضٜا َٔ ايكعب تكًٝس َٔ ٙقبٌ أٟ
ٚغ ١ًٝأخط ٣ؾُٝهٔ تك ِٝٝاٱدابات َباؾط . ٠سٝح إٔ اؿاغٛب ٜتؿٛم عً٢
املطؾس ايبؿطٚ ، ٟتعتدل ٖص ٙايهؿا ٠٤عاَ ٬ضٝ٥ػٝا يف نؿا ٠٤ايسضٚؽ احملٛغب١
ٚؾعايٝتٗا .
 -3غٗٛي ١ا٫ستؿاظ باملعًَٛات ٚايػذ٬ت .
 -4ظٜاز ٠ايكسض ٠عً ٢ايتشهِ يف ايعًُ ١ٝايتعًَ ١ُٝٝع إتاس ١ايؿطم يًتعًِ ايؿطز. ٟ
ٜ -5ك ّٛبتكس ِٜايسضٚؽ ٚأزا ٤املٗاّ ايطٚت ١ٝٓٝاييت تٛؾط يًُعًِ ايٛقت ٱعطا٤
اٖ٫تُاّ ايؿدك ٞيهٌ تًُٝص ٚتٛد ٘ٝعًُ ١ٝايتعًِ َٚعاؾ ١املؿه٬ت ايؿطز. ١ٜ
ٜ -6جرل ايساؾعٚ ١ٝايتؿٜٛل يًتعًِ  ،ؾٛٝؾط عطٚض َتشطنَٓ ١عُ ١تعطض بأؾهاٍ
َتعسز. ٠
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 -7وكل َباز ٨ايتعًِ املدلَر َٗٓٚا تٛؾط تعًِ َٓاغب يكسضات ايتَٝ٬ص ٚغطعتِٗ
ٚاغتذاباتِٗ .
ٜ -8عٜس ؼك ٌٝايتَٝ٬ص ٜٚهػبِٗ َٗاضات كتًؿ. ١
ٜٛ -9ؾط ايٛقت ٜٚكًٌ َٔ عسز ايتَٝ٬ص ايص ٜٔوكً ٕٛعً ٢زضدات قػط ٣يف
ؼك. ًِٗٝ
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ايتعً ِٝمبػاعس ٠ايهُبٛٝتط ٜه٪َ ٕٛثطا ٜؿهٌ إعساز ايهٛازض
املسضب ١ا ييت تػتطٝع ايكٝاّ باغتدساّ ايهُبٛٝتط ٚ ،اغتػ ٍ٬إَهاْات٘ ٚايعٌُ عً٢
تػدرلٖا يكاؿ٘ ٚ ،شيو بإقاَ ١زٚضات تسضٜب ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
ٚنصيو إعساز بطفٝات داٖع ٠ميهٔ تأَٗٓٝا يف َهتبات املساضؽ يٝتػٓ ٢يًُعًِ
ٚايتًُٝص اغتعاضتٗا ٚاغتدساَٗا.

تطبٔكات احلاضْب املياضب٘ للصفْف األّلٔ٘:
الْضاٜط املتعددٗ - :Multimedia
ٜككــس بايٛغــا٥ط املتعــسز ٠إَهاْٝــ ١اغــتدساّ اؿاغــٛب يف َــعز ٚتكــسَ ِٜــاز٠
ايــتعًِ َــٔ خــ ٍ٬ايــٓل املهتــٛب ٚ ،ايكــٛت املػــُٛع ٚ ،ايكــٛض ٠ايجابتــ ١أ ٚاملتشطنــ ١يف
ْعاّ َتهاٌَ ٚ ،ضبط ٖص ٙايٛغاَ ٌ٥ع بعهٗا ايبعض عٝح ؽاطـب أنجـط َـٔ ساغـ١
َٔ سٛاؽ ايتًُٝص ٚبايتاي ٞته ٕٛأنجط ؾاعً. ١ٝ
ٜٚعطؾٗـ ــا (عٝـ ــازات  ، ّ2004 ،م )206عًـ ــ ٢أْٗـ ــا بطْـ ــاَر ساغـ ــٛبٜ ٞكـ ــسّ املـ ــاز٠
ايتعً َٔ ١ُٝٝخ ٍ٬املعز بني ايٓكٛم املهتٛبٚ ١ايطغَٛات ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكـٛض
ايجابتــٚ ١املتشطنــٚ ١ا٭قــٛات ٚاملٛغــٝكٚ ، ٢تكــُ ِٝايدلْــاَر ايــصٜ ٟػــُح يًتَٝ٬ــص
بايتعاٌَ َع املاز ٠ايتعً ١ُٝٝبؿهٌ تؿاعًٚ ٞطبكا ٫ستٝاداتِٗ ٚقسضاتِٗ ايصات. ١ٝ
أَ ـ ــا (عط ـ ــاض  ٚنٓػ ـ ــاض ) ّ2005 ، ٠ؾك ـ ــس عطؾاٖ ـ ــا" عً ـ ــ ٢أْٗ ـ ــا تطمج ـ ــ ١يهًُ ـ ــ١
ٜٚ Multimediaككــس بٗــا اغــتدساّ أنجــط َــٔ ٚغــ ١ًٝأ ٚدٗــاظ يف ٚقــت ٚاســس َجــٌ
عطض ايؿطا٥ح املكشٛب ١بتػذ ٌٝقٛت ، ٞأ ٚاغتدساّ أنجط َٔ َكسض يعطض ايكـٛض
يف إٓ ٚاسس ٚ ،تطًل عً ٢ا٭دٗعٚ ٠ايدلاَر اييت تعُـٌ َـع دٗـاظ اؿاغـٛب ايـص ٟتتـٛؾط
ب٘ تكٓ ١ٝقطاٚ ٠٤تؿػ ٌٝايكطم ايًٝعض ٟاملسَر "  .م.432
ٜٚعطف(محس  ، ّ 2008 ،م )56ايٛغا٥ط املتعـسز ٠بأْٗـا ٖـ ٞاغـتدساّ ؿاغـٛب
بــ٘ ف ُٛعــَ ١ــٔ ايــدلاَر ايــيت تػــتطٝع إٔ تــٛؾط إَهاْٝــ ١ايهتابــَ ١ــع ايكــٛض ايجابتــ١
ٚاملتشطنٚ ١ايؿٝسٚ ٜٛايكٛت يف ب ١٦ٝتؿاعً. ١ٝ
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أٜهـ ــا ٜعـ ــطف ( غـ ــامل  )ّ2006 ،ايٛغـ ــا٥ط املتعـ ــسز ٠بأْٗـ ــا" اؾُـ ــع بـ ــني ايـ ــٓل
ايتشطٜطٚ ، ٟايكٛت ٚ ،ايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ، ١يكطات ايؿٝـسٚ ، ٜٛعطنـِٗ بؿـهٌ
َتهاٌَ ٚ ،ؽعٚ ِٜٗٓايتعاٌَ َعِٗ بؿـهٌ تؿـاعً ٞباغـتدساّ اؿاغـٛب ٚٚؾكـا ملػـت٣ٛ
ٚقسضات ٚاستٝادات املػتدسّ " .م298
ٜٚط ٣ايباسح َٔ خ ٍ٬ايعـطض ايػـابل يًتعطٜؿـات إٔ مجٝعٗـا قـس اتؿكـت عًـ٢
إٔ ايٛغا٥ط املتعسز ٠شلا عس ٠عٓاقط ٖٚـ ( ٞايـٓل  -ايكـٛت – اؿطنـ – ١ايطغـ– ّٛ
ايؿٝــس ) ... ٛ ٜتــطتبط نًــٗا َــع بعهــٗا يف عــطض املــاز ٠ايتعًُٝٝــ ١بططٜكــَ ١تهاًَــ١
َٚتؿاعًــ ١باغــتدساّ اؿاغــٛب يتٛقــ ٌٝاملعًَٛــ ١بططٜكــ ١تػــاعس املعًــِ عًــ ٢ؾُٗٗــا
ٚقبب ١إي. ٘ٝ
ٚأٜه ــا َ ــٔ خ ــ ٍ٬ايع ــطض ايػ ــابل يتعط ٜـــ ايٛغ ــا٥ط املتع ــسز ٠ميه ــٔ ؼس ٜــس
تعطٜـ ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
 أْٗا تهاٌَ فُٛع َٔ ١ايٛغا٥ط َجٌ املٛاز املهتٛبٚ ١ايطغٚ ّٛايكٛض ايجابت، ١ٚايطغٚ ّٛايكٛض املتشطنٚ ١يكطات ايؿٝسٚ ٜٛاملٛغٝكٚ ٢امل٪ثطات ايكٛت١ٝ
ٚا٭قٛات ايبؿط. ١ٜ
 ٚدٛز دٗاظ ساغٛب ٜػتٛعب ٖص ٙايٛغا٥ط ٜٚعٌُ عً ٢تهاًَٗا ٚؽعٜٗٓاٚعطنٗا .
 أْٗا تؿتٌُ عً ٢ايعسٜس َٔ ا٭ٜكْٛات ٚاييت تطبط ايٛغا٥ط بعهٗا ببعض ،ٚتتٝح يًتًُٝص سط ١ٜاؿطن ١زاخٌ ايدلْاَر ٚاختٝاض َا ٜؿا. ٤
 -تتٝح ٚتػاعس عً ٢تؿاعٌ ايتًُٝص َع ايدلْاَر ٚتعٜس َٔ إهابٝت٘ .

عياصس الْضاٜط املتعددٗ Multimedia elements
اتؿ ــل نــٌٌ َٔ(ع ــٜٛؼ ،ّ 2003،م(ٚ )85غ ــامل  ، ّ2009 ،م(ٚ )157عُ ــٛض ٚآخ ــطٕٚ
 )359 ، ّ2007،إٔ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٜ ٠تأيـ َٔ أِٖ ايعٓاقط ايتاي: ١ٝ
- 1ايٓكٛم Text
 - 2ايطغGraphics ّٛ
- 3ايكٛت Sound
- 4ايكٛض ايجابتImage (Still pictures ) ١
- 5ايكٛض املتشطن. Video (Motion pictures ) ١
ٚغٓتٓا ٍٚنٌ َٓٗا بايتؿك: ٌٝ
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 – 1اليص Text
ايٓل َٔ ايعٓاقط ايؿا٥ع ١يف ايٛغا٥ط املتعسز ٫ٚ ، ٠ىً ٛبطْاَر ساغٛبٞ
َٔ ظٗٛض ايهًُ ١املهتٛب ١أ ٚاؾًُ ١أ ٚايٓل يف غايب ١ٝؾاؾات٘ إٕ مل ٜهٔ يف مجٝع
ايؿاؾات .
ٜٚؿرل ( ايؿاض  ، ّ2002 ،م  )233أْ٘ ٜككس بايٓل نٌ َا ؼت ٜ٘ٛايؿاؾَٔ ١
بٝاْات َهتٛب ١تٴعطض عً ٢ايتًُٝص أثٓا ٤تؿاعً٘ َع ايدلْاَر ؾكس ٜه ٕٛنًُات أٚ
أضقاّ ٚ Punctuation Symbolsتسخٌ يًشاغٛب َٔ خ ٍ٬اغتدساّ يٛس١
املؿاتٝح ٚ ، Keyboardتتهُٔ ايٓكٛم ْكٛم َطبٛع١

، Printed text

ْكٛم َكٛضْ –Scanned text ٠كٛم ايهذل ١ْٝٚٴ Electronic text

-

ْكٛم ؾا٥كٚ ، Hyper text ١ايٓكٛم تعٗط عً ١٦ٖٝ ٢ؾكطات َٓعُ ١عً ٢ؾاؾ١
اؿاغٛب  ،أ ٚعٓا ٜٔٚيٮدعا ٤ايطٝ٥ػ ١عً ٢ايؿاؾ ، ١أ ٚيتعطٜـ ايتًُٝص بأٖساف
ايدلْاَر يف قٝاغات َٓؿطزَ ٠طقُ ، ١أ ٚٱعطا ٤إضؾازات ٚتٛدٗٝات يًتًُٝص  ،ؾ٬
ميهٔ ؽ ٌٝبطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بسْ ٕٚل ؾايكٛض ٚسسٖا  ٫تهؿ ٞيبٝإ
احملت. ٣ٛ
ٚت٪نس (عُٛض ٚآخط ، ّ2007 ، ٕٚم ) 360نطٚضَ ٠طاعا ٠ا٫ستٝاطات ايتاي ١ٝعٓس
اغتدساّ ايٓكٛم املهتٛب ١يف بطاَر اؿاغٛب َتعسز ايٛغا٥ط .
 إٔ ٜه ٕٛايٓل َبػطا قً ٌٝايهًُات .
 إٔ ٜه ٕٛخط ايٓل ٚانشا  ،غٌٗ ايكطاَ ، ٠٤أيٛؾا يًتًُٝص.
 ايتُٝٝع بني سذِ خطٛط ايعٓاٚ ٜٔٚسذِ خط باق ٞاحملت ٣ٛأ ٚاملنت .
 إبطاظ بعض أدعا ٤ايٓل املهتٛب يتٛنٝح ؾهط ٠أ ٚيؿطح َؿَٗ ّٛعني .
 عٓس اختٝاض ي ٕٛاـط تأنس إٔ ٖٓاى متاٜعا عايٝا بني ايٓل ٚاـًؿ. ١ٝ
ٜٚط ٣ايباسح إٔ اغتدساّ ايٓكٛم املهتٛبـٚ ١ايتعاَـٌ َعٗـا َـٔ قبـٌ املعًـِ تهـٕٛ
بعس ايتـسضب عًـ ٢ايـتشهِ يف أسذـاّ ايهًُـات املهتٛبـٚ ، ١ؾـْ ٛطـات سطٚؾٗـا ٚ ،تٛظٜعٗـا ،
ٚنجاؾتٗا عً ٢ايؿاؾٚ ، ١نصيو ايتعاٌَ َعٗا عطنٚ ١اسسَ ٠ـٔ املعًـِ عـٔ ططٜـل
ايهــػط عًــ ٢ايؿــاضَ ٠ــج ٬أ ٚايهــػط عًــَ ٢ؿتــاح َــٔ َؿــاتٝح يٛســ ١املؿــاتٝح أ ٚملــؼ
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ايؿاؾ ١بأسس ا٭قابع أ ٚبايكًِ ايهٖٚ ٞ٥ٛصا هعٌ ايتًُٝـص أنجـط اْتبـاًًٜٚٙبعـس ٙعـٔ
ايتؿتت .

 - 2السضْو Graphics
ٖٚـ ــ ٞاملطٝ٥ـ ــات ايـ ــيت تؿـ ــاٖس عًـ ــ ٢ؾاؾـ ــات اؿاغـ ــٛب غـ ــٛا ًً٤أناْـ ــت ثابتـ ــ ١أّ
َتشطن ــٚ ، ١تٓ ــتر بططٜك ــٜ ١س ٜٚــ ١ع ــٔ طط ٜــل ايطغ ــِ أ ٚايتك ــُ َ ِٝــٔ خ ــ ٍ٬ب ــطاَر
ساغــٛب ١ٝخاقــ ١بــصيو ٜٚ ،ــصنط ن ـٌٌ َــٔ (عطــا  ، ّ2007 ،م  (ٚ )71ايؿــاض ، ّ2002 ،
م م ( ٚ )235- 234غامل  ، ّ2009 ،م )158إٔ ايطغ ّٛتٓكػِ بؿهٌ عاّ إىل ْٛعني:

أ – السضْو اخلطٔ٘
 ٖٞٚتعبرلات ته ١ٜٝٓٛباـطٛط ٚا٭يـٛإ تعٗـط يف ؾـهٌ ضغـ ّٛبٝاْٝـ ١خطٝـ ١أٚ
زا٥ط ٜــ ١أ ٚبا٭عُ ــسٚ ٠ق ــس ته ــ ٕٛخ ــطا٥ط َػ ــاض ٜ٘تتابع ٝــ٘ أ ٚضغ ــ ّٛتٛن ــٝش ١ٝأ ٚضغ ــّٛ
ناضٜهاترل ٜــ ٖٚ ، ١ــ ٞضغ ــَٓ ّٛتذ ــ ١بٛاغ ــط ١ايهُب ٝــٛتط أ ٚميه ــٔ إزخاشل ــا باغ ــتدساّ
ايٛسسات املًشك ١ظٗاظ ايهُبٛٝتط َجٌ املاغح ايهٚ ، ٞ٥ٛؽعٕ عٝح ميهٔ تعسًٜـٗا أٚ
اغ ــذلداعٗا ٚ ،يعُ ــٌ أ ٟضغ ــِ ميه ــٔ اغ ــتدساّ أ ٟبطْ ــاَر يًطغ ــِ أ ٚيًت ــأيٝـ يتٓؿ ٝــص
ايطغـِ َـٔ بساٜتـ٘ ٚيتًٜٓٛـ٘ ٚ ،ميهـٔ أٜهـا اغـتدساّ َهتبـات ايطغـClip Art ّٛايـيت
تتٝح نِ نـبرل َـٔ ايطغـَٛات اؾـاٖع٫ ٠غـتدساَٗا َباؾـطٚ ، ٠يف ٖـص ٙاؿايـ ١ميهـٔ
اغتذ٬ب ايطغِ املطًٛب بٛاغط ١بطاَر ايتأيٝـ إىل بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
ٚقس ٚنح (عٜٛؼ  ، ّ2003،م  )152أْٛاع ايطغ ّٛاـط ١ٝيف ايؿهٌ ايتاي: ٞ
أمناط ايطغٚ ّٛايتهٜٓٛات اـط١ٝ

رسوم بيانية

توضيحية

خرائط

كاريكاتير

الخطوط البيانية
األعمدة البيانية
الدوائر البيانية
الصور البيانية

لوحات

لوحات زمنية
لوحات شجرية
لوحات تتبعيه
لوحات تنظيمية

أْٛاع ايطغ ّٛاـط ١ٝؾهٌ ضقِ () 3
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ب – السضْو املتخسن٘ Animation
ٖ ٞعباض ٠عٔ عسز َٔ ايطغَٛات اـط ١ٝاملطتبطَ ١عا ٜٚ ،تِ عطنٗا ٚؾل تتابع
ظَ ــين َعـ ــني ٚقـ ــسز عٝـ ــح تعٗـ ــط ٚنأْٗ ــا تتشـ ــطى ،سٝـ ــح إٔ اؿطنـ ــ ١ايـ ــيت ٜـ ــتِ
َؿــاٖستٗا يف ايــدلاَر ٖــ ٞيف ايٛاقــع عًُٝــُٖٝٚ ١ــٜ ١ــتِ تٓؿٝــصٖا باغــتدساّ ايــدلاَر
اؾاٖعٖٚ ، ٠صا َا وسخ يف ا٭ؾ ّ٬ايػُٓٝاٜٚ ،١ٝ٥طتبط ٖصا ايعٓكط بهـٌ َـٔ عٓكـطٟ
ايـ ــٓل ٚايكـ ــٛض ٠مبعٓـ ــ ٢إٔ اؿطنـ ــ ١هـ ــب إٔ تهـ ــَ ٕٛطًٛبـ ــَٚ ١عـ ــدل ٠٭ٕ ايكـ ــٛض٠
املتشطن ١أؾهٌ ٚأٚقع عًْ ٢ؿؼ ايتًُٝص َٔ ايكٛض ٠ايجابت ، ١٭ْٗا تعٜس َٔ اؾاشبٝـ١
ٚايتؿــٜٛل ٚػعًــ٘ أنجــط تؿــاعَ ٬ــع ايدلْــاَر ٚ ،تػــتدسّ ايطغــ ّٛاملتشطنــ ١ٱثــطا٤
ايتأثرل اْ٫ؿعايٚ ، ٞايتعبرل عٔ املؿاٖ ِٝاجملطز ٠ايـيت  ٫ميهـٔ َؿـاٖستٗا أ ٚمتجًٝـٗا يف
ايٛاقــع ْعــطا يكــعٛبتٗا أ ٚخطٛضتٗــا ٚ ،نــصيو يًتعــبرل عــٔ َٛاقـــ ؼــسخ يف ؾــذلات
ظَٓ ١ٝطَٚ ١ًٜٛتباعسٜ ٠كعب إزاضتٗـا بايؿٝـسٜٚ ،ٜٛعتـدل ا٭َطٜهـٚ ( ٞايـت زٜعْـ ) ٞأٍٚ
َــٔ ابتهــط ايطغــ ّٛاملتشطنــٚ ، ١شيــو باغــتدساّ غًػــًَ ١ــٔ اٱطــاضات املطغــ ، ١َٛنــٌ
َٓٗا ميجٌ يكط ، ١تعطض ٖص ٙايًكطات بػطع ) 24 ( ١إطاضا يف ايجاْٚ ، ١ٝبٓا ٤عًٝـ٘ ؾـإٕ
نٌ زقٝكٚ ١اسس َٔ ٠ايطغ ّٛؼتاز إىل (  ) 1440يكطـٚ ، ١يف بـطاَر ايٛغـا٥ط املتعـسز٠
ميهــٔ إٔ ٜكــ ّٛاؿاغــٛب بإْتــاز ايطغــ ّٛاملتشطنــ ١با٭غ ـًٛب ْؿػــ٘  ،ؾٝــتِ أ ٫ٚضغــِ
ايؿــهٌ  ،ثــِ تعسًٜــ٘ ٚتًٜٓٛــ٘ باغ ــتدساّ أزٚات ايطغــِ باؿاغــٛب ٚ ،عــٔ ططٜــل ب ــطاَر
ايطغ ّٛاملتشطنٜ ١ـتِ ايـتشهِ يف ؼطٜـو ايطغـ ّٛايـيت مت إعـسازٖا بػـطعَ ١عٓٝـ ، ١أٚ
ْكً ــٗا َ ــٔ ْكط ــ ١إىل أخ ــط ٣عً ــ ٢ايؿاؾ ــ ، ١نُ ــا ميه ــٔ إس ــساخ تػ ــٝرلات َع ٓٝــ ١يف
ا٭ؾهاٍ املعطٚن ١أثٓا ٤سطنتٗا .
ٜٚؿرل ( ايكٛاف  ، ّ2004 ،م  ) 68إٔ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ايطغ ّٛاملتشطن: ١

أ  -حتسٓو األغٔا:Moving Object ٛ
 ٖٛٚؼطٜو اؿطٚف ٚا٭دػاّ زاخٌ ايؿاؾ ١ز ٕٚتػٝرل يف ؾهًٗا ٖٚ ،ـصا ايٓـٛع
َٔ أْـٛاع ايطغـ ّٛاملتشطنـ ١غـٌٗ ايتٓؿٝـص ٜٛٚدـس يف مجٝـع بـطاَر ايٛغـا٥ط املتعـسز، ٠
ؾًتٓؿٝص ؼطٜو ا٭دػاّ عً ٢ايؿاؾًٜ ١ـعّ ضغـِ اؾػـِ أ ٚدًبـ٘  ،ثـِ ضغـِ أ ٚؼسٜـس
املطًٛب غرل اؾػِ عً. ٘ٝ
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ب  -حتسٓو اإلطازات Moving Frames
ٖٚــ ٛعًُٝــ ١ؼطٜــو غًػــًَ ١ــٔ ايطغــَٛات ايجابتــ ١يف تعاقــب قــسز  ،عٝــح
تٛنع َتتابع ١يف ؾهٌ إطاضات َتتايٚ ، ١ٝعٓس عطض ٖص ٙاٱطـاضات مبعـسٍ  24إطـاضا يف
ايجاْ ١ٝايٛاسس ،٠تعط ٞتأثرلات اؿطن ١يًطغَٛاتٖٚ ،ـْٛ ٞعـإ  :ضغـَ ّٛتشطنـ ١شات
بعسٚ ،Animation ٜٔضغَ ّٛتشطن ١ث٬ث ١ٝا٭بعاز . DAnimation
ٜٚصنط (ْٜٛؼ ، ّ1999،م  )75ا٫غتدساَات ايتاي ١ٝيًطغَٛات املتشطنـ ١سٝـح
ميهٔ إٔ :
 تجبت املعً ١َٛأنجط يس ٣ايتًُٝص .
 تٴػطع عًُ ١ٝؽ ٌٝسطن ١ا٭ؾٝا ٤ايبط ١٦ٝدساًً.
 تٴبط ٧عًُ ١ٝؽ ٌٝسطن ١ا٭ؾٝا ٤ايػطٜع ١دساًً.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٖٓاى فُٛع َٔ ١ا٫عتباضات ايـيت هـب َطاعاتٗـا عٓـس تٛظٝــ
ايطغ ّٛاملتشطن ١يف بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز: ٖٞٚ ، ٠
 َ ُ٥٬ــ ١سذ ــِ ايطغ ــ ّٛاملتشطن ــ ١يف ٚادٗ ــ ١ايتؿاع ــٌ مل ــس ٣تعك ٝــس أ ٚغ ــٗٛي١احملتٚ ٣ٛطبٝع ١تطنٝب٘ .
 إٔ ٜكاسب ايطغ ّٛاملتشطن ١تعًٝل قٛتٜ ٞؿـطح َـا هـط ٟؾٗٝـا َـٔ خطـٛاتأَ ٚهْٛات .
 ػٓــب ايتعكٝــس يف ايطغــِ املتشــطى  ،سٝــح إٔ ايطغــ ّٛاملتشطنــ ١تػــتدسّ يفا٭قٌ يػطض تبػٝط ايٛاقع ٚاختعاٍ ايعٓاقط غرل املُٗ ١يف َٛنٛع ايتعًِ .
 ت ــٛاؾط إَهاْ ٝــ ١إع ــاز ٠ع ــطض ايطغ ــ ّٛاملتشطن ــ ١أ ٚإٜكاؾٗ ــا يف أَ ٟطسً ــ ١عٓ ــسعطنٗا تبعا يتشهِ املػتدسّ .
ٚاغتدساّ ايطغ ّٛاملتشطن َٔ ١قبٌ املعًِ ٚخكٛقا يف َطسًـ ١ايكـؿٛف ا٭ٚيٝـ١
يــ٘ تــأثرل نــبرل دــسا ٭ْٗــا تَ٬ــؼ سادــات ايتَٝ٬ــص ٚ ،تؿــرل ا٭زبٝــات ٚايبشــٛخ إىل إٔ
ايطغ ّٛاملتشطن ١ث٬ث ١ٝا٭بعاز أنجط تأثرلا عً ٢ايتَٝ٬ـص ٚ ،دـصبا ْ٫تبـاِٖٗ  ،سٝـح
إٕ ايبعس ايجايح ٜهٝـ عُكا يًعطض  ،مما هعً٘ أنجط َؿابٗ ٬َٝٚ ١يًٛاقع .

 – 3الصْت Sound
ٜعتدل ايكـٛت َـٔ ايعٓاقـط املُٗـ ١يف بـطاَر ايٛغـا٥ط املتعـسز ٠ؾايكـٛت ٜػـِٗ
بكٛض ٠نبرل ٠يف عًُ ١ٝايتؿاعٌ بني ايتًُٝص ٚقت ٣ٛايدلاَر .
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سٝح ٜؿرل (ؾطد ، ّ2004، ٕٛم)182إىل إٔ ايكٛت ٜػتدسّ يعٜاز ٠ؾعاي١ٝ
تطبٝكات ايٛغا٥ط املتعسزٚ ، ٠تتعسز ٚظا٥ـ ايكٛت  ،إش ميهٔ إٔ ٜه ٕٛعً ١٦ٖٝ ٢ؾطح
أ ٚتكسَ ِٜػاعس ٠أ ٚتأثرلات قٛتَ ١ٝع يكطات ايؿٝسٚ ٜٛايكٛض ٚايطغَٛات ايجابت١
ٚاملتشطنٚ ، ١ميهٔ إٔ ٜػتدسّ ايكٛت يف عًُٝات ايتععٜع املدتًؿ ١أثٓا ٤ايدلْاَر.
ٜٚهٝـ (غامل  ، ّ2009،م  )158إٔ ايكٛت يف بطاَر اؿاغٛب َتعسز
ايٛغا٥ط :
ٜ ػِٗ يف تؿػرل ايكٛضٚ ٠اؿطن ، ١سٝح إٔ ايتعًٝل ايًؿع ٞاملكاسب
يًُكٛضات بأمناطٗا املدتًؿٜ ١ػاعس ايتَٝ٬ص عً ٢ؾِٗ َعٓاٖا بؿهٌ أؾهٌ .
ٜ طبط بني ايكٛض املتتابعٜٚ ، ١عٜس َٔ اٱسػاؽ بايٛاقع. ١ٝ
ٜ عٜــس َــٔ ؾٗــِ ضغــاي ١بطْــاَر ايٛغــا٥ط املتعــسز ٠ايتعًُٝــ ، ٞخاقــٚ ١إٔ ايكــٛت يف
ٖــص ٙايــدلاَر ٜتشــطض نــجرلاًًَــٔ قٝــٛز ايٛاقــع ايكــٛت ، ٞؾايكــٛت ٖٓــا ٜ ٫هــ ٕٛيف
ايػاي ــب َؿ ــابٗا يٛاقع ــ٘  ،٭ٕ تؿد ــ ِٝايك ــٛت أ ٚتطقٝك ــ٘ أ ٚؽؿٝؿ ــ٘ ٜه ــٝـ إىل
َعاْ ٞايكٛض ٚاملؿاٖ ِٝاملكاسب ١نجرلأًًَ اٱسػاؽ مبعٓاٖا .
ٚ ايكٛت يف بطاَر اؿاغٛب َتعسز ايٛغا٥ط ىتًـ عٓ٘ يف ايتػذ٬ٝت ايعازٜـ، ١
سٝــح ٜه ــ ٕٛق ــٛتا ضقُٝــا يف ا٭ٚىل ٚتٓاظط ٜــا يف ايجاْ ٝــٚ ، ١ميهــٔ ؼ ٜٛـٌ ايك ــٛت
ايتٓ ــاظط ٟإىل ضقُ ــ ٞيف ٖ ــص ٙاي ــدلاَر ٚ ،شي ــو بٛاغ ــط ١بطاق ــ ١ايك ــٛت ايطقُ ــٞ
 Sound Cardاملٛدٛز ٠يف دٗاظ اؿاغٛب .
ٜٚصنط نٌٌ َٔ ( سلٚ ٢آخط ، ّ2008 ، ٕٚم  ( ٚ )270ايؿاض  ، ّ2002 ،م  ) 234إٔ
ايكٛت ٜٓكػِ إىل:

أ– اللػ٘ امليطْق٘ Spoken Words
ٖٚــ ٞتعــدل عــٔ ايهًُــات ٚاٱطــاضات املػــُٛعٚ ١املٓطٛقــٚ ١املػــتدسَ ١يتٛنــٝح
ْل أ ٚقٛض ٠أ ٚضغَٛات َع ١ٓٝأ ٚٱعطا ٤إضؾـازات أ ٚتٛدٗٝـات يًتًُٝـص أ ٚؾـس اْتباٖـ٘
٫غــتكباٍ املعًَٛــات ٚؾُٗٗــا أ ٚقــطا ٠٤ايــٓل املهتــٛب عًــ ٢ايؿاؾــ ١أ ٚيتكــس ِٜايطدــع
املٓاغب ٚ ،قس ته ٕٛايًػـ ١املٓطٛقـ ١يف قـٛض ٠تعًٝـل قـٛت ٞأ ٚأسازٜـح ٚتٛدٗٝـات ميهـٔ
زلاعٗا َٔ خ ٍ٬ايػُاعات Speakersاـاق ١باؿاغٛب ٜٚ ،ؿذلط إٔ تهـ ٕٛايًػـ١
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املٓطٛقــ ١املكــاسب ١يعــطض قتــ ٣ٛايدلْــاَر ٚانــشَٚ ١ؿػــطَٓٚ ٠اغــب ١يػــٔ ايتًُٝــص
ٚطبٝع ١احملتَٚ ٣ٛتعآََ ١ع عطض املاز ٠ايتعً. ١ُٝٝ
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٜك ّٛاملعًِ باغتدساّ ايًػ ١املٓطٛق ١يف تكس ِٜا٭ْؿط ١اييت
ٜتهُٓٗا بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ، ٠نصيو يف ايتععٜع بعس أزا ٤ايطايب يهٌ
ْؿاط.

ب– املْضٔكّ ٙاملؤثسات الصْتٔ٘ Music &Sound Effects
ٖٚــ ٞعبــاض ٠عــٔ أقــٛات َٛغــٝك ١ٝتكــاسب املــجرلات ايبكــط ١ٜايــيت تعٗــط عًــ٢
ايؿاؾ ٚ ، ١ميهٔ إٔ تهـ ٕٛعبـاض ٠عـٔ ْـدلات قـٛت ١ٝتعُـٌ نُـ٪ثطات خاقـ ، ١أَ ٚـ٪ثطات
ق ــٛت ١ٝنأق ــٛات ايط ٜــاح ٚا٭َط ــاض ٚاؿٛٝاْ ــات ٚايط ٝــٛض ٚاٯ٫ت ٚغرلٖ ــا ٚ ،تػ ــتدسّ
امل٪ثطات ايكٛت ١ٝيف بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠ؾصب اْتبا ٙايتَٝ٬ص ٚظٜـاز ٠زاؾعٝـتِٗ ،
نُــا تػــتدسّ بؿــهٌ نــبرل يف عًُٝــات ايتععٜــع ا٫هــابٚ ٞايػــًيب يف قــٛض ٠أقــٛات
تـ ــسٍ عًـ ــ ٢قـ ــش ١أ ٚخطـ ــأ اغـ ــتذابات٘ ٚ ،ميهـ ــٔ إٔ تهـ ــَ ٕٛكـ ــاسب ١يـ ــبعض ايكـ ــٛض
ٚايطغــَٛات ايجابتــَٗٓ ١ــا أ ٚاملتشطنــٚ ، ١يهــ ٞتهــ ٕٛاملٛغــٝكٚ ٢املــ٪ثطات ايكــٛت ١ٝشات
ق ١ُٝيف بطاَر اؿاغٛب َتعسز ايٛغا٥طٜٓ ،بػ ٞعـسّ اٱنجـاض َٓٗـا  ،٭ٕ ٚدـٛز أنجـط
َــٔ َــجرل ٜــعاسِ املــجرل ايتعًُٝــ ٞا٭قــً ٞأ ٚا٭غاغــٜٚ ،ٞهــعـ َــٔ إَهاْٝــ ١ؼكٝــل
ا٭ٖــساف ايتعًُٝٝــ ١املطدــٚ ،٠ٛأْــ٘ إشا مل وػــٔ اغــتدساَٗا ؾػــٛف تبعــس ايتًُٝــص عــٔ
احملتــ ٣ٛايتعًُٝــ ٞاملطًــٛب اٱملــاّ بــ٘  ،خكٛقــا عٓــسَا تػــتدسّ ندًؿٝــَٛ ١غــٝك١ٝ
 ،Background Musicنُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛزٚضٖـا يف ايدلْـاَر ٖـ ٛتٓػـ ِٝايهًُـات
ٚاحملت ــ ٣ٛاملع ــطٚض يتذ ــس قب ــ ٫ٛأنج ــط ي ــس ٣ايت َٝ٬ــص  ،ي ــصا ؾإْ ــ٘ إشا أُسػ ــٔ اخت ٝــاض
املٛغٝكٚ ٢امل٪ثطات ايكٛتٚ ، ١ٝمت تٛظٝؿٗـا يف َٛنـعٗا املٓاغـب ؾإْٗـا غـت٪ز ٟإىل ْكـٌ
املعٓ ٢يًتًُٝص ٚإثاض ٠إسػاغ٘ بططٜك ١تعذع ايهًُات ايعاز ١ٜإٔ تجرلٖا .
ٜٚؿــرل (عبــس ايػــُٝع ٚآخــط ، ّ2004 ، ٕٚم )213أْــ٘ هــب إٔ ؽهــع املــ٪ثطات
ايكٛت ١ٝيعس ٠نٛابط عٓس تٛظٝؿٗا يف بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠ايتعًَٗٓ ١ُٝٝا :
 ػٓب اٱغطاف يف امل٪ثطات ايكٛت ، ١ٝست ٫ ٢تؿتت ايتًُٝص .
٫ بس إٔ ٜتهاٌَ ايكٛت ٚاملٛغٝكٚ ٢امل٪ثطات ايكٛتَ ١ٝع ايعٓاقط املط ١ٝ٥يف
ٚادٗ ١ايتؿاعٌ َ ،جٌ  :ايٓل أ ٚايطغ ّٛأ ٚايكٛض ٜ ٫ٚ ،ػتدسّ َػتك ٬عٓٗا .
 إٔ ٜطتبط ايكٛت بايٛظٝؿ ١املكاسب شلا ٚ ،إٔ ٜهَ ٕٛعدلا عٓٗا .
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 عٓس اغتدساّ ايكٛت ٚامل٪ثطات ايكٛت ١ٝيًتععٜع هب إٔ ٜكتكط عً ٢منطني
ؾكط أسسُٖا يًتععٜع ا٫هاب ٞيٲداب ١ايكشٝشٚ ١اٯخط يًتععٜع ايػًيب
يٲداب ١اـاط. ١٦
 ٜٚــط ٣ايباس ــح إٔ املعً ــِ َ ــٔ خ ــ ٍ٬زَ ــر ايك ــٛت يف ب ــطاَر ايٛغ ــا٥ط املتع ــسز٠
ايتعً ١ُٝٝأَطا نطٚضٜا سٝح إٔ املاز ٠ايعًُ ١ٝتكبح َؿٛق ١يس ٣ايتَٝ٬ـص ٭ٕ قتـ٣ٛ
ايهتــاب املسضغــٜ ٞهــ ٕٛعًــ٦ٖٝ ٢ــْ ١كــٛم يؿعٝــ ١ؾكــط ٚ ،نــصيو ٜعٜــس َــٔ محــاؽ
ايتًُٝص ٜٚؿهٌ زاؾعا ي٘ يًتعًِ .

 - 4الصْز Images
متتس نًُ ١ايكٛض ظصٚضٖا إىل ايهًُ ١ايْٛٝاْ ١ٝايكسمي ١أٜكٚ ،Icon ١ْٛاييت
تؿرل إىل ايتؿـاب٘ ٚاحملانـاٚ ، ٠ايـيت تطمجـت إىل  Imagoيف اي٬تٝٓٝـ Image ٚ ، ١يف
اٱلًٝع. ١ٜ
ٜٚــصنط نــٌٌَــٔ (

ــٝؼ  ، ّ2001 ،م  ( ٚ ) 392سلــٚ ٢آخــط ، ّ2008 ، ٕٚم ( ٚ )271

ْٜٛؼ  ، ّ2001 ،م )126إٔ ايكٛض تٓكػِ إىل ْٛعني نُا :ًٜٞ

أ – الصْز الجابت٘ Still Pictures
ٖٚــ ٞعبــاض ٠عــٔ يكطــات غــانٓ ١٭ؾــٝا ٤سكٝكٝــ ١تتكـــ بايجبــات عًــ ٢ؾاؾــ١
اؿاغٛب ٚ ،تعطض بأسذاّ كتًؿٚ ، ١قـس تهـ ٕٛعازٜـ ١أًَْٛ ٚـٚ ، ١ت٪خـص أثٓـا ٤اٱْتـاز
َــٔ ايهتــب ٚاملطادــع ٚاجملــ٬ت عــٔ ططٜــل املاغــح ايهــٚ ،Optical Scanner ٞ٥ٛقــس
ته ــ ٕٛكعْ ــ ١عً ــ ٢ا٭غ ــطٛاْات املسف ــٜٚ ،CDs ١ؿه ــٌ اؿك ــ ٍٛعً ٗٝــا باغ ــتدساّ
ايه ــاَرلا ايطقُ ٝــ ١يته ــ ٕٛشات د ــٛز ٠عاي ٝــٚ ، ١تػ ــتدسّ يتكط ٜــب اـ ــدلات اجمل ــطز ٠إىل
أشٖـإ ايتَٝ٬ــص ستــٜ ٢ؿـعط ايتًُٝــص أْــ٘ وتـاز إىل ٖــص ٙاملعًَٛــ ١املكـٛضٚ ٠ايسايــ ١عًــ٢
املٛقـ متاَا ٚيٝؼ فطز قٛضٜ ٠ه َٔ ٕٛا٭ؾهٌ عسّ ٚدٛزٖا  ،٭ْٗا  ٫تؿـ ٞبـايػطض
َٓٗا .

ب – الصْز املتخسن٘ Still Pictures
ٖــ ٞعبــاض ٠عــٔ فُٛعــَ ١ــٔ يكطــات ايؿٝــسٜ ٜٛــتِ تػــذًٗٝا ٚعطنــٗا بكــٛض٠
ضقُ ٝــ ، ١س ٝــح  ٜــتِ عطن ــٗا بػ ــطعَ ١ع ٓٝــ ١يذلاٖ ــا ايع ــني َػ ــتُط ٠اؿطن ــ ٜٚ ، ١ــتِ
اؿك ــ ٍٛعً ٗٝــا َ ــٔ ايتػ ــذ٬ٝت ايؿٝس ٜٜٛــ ١املٛد ــٛز ٠عً ــ ٢ؾ ــطا٥ط ؾ ٝــس ٜٛأ ٚأق ــطام
ايؿٝس ، ٜٛأ َٔٚخـَ ٍ٬ـا ٜعـطض عًـ ٢ؾاؾـ ١ايتًؿـاظ َٚ ،ـٔ ؾٛا٥ـس ايكـٛض املتشطنـ ١يف
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ايتعً ــ ِٝإظٗ ــاض ا٭س ــساخ ٚاملٗ ــاضات اؿطن ٝــٚ ١ايتذ ــاضب ايعًُ ٝــٚ ، ١إنػ ــاب املٛن ــٛع
اٱسػــاؽ بايٛاقعٝــٚ ، ١إٜهــاح ا٭ؾــٝا ٤ايــيت ٜػــتطٝع املعًــِ إٔ ٜطاٖــا بططٜكــَ ١باؾــط٠
ْعــطا ـطٛضتٗــا أ ٚزقتٗــا املتٓاٖٝــ ١أ ٚيٓــسضتٗا ٚغــطع ١ســسٚثٗا  ،نُــا أْٗــا تػــِٗ َــع
بــاق ٞعٓاق ـ ط بــطاَر ايٛغــا٥ط املتعــسز ٠يف تٛقــ ٌٝاملعًَٛــ ١أ ٚايطغــاي ١بؿــهٌ أؾهــٌ ،
ٚخكٛق ــا عٓ ــس اغ ــتدساَٗا ٚؾ ــل أغ ــؼ ايتك ــُ ِٝايتعً ُٝــ ، ٞإش تػ ــاعس عً ــ ٢س ــسٚخ
اي ــتعًِ بك ــٛض ٠أؾه ــٌ يًتًُ ٝــص ٚ ،ػع ــٌ اي ــتعًِ أٜػ ــط ٚ ،تع ــني عً ــ ٢تجب ٝــت اـ ــدلات
ايتعً ١ُٝٝيس ٣ايتَٝ٬ص.

أٍنٔ٘ بسامج احلاضْب متعددٗ الْضاٜط يف التعلٔه ّالتعله :
ايتعًِ عًَُ ١ٝػتُطَ ٠تذسزَٚ ٠تعسز ايعٓاقط ٚاملسخ٬ت ٜٚ ،ػاِٖ ؾٗٝا ايتطٛض
املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٚ ٞتطٛض اؿٛاغٝب ٚايدلفٝات بؿهٌ ؾاعٌ  .ؾكس بسأ املٗتُٕٛ
بايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝا٫غتؿاز َٔ ٠قسضات اؿاغٛب ٚإَهاْات٘ يف خسَ ١عًُٝيت ايتعًِٝ
ٚايتعًِ ٚإْتاز ٚتطٜٛط ايدلفٝات اييت تػتدسّ ايٛغا٥ط املتعسز َٔ ٠أدٌ ظٜاز٠
ايتؿاعٌ بني ايتًُٝص ٚايدلف. ١ٝ
ٚيكس أؾاض نٌٌ َٔ (أمحس  ، ّ2001 ،م ( ٚ )83عٝازات  ، ّ2004 ،م ٚ )207
(املٛغٖ1421 ، ٢ـ  ،م  )67إىل إٔ أُٖ ١ٝبطاَر اؿاغٛب َتعسز ايٛغا٥ط يف ايتعًِٝ
تتُجٌ يف :
 دعــٌ عًُٝــ ١تعًــٚ ِٝتعًــِ املؿــاٖٚ ِٝاملبــازٚ ٨اؿكــا٥ل اجملــطز ٠ايــيت ؼتــاز إىل
دٗــس نــبرل َــٔ ايتَٝ٬ــص يؿُٗٗــا ٚانتػــابٗا  ،أَــطا ممهٓــا يف نــ ٤ٛقــسضاتِٗ
ايؿطز.١ٜ
 تػاعس عً ٢دعٌ ايتعًِ شا َعٓ ٢يس ٣ايتَٝ٬ص َ ،ع اٱبكا ٤عً ٢املعًَٛات يف
شانطتِٗ يؿذل ٠أ ط ، ٍٛنُا أْٗا تٛؾط خدلات سكٝك ١ٝأ ٚبس ١ًٜمما ٜػِٗ يف
ْكٌ ايٛاقع إىل أشٖإ ايتَٝ٬ص .
 دعٌ ايتشهِ يف عًُ ١ٝايتعًِ يف ٜس ايتًُٝص.
َ طاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايتَٝ٬ص َٔ خ ٍ٬تٜٓٛع أغايٝب ايتك، ِٜٛ
ٚتػًػٌ عطض احملت. ٣ٛ
 تسضٜؼ املٗاضات ٚاملؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝايكعب ١اييت تهَ ٕٛهًؿٚ ١خطرل ٠عٓس
إدطاٗ٥ا يف املعٌُ َ ،ع ػٓب ا٭خطا ٤أ ٚاملداطط ايٓامج ١عٓٗا َجٌ :
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ايتؿاع٬ت ايٓ ١ٜٚٛايػطٜعٚ ١اـططٚ ، ٠بعض تؿاع٬ت ايتأنػس ايبط١٦ٝ
اؿسٚخ  ،أ ٚتعً ِٝقٝاز ٠ايطا٥طات ٚ ،شيو باغتدساّ احملانا.٠
َ ػاعس ٠ايتَٝ٬ص عً ٢إتكإ املاز ٠ايتعً َٔ ١ُٝٝخ ٍ٬إعاز ٠عطض احملت٣ٛ
بأنجط َٔ ططٜك. ١
 تٓٛع ططم ٚأمناط ايتؿاعٌ بني ايتًُٝص ٚقت ٣ٛايعطض  ،مما ٜػاعس عً٢
َٛاقً ١ايتعًِ .
 إتاس ١ايؿطق ١يهٌ تًُٝص يًتعًِ بططٜك ١ؾطزٚ ١ٜؾل خط ٙٛايصاتَ ، ٞع إتاس١
ايعَٔ اي٬ظّ يهٌ تًُٝص  ،يٝػرل يف عًُ ١ٝايتعًِ سػب قسضات٘ ٚ ،إَهاْات٘
ٚاغتعسازات٘ ايعكً ، ١ٝست ٢ؼكل ي٘ ؾطق ١ايتعًِ املٓاغب .
 ؽؿٝـ ايعب ٤عً ٢املعًِ َٚػاعست٘ عً ٢تطٜٛط َٗاضات٘ ٚقسضات٘ .
 تػاعس عً ٢عطض املاز ٠ايعًُ ١ٝبططٜك ١ؾٝكٜ ١كعب عطنٗا بايططم
ٚا٭غايٝب ٚايٛغا ٌ٥ايتكًٝس ، ١ٜنُا إٔ ٚادٗ ١املػتدسّ قس تجرل ايتًُٝص
ٚتطغب٘ يف ايتعًِ .
 تػاعس ايتًُٝص عً ٢ايتُهٔ َٔ املاز ٠ايسضاغ َٔ ١ٝخ ٍ٬تعٜٚس ٙبايتػص١ٜ
ايطادع ١ايؿٛض ١ٜاملٓاغب ١عً ٢م ٛغطٜع  ،نُا متهٓ٘ َٔ َعطؾَ ١ػتٛاٙ
بكٛض ٠تتكـ بايػطٚ ١ٜا٭يؿ. ١
 تٓؿط اؿٛاؽ املدتًؿ ١يس ٣ايتًُٝص ْعطا يتٓٛع املجرلات يف ٖص ٙايدلاَر َٔ ،
خ ٍ٬تكس ِٜخدلَ ٠تعسز ٠اؿٛاؽ  ،ا٭َط ايص ٟهعً٘ أؾهٌ ؾُٗا ٚأطٍٛ







استؿاظا ٚأغطع اغتسعا ًً٤ملا تعًُ٘ .
تعٜٚــس ايتًُٝــص بب٦ٝــَ ١ؿــبع ١بايٛغــا٥ط املتعــسز ٠ايتعًُٝٝــ ١ايــيت تػــاعس عًــ٢
تٛسٝس املعًَٛات َع تٓٛع َكازضٖا  ،ممـا ٜػـِٗ يف تهـَ ٜٔٛؿـاٖ ِٝغـً ١ُٝيـس٣
ايتًُٝص.
تٛؾط يًتًُٝص ب ١٦ٝتعًِ ممتعٚ ١دصابَٚ ١جرل ٠يًؿه. ٍٛ
تكــس ِٜاحملتــ ٣ٛزاخــٌ ايدلْــاَر يف َػــتٜٛات كتًؿــ ، ١تتــسضز َــٔ ايػــٌٗ إىل
ايكــعب  ،يــصا تعتــدل بــطاَر ايٛغــا٥ط املتعــسز ٠ب٦ٝــَ ١طْــ ١تتطًــب َــٔ ايتَٝ٬ــص
اؽاش ايكطاضات .
تػاعس عًـ ٢ؼاؾـ ٞايٛقـٛع يف ايًؿعٝـ ، ١أ ٟاغـتعُاٍ املعًـِ أيؿاظـا يٝػـت شلـا
عٓــس ايتًُٝــص ايس٫يــْ ١ؿػــٗا  ،ؾتٓــٛع ايٛغــا٥ط تهػــب ايًؿــغ أبعــازاًًَــٔ املعٓــ٢
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تكــذلب ب ــ٘ َ ــٔ اؿكٝكــ ، ١مم ــا  ٜــ٪ز ٟإىل ظ ٜــاز ٠ايتكــاضب ٚايتط ــابل ب ــني َع ــاْٞ
ا٭يؿاظ يف شٖٔ نٌ َٔ ايتًُٝص ٚاحملت ٣ٛايعًُ ٞيًدلْاَر .
 تػاعس يف إخطاز ايػٝاغ ١ايتعًَ ١ُٝٝـٔ َؿٗـ ّٛايكــ ايسضاغـ ٞإىل ْعـِ تعًـِ
أخطَ ، ٣جٌ ايتعًِ عٔ بعس .....Distance Learningإخل .
ٜٚط ٣ايباسح إٔ اغتدساّ املعًِ يـدلاَر اؿاغـٛب َتعـسز ايٛغـا٥ط يف ايتعًـِٝ
ٚخاقــ ١عٓــس عــطض املعًَٛــات اؾسٜــس ٠هعــٌ ايتًُٝــص ٜتــصنطٖا بؿــهٌ أؾهــٌ إشا مت
اغتدساّ أنجـط َـٔ ساغـ ١يف تعًُٗٝـا  ،يـصيو تعتـدل ايٛغـا٥ط املتعـسزَ ٠ػـاعس دٝـس
يتشكٝــل ايتعًــ ، ِٝؾٗــ ٞتػــُح بعــطض املعًَٛــات بتــأثرلات يكــٛض َتشطنــَٚ ١تٓٛعــ، ١
بكطٚ ١ٜزلعٜ ، ١ٝكٛزْا ٖصا ا٫غتٓتاز إٔ ايٛغا٥ط املتعـسز ٠قـس تػـُح بتطـٜٛط عًُٝـ١
ايتعً ــ ِٝباغ ــتدساّ ايت ــأثرلات ايك ــٛتٚ ١ٝايبك ــط ١ٜس ٝــح ٜك ــبح اي ــتعًِ أنج ــط َتع ــ١
ٚتؿٜٛكا ٚؾاعً ١ٝباغتدساّ تكٓٝات اؿاغٛب اؿسٜج. ١

عْاٜل اضتخداو الْضاٜط املتعددٗ يف التعلٔه :

اغــتدساّ ايٛغــا٥ط املتعــسز ٠يف ايتعًــ ِٝتعتــدل ٚغــ ١ًٝدٝــس ٠ؾــصب اْتبــا ٙايتًُٝــص إىل
داْــب إَهاْٝــ ١تكــس ِٜاملعًَٛــ ١بأغــًٛب ؾــٝل قطٜــب َــٔ ايٛاقــع ٚتــٛؾرل قــسض أنــدل َــٔ
املعًَٛات باغـتدساّ ايطغـٚ ّٛايكـٛض ممـا ٜػـاعس عًـ ٢اٱملـاّ باملٛنـٛع ٚخاقـ ١يطـ٬ب
املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥يهٔ ٖٓاى عٛا٥ل تعٝل اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايتعً. ِٝ
سٝح ٜؿرل (املٛغٖ1421، ٢ـ ) إىل عس ٠عٛا٥ل َٓٗا َا:ًٜٞ
" تتطًب ٖص ٙايدلاَر شانط ٠نـبرل ، Ram ٠ؾتػـذَ ٌٝكطـع ؾٝـسَ ٜٛستـ٘
زقٝكٚ ١اسس ٠قس وتٌ َػاس ١تكٌ إىل َٝ 10ذاباٜت .
تتطًب إٔ ٜتُهٔ ايٓعاّ َٔ عطض ْطام ٚاغع َٔ ا٭يٛإ ٜ٫كٌ 256ي. ٕٛ
َ ععــِ ٖــص ٙايــدلاَر كعْــ ١عًــ ٢أقــطام َسفــ CD ١ؾ٬بــس َــٔ ٚدــٛز
قطى أقطام َسف ١يتؿػًٗٝا.
٫ ب ـ ــس َ ـ ــٔ ٚد ـ ــٛز بطاق ـ ــ ١ايؿ ٝـ ــسٚ ٜٛبطاق ـ ــ ١ايك ـ ــٛت ايساخً ٝـ ــ ١يف دٗ ـ ــاظ
اؿاغٛب" .م68

ثاىٔ ًا  :جَاش عسض الػفافٔات ))over –head projector
ٜتِ عطض ايؿؿاؾٝات نٝ٥ٛا عً ٢دٗاظ ايعطض ؾٛم ايطأؽ ايص ٟاْتؿط اغتدساَ٘
َٓص غٓٛات بؿهٌ ًَشٛظ ؾ ٬تهاز ؽً٪َ َ٘ٓ ٛغػ ١تعً ١ُٝٝاي ّٛٝست ٢أقبح يف
نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜػتدسّ نبس ٌٜعٔ ايػبٛض ٠ايطباؾرل ١ٜايتكًٝس. ١ٜ
 ٜــصنط (قٓ ــس ، ّ1999 ، ٌٜم  )188أْ ــ٘ ٜٴع ــس دٗ ــاظ ع ــطض ايؿ ــؿاؾٝات أ ٚامل ــٛاز
ايؿــؿاؾَ ١ــٔ أنجــط ا٭دٗــع ٠ايتعًُٝٝــ ١ايــيت تٴػــتدسّ سايٝــا بػــٗٛيٜٚ ١ػــط َــٔ قبــٌ
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املعًُ ــني ٚاحملان ــط ٜٔيف ناؾ ــ ١املٛاق ـــ ايتعً ُٝٝــٚ ، ١ق ــس ٜطً ــل اي ــبعض عً ٝــ٘ دٗ ــاظ
ايعطض ايعً ٟٛأ ٚدٗاظ ايعطض ؾٛم ايطأؽ .
ٜٚؿــرل (قــدلٖ1430 ، ٟـ ـ  ،م  )127إٔ دٗــاظ عــطض ايؿــؿاؾٝات ٜٴعــطف بأزلــا٤
َتعــسزَٗٓ ، ٠ــا :دٗــاظ ايعــطض ؾــٛم ايــطأؽ ٚ ،دٗــاظ ايعــطض ايعًــٚ ، ٟٛاملػــ٬ط ٚ ،دٗــاظ
ايطأؽ املطتؿع ٚ ،ايػبٛض ٠ايهٚ ، ١ٝ٥ٛبايطغِ َٔ تعسز َـٛز٬ٜت ٖـصا ٚأؾـهاي٘ املدتًؿـ٘ ،
إ ٫إٔ مجٝعٗا ٜعٌُ ٚؾكا يٓعط ١ٜعُـٌ ٚاسـسٖ ٠ـ : ٞاٱغـكاط ايهـ ٞ٥ٛغـرل املباؾـط  ،أٚ
اٱغكاط ايه ٞ٥ٛاْ٫عهاغ. ٞ
ٖٓٚــاى ممٝــعات ٫غــتدساّ دٗــاظ عــطض ايؿــؿاؾٝات ٖٚــ ٞنُــا أٚضزٖــا (عطــاض
ٚآخط ، ّ2005 ، ٕٚم م  )361- 360نا٭ت: ٞ
٫- 1وتاز إىل إظٚ ّ٬تعت ِٝناٌَ ملهإ ايعطض .
َ- 2تٛؾط ٚ ،بػٝط يف َهْٛات٘ ٚغٌٗ ا٫غتعُاٍ ٚقابٌ يًٓكٌ .
- 3هعٌ املعًِ َٛادٗا يتَٝ٬صٜٚ ٙػتطٝع َ٬سع ١اغتذاباتِٗ ٚتٛد. ِٗٗٝ
- 4غٗٛي ١إْتاز ايؿؿاؾٝات بأْٛاعٗا املدتًؿ. ١
- 5غٗٛي ١ايكٝاْ. ١
ٜٚعتـ ــدل دٗـ ــاظ ايؿـ ــؿاؾٝات َٗـ ــِ ملعًـ ــِ ايكـ ــؿٛف ا٭ٚيٝـ ــ ١سٝـ ــح ميهـ ــٔ إعـ ــساز
ايؿؿاؾَ ١ٝػبكا َطبٛعا عًٗٝـا ايـسضؽ املـطاز ؾـطس٘ ٖٚـصا طبعـا ٜـٛؾط اؾٗـس ٚايٛقـت ،
ٜٚهــ ٕٛأٜهــا َؿــٛقا يًتَٝ٬ــص ٚهــصب اْتبــاِٖٗ ٚ ،أٜهــا ٜػــٌٗ عًُٝــ ١ا٫تكــاٍ بــني
املعًِ ٚتَٝ٬ص. ٙ

ثالجاً :التلٔفصٌْٓ التعلٔنٕ
ٜكسّ ايتًؿعٜـ ٕٛايتعًُٝـ ٞعـاز ٠ايعـامل ايـٛاقع ٞيًتًُٝـص يف ٜػـط ٚغـٗٛي ، ١ؾٗـٛ
هُع بني ايكٛت ٚايكـٛض ٠املًْٛـ ١يٮسـساخ ٚايٛقـا٥ع ٚ ،ميهـٔ يًعـطض ايتًٝؿعٜـ ْٞٛإٔ
ٜؿعط ايتًُٝص املتؿـطز عكٝكـَ ١ـاٜطاَ ٙـٔ قـٛض ٚأسـساخ  ،إش إٕ يـ٘ ايكـسض ٠عًـ ٢ػػـٝس
ايٛاقع بكٚ ٠ٛؾاعً. ١ٝ
ٜٚعطف (عطاض ٚآخط ) ّ2005 ، ٕٚايتًٝؿعٜـ ٕٛايتعًُٝـ ٞأْـ٘ " ايـدلاَر ايتعًُٝٝـ١
املطتبط ١باملٓٗر ايسضاغٚ ٞبايٓعاّ املسضغ ٖٞٚ ٞيف ايػايب تٴػـتكبٌ يف قـؿٛف ايسضاغـ١
ٚخَٛ ٍ٬اعٝس ايتعًِ " م م.408- 407
 َٔٚؾٛا٥س ايتًٝؿع ٕٜٛايتعً: ُٞٝ
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ٜٛ- 1ؾط ايٛقت ٚاؾٗس.
- 2هصب ايتَٝ٬ص ٜٚؿٛقِٗ يًتعًِ .
- 3ميهٔ يًعطض ايتًٝؿع ْٜٞٛتكس ِٜاملاز ٠ايتعً ١ُٝٝبكٛض ٠بط. ١٦ٝ
- 4ميهٔ يًعطض ايتًٝؿع ْٜٞٛعطض املاز ٠ايتعً ١ُٝٝبكٛض ٠غطٜع ١تهػط ايعَٔ .
ٜٚػـتطٝع َعًـِ ايكـؿٛف ا٭ٚيٝـ ١اغـتدساّ دٗـاظ ايتًٝؿعٜـ ٕٛيف تسضٜػـ٘ سٝـح
أْ ــ٘ َت ــٛؾط يف أغً ــب امل ــساضؽ ٚ ،ميه ــٔ ع ــطض اي ــدلاَر ايتعً ُٝٝــ ١اؾ ــاٖع ، ٠أ ٚع ــطض
اي ــدلاَر اي ــيت ته ــ َ ٕٛــٔ إع ــساز املعً ــِ ع ــٔ طط ٜــل تٛق ــ ً٘ٝباؿاغ ــٛب ايؿدك ــ ، ٞأٚ
ايؿٝس ٜٛايص ٟغٛف ْتشسخ عٓ٘ .

زابع ًا  :الفٔدْٓ التعلٔنٕ
تعس أدٗع ٠ايؿٝس ٜٛايتعًَٛٚ ُٞٝازٖا َٔ أنجط املٛاز ايػُع ١ٝايبكط ١ٜؾعايٚ ١ٝتـأثرلا
عًــ ٢املؿــاٖس ، ٜٔملــا شلــا َــٔ قــؿات َٚعاٜــا عسٜــس ٠ؾٗــ ٞإىل داْــب قــسضتٗا عًــ ٢عــطض
ايكــٛت ٚايكــٛض ، ٠ؾٗــ ٞتتػــِ بتــٛؾرل عٓكــط اؿطنــ ١ايــصٜ ٟهــؿ ٞاؿٝــاٚ ٠ايٛاقعٝــ١
عً ٢ايكٛض .
 ٜـ ـ ــصنط ( ٜٛغ ـ ـ ـــ  ، ّ2008 ،م  )239إٔ ايؿ ٝـ ـ ــس ٜٛايتعً ُٝـ ـ ــ ٞميج ـ ـ ــٌ إس ـ ـ ــس٣
ايتطبٝكات ا ملػتشسثْ ١ػـبٝا يًتكٓٝـات املطٝ٥ـ ١يف ايعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـٖٚ ، ١ـْ ٛعـاّ ٜكـسّ
املعً َٛــات ايػ ــُع ١ٝايبك ــطٚ ١ٜؾك ــا ٫غ ــتذابات ايتًُ ٝــص  ،س ٝــح  ٜــتِ ع ــطض ايك ــٛت
ٚايكٛض َٔ ٠خ ٍ٬ؾاؾات عطض أ ٚايتًٝؿع. ٕٜٛ
ٖٓٚــاى ايهــجرل َــٔ املُٝــعات شلــصا اؾٗــاظ ٚايــيت أٚضز ( غــطاٜا  ، ّ2009 ،م )184
بعها َٓٗا :
- 1غٗٛي ١محً٘ ْٚكً٘ يف أَ ٟهإ بايكـ ٚزاخٌ املسضغ.١
- 2غٗٛي ١تؿػٚ ً٘ٝقٝاْت٘ .
- 3إَهاْٝات٘ يف ايعطض ٚايتػذ. ٌٝ
 - 4غٗٛي ١إعـاز ٠بعـض َؿـاٖس ايـدلاَر ايتعًُٝٝـ ١املػـذًٚ ١عطنـٗا نـصيو بكـٛض٠
بط ١٦ٝبٗسف إتكإ َاؼتَٗ َٔ ٜ٘ٛاضات أَٗ ٚاّ .
ٚميهــٔ ملعًــِ ايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ ١اغــتدساّ ايؿٝــس ٜٛزاخــٌ ايكـــ ٚ ،شيــو نُــا
شنطْــا أْــ٘ غــٌٗ اؿُــٌ ٚايٓكــٌ زاخــٌ ايكـــ ٚاملسضغــ ١سٝــح ميهــٔ عــطض ايهــجرل َــٔ
ا٭ؾــ ّ٬ايــيت ؽــسّ املــٓٗر َــٔ خــ ٍ٬عــطض ػــاضب عًُٝــَ ١ػــذً ١أ ٚقكــل أ ٚآزاب أٚ
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ْك ــٛم ؽ ــسّ َ ــاز ٠يػ ــيت أ ٚايك ــطإٓ ايه ــطٚ ، ِٜإَهاْ ٝــ ١تٛق ٝـــ ايدلْ ــاَر ايتعًُٝـ ـٞ
املعطٚض ملٓح ايتَٝ٬ص ؾطق ١املٓاقؿٚ ١اؿٛاض س ٍٛأدـعا ٙ٤ايػاَهـٚ ، ١إَهاْٝـ ١تكـسِٜ
تػصَ ١ٜطتس ٠ؾٛض ١ٜبٓا ٤عً ٢اغتذابات ايتَٝ٬ص .

خامط ًا  :التطجٔالت الصْتٔ٘
تع ــس امل ــٛاز ايتعً ُٝٝــ ١املػ ــُٛع ١أس ــس أٖ ــِ ٚأق ــسّ أْ ــٛاع امل ــٛاز ايتعً ُٝٝــٚ ، ١ت ــعزاز امل ــٛاز
ايػُع ١ٝأُٖ ١ٝسُٓٝا تتهاٌَ َع املٛاز املط ١ٝ٥يف ْٛع ٚاسس ٖ ٛاملٛاز ايػُعبكط ١ٜايـيت
تعــس َــٔ أٖــِ ٚغــا ٌ٥ا٫تكــاٍ ســسٜجا ٚقــس أتاســت ايتكٓٝــات اؿسٜجــ ١تطــٛضا ؾا٥كــا يف
فاٍ إْتاز ٚعطض املٛاز ايكٛت ١ٝاملػُٛع. ١
ٜـ ـ ــصنط (ٜٛغـ ـ ـــ  ، ّ2008 ،م م  ) 236- 226أْـ ـ ــ٘ ميهـ ـ ــٔ اغـ ـ ــتدساّ ٖـ ـ ــصٙ
ايتػـ ــذ٬ٝت عـ ــٔ ططٜـ ــل أدٗـ ــعَ ٠أيٛؾـ ــ ١يـ ــسٜٓا ْعـ ــطا يتٛؾطٖـ ــا يف املٓـ ــاظٍ ٚاملـ ــساضؽ
ٚاؾاَعات ٖٓٚ ،اى مناشز شلص ٙا٭دٗعَٗٓٚ ٠ا:
- 1دٗاظ ايتػذ ٌٝايكٛت ٞباغتدساّ ا٭ؾطط. ١
- 2دٗاظ ايتػذ ٌٝايكٛت ٞباغتدساّ ا٭غطٛاْات .
- 3دٗاظ ايتػذ ٌٝايكٛت ٞباغتدساّ ايبهطات .
- 4دٗاظ ايتػذ ٌٝايكٛت ٞباغتدساّ ا٭قطام املُػٓط. ١
٬ٜٚسغ إٔ َععِ أدٗعْ ٠كٌ ايكٛت تتؿاب٘ َعا يف ايكٛاعس ايعاَ ١يتؿػًٗٝا َع
اخت٬ؾات بػٝط ١يف ْعِ تؿػ ٌٝبعض املٛز٬ٜت ٚخاق ١اؿسٜجٚ ١املتطٛضَٗٓ ٠ا.
ٚتتُٝــع أدٗــع ٠ايتػــذ٬ٝت ايكــٛت ١ٝيف عًُٝــ ١ايتعًــ ِٝبعــس ٠ممٝــعات ٖٚــ ٞنُــا
أٚضزٖا (غطاٜا  ، ّ2009 ،م ) 167نا٭ت: ٞ
- 1غٗٛي ١تؿػًٗٝا ْٚكًٗا ٚقٝاْتٗا.
- 2غٗٛي ١تكُ ِٝايدلاَر املػُٛعٚ ١إْتادٗا ٚقً ١تهًؿتٗا ْٚػدٗا.
- 3اتػاع فا٫ت اغتدساَٗا يف تعًَ ِٝععِ املكطضات ايسضاغ. ١ٝ
- 4إنؿا ٤اؿٚ ١ٜٛٝإخطاز ايتَٝ٬ص َٔ ضٚتني اٱيكا ٤املباؾط َٔ املعًِ .
- 5املط ١ْٚيف اغتدساَٗا سٝح ميهٔ ا٫غتُاع إيٗٝا يف نٌ ٚقت ٚيف نٌ َهإ.
- 6إَهاْ ١ٝإعاز ٠ا٫غتُاع إىل دع ٤قسز َٔ احملت ٣ٛاملػُٛع .
ٜٚػــتطٝع َعًــِ ايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ ١اغــتدساّ أســس أدٗــع ٠ايتػــذ٬ٝت ايكــٛت ١ٝيف
تسضٜػ٘ ملازت٘  ،سٝح ميهـٔ تػـذ ٌٝايٓكـٛم ايًؿعٝـ ١ايـيت تكـاسب ايؿـطا٥ح ٚايكـٛض
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املعطٚنٚ ، ١نصيو تػذ ٌٝا٭ْاؾٝس ٚايككل ٚعطنٗا بأغًٛب َجرل َؿٛم ٚ ،أٜهـا
تعً ِٝايتذٜٛس ْٚ ،طل ايهًُات ٚ ،اٯٜات يف زضٚؽ ايكطإٓ ايهـطٚ ، ِٜا٭سازٜـح ايٓبٜٛـ، ١
أ ٚإشا أَهٔ تػذ ٌٝايسضؽ شاتٝا .

ضادضاً  :التصْٓس الطْٕٜ
تطٛض ايتكٜٛط ايؿٛتٛغطايف ؾبس َٔ ٫سذِ ايهاَرلا ايهدِ أقـبشت ٖٓـاى نـاَرلات
قػرل ٠ميهٔ محًٗا يف ؾٓط ١ايػؿط ٚنصيو ناَرلات ضقُ ١ٝشات سػاغ ١ٝعاي. ١ٝ
شن ــط (عط ــاض ٚآخ ــط ، ّ2005 ، ٕٚم  )296إٔ ايتك ــٜٛط ايه ــ ٖٚ ٞ٥ٛــ ٛايتك ــٜٛط
ايؿٛتــٛغطايف ٚيكــس تطــٛض سٝــح أقــبشت ٖٓــاى نــاَرلات ضقُٝــ ١سسٜجــ ١شات سػاغــ١ٝ
ـٛا ٤ناْــت يًكــٛض ايجابتــ ١أ ٚايكــٛض املتشطنــ ، ١بــٌ إٕ ٖٓــاى أْٛاعــا
عايٝــ ١يًتكــٜٛط غـ ًً
سسٜجـ ــ ١تػـ ــتطٝع ايتكـ ــاط ايكـ ــٛض باغـ ــتعُاٍ ا٭ؾـ ــع ١ؼـ ــت اؿُـ ــطا ، ٤أ ٚباغـ ــتدساّ
ا٭ق ــطام ايك ــًب ١يًتك ــٜٛط أ ٚيطب ــع ايكـ ـٛض ز ٕٚاؿاد ــ ١ملطسً ــ ١ايتشُ ــٝض ٚاي ــيت
أقبشت ططٜك ١قسمي. ١
ٜٚتُٝــع ايتكــٜٛط ايؿٛتــٛغطايف ٫غــتدساَ٘ يف ايتعًــ ِٝبعــسز َــٔ املُٝــعات ٖٚــٞ
ناٯت: ٞ
- 1اؿٌ املٓاغب عٓس تكٜٛط املٛنٛعات اييت  ٫ميهـٔ ا٫قـذلاب َٓٗـا يٛدـٛز َٛاْـع أٚ
متجٌ خطٛض. ٠
- 2ميهٔ تكٜٛط ايعٛاٖط ٚاملٓاغبات اييت ٜ ٫تهطض سسٚثٗا إْ ٫ازضا .
- 3ميهٔ ايتكٜٛط َٔ ؾاؾ ١ايػُٓٝا أ ٚايتًؿاظ ٚاييت تؿٝس املعًِ يف ايسضؽ.
 - 4ميهــٔ تكــٜٛط املٛنــٛعات َــٔ ايهتــب ايسضاغــ ١ٝأ ٚآٜــات َــٔ ايكــطإٓ ٚعطنــٗا عًــ٢
ايتَٝ٬ص بكٛضَ ٠هدل. ٠
َـ ــٔ خـ ــ ٍ٬شنـ ــط املُٝـ ــعات ميهـ ــٔ ملعًـ ــِ ايكـ ــؿٛف ا٭ٚيٝـ ــ ١اغـ ــتدساّ ايتكـ ــٜٛط
ايؿٛتٛغطايف نتكَٓ ١ٝػاعس ٠يف زضغ٘ سٝح ميهٔ تكٜٛط َٛنـٛع َـٔ نتـاب ايتًُٝـص
أ ٚأَٛ ٟنٛع َٔ نتاب آخط  ،أ ٚتكٜٛط اؿـطٚف اشلذاٝ٥ـ ، ١أ ٚقـٛض ٠ملدًٛقـات سٝـ ١أٚ
داَسٚٚ ٠نع ايتعًٝل املٓاغب عًٗٝا ٖٚ ،صا هعٌ ايتًُٝص أنجط اْتباٚ ًًٙتؿـٜٛكا ٚأبكـ٢
يًتعً. ِٝ
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ضابعاً :جَاش العسض الطٔينإٜ
بــسأت َ٪غػــات نــجرل ٠يف قــٓاع ١ا٭ؾــ ّ٬بإْتــاز ا٭ؾــ ّ٬بٗــسف ايذلؾٝــ٘ َٚــع ٖــصا ؾكــس
أْتذت نجرلا َٔ ا٭ؾ ّ٬ايتعًٚ ، ١ُٝٝاٱضؾازٚ ، ١ٜبعض ا٭ؾ ّ٬اييت تتهـُٔ َؿـاِٖٝ
تطبٚ ١ٜٛادتُاعٚ ، ١ٝتطاثٚ ، ١ٝتٛثٝكٝـٜ ، ١تطًـب ٱْتادٗـا متـَ ٬ٜٛازٜـا نـبرلا ٚ ،قـ٣ٛ
بؿطَ ١ٜتدككٚ ، ١أدٗعٚ ٠آ٫ت َٚػتًعَات عسٜس. ٠
ٜــصنط (عطــاض ٚآخــط ، ّ2005 ، ٕٚم  )466أْــ٘ دٗــاظ ٜعــطض ا٭ؾــ ّ٬ايػــُٓٝا ١ٝ٥أٚ
ا٭ؾــٚ ّ٬ايكــٛض املتشطنــٖٚ ، ١ــ ٛمبكاغــات كتًؿــًَ8 ١ــِ ًَ16 ،ــِ ًَ35 ،ــِ ًَ70 ،ــِ
..اخل ٚ ،ضغــِ إٔ ٖــص ٙا٭ؾــ ّ٬ناْــت تكــٓع َــٔ َــاز ٠غــًٛٝيٛظ ١ٜأ ٚب٬غــتٝهَ ١ٝتٓٝــ، ١
تؿٌُ ايكٛضٚ ٠ايكٛت ايص ٟنإ ٜطبع عًٗٝا َػٓطٝػٝا أٚنٝ٥ٛا  ،إ ٫إٔ ٖص ٙا٭ؾّ٬
ناْ ــت تتع ــطض مب ــطٚض اي ــعَٔ يًذؿ ــاف ٚايكط ــع املته ــطض أثٓ ــا ٤ايع ــطض مم ــا  ٜــ٪ز ٟإىل
ايتٛقـ ٚإق٬ح ايؿ ًِٝثِ ا٫غتُطاض يف ايعطض  ،إٕ ٖصا ا٭َط أز ٣إىل ايتؿهرل يف طبـع
ايكـٛض عًـ ٢أؾـطط ١بططٜكـ ١إيهذلْٝٚـ ، ١أ ٚعًـ ٢أقـطام يٝعضٜـ ، ١عذـِ أقـػط ٜٚ ،هــٕٛ
عطنٗا َٔ خ ٍ٬أدٗع ٠ا٫غتكباٍ ايتًؿع. ْٜٞٛ
ٜٚــط ٣ايباســح إٔ املعً ــِ عٓــس عطنــ٘ ؾًُ ــا يًطغــ ّٛاملتشطنــ ١ق ــس تــصن ٞخ ٝــاٍ
ايكــػاض ٚخكٛقــا يف ايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ ١سٝــح إشا نــإ أبطــاٍ ٖــصا ايؿــ ًِٝسٛٝاْــات  ،أٚ
كًٛقــات غطٜبــ ١أغــطٛض ١ٜأ ٚأؾــ ّ٬اـٝــاٍ ايعًُــٚ ، ٞأٜهــا ممهــٔ اغــتدساّ ايطغــّٛ
املتشطن ١يف ايتذاضب ايعًُٚ ١ٝاييت تٴػٌٗ عًُٝـات ايؿـطح ٚ ،تـ٪ز ٟإىل ػٜٛـس املٛاقــ
ايتعً. ١ُٝٝ

ثامياً :الطبْزٗ الرنٔ٘ .)Smart Board
ايػبٛض ٠ايصن ٖٞ ١ٝتكٓ ١ٝدسٜس ٠ظٗطت بس ٬ٜيًػـبٛضات ايتكًٝسٜـْ ٚ ، ١تٝذـ١
يًتط ــٛض يف تكٓ ٝــ ١اؿاغ ــٛب ٚتكٓ ٝــ ١املعً َٛــات ٚ ،اْتؿ ــاض تطب ٝــل اي ــتعًِ اٱيهذل ْٚــٞ
ٚاغتدساَ٘ يًتكٓٝات ٚا٭زٚات ايتكٓ ١ٝاؿسٜج. ١
ٜٚع ــطف (غ ــطاٜا  )ّ2009 ،ايػ ــبٛض ٠ايصن ٝــ ١عً ــ" ٢أْٗ ــا ؾاؾ ــ ١ع ــطض ( يٛس ــ) ١
إيهذل ١ْٝٚسػاغ ١بٝهاٜ ٤تِ ايتعاَـٌ َعٗـا باغـتدساّ ساغـ ١ايًُـؼ ( بأقـبع ايٝـس أٚ
َٔ خ ٍ٬أق ّ٬اؿدل ايطقُٜٚ ) ٞتِ تٛقـًٗٝا ب ٚC.P.Uدٗـاظ Video Projector
ٚطابع ١سٝح تعطض مجٝع ايدلاَر احمل ٛغـب ١املدعْـ ١عًـ ٢اؿاغـٛب أ ٚاملٛدـٛز ٠عًـ٢
ؾبه ١اٱْذلْت غٛا ًً٤بؿهٌ َباؾط أ َٔ ٚبعس " .م210
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 َٔٚخ ٍ٬ايتعطٜـ ايػابل ٜصنط نٌٌَٔ (غامل  ، ّ2009 ،م ( ٚ )308غطاٜا ،
 ، ّ2009م  )211أْ٘ ميهٔ اغتٓتاز ممٝعات ايػبٛض ٠ايصن ١ٝؾُٝا : ًٜٞ
 - 1ؾاؾ ١عطض نبرل ٠املػاس ١بس ١ًٜعٔ ؾاؾ ١اؿاغٛب بهٌ َاٜتكؿ٘ اؿاغٛب
َٔ ممٝعات .
- 2ؾاؾ ١إيهذل ١ْٝٚبٝها ٤ايً. ٕٛ
- 3تػتدسّ ساغ ١ايًُؼ ( بأقبع ايٝس أ َٔ ٚخ ٍ٬أق ّ٬اؿدل ايطقُ.) ٞ
 - 4تعطض أ ٟبطْاَر ساغٛب ٞكعٕ عً ٢اؿاغٛب.
 - 5تػتدسّ يف ايؿك ٍٛايسضاغ ١ٝأ ٚيف قاعات ايتسضٜب
 - 6ميهٔ يًػبٛض ٠ايصن ١ٝعطض َٛاقع تعً ١ُٝٝعدل اٱْذلْت .
 - 7ميهٔ ا٫غتؿاز َٔ ٠ايػبٛض ٠ايصن ١ٝيف عًُ ١ٝايتعًِ عٔ بعس .
- 8ميهٔ طباعَ ١ا ٜهتب٘ املعًِ أ ٚايتَٝ٬ص عً ٢ايػبٛض َٔ ٠خ ٍ٬ايطابع ١اييت ٜتِ
تٛقًٗٝا بايػبٛض. ٠
ٜٚؿـ ــرل( غـ ــطاٜا ، ّ2009 ،م  )215إىل ا٭َـ ــانٔ ايـ ــيت تػـ ــتدسّ ؾٗٝـ ــا ايػـ ــبٛض٠
ايصن: ١ٝ
 .1قاعات احملانطات اؾُاع. ١ٝ
 .2ايؿك ٍٛايسضاغ. ١ٝ
َ .3طانع ايتسضٜب املتدكك. ١
 .4قاعات ايبشح ٚايتطٜٛط ايعًُ.ٞ
 .5قاعات ا٫دتُاعات .
 .6ايؿك ٍٛايصن. ١ٝ

الكٔن٘ الرتبْٓ٘ للطبْزٗ الرنٔ٘ ّممٔصاتَا التعلٔنٔ٘ - :
ايػبٛض ٠ايصنٝـ ١تكٓٝـ ١تعًُٝٝـَ ١تطـٛض ٠سٝـح ميهـٔ يًُعًـِ ايتعاَـٌ َعٗـا بـايًُؼ ،
ٜٚهتــب عًٗٝــا املعً ــِ بكًــِ خــام أ ٚبٝس ٜــ٘ ٖٚ ،ــ ٞفٗــع ٠ي٬تك ــاٍ باؿاغــب ٚدٗ ــاظ
ع ــطض ايبٝاْ ــات  ٖٚ ،ــ ٞتػ ــُح يًُعً ــِ عؿ ــغ َ ــا مت ؾ ــطس٘ ٚؽع ٜٓــ٘ ٚ ،اغ ــتعازت٘ ،
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ٚطباعت ــ٘ أ ٚإضغ ــاي٘ ع ــٔ طط ٜــل ايدل ٜــس اٱيهذل ْٚــ ٞإىل ايت َٝ٬ــص غ ــرل املتٛاد ــس ٜٔيف
اؿك ١أ ٚاحملانط. ٠
ٜـ ـ ــصنط (غـ ـ ــطاٜا  ، ّ2009 ،م م  )217- 215إٔ ايكُٝـ ـ ــ ١ايذلبٜٛـ ـ ــ ١يًػـ ـ ــبٛض٠
ايصنٚ ١ٝممٝعاتٗا ايتعً ١ُٝٝتتًدل يف ايتاي: ٞ
- 1تطنٝع اْ٫تبا ٙعًَ ٢هُ ٕٛايدلْاَر ايتعً. ُٞٝ
- 2عطض املٛنٛعات ايسضاغ ١ٝؾُٝع املكطضات بططٜكَ ١ؿٛقٚ ١دصاب. ١
- 3تٴػِٗ يف ايتػًب عًَ ٢ععِ َؿه٬ت ايػبٛضات ايطباؾرل.١ٜ
- 4تتُٝع بتٛؾرل عٓكط اؿطن ١يف ايدلاَر ايتعًَ ١ُٝٝتعسز ٠ايٛغا٥ط .
- 5تٴُهٔ ايتًُٝص ٚاملعًِ َٔ ْكٌ ٚؼطٜو ايطغَٛات ٚا٭ؾهاٍ ايطَٛظ.
- 6تٴػِٗ يف ايكها ٤عً ٢خذٌ ٚاْععاي ١ٝبعض ايتَٝ٬ص.
- 7تٴػِٗ يف تبػٝط املؿاٖ ِٝاجملطز.٠
- 8تٴٛؾط إَهاْ ١ٝتػذ ٌٝايسضٚؽ ٚإعازتٗا.
- 9إَهاْ ١ٝاغتدساَٗا يف تؿع ٌٝايتعًِ.
- 10املػاُٖ ١يف ْكل عسز املعًُني باملساضؽ ٚقً ١خدلتِٗ ايتسضٜػ. ١ٝ
- 11تٴػِٗ يف تؿع ٌٝايتٛاقٌ  ٚايتعا ٕٚبني ايتَٝ٬ص.
- 12تعتدل ايػبٛض ٠أزا ٠دسٜس ٠ؾعاي ١يف إلـاح عًُٝـ ١ايـسَر ايذلبـ ٟٛايؿـاٌَ
يًتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق( ١قِ –َهؿٛؾني –َعـاق ٕٛشٖٓٝـا قـابًٞ
يًتعًِ –بط ٛ٦ٝايتعًِ . )....
- 13تعني املعًِ عً ٢نبط ايكـ ٚإزاضت٘ .
- 14تٛؾرل ٚقت ٚدٗس املعًِ .
ٜٚــط ٣ايباســح إٔ ايػــبٛض ٠ايصنٝــ ١تكٓٝــ ١تعًُٝٝــَ ١تطــٛض ، ٠ميهــٔ اغــتدساَٗا
َٔ قبٌ املعًِ سٝح أْٗا تٛؾط تؿاعـٌ بٓٝـ٘ ٚبـني تَٝ٬ـص ٙملـا تـٛؾط ٙايػـبٛضَ ٠ـٔ إَهاْـات
ٚقـ ــسض ٠عًـ ــ ٢ا٫غـ ــتؿازَ ٠ـ ــٔ تطبٝكـ ــات اؿاغـ ــٛب ناغـ ــتدساّ ايٛغـ ــا٥ط املتعـ ــسز، ٠
ٚاغــتدساّ بــطاَر املٝهطٚغــٛؾت أٚؾــٝؼ َجــٌ ايــٚٛضز ٚ ،ايبٛضبٜٓٛــت ٚاٱنػــٌ ٚقٛاعــس
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ايبٝاْات اخل  ،نُا أْٗا ت ٝػـط يف ايـسخ ٍٛإىل اٱْذلْـت ٚ ،ا٫غـتؿازَ ٠ـٔ نـٌ إَهاْاتـ٘
يف تععٜع ٚظٜاز ٠ؾاعً ١ٝاملٛاقـ ايتسضٜػ ١ٝمما ٜؿبع سادـات ايتَٝ٬ـص ٚ ،هعـٌ ايـتعًِ
أبك ٢أثطا .

تاضعاً - :جَاش عسض البٔاىات الداتا غْ)
دٗاظ عطض ايبٝاْات ٖ ٛدٗاظ عطض نَ ٞ٥ٛتطٛض ميهٓ٘ إغكاط بٝاْات إيهذلْٝٚـَ ١ـٔ
أدٗــع ٠اؿاغــٛب َٚ ،ــٛاز ؾٝسٜٜٛــَ ١ــٔ أدٗــع ٠ايؿٝــسَٚ ، ٜٛــٔ أدٗــع ٠ايتًٝؿعٜــَٚ ، ٕٛــٔ
ناَرلات ايؿٝسٚ ٜٛغرلٖا .
ٜٚؿرل (غامل  ، ّ2009 ،م  )295إٔ َٔ َػُٝات٘ أٜها:
 دٗاظ عطض ايبٝاْات ٚايؿٝس)Video Projector( .ٜٛ
 دٗاظ عطض ايٛغا٥ط املتعسز)Multimedia Projector(. ٠
 دٗاظ ايعطض ايطقُ)Digital Projector( . ٞ
 دٗاظ ايعطض اٱيهذل) e-Projector( . ْٞٚ
 دٗاظ بايبًٛض ايػاLCD Projector . ٌ٥
ٜٚصنط (غامل  ، ّ2006 ،م  ) 198أْ٘ دٗاظ إيهذلٜ ْٞٚػتدسّ يف عطض املٛاز
ايتعً ١ُٝٝاؿاغٛب َٔ ١ٝدٗاظ اؿاغٛب ،نُا ميهٔ اغتدساَ٘ يف عطض املٛاز
ايتعً ١ُٝٝايؿٝس ١ٜٜٛاملٛدٛز ٠عً ٢ؾطٜط ايؿٝس ،ٜٛأ َٔٚدٗاظ ايتًؿع ،ٕٜٛؾُجٜ ٬تِ
تٛق ٌٝدٗاظ اؿاغٛب ظٗاظ عطض ايبٝاْات نبس ٌٜيؿاؾ ١اؿاغٛبٜٚ ،تِ عطض
ايبٝاْات َٔ أ ٟبطْاَر باؿاغٛب َهدل ٠عً ٢ؾاؾ ١عطض خاضدٚ ١ٝخاقَ ١ع
ا٭عساز ايهبرلٜٚ ،٠تِ ْؿؼ ايعٌُ َع بك ١ٝا٭دٗع ٠ا٭خطٜٚ ،٣ػتدسّ يف َطانع
َكازض ايتعًُِّٚ ،يف قاعات ايسضؽ باملساضؽ ٚاؾاَعاتٚ ،يف قاعات امل٪متطات،
ٚا٫ستؿا٫تٚ ،يف املػاضح ٚغرلٖا.

ممٔصات اجلَاش :
ٚيكــس أٚضز ن ـٌٌ َــٔ (غــامل  ، ّ2009 ،م (ٚ )296غــطاٜا  ، ّ2009 ،م م)232- 228
أِٖ ممٝعات دٗاظ عطض ايبٝاْات : ٖٞٚ
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 .1إَهاْٝــ ١عــطض ايبٝاْــات َــٔ دٗــاظ اؿاغــٛب ،أ ٚايؿٝــس ،ٜٛأ ٚايتًؿعٜــ ،ٕٛأ ٚنــاَرلا
ايؿٝـ ــس ،ٜٛأ ٚدٗـ ــاظ ايعـ ــطض ايبكـ ــط ٟإىل ؾاؾـ ــ ١عـ ــطض نـ ــبرل ٠تػـ ــاعس يف َعطؾـ ــ١
تؿاق ٌٝايبٝاْات املعطٚنٚ ١خاقَ ١ع ا٭عساز ايهبرل.٠
ٜ .2تَ ّ٤٬ع فُٛعَ َٔ ١ـساخٌ ايٛغـا٥ط املتعـسزَ ٠جـٌ :إؾـاضات ايؿٝـس ٜٛاملدتًؿـ،١
ٚايكٛتٚ ،بٝاْات اؿاغٛبٚ ،ناَرلات ايتكٜٛط ايطقُٚ ١ٝايجابتٚ ١غرلٖا.
ٜ .3ٴعطــ ٞقــٛضا نــبرل ٠شات أيــٛإ ؾا٥كــ ١اؾــٛز ٠ز ٕٚاؿادــ ١إىل إعتــاّ َهــإ ايعــطض
بػبب املعاٜرل ايبكط ١ٜاييت ٜتُتع بٗا اؾٗاظ.
 .4ميــٓح املػــتدسّ ؼهُــا أنــدل باملهــإ َــٔ خــ ٍ٬عسغــات (ايــع )ّٚاـاقــ ١ايكابًــ١
يَ٬تسازٚ ،اييت ميهٔ إٔ تعطض قٛضا عذـِ ( )300- 60بٛقـَ ١ـٔ َػـاؾ ٫ ١تعٜـس
عً ٢املذل. ٜٔ
 .5غٗٛي ١محٌ بعض أْٛاع ٖص ٙا٭دٗعْٚ ،٠كًٗا َٔ َهإ إىل آخط; ٭ْٗـا خؿٝؿـ ١ايـٛظٕ
 ٫تتعس )1( ٣نذِٚ ،قػرل ٠اؿذِ شات أبعاز ( ) 7.5 × 6.2 ×2.5بٛق.١
 .6غــٗٛي ١تؿــػٚ ،ً٘ٝاغــتدساَ٘ٚ ،ميهــٔ ايٛقــ ٍٛإىل خٝــاضات ايهــبط َــٔ خــ ٍ٬يٛســ١
ؼهِ عً ٢غطح اؾٗاظ ،أ ٚباغتدساّ دٗاظ ايتشهِ عٔ بٴعس .Remote control

ٜ .7ٴػاعس املعًِ عً ٢عطض َازت٘ بؿهٌ َتػًػٌٚ ،دصاب ٜٛ ٖٛٚاد٘ ايؿ ١٦املػتٗسؾ،١
ٚواؾغ عً ٢اتكاي٘ ايبكطَ ٟعِٗ ،مما ٜعٜس َٔ ايتؿاعٌ بني املعًِ ٚايتَٝ٬ص،
ٜٚجرل زاؾعٝتِٗ م ٛتعًُِّ أؾهٌ.
 .8إؾــاع ١ضٚح ايتعــاٚ ،ٕٚايتٓــاؾؼ بــني فُٛعــات ايتَٝ٬ــص إشا نًؿٗــِ املعًــِ بإْتــاز،
ٚسٛغب ١بطفٝات ؽسّ أٖساؾا قسز.٠
 .9ميهٔ اغتدساَ٘ يف عس ٠فا٫تٚ ،ميهٔ إٔ وٌ قٌ ايعسٜـس َـٔ أدٗـع ٠اٱغـكاط
ايه.ٞ٥ٛ
ٜ .10ػ ـ ــاعس يف ايتػً ـ ــب عً ـ ــَ ٢ؿ ـ ــهً ١ظ ٜـ ــاز ٠ا٭ع ـ ــساز يف احملان ـ ــطات باؾاَع ـ ــات،
ٚاملــ٪متطاتٚ ،ايٓــسٚات ايعًُٝــ ،١سٝــح ٜ ٫ػــتطٝع اؾُٝــع إٔ ٜــطٚا َــا ٜعطنــ٘ دٗــاظ
اؿاغٛب ،أ ٚايؿٝس.ٜٛ
 .11اؾٗاظ َعٚز بٛظا٥ـ َتعسزَ ٠جٌ :تهبرل ضقُ ٞيًكٛضٚ ،٠إٜكاف ايكٛضٚ ،٠قـٛض٠
زاخٌ قٛض.PIP٠
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مهْىات اجلَاش:
تتعس أْٛاعَٚ ،ـٛز٬ٜت ٖـصا اؾٗـاظ ؾهـٌ ٜـٜ ّٛعٗـط َٓٗـا اؾسٜـسٜٚ ،ـبني (غـامل ،
 ، ّ2009م  )298أْ٘ ٜٴُهٔ إمجاٍ َهْٛات ٖصا اؾٗاظ ؾُٝا :ًٜٞ
 .1قٓسٚم َعسْ ٞق.ٟٛ
َ .2كسض ن ٞ٥ٛق.ٟٛ
 .3يٛســ ١إيهذلْٝٚــ ١زاخــٌ ايكــٓسٚمٚ ،ظٝؿتٗــا اغــتكباٍ إؾــاضات ايبٝاْــات
ايكازَ َٔ ١اؿاغٛب ،أ ٚايؿٝس ،ٜٛثِ ؼًٜٗٛا جملُٛعْ َٔ ١كـاط ايكـٛض٠
اييت تتِ إنا٤تٗا ،ثِ إغكاطٗا عً ٢ايؿاؾ ١اـاضد.١ٝ
َ .4ؿطم نَ ٞ٥ٛػتكطب.
 .5عسغ ١اٱغكاط.
َ .6ؿاتٝح ايتؿػٚ ٌٝايتشهِ.
 .7أَانٔ يتٛق ٌٝاؾٗاظ با٭دٗع ٠ا٭خط.٣
 .8دٗاظ ايتشهِ عٔ بعس.
ٜٚط ٣ايباسح إٔ اغـتدساّ املعًـِ شلـصا اؾٗـاظ يف ايتعًـ ِٝهـصب اْتبـا ٙايتًُٝـص
مــَ ٛهــُ ٕٛاملــاز ٠ايعًُٝــ ١املعطٚنــَ ١ــٔ خــ ٍ٬ايكــٛض ٠شات ا٭يــٛإ ؾا٥كــ ١اؾــٛز، ٠
ٚميه ــٔ محً ــ٘ زاخ ــٌ ايك ـــ يك ــػط سذُ ــ٘ ٚ ،ميه ــٔ يًُعً ــِ َٛادٗ ــ ١ايت َٝ٬ــص أثٓ ــا٤
ايعطض مما ٜعٜس َٔ عًُ ١ٝاملتابعٚ ١ايتؿاعٌ املػتُط ب. ِٗٓٝ

عاغساً– الهامريا الْثاٜكٔ٘
تعسٓف اجلَاش:
ٜعتدل اؾٗاظ مبجاب ١منٛشز تكين َتطٛض ٭دٗع ٠ايعطٚض ايه ١ٝ٥ٛايتكًٝس.١ٜ
ٜٚعطؾ ــ٘ ( ق ــدلٖ1430 ، ٟـ ــ ،م  ) 168أْ ــ٘ دٗ ــاظ إيهذل ْٚــٜ ٞػ ــتدسّ يع ــطض ايك ــٛض،
ٚايٓكــٛمٚ ،ايطغــَٛات املعتُ ــٚ ،١ايؿــؿاؾٚ ،١عــطض اجملػ ــُات (ا٭دػــاّ شات ايج٬ث ــ١
أبع ــاز) ،ع ــطض ايؿ ــؿاؾٝاتٚ ،ا٭ؾ ــ ّ٬ايجابت ــٚ ،١ايؿ ــطا٥ح اجملٗط ٜــ ١بك ــٛضَ ٠ه ــدل ٠عً ــ٢
ؾاؾــات ايعــطض( عٓــس إٜكــاي٘ ظٗــاظ ايــساتا ؾــ ،) ٛأ ٚعًــ ٢دٗــاظ ايتًؿعٜــ ،ٕٛممــا ٜتــٝح
ايط ١ٜ٩بٛنٛح يعسز نبرل َٔ املؿاٖس.ٜٔ

مطنٔات اجلَاش:
ٜصنط ( غطاٜا  ، ّ2009 ،م )203بعها َٔ َػُٝات اؾٗاظ ؾُٝا : ًٜٞ
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ايعاضض ايبكط ٟايػشطMagic Visual Presenter ٟايعاضض ايبكط ٟايطقُDigital Visual Presenter ٞايعاضض ايبكط ٟاحملُPortable Visual Presenter ٍٛ-ايعاضض املطٞ٥

Visualizer

مهْىات اجلَاش:
َع تعسز أْٛاع َٛٚز٬ٜت ٖصا اؾٗاظ  ،ؾإْٗا تؿذلى يف َهْٛات أغاغٜٚ ، ١ٝؿـرل (غـامل ،
 ، ّ2009م م  )274- 272إٔ اؾٗاظ ٜته َٔ ٕٛعس ٠أدعا: ٤
 قاعسَ ٠ها ٠٤بٗا يٛح ؾؿاف يعطض املاز ٠املعطٚن ١بٛنٛح أ ٟنإ ْٛعٗا .
َ كسض ٜٔيٲناَ ٠٤تشطنني َٔ اؾاْبني .
 ساٌَ وٌُ ايهاَرلا ممهٔ قًبٗا  ٚؼطٜهٗا يف مجٝع ا٫ػاٖات .

ممٔصات اجلَاش :
 ٜــصنط نــٌٌ َ ــٔ (غ ــامل  ، ّ2009 ،م  ( ٚ )272غ ــطاٜا  ، ّ2009 ،م م  )206- 204إٔ
َٔ ممٝعات اؾٗاظ َا: ًٜٞ
 - 1عباض ٠عٔ عس ٠أدٗع ٠يف دٗاظ ٚاسس .
ٜ - 2ٴعطض فػُات  ٚؾطا٥ح  ٚقٛض َعتُ ٚ ١ؾؿاؾ.١
ٜ - 3ٴُهٔ إٜكاي٘ بؿٝس ٜٛيًتػذ ٌٝأ ٚساغٛب أ ٚدٗاظ زاتاؾ ٛيًعطض اـاضد ٞعًـ٢
ايؿاؾ ٚ ١ايؿبهات ايتًؿع. ١ْٜٝٛ
ٜ - 4ٴعطض بططٜكٚ ١انش ٚ ١شات دٛز ٠عاي. ١ٝ
 - 5ؼ ٌٜٛا٭ؾ ّ٬ايؿٛتٛغطاؾ ١ٝايػايب ١إىل أؾَٛ ّ٬دب.١
 - 6ا٫ستؿاظ ؾذل َٔ ٠ايعَٔ بايكٛض ٠اييت تًتكطٗا ناَرلا اؾٗاظ .
 - 7إتاس ١ايؿطق ١يًتسضٜب اؾُاع ٞيًط٬ب .
 - 8إَهاْ ٝــ ١اغ ــتساض ٠امل ــاز ٠ايتعً ُٝٝــ ١املعطٚن ــ َ ١ــٔ ٚن ــع أؾك ــ ٞإىل ٚن ــع ضاغ ــٞ
ٚبايعهؼ .
 - 9إَهاْ ١ٝتهبرل ايكٛض ٚايطغ ّٛاملتشطن. ١
ٜٚط ٣ايباسح إٔ اغتدساّ ٖصا اؾٗاظ َٔ قبٌ املعًـِ قـس ٜهـَٗ ٕٛـِ سٝـح إٔ َـا
ميٝــع ٖــصا اؾٗــاظ عــطض املــٛاز املعتُــَ ١جــٌ قــؿشات ايهتــب املسضغــ ، ١ٝايكــٛض ٚايطغــّٛ
ايتعً ١ُٝٝبٓؿؼ أيٛاْٗا  ،ا٭ؾٝا ٤اؿكٝك ، ١ٝايعٓٝات اجملٗطٚ ١ٜغرل اجملٗطٜـ ، ١ايُٓـاشز
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اجملػ ــُ ١ب ــاخت٬ف سذُٗ ــا  ٖٚ ،ــصا هع ــٌ ايتًُ ٝــص أنج ــط تؿ ــاع ٬ب ٓٝــ٘ ٚب ــني املعً ــِ
ٚنصيو ٜبك ٞأثط ايتعًِ عً. ٘ٝ

ثاىٔا:الدزاضات الطابك٘
ٜعطض ايباسح ايسضاغات ايػابك ١اييت شلا ع٬ق ١مبٛنٛع ايسضاغٚ ١ؾل فايني
أسسُٖا ايتسضٜب ٚا٫ستٝادات ايتسضٜبٚ ١ٝاٯخط ايتكٓٝات ايتعًٜٚ ، ١ُٝٝعطض ايباسح
يف نٌ زضاغ ١أٖساؾٗا َٗٓٚ ،ذٗا ٚ ،فتُعٗا ٚ ،عٓٝتٗا ٚ ،أزاتٗا ٚ ،أِٖ ْتا٥ذٗا .

أّال :دزاضات تياّلت التدزٓب ّاالحتٔاجات التدزٓبٔ٘
 -1زضاغ ١ايؿ٬يؿٖ )ّ1995( ١سؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾ ١ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ضبع ١ا٭ٚىل  ،نُا ٜطاٖا املعًُ ٕٛاملتسضبٚ ، ٕٛاملؿطؾٕٛ
ايذلب ٕٜٛٛاملسضبٚ ، ٕٛناْت أزا ٠ايسضاغ ١اٱغتباْٚ ١تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ)553( َٔ ١
َعًُا َٚعًُ َٔ )7(ٚ ١املؿطؾني ايذلبٜٛني ٚ ،ناْت َٔ أِٖ ْتا٥ذٗا  :تطتٝب
ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ضبع ١ا٭ٚىل سػب أُٖٝتٗا ايٓػب ١ٝيف
ْعط املؿطؾني ايذلبٜٛني املسضبني عً ٢غًِ ايتكسٜط ايعاّ ي٬ستٝادات نُا:ًٜٞ
فاٍ ايتدطٝط ،فاٍ َٗاضات ا٫تكاٍ  ،فاٍ أغايٝب ايتسضٜؼ ،فاٍ املٓٗاز
،فاٍ ايكٝاؽ ٚايتك، ِٜٛفاٍ ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝتهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝفاٍ
اٱزاض ٠ايكؿٚ ١ٝاعتدلت مجٝعا سادات تسضٜب ١ٝعايٚ ، ١ٝشيو عكٛشلا عً٢
أُْٖ ١ٝػب )%80( ١ٝؾُا ؾٛم .
 -2زضاغ ١ايؿاُٖٖ )ّ2000( ٞسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾ ١اؿادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ١
ملعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايكؿٛف ايج٬ث ١ا٭ٚىل َٔ املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥قس
اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػشٚ ٞاغتدسّ أزا ٠اٱغتباْ ١سلًت اؿادات
ايتسضٜب ١ٝسٝح مت تٛظٜعٗا عًَ )68( ٢ؿطف يػ ١عطبَ) 186ٚ( ١ٝعًُا ٚ ،قس نإ
َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ؼسٜس قا ١ُ٥باؿادات ايتسضٜبٚ ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚىل
َطتب ١سػب أُٖ ١ٝنٌ سادَٗٓٚ ١ا ايتسضب عً ٢ايتكٓٝات ايتعً ، ١ُٝٝإزاض٠
ايكـ  ،ططم ايتسضٜؼ .
 -3زضاغ ١أب ٛايطٚؽ (ٖ )ّ2001سؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ملعً ِ ايكـ يف ايكؿٛف ا٭غاغ ١ٝا٭ضبع ١ا٭ٚىل يًُساضؽ اؿه ١َٝٛمبشاؾع١
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ْابًؼ  ،اغتدسّ املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػشٚ ، ٞأزاتٗا اٱغتباْٚ، ١ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
املعًُني ٚاملسٜط ٜٔبًؼ عسزٖا (َ)436عًُا َٚسٜطا  ،سٝح بًؼ عسز املعًُني( ) 376
َعًُا َٚعًُ ١أَا املسٜط ٜٔؾكس بًؼ عسزِٖ (َ)60سٜطا ًًَٚسٜطٚ ٠نإ َٔ أِٖ
ْتا٥ذٗا  :بعس تطبٝل ايسضاغ، ١أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ( )51استٝادا َُٗا ملعًِ
ايكـ ٚناْت أِٖ ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝايتسضب عً ٢ايتكٓٝات ايتعً. ١ُٝٝ
 -4زضاغ ١ايػُٓٝات (ٖ )ّ2003سؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ملعًَُٚ ٞعًُات املطسً ١ا٭غاغٚ َٔ )10- 1( ١ٝدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني يف
املساضؽ اؿه ١َٝٛيف قاؾع ١اـًَٚ ٌٝعطؾَ ١ا إشا نإ ٖٓايو ؾطم ش ٚز٫ي١
إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايس٫ي)0,05=a( ١يف زضد ١ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُٞ
املطسً ١ا٭غاغ ١ٝتبعا ملتػرلات اؾٓؼ ٚامل ٌٖ٪ايعًُٚ ٞغٓٛات اـدلٚ ٠نإ
َٓٗر ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿ ، ٞأَا ع ١ٓٝايسضاغ ١ؾكس اغتًُت عًَ )290( ٢عًُا
َٚعًَُ ١ا ْػبت٘  َٔ %7فتُع ايسضاغَ )58( ٚ ١ؿطؾا َٚؿطؾ ١أَ ٟا ْػبت٘
ٚ ، %100ناْت َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ؼسٜس قا ١ُ٥با٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُٞ
َٚعًُات املطسً ١ا٭غاغَ ١ٝطتب ١سػب أُٖ ١ٝنٌ ساد ٖٞٚ ١نايتاي : ٞفاٍ
ايٛغا ٌ٥ايتعً ، ١ُٝٝإزاض ٠ايكـ  ،تك ِٜٛأزا ٤املتعًُني  ،ايتدطٝط  ،أغًٛب
ايتسضٜؼ  ،املاز ٠ايعًُ ، ١ٝايتطٛض املٗين  ،اٱضؾاز ٚايتٛد / ٘ٝسٌ املؿه٬ت .
 -5زضاغ ١ايؿطٜـ (ٖ )ّ2004سؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢ا٫ستٝادات
ايتسضٜب ١ٝملؿطؾات ايكؿٛف املبهط ٠يف َٓطك ١ايطٜاض َٔ ٚدْٗ ١عطٖٔ  َٔٚ ،ثِ
تكُ ِٝبطْاَر تسضٜيب شلٔ ٚؾل تًو ا٫ستٝادات ٚ ،يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١
اغتدسَت ايباسج ١املٓٗر ايٛقؿَ ٞعتُس ٠عً ٢اٱغتباْ ١اييت مت تطبٝكٗا عً٢
مجٝع فتُع ايسضاغٚ ١ايبايؼ عسزٖٔ (َ )132ؿطؾ ١اغتذاب َٓٗٔ (َ)125ؿطؾ، ١
ٚناْت َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ؼتاز َؿطؾات ايكؿٛف املبهط ٠يف َٓطك ١ايطٜاض إىل
ايتسضب عً ( ٢املعاضف  ،املٗاضات  ،ا٫ػاٖات ) املطًٛب ١يًكٝاّ مبٗاّ عًُٗٔ بسضد١
َتٛغطٚ ، ١زضد ١استٝاز َؿطؾات ايكؿٛف املبهط ٠يًتسضٜب عً ٢املعاضف ٚاملٗاضات
ٚا٫ػ اٖات املتعًك ١مبذا٫ت عًُٗٔ َطتب ١تٓاظيٝا سػب أعًَ ٢تٛغط ٖٞ
نايتاي : ٞايتك ، )3115( ِٜٛايتسضٜب ( ، )3113ايكٝازٚ ٠اؽاش ايكطاض (، )3105
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ايتدطٝط ٚاٱؾطاف (  ، )3102ايتطٜٛط ٚايبشح ( ، )3101ايعًُ ١ٝايتسضٜػ ١ٝيف
ايكؿٛف املبهط ، )2،99( ٠ا٫تكاٍ (  ، )2195ايتٓعٚ ِٝايتؿٜٛض ( 0 )2185
 -6زضاغ ١ايػٝـ (ٖ )ّ2005سؾت ٖص ٙايسضاغ ١ؼسٜس أِٖ اؿادات ايتسضٜب ١ٝملعًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف َٗاّ اٱزاض ٠ايكؿ ١ٝاييت وتادٗا َعًُ ٛايكؿٛف ا٭ٚئَ ١ٝ
املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥زاخٌ ايكـ ٚ ،قس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞايتشً، ًٞٝ
ٚطُبكت اٱغتباْ ١نأزا ٠يًسضاغٚ ، ١قس نإ فتُع ايسضاغ ١مجٝع َعًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥اؿه ١َٝٛايٓٗاض ١ٜيًبٓني ايتابع ١يٛظاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف َس ١ٜٓايطٜاض ٚنصيو َسٜطَ ٟساضؽ املطسً ١ا٫بتسا، ١ٝ٥
ٚقس ناْت ع ١ٓٝايسضاغَ )355( ١عًُا َ )225(ٚسٜطا  َٔٚ ،أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١
أظٗطت ايسضاغ ١اؿادات ايتسضٜب ١ٝيف َٗاّ اٱزاض ٠ايكؿ ١ٝاييت وتادٗا َعًُٛ
ايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥زاخٌ ايكـ َ ٖٞٚطتب ١تطتٝبا تٓاظيٝا عً٢
ايٓش ٛايتاي : ٞاؿاد ١إىل تسضٜب املعًِ عً ٢ايتعاٌَ اؾٝس َع ايتَٝ٬ص ٚإتباع
ايٛغا ٌ٥ا ييت ػصبِٗ يًسضؽ  ،نٝؿ ١ٝؾس اْتبا ٙايتَٝ٬ص يًسضؽ عً ٢اغتدساّ
أغايٝب ايتععٜع  ،نٝؿ ١ٝػسٜس شات٘ أثٓا ٤عًُ ١ٝايؿطح باغتدساّ أنجط َٔ
ٚغ ، ١ًٝنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ايتَٝ٬ص املؿاغبني َ ،عاؾ ١ايػًٛنٝات املدتًؿ١
يًتَٝ٬ص .
 -7زضاغ ١ا٭محسٖ ) ّ2006( ٟسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
ملعًِ ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف ايكؿٛف ايعًٝا ( )6- 4يف املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥نإ
َٓٗر ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿ ٞأَا ع ١ٓٝايسضاغَ )185( ١عًُا َ )25( ٚؿطؾا تطبٜٛا،
ٚناْت أزا ٠ايسضاغ ١اٱغتباْ َٔٚ، ١أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ ١قا ١ُ٥با٫ستٝادات
ايتسضٜب ١ٝملعًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف ايكؿٛف ايعًٝا ( ) 6- 4يف املطسً١
ا٫بتسا َٔٚ ١ٝ٥أِٖ ا٫ستٝادات ايتسضٜب ٖٞ ١ٝفاٍ ايتكٓٝات ٚايٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
 ،اٱزاض ٠ايكؿ ، ١ٝايتك ، ِٜٛايتٓؿٝص  ،ايتدطٝط ايؿكً ٞيًتسضٜؼ .
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ثاىٔا :دزاضات تياّلت التكئات التعلٔنٔ٘
- 1زضاغ ١ايعُاٖ )ّ2003( ٟٚسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايهؿـ عٔ ٚاقع ايتكٓٝات يف
َساضؽ املطسً ١ا٭غاغ ١ٝيف َٓطك ١إضبس ا٭ٚىل  َٔ،سٝح تٛاؾط ٚاغتدساّ املٛاز
ٚا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يف نَ ٤ٛتػرلات اؾٓؼ ٚ ،ايتدكل ا٭نازمي، ٞ
ٚاـدل ٠يف ايتسضٜؼ ٚايسٚضات ايتسضٜب ، ١ٝنُا ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايهؿـ عٔ
ايعٛا٥ل اييت ؼ ٍٛز ٕٚاغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجٚ ، ١نإ َٓٗر
ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ، ٞتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )662( َٔ ١عًُا َٚعًُٜ ١ؿهًٕٛ
َاْػبت٘ ( َٔ )% 29165فتُع ايسضاغٚ ، ١قس اغتدسّ ايباسح أزا ٠اٱغتباْ، ١
ٚنإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر تتٛاؾط املٛاز ٚا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝبٓػب َتؿاٚت ١يف َساضؽ
املطسً ١ا٭غاغٚ ، ١ٝأنجط املٛاز ٚا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجٚ ١ؾطٚ ٠اغتدساَا ٖٞ
املٛاز ٚا٭دٗع ٠ايكسمي ١ا٫غتعُاٍ ْػبٝا ٚ ،اقًٗا ٚؾطٚ ٠اغتدساَا املٛاز ٚا٭دٗع٠
اؿسٜج َٔٚ ، ١أِٖ تٛقٝات ايسضاغ ١نطٚض ٠ايعٌُ عً ٢تٛؾرل املٛاز ٚا٭دٗع٠
ايتعً ١ُٝٝيف املساضؽ ٚ ،تٛؾرل ايسعِ املايٚ ٞايتؿذٝع املعٓ ٟٛيًُعًُني ٚاملعًُات
عً ٢اغتدساّ املٛاز ٚا٭دٗع ٠ايتعًٚ ، ١ُٝٝعكس زٚضات تسضٜب ١ٝيًُعًُني عً٢
اغتدساّ ٚإْتاز ايٛغا ٌ٥ايتعً0١ُٝٝ
 -2زضاغ ١ايكشطاْٖ )ّ2003( ٞسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢اؿادات ايتسضٜب١ٝ
يف ايتكٓٝات ايتعً ِٝملعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض يًُطسً ١ا٫بتسا، ١ٝ٥
ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػشٚ ، ٞقس ته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع
َعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ عسزِٖ ()127
َعًُا يًعاّ ايسضاغٖ1425/1424 ٞـ ٚ ،ناْت ع ١ٓٝايسضاغَ )112( ١عًُا ،
ٚاغتدسّ ايباسح يف زضاغت٘ أزاٚ ٠اسس ٖٞٚ ٠اٱغتباْٚ ، ١ناْت َٔ أِٖ ايٓتا٥ر إٔ
ٖٓاى ساد ١تسضٜب ١ٝبسضد ١نبرل ٠يف اؾٛاْب املعطؾ ١ٝيتكٓٝات ايتعً ِٝملعًُٞ
ايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض يًُطسً ١ا٫بتساٚ ، ١ٝ٥إٔ ٖٓاى ساد ١تسضٜب ١ٝبسضد١
َتٛغط ١يف اجملاٍ املٗاض ٟيتكٓٝات ايتعً ِٝملعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض
يًُطسً ١ا٫بتساٚ ، ١ٝ٥إٔ اػاٖات َعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض م ٛتكٓٝات
ايتعً ِٝناْت بسضدَ ١تٛغط.١
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 -3زضاغ ١ايعٛي٘(ٖ )ّ2006سؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾَ ١س ٣تٛاؾط ايتكٓٝات
ايتعً ١ُٝٝاييت ميهٔ اغتدساَٗا يف تسضٜؼ َاز ٠ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف اؿًك١
ا٭خرلَ َٔ ) 9- 7( ٠طسً ١ايتعً ِٝا٭غاغٚ ، ٞنإ َٓٗر ايسضاغ ١ايٛقؿٚ ٞأزا٠
ايسضاغ ١اٱغتباْٚ ١ناْت ع ١ٓٝايسضاغَ )260( ١عًُا َٚعًُ ١ميجٌ َا ْػبت٘
( َٔ )%61.9اجملتُع ا٭قً ٞملعًَُٚ ٞعًُات ايذلب ١ٝا٭خرل َٔ ٠ايتعً ِٝا٭غاغٞ
ٚنإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر إٔ َعًَُٚ ٞعًُات ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف اؿًك ١ا٭خرل٠
َٔ ايتعً ِٝا٭غاغٜ ٫ ٞػتدسَ ٕٛمثإ عؿطٚ ٠غ َٔ ١ًٝأقٌ ث٬ثني ٚغٖٞٚ ١ًٝ
ايٛغا ٌ٥اييت دا٤ت ْػبتٗا امل ١ٜٛ٦أقٌ َٔ (َٚ )%40تٛغط سػاب ٞأقٌ َٔ (،)1.5
ٚإٔ َعًَُٚ ٞعًُات ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬ضأٚا إٔ ٖٓاى َعٛقات ٫غتدساّ ايتكٓٝات
ايتعً ٖٛٚ ١ُٝٝقً ١ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيًُعًِ ٚاملعًُ ١بايتكٓٝات ايتعًٚ ، ١ُٝٝقً١
املٛاضز املاي ١ٝاملدكك ١يؿطا ٤ايتكٓٝات ايتعًٚ ، ١ُٝٝعسّ تٛاؾط تكٓٝات زلع١ٝ
بكط ١ٜزاخٌ املسضغ. ١
 -4زضاغ ١ايسٚبٖ )ّ2007( ٞسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾٚ ١اقع اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ
يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ، ١
ٚيكس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٚ ٞا٫غتباْ ١نأزا ٠يًسضاغٚ ١تهْٛت ع١ٓٝ
ايسضاغ َٔ ١مجٝع َعًَُٚ ٞؿطيف اؿاغب اٯي ٞيًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف املطسً١
ا٫بتسا ١ٝ٥مبسَ ١ٜٓه ١املهطَٚ ١ايبايؼ عسزِٖ (َ )58( َِٗٓ )63عًُا )5( ٚ
َؿطؾني يعسز (َ )57سضغٚ ،١ناْت َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ناْت زضدٚ ١اقع اغتدساّ
اؿاغب اٯي ٞيف ؼكٝل بعض ا٭ٖساف ايذلبَٚ ، ١ٜٛس ٣إتاسَٛ ١از زضاغ١ٝ
يًتَٝ٬ص ٚنُكسض َعطيف نبرل َٔٚ ، ٠أِٖ تٛقٝات ايسضاغ ١اغتُطاض تسضٜب
املعًُني عً ٢اغتدساّ اؿاغب اٯي٪ٜ ٞز ٟإىل متهِٓٗ بؿهٌ أؾهٌ .
 -5زضاغ ١ايصبٝاْٖ )ّ2007( ٞسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عًٚ ٢اقع ايتكٓٝات
املعاقط ٠يف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطسً ١املتٛغطٚ َٔ ١دْٗ ١عط َعًُٞ
ايطٜانٝات مبشاؾعٜٓ ١بع ٚ ،نإ َٓٗر ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞته ٕٛفتُع
ايسضاغ َٔ ١مجٝع َعًُ ٞايطٜانٝات باملطسً ١املتٛغط ١مبشاؾعٜٓ ١بع ٚ ،نإ
عسزِٖ (َ ) 67عًُا  ٖٞٚع ١ٓٝايسضاغٚ ، ١يكس اغتدسّ ايباسح اٱغتباْ ١أزا٠
يًسضاغ َٔٚ ، ١أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ زضد ١تٛاؾط ايتكٓٝات املعاقط ٠يف املساضؽ
املتٛغط ١ناْت شات زضدَٓ ١دؿه ١دساٚ ،إٔ زضد ١اغتدساّ ايتكٓٝات املعاقط٠
-90-

يف املساضؽ املتٛغط ١ناْت شات زضدَٓ ١دؿه ١دساٚ ،إٔ ٖٓاى قعٛبات بسضد١
َطتؿعٜ ١طاٖا املعًُ ٕٛؼ ٍٛز ٕٚاغتدساّ يًُػتذسات ايتهٓٛيٛد.١ٝ
 -6زضاغ ١قازٖ )ّ2007( ٟسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾٚ ١اقع اغتدساّ ايٛغاٌ٥
ايتعًٚ ١ُٝٝايتكٓٝات اؿسٜج ١يف املطسً ١املتٛغط ١يتسضٜؼ ايًػ ١ا٫لًٝعَٔ ١ٜ
ٚدْٗ ١عط املؿطؾات ايذلبٜٛات َٚسٜطات املساضؽ مبه ١املهطَٚ ، ١نإ َٓٗر
ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ، ٞاغتدسّ ايباسح اٱغتباْ ١نأزا ٠يًسضاغٚ ، ١ناْت
ع ١ٓٝايسضاغ ١مجٝع املؿطؾات ايذلبٜٛات ملاز ٠ايًػ ١ا٫لًٝع ١ٜباملطسً ١املتٛغط١
ٚعسزٖٔ إسس ٣عؿطَ ٠ؿطؾٚ ١نصيو َسٜطات املساضؽ املتٛغط ١مبه ١املهطَ١
ٚعسزٖٔ

ؼ ٚمثاَْ ٕٛسٜطٚ ،٠نإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ ١إٕ زضد ١اغتدساّ

َعًُات ايًػ ١ا٫لًٝع ١ٜيًٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايتكٓٝات اؿسٜجَ ٖٞ ١تٛغط، ١
ٚإٔ املعًُات عً ٢زضا ١ٜبهٌ َا ٖ ٛسسٜح يف فاٍ ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايتكٓٝات
ايتعً. ١ُٝٝ
 -7زضاغ ١ايكطؾٖ1429( ٞـ )ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢زٚض املؿطف ايذلب ٟٛيف
تطٜٛط أزاَ ٤عًُ ٞاملٛاز ا٫دتُاع ١ٝباملطسً ١املتٛغط ١يف فاٍ اغتدساّ تكٓٝات
ايتعًٚ َٔ ِٝدْٗ ١عط َؿطيف َٚعًُ ٞاملٛاز ا٫دتُاع ١ٝيف َسَ ١ٜٓه ١املهطَ، ١
ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٚ ، ٞشيو َٔ خ ٍ٬إعساز إغتباْ ١مت تطبٝكٗا
عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١عسزٖا (َ )267عًُا َ )20(ٚؿطؾا تطبٜٛا  َٔٚ ،أِٖ ْتا٥ذٗا إٔ
تطنٝع املؿطؾني ايذلبٜٛني عً ٢تكٓٝات ايتعً ِٝاييت ٜػتدسَٗا املعًُ ٕٛعٓس
تسضٜػِٗ املٛاز ا٫دتُاعٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني ناْت
بسضدَ ١تٛغطٚ ، ١إٔ َعٛقات اغتدساّ َعًُ ٞاملٛاز ا٫دتُاع ١ٝيتكٓٝات ايتعًِٝ
يف تسضٜػِٗ يًُٛاز ا٫دتُاع ١ٝناْت بسضدَ ١تٛغطٚ ، ١إٔ ا٭غايٝب اييت
ٜػتدسَٗا املؿطؾ ٕٛايذلب ٕٜٛٛيتطٜٛط أزاَ ٤عًُ ٞاملٛاز ا٫دتُاع ١ٝيف فاٍ
اغتدساّ تكٓٝات ايتعًٚ َٔ ِٝدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني ناْت
بسضدَ ١تٛغط. ١
 -8زضاغ ١ايٛز عاْٖ )ّ2009( ٞسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عًٚ ٢اقع اغتدساّ
ايتكٓٝات ايتعًَٚ ١ُٝٝعٓٝات ايتسضٜؼ املعًُ ٞيف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطسً١
ا٫بتسا ١ٝ٥يف َس ١ٜٓداظإ ٚؾل َتػرل ٟاـدلٚ ٠ايتسضٜب ٚ ،يكس اغتدسّ ايباسح
املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػشٚ ٞشيو َٔ خ ٍ٬إعساز اغتباْ٘ مت تطبٝكٗا عً ٢ع١ٓٝ
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ايسضاغ ١ايبايؼ عسزٖا (َ )89عًُا ٚ ،نإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر تسَْ ٞػت ٣ٛاغتدساّ
َعًُ ٞايطٜانٝات باملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف َس ١ٜٓداظإ يًتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
اؿسٜجَٚ ١عٓٝات ايتسضٜؼ املعًُ ٞا٭خط، ٣سٝح بًؼ َتٛغط ا٫غتدساّ ايعاّ
( ٖٞٚ ) 1،99ق ١ُٝمتجٌ ايٓسض ٠يف ا٫غتدساّ ٚؾل املكٝاؽ ايص ٟمت تطبٝك٘ .
 -9زضاغ ١ايًكُاْٖ1430( ٞـ) ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عًٚ ٢اقع تطٜٛط املؿطف
ايذلب ٟٛ٭زاَ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬باملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف فاٍ اغتدساّ
تكٓٝات ايتعًٚ َٔ ِٝدْٗ ١عط َعًَُٛ ٞاز ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف َسَ ١ٜٓه١
املهطَٚ ، ١اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٚ ، ٞتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )277( َٔ ١عًُا
َٔ َعًُ ٞايذلب ١ٝاٱغٚ ، ١َٝ٬اغتدسّ يصيو إغتباْ ١نأزا ٠يًكٝاؽ ٚ ،ناْت
َٔ أِٖ ْتا٥ذٗا إٔ ايتكٓٝات اييت ٜطنع املؿطؾ ٕٛايذلب ٕٜٛٛعً ٢اغتدساَٗا عٓس
تسضٜؼ ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬باملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥ناْت بسضد ١عايٚ ، ١ٝإٔ َعٛقات
اغتدساّ َعًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يتكٓٝات ايتعً ِٝعٓس تسضٜػِٗ ملٛاز ايذلب١ٝ
اٱغ ١َٝ٬ناْت بسضد ١عايٚ ، ١ٝإٔ أنجط ا٭غايٝب اييت ٜػتدسَٗا املؿطؾٕٛ
يتطٜٛط أزاَ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ : ٖٞ ١َٝ٬ايعٜاضات ايكؿ ، ١ٝايًكا٤ات ايؿطز، ١ٜ
أَا أقٌ ا٭غايٝب اييت ٜػتدسَٗا املؿطؾ ٕٛيتطٜٛط أزاَ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ١َٝ٬
ؾٗ ٞأغًٛب ايٓسٚات ايذلبٚ ١ٜٛأغًٛب ايبشٛخ ايذلب. ١ٜٛ

التعلٔل عل ٙالدزاضات الطابك٘ :
َٔ خ ٍ٬ا٫ط٬ع ٚ ،ايطدٛع إىل ايسضاغات ايػابك ١ملؼ ايباسح إٔ ايسضاغات متت يف
بعض َسٕ املًُهَ ١جٌ  :ايطٜاض  ،داظإ َ ،ه ١املهطَٜٓ ، ١بع ٚ ،نصيو َٔ ايسٍٚ
ايعطب ١ٝزٚي ١ا٭ضزٕ ٚ ،تعاًَت نصيو يف َعاؾاتٗا اٱسكا ١ٝ٥يًبٝاْات عً٢
ايتهطاضات ٚايٓػب املٚ ١ٜٛ٦امل تٛغطات اؿػابَ ٖٞٚ ، ١ٝتؿابٗ ١إىل سس نبرل يف
تػًػٌ أسساخ تبٜٛب ٚتؿػرل ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر .
ٚغٛف أعًل عٔ ايسضاغات ايػابك َٔ ١سٝح ٖسؾٗا ٚ ،فتُعٗا َٗٓٚذٗا ٚ ،عٓٝتٗا ،
ٚأزٚاتٗا ٚ ،ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف ؾُٝا بٗٓٝا ٚ ،ايؿا٥س ٠املطد ٠ٛاييت اغتؿاز ايباسح َٓٗا
ؾُٝا : ًٜٞ

-93-

ٖ -1ــسؾت بعــض ايسضاغــات ايػــابك ١إىل ايتعــطف عــٔ َــس ٣تــٛاؾط ايتكٓٝــات ايتعًُٝٝــ١
َجٌ زضاغ ١ايعٛي٘ (ٚ ، )ّ2006زضاغ ١ايـصبٝاْٚ ، )ّ2007( ٞزضاغـ ١ايعُـا، )ّ2003 ( ٟٚ
ٚزضاغ ١ايًكُاْٖ1430( ٞـ).
 -2ضغ ــِ اخ ــت٬ف َعع ــِ ايسضاغ ــات ايػ ــابك َ ١ــع ايسضاغ ــ ١اؿاي ٝــ ١يف بع ــض أٖ ــساؾٗا
ٚفتُعاتٗا ٚإدطا٤ات زضاغتٗا  ،إ ٫أْٗا تتؿل َعٗا يف ٖسف َِٗ دسا ٖٚـ ٛاٱغـٗاّ
يف تُٓٚ ١ٝتطٜٛط أزا ٤املعًِ ٚ ،ايطؾع َٔ َػتٛا ٙاملٗين ٚايتعً. ُٞٝ
 -3مجٝع ايسضاغات ايػابك ١ناْت تػتطًع آضا ٤ؾ٦ات املعًُـني أ ٚاملـسٜط ٜٔأ ٚاملؿـطؾني
ايذلبٜٛني فتُع ١أ ٚبعض ٖص ٙايؿ٦ات ٚ ،مل تسخٌ عٓاقـط أخـطَ ٣ـٔ ايعـاًَني يف
املٝـ ــسإ ايذلبـ ــ ٟٛنـ ــايط٬ب أ ٚاملطؾـ ــس ٜٔايط٬بـ ــٝني ٖٚ ،ـ ــصا ٜتؿـ ــل َـ ــع ايسضاغـ ــ١
اؿاي.١ٝ
 -4مجٝع ايسضاغات ايػابك ١اغتدسَت املٓٗر ايٛقـؿ ٞاملػـش ٚ ، ٞتتؿـل ٖـص ٙايسضاغـ١
َــع مجٝــع ايسضاغــات ايػــابكَ ١ــٔ سٝــح اغــتدساّ املــٓٗر ايٛقــؿ ٞاملػــش ٞنــُٔ
إدطا٤ات ايسضاغ. ١
 -5مج ٝــع ايسضاغ ــات ايػ ــابك ١ؾ ــأت إىل اغ ــتدساّ أزاٚ ٠اس ــس ٖ ٠ــ ٞاٱغ ــتباْ ١ؾُ ــع
ايبٝاْ ــات َ ــٔ َك ــازض املعً َٛــات يف امل ٝــسإ ايذلب ــٚ ، ٟٛؽتً ـــ ٖ ــص ٙايسضاغ ــ ١ع ــٔ
ايسضاغات ايػـابك ١يف أْٗـا اغـتدسَت أزاتـني ٖٚـ ٞاٱغـتباْ ٚ ١بطاقـ٬َ ١سعـ ١أزا٤
املعًُني .
َ -6عع ــِ ايسضاغ ــات ايػ ــابك ١طبك ــت عً ــ ٢املطسً ــ ١ا٫بتسا ٝ٥ــٚ ١خكٛق ــا ايك ــؿٛف
ا٭ٚيٝــ ٚ ، ١ؽتًـــ ٖــص ٙايسضاغــَ ١ــٔ سٝــح املطسًــ ١ايسضاغــَ ١ٝــع بعــض ايسضاغــات
ا٭خــطَ ٣جــٌ زضاغــ ١ايــصبٝاْٚ ، )ّ2007( ٞزضاغــ ١قــازٚ ، )ّ2007( ٟزضاغــ ١ايكطؾــ( ٞ
ٖ1429ـ ) .
 -7أظٗ ــطت بع ــض ايسضاغ ــات ٚد ــٛز بع ــض ايك ــعٛبات ٚاملعٛق ــات ٫غ ــتدساّ ايتكٓ ٝــات
اؿسٜجـ ــ ١يف ايتـ ــسضٜؼ َجـ ــٌ زضاغـ ــ ١ايعٛيـ ــ٘ (ٚ ، )ّ2006زضاغـ ــ ١ايعُـ ــا، )ّ2003( ٟٚ
ٚزضاغ ١ايصبٝاْٚ ، )ّ2007( ٞزضاغ ١ايكطؾٖ1429( ٞـ) ٚ ،زضاغ ١ايًكُاْٖ1430( ٞـ) .
 -8غــعت بعــض ايسضاغــات يتشسٜــس ٚتكــسٜط ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝــ ١يًُعًُــني نُــا يف
زضاغ ١ايؿ٬يؿٚ ، )ّ1995 ( ١زضاغ ١ايؿاُٖٚ ، )ّ2000 ( ٞزضاغ ١أبـ ٛايـطٚؽ (، )ّ2001
ٚزضاغــ ١ايػُٓٝــات ( ٚ ، )ّ2003زضاغــ ١ايؿــطٜـ ( ٚ ، )ّ2004زضاغــ ١ايػــٝـ (، )ّ2005
ٚزضاغ ١ا٭محس. )ّ2006( ٟ
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 -9ؽتًـ ٖص ٙايسضاغَ ١ـع ايسضاغـات ايػـابكَ ١ـٔ سٝـح ايب٦ٝـٚ ١ا٭َـانٔ اؾػطاؾٝـ١
ايــيت أدطٜــت ؾٗٝــا  ،باٱنــاؾ ١إىل اخــت٬ف بعــض ا٭غــايٝب اٱسكــا ١ٝ٥املػــتدسَ١
يًتعطف عً ٢ز٫ي ١ؾطٚم آضا ٤فتُع ايسضاغٚ ١أغً٦تٗا .
 -10اغتؿاز ايباسح َـٔ ايسضاغـات ايػـابك ١يف ؼسٜـس بعـض ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـ١
املٓاغــب٫ ١غــتدساّ ايتكٓٝــات اؿسٜجــ ١يف ايتــسضٜؼ غــعٝا يتطــٜٛط أزا ٤املعًــِ ٚ ،إىل
نٝؿٝــ ١تكــُٚ ِٝبٓــا ٤اٱغــتباْٚ ١بطاقــ ١امل٬سعــ ، ١نُــا أْٗــا خــرل َعــني ملعطؾــ١
أؾهــٌ ا٭غــايٝب اٱسكــا ١ٝ٥ملعاؾــ ١ايبٝاْــات ٚ ،نــصيو ا٫غــتؿاز ٠أثٓــا ٤نتابــ١
خًؿ ١ٝايسضاغ. ١
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إجساٛات الدزاض٘
متَٔد:
ٴٜعــطض يف ٖــصا ايؿكــٌ ٚقــؿا يٲدــطا٤ات ايــيت مت تٓؿٝــصٖا َــٔ سٝــح ؼسٜــس
َ ــٓٗر ايسضاغ ــٚ ٚ ،١ق ــؿا جملتُ ــع ايسضاغ ــٚ ١عٓٝتٗ ــا ٚ ،اخت ٝــاض أزا ٠ايسضاغ ــٚ ١خط ــٛات
بٓاٖ٤ا ،ثِ ايتشكل َٔ قسقٗا ٚثباتٗاٚ ،ق ٫ٛيتشسٜـس ا٭غـايٝب اٱسكـا ١ٝ٥املٓاغـب١
يتشً ٌٝبٝاْات ايسضاغ.١

أّال  :ميَج الدزاض٘ :
بٓــا ًً٤عً ــَ ٢ؿ ــهً ١ايسضاغ ــٚ ،١بع ــس اٱط ــ٬ع عً ــ ٢ايسضاغ ــات ايػ ــابكَٚ ،١طادع ــ١
ايعسٜــس َــٔ املٓــاٖر ايبشجٝــ ،١ســسز ايباســح املــٓٗر امل٥٬ــِ يًسضاغــ ١اؿايٝــٖٚ ١ــ ٛاملــٓٗر
ايٛق ــؿ ٞاملػ ــشٚ ٞاي ــص ٟأؾ ــاض (عب ٝــسات ٚآخ ــط )ّ2007 ، ٕٚأْ ــ٘ " ٜعتُ ــس عً ــ ٢زضاغ ــ١
ايعاٖط ٠نُا تٛدس يف ايٛاقع ٜٗٚتِ بٛقؿٗا ٚقؿا زقٝكـاٜٚ ،عـدل عٓٗـا تعـبرلا نٝؿٝـا
أ ٚنُٝا ،ؾايتعبرل ايهٝؿٜ ٞكــ يٓـا ايعـاٖطٜٚ ٠ـبني خكا٥كـٗا ،بُٓٝـا ايتعـبرل ايهُـٞ
ٜعطٓٝـا ٚقــؿا ضقُٝـا ملكــساض ايعـاٖط ،٠أ ٚسذُٗــا " مٚ . 176شنـط (ايعػــاف " )ّ2003 ،
إٔ ٖصا املٓٗر ٜ ٫كتكـط عًـ ٢مجـع ايبٝاْـات ٚتبٜٛبٗـا ٚإمنـا ميهـ ٞإىل َـا ٖـ ٛأبعـس َـٔ

شيو ٭ْ٘ ٜتهُٔ قسضا َٔ ايتؿػرل شلص ٙايبٝاْات " م .193
َٚــٔ ٖــصا املٓطًــل اختــاض ايباســح ٖــصا املــٓٗر  ،نْٛــ٘ أنجــط ََ٤٬ــ ١يًسضاغــ١
اؿاي ١ٝست ٢ىطز بٓتا٥ر تػاعس ٙعًـَ ٢عطؾـ ١ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـ ١اي٬ظَـ ١ملعًُـٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ .

ثاىٔاً  :دلتنع الدزاض٘ :
ته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚيٚ ، ١ٝايبايؼ عـسزِٖ ()2081
َعًُ ــا سػ ــب إسك ــا ١ٝ٥اٱزاض ٠ايعاَ ــ ١يًذلب ٝــٚ ١ايتعً ــ ِٝمبس ٜٓــَ ١ه ــ ١املهطَ ــ ١يع ــاّ
(ٖ1432/1431ـ) .

ثالجا  :عٔي٘ الدزاض٘ :
ْعطا يكعٛب ١تطبٝل أزاٖ ٠ص ٙايسضاغ ١عً ٢مجٝع أؾطاز فتُعٗا َٔ املعًُني ،
قاّ ايباسح باختٝاض ع ١ٓٝطبك ١ٝعؿٛاٚ ١ٝ٥شيو يهُإ متج ٌٝايع ١ٓٝجملتُع
ايسضاغ ١متج ٬ٝقازقاٚ ،مت شيو عٔ ططٜل تكػ ِٝفتُع ايسضاغ ١إىل ( )5طبكات
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سػب ايتكػ ِٝاٱزاض ٟملسَ ١ٜٓه ١املهطَ( ١سلاٍ – دٓٛب – ؾطم – غطب – ٚغط)،
ثِ اختٝاض ع ١ٓٝعؿٛا َٔ ١ٝ٥زاخٌ نٌ طبكٚ ، ١قس مت اختٝاض (َ )33عًُا َٔ زاخٌ
نٌ طبكٚ ، ١بصيو مت تطبٝل أزا ٠ايسضاغ ١عًَ )165( ٢عًُا َٔ َعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
ٚؾُٝا ٚ ًٜٞقـ يع ١ٓٝايسضاغ: ١
ٚ- 1قـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب امل ٌٖ٪ايعًُ:ٞ
دسٚ :)1( ٍٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
امل ٌٖ٪ايعًُٞ

ايعس ز

اقٌ َٔ ايبهايٛضٜٛؽ

19

%
1115

بهايٛضٜٛؽ

140

8419

َادػترل

6

316

ايهًٞ

165

100

يـٛسغ إٔ ْػــب ١عٓٝــ ١ايسضاغـَ ١ــٔ ش ٟٚاملٖ٪ــٌ ايعًُــ( ٞاقـٌ َــٔ ايبهــايٛضٜٛؽ) ٖــٞ
(( َٔٚ ، )%1115بهايٛضٜٛؽ) َٖٚ ،)%8419( ٞـٔ (َادػـترل) ٖـٜٚ ،)%316( ٞطدـع ايباسـح
شيو إىل إٔ ؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ ٖ ٞأزْ ٢ؾٗاز ٠تًٖ٪ـِٗ ي٬نـطاط يف ٖـص ٙاملٗٓـ ١يـس٣
ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًَٓ ِٝص عس ٠غٓٛات .
ٚ - 2قـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب ايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُٞ
دسٚ :)2( ٍٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب ايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُٞ

ايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُٞ

ايعس ز

عًُٞ

29

%
1716

أزبٞ

136

8214

ايهًٞ

165

100

ٜته ــح إٔ ْػ ــب ١ع ٓٝــ ١ايسضاغ ــ ١يف ؾ ٦ــ( ١عًُ ــ ٖ )ٞــٚ ، )%1716( ٞيف ؾ ٦ــ( ١أزب ــ ٖ )ٞــٞ
(ٜٚ ، )%8214طدــع ايباســح شيــو إىل إٔ أقــشاب ايتدككــات ايعًُٝــٜ ١ٴشتــاز إيــ ِٗٝيف
ايكؿٛف ايعًٝا أنجط َٔ ايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
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ٚ - 3قـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
دسٚ :)3( ٍٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ

عسز غٓٛات اـسَ١

عسز

أقٌ َٔ  5غٓٛات

2

َٔ  - 5أقٌ َٔ  10غٓٛات

15

911

َٔ  - 10أقٌ َٔ  15غٓ١

41

2418

َٔ  15غٓ ١ؾأنجط

107

6419

ايهًٞ

165

100

%
112

ٜتهح إٔ ْػب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١يف ؾ( ١٦أقٌ َٔ  5غٓٛات) ٖٚ ، )%112( ٞيف ؾ٦ـ - 5 (١أقـٌ
َٔ  10غٓٛات) ٖٚ ،)%911( ٞيف ؾ٦ـ - 10( ١أقـٌ َـٔ  15غـٖٓ )١ـٚ ،)%2418( ٞيف ؾ٦ـ15 ( ١
غــٓ ١ؾــأنجط) ٖــٚ ، )%6419( ٞتؿٝــس ٖــص ٙايٓػــبَ ١ــٔ غــٓٛات اـــدل ٠عًــٚ ٢دــٛز خــدل٠
طٜ ١ًٜٛطُ ٔ٦إيٗٝا ايباسح يف اٱداب ١عً ٢قاٚض اٱغتباْ. ١
ٚ - 4قـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز ايسٚضات ايتسضٜب:١ٝ
دسٚ :)4( ٍٚقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب عسز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ

عسز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ

ايعس ز

ٜٛ ٫دس

4

زٚضٚ ٠اسس٠

7

412

زٚضتإ

10

611

ث٬خ زٚضات ؾأنجط

144

8713

ايهًٞ

165

100

%
214

ْػب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١يف ؾٜٛ ٫( ١٦دس) ٖٚ ، )%214( ٞيف ؾ٦ـ( ١زٚضٚ ٠اسـسٖ )٠ـ،)%412( ٞ
ٚيف ؾ( ١٦زٚضتإ) ٖٚ ،)%611( ٞيف ؾ٦ـ( ١ثـ٬خ زٚضات ؾـأنجط) ٖـٜٚ ،)%8713( ٞعـع ٚايباسـح
شيـو إىل َــس ٣إزضاى ٚظاض ٠ايذلبٝــٚ ١ايتعًـ ِٝبأُٖٝــ ١ايتــسضٜب أثٓـا ٤اـسَــ ١يًُعًُــني
ٚظٜاز ٠ايُٓ ٛاملٗين يسٚ ِٜٗتطٜٛط أزا. ِٗ٥
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زابعاً :أدّات الدزاض٘ ّصدقَا
مت اغتدساّ أزاتني يًسضاغ ١اؿاي ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 -ا٭زا ٠ا٭ٚىل :ا٫غتبٝإ

ا٭زا ٠ايجاْ :١ٝبطاق ١امل٬سع١

- 1ا٫غتبٝإ :اغـتدسّ ا٫غـتبٝإ نأسـس أزٚات ٖـص ٙايسضاغـ ،١ملَ٤٬تٗـا يطبٝعـ١
ايسضاغ َٔ ١سٝح اؾٗـس ٚاٱَهاْـات ٚعـسز أؾـطاز فتُـع ايسضاغـٜ ٚ ،١ـصنط (عبٝـسات ،
 " ) ّ2007إٔ اٱغتباْ ١أنجط أزٚات ايبشح ايعًُ ٞاغتدساَاٚ ،تعتدل َٔ أؾهٌ ٚغـاٌ٥
مجع املعًَٛات عٔ فتُع ايسضاغ ١يًشك ٍٛعًَ ٢عًَٛـات ٚبٝاْـات ٚسكـا٥ل َطتبطـ١
بٛاق ـ ــع َع ـ ــني " ٚ ،إٔ اٱغ ـ ــتباْ " : ١تػ ـ ــتدسّ يًشك ـ ــ ٍٛعً ـ ــ ٢سك ـ ــا٥ل ع ـ ــٔ ايع ـ ــطٚف
ٚا٭غــايٝب ايكاُ٥ــ ١بايؿعــٌ ،ؾهــ ٬عــٔ أْٗــا ٚغــَٝ ١ًٝػــط ٠ؾُــع ايبٝاْــات اي٬ظَــ" ١
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نــصيو اغــتدسّ ا٫غــتبٝإ ٭ْــ٘ َ٥٬ــِ يتشسٜــس ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝــ ١اي٬ظَــ١
ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ .
خطٛات تكُٚ ِٝبٓا ٤ا٫غتبٝإ :
أتبع ايباسح اـطٛات ايتاي ١ٝيتكُٚ ِٝبٓا ٤ا٫غتبٝإ:
ؼسٜس َكازض بٓا ٤ا٫غتبٝإ:
- 1اٱطــ٬ع عًــ ٢ايعسٜــس َــٔ ايسضاغــات ايػــابك ١شات ايكــً ١مبؿــهً ١ايسضاغــ ١اؿايٝــ١
َجٌ زضاغ ١ايدلزٚ ، )ّ2007( ٟزضاغ ١ايكشطـاْٖ1424( ٞــ) ٚ ،زضاغـ ١ايٛزعـاْ، )ّ2009( ٞ
ٚزضاغ ١ايصبٝاْٖ1428( ٞـ) ٚ ،زضاغ ١قازٖ1428( ٟـ) ٚ ،زضاغـ ١ايـسٚبٖ1428 ( ٞــ) ٚ ،زضاغـ١
ايعُــا ٖ1424 ( ٟٚــ) ٚ ،زضاغــ ١ايػُٓٝــات ( ٚ ، )ّ2003زضاغــ ١ا٭محــسٚ ، )ّ2006( ٟزضاغــ١
ايؿــ٬يؿٚ ، )ّ1995 ( ١زضاغــ ١ابٛنــباع (ٚ ، )ّ1999زضاغــ ١ايعػــبًٚ ، )ّ2006( ٞزضاغــ ١ابــٛ
ايطٚؽ (. )ّ2001
- 2ا٫تك ــاٍ َٚكابً ــ ١فُٛع ــ َ ١ــٔ ش ٟٚا٫ختك ــام يف ٖ ــصا اجمل ــاٍ ي٬غ ــتؿاز َ ٠ــٔ
خدلاتِٗ .
- 3خدل ٠ايباسح َـٔ خـ ٍ٬عًُـ٘ يف فـاٍ ايتعًـ ِٝبـاٱزاض ٠ايعاَـ ١يًذلبٝـٚ ١ايتعًـِٝ
بايعاقُ ١املكسغ. ١
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بٓا ٤اٱغتباْ: ١
بٓـ ــا ٤عًـ ــَ ٢ؿ ـ ــهً ١ايسضاغـ ــٚ ١أٖـ ــساؾٗا ٚتػ ـ ــا٫٩تٗا ٚيف نـ ــ ٤ٛاٱطـ ــاض ايٓع ـ ــطٟ
ٚايسضاغ ــات ايػ ــابكٚ ،١اـط ــٛات ايػ ــابك ١شنطٖ ــا ق ــاّ ايباس ــح بك ــٝاغ ١اٱغ ــتباْ ١يف
قٛضتٗا ا٭ٚيًَ ١ٝشل ضقِ ( )1نا٭ت: ٞ
اٱغتباْ ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي : ١ٝاستٛت اٱغتباْ ١عً ٢دع ٜٔ٤أغاغٝني ُٖا:
اؾع ٤ا٭ : ٍٚعباض ٠عٔ ايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝعٔ ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١سٝح:
(امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايعٌُ اؿاي – ٞعسز غٓٛات اـسَ١
يف ايذلبٚ ١ٝايتعً– ِٝعسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ اغتدساّ تكٓٝات ايتعً– ِٝعسز
ايسٚضات يف اجملا٫ت ايتعً ١ُٝٝا٭خط.) ٣
 اؾــع ٤ايجــاْٜ ٚ : ٞؿــٌُ فُٛعــَ ١ــٔ ايعبــاضات ( )70عبــاضٚ ٠ظعــت عًــ )3( ٢قــاٚض
نايتاي: ٞ
 احملـ ــٛض ا٭ :ٍٚايتكٓٝـ ــات ايتعًُٝٝـ ــ ١اي٬ظَـ ــ ١ي٬غـ ــتدساّ يف ايتـ ــسضٜؼ يًكـ ــؿٛف
ا٭ٚي:١ٝ
وت ٟٛعً )12( ٢عباضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ ( )12- 1يف اٱغتباْ.١
 احملٛض ايجاْ :ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ
تكٓٝات ايتعً: ِٝ
وت ٟٛعًَٗ )58( ٢اض ٠تأخص َٔ (َٗ ) 58- 1اض ٠يف اٱغتباْ ١نايتاي:ٞ
َٗ اضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعًَٗ )33( :ُٞٝاض ٠تأخص ا٭ضقاّ َٔ ( )33- 1يف
احملٛض ا٭ٍٚ
َٗ اضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعًَٗ )11( :)١ٝاضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ
( )44- 34يف احملٛض ا٭ٍٚ
َٗ اضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْاتَٗ )7( :اضات تأخص ا٭ضقاّ َـٔ ()51- 45
يف احملٛض ا٭ٍٚ
َٗ اضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كَٗ )7( :١ٝاضات تأخص ا٭ضقاّ َـٔ (- 52
 )58يف احملٛض ا٭ٍٚ
 احملـٛض ايجايـح :ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝـ ١اي٬ظَــ ١ملعًُـ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝـ٫ ١غــتدساّ
تكٓٝات ايتعً: ِٝ
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غ ــ٪اٍ َؿت ــٛح اي ــص ٟمت تٛد ٗٝــ٘ يع ٓٝــ ١ايسضاغ ــ ١يف احمل ــٛض ايجاي ــح َ ــٔ ا٫غ ــتبٝإ،
ٚنإ ْك٘ نايتاي:ٞ
"ْأٌَ َٓهِ ؼسٜس ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـ ١ايـيت تطاٖـا ٫ظَـ ١ملعًُـ ٞايكـؿٛف ا٭ٚيٝـ١
٫غتدساّ تكٓٝات ايتعً." ِٝ
ٚمت عطنــٗا عًــ ٢غــعاز ٠املؿــطف عًــ ٢ايسضاغــٚ ، ١بعــس إبــسا ٤ضأٜــ٘ ٬َٚسعاتــ٘ ،مت
عطنٗا عً ٢فُٛع٘ َٔ احملهُـني َـٔ ش ٟٚا٫ختكـام ٚاــدلٚ ٠شيـو يتشهُٗٝـا ،
ٚبعس اغتعاز ٠ايٓػـذ احملهُـ ١مت تعـس ٌٜبعـض ؾكـطات اٱغـتباْ ١يف نـ ٤ٛآضا ٤احملهُـني
٬َٚسعاتِٗ ٚسصف أ ٚإناؾ ١بعض ايؿكطات أ ٚإعاز ٠تطتٝب بعهٗا .
 اٱغتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗاًَ ١ٝ٥شل ضقِ ( :)4استٛت اٱغتباْ ١عً ٢دعٜٔ٤أغاغٝني ُٖا :
اؾع ٤ا٭ : ٍٚعباض ٠عٔ ايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝعٔ ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١سٝح:
(امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايعٌُ اؿاي – ٞعسز غٓٛات اـسَ١
يف ايذلبٚ ١ٝايتعً– ِٝعسز ايسٚضات ايتسضٜب.)١ٝ
 اؾــع ٤ايجــاْٜ ٚ : ٞؿــٌُ فُٛعــَ ١ــٔ ايعبــاضات ( )67عبــاضٚ ٠ظعــت عًــ )3( ٢قــاٚض
نايتاي: ٞ
 احملـ ــٛض ا٭ : ٍٚايتكٓٝـ ــات ايتعًُٝٝـ ــ ١اي٬ظَـ ــ ١ي٬غـ ــتدساّ يف ايتـ ــسضٜؼ يًكـ ــؿٛف
ا٭ٚي: ١ٝ
وت ٟٛعً )10( ٢عباضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ ( )10- 1يف اٱغتباْ.١
 احملــٛض ايجــاْ : ٞاملٗــاضات ايٛادــب تٛاؾطٖــا يــسَ ٣عًُــ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ٫ ١غــتدساّ
تكٓٝات ايتعً:ِٝ
وت ٟٛعًَٗ )57( ٢اض ٠تأخص َٔ (َٗ ) 57- 1اض ٠يف اٱغتباْ ١نايتاي:ٞ
َٗ اضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعًَٗ )33( :ُٞٝاض ٠تأخص ا٭ضقاّ َٔ ( )33- 1يف
احملٛض ا٭ٍٚ
َٗ اضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعًَٗ )10( :)١ٝـاضات تأخـص ا٭ضقـاّ َـٔ
( )43- 34يف احملٛض ا٭ٍٚ
َٗ اضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْاتَٗ )7( :اضات تأخص ا٭ضقاّ َـٔ ()50- 44
يف احملٛض ا٭ٍٚ
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َٗ اضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كَٗ )7( :١ٝاضات تأخص ا٭ضقاّ َـٔ (- 51
 )57يف احملٛض ا٭ٍٚ
 احملـٛض ايجايـح :ا٫ستٝادــات ايتسضٜبٝـ ١اي٬ظَــ ١ملعًُـ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝـ٫ ١غــتدساّ
تكٓٝات ايتعً:ِٝ
غ ــ٪اٍ َؿت ــٛح اي ــص ٟمت تٛد ٗٝــ٘ يع ٓٝــ ١ايسضاغ ــ ١يف احمل ــٛض ايجاي ــح َ ــٔ ا٫غ ــتبٝإ،
ٚنإ ْك٘ نايتاي:ٞ
"ْأٌَ َٓهِ ؼسٜس ا٫ستٝادـات ايتسضٜبٝـ ١ايـيت تطاٖـا ٫ظَـ ١ملعًُـ ٞايكـؿٛف ا٭ٚيٝـ١
٫غتدساّ تكٓٝات ايتعً." ِٝ
- 2بطاق ١امل٬سع :١اغتدسَت بطاق ١امل٬سع ١نأسس أزٚات ٖص ٙايسضاغـٖٚ ،١ـٞ
َؿ ٝــس ٠يًػا ٜــ ١يف مج ــع ايبٝاْ ــات ع ــٔ أزا ٤ا٭ؾ ــطاز ٚغ ــًٛنِٗ ٚ ،يك ــس أٚضز (مح ــسإ ،
 )ّ 2001أْٗا "ٚغ ١ًٝتكٓٝـَٓ ١عُـ ١ؼتـ ٟٛعًـ ٢عـسز َـٔ ايػـًٛى أ ٚايعٛاَـٌ ايـيت تٗـِ
ايتــسضٜؼ ٚتػــتدسّ عــاز ٠ملؿــاٖس ٠عًُٝاتــ٘ ٚضقــسٖا ثــِ تبٜٛبٗــا ٚؼًًٝــٗا ٚتؿػــرلٖا
يًٛق ــ ٍٛإىل ق ــطاضات َٓاغ ــب ١يًتشػ ــني ٚايتط ــٜٛط " م ٚ ،33يك ــس اغ ــتدسَت بطاق ــ١
امل٬سع ١يف ٖص ٙايسضاغ ١ملؿاٖس ٠عًُٝات ايتـسضٜؼ يف ايكــ ٚضقـس عـسز َـٔ ايػـًٛى
ملٗاضات اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ ٚ ،اتبع ايباسح خطٛات َؿابٗ ١يتًـو
ايــيت اتبعــت يف بٓــا ٤ا٫غــتبٝإَ ،ــٔ سٝــح خطــٛات تكــُٚ ِٝبٓــاٚ ،٤ؼسٜــس َكــازض بٓــا٤
ا٫غتبٝإ .
بٓا ٤بطاق ١امل٬سع: ١
بٓا ًً٤عًَ ٢ؿهً ١ايسضاغٚ ١أٖساؾٗا ٚتػا٫٩تٗا ٚ ،يف ن ٤ٛاٱطاض ايٓعطٟ
ٚايسضاغات ايػابكٚ ،١اـطٛات ايػابل شنطٖا قاّ ايباسح بكٝاغ ١بطاق ١امل٬سع ١يف
قٛضتٗا ا٭ٚيًَ ١ٝشل ضقِ ()2نا٭ت: ٞ
بطاق ١امل٬سع ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي : ١ٝاستٛت بطاق ١امل٬سع ١عً ٢دع ٜٔ٤أغاغٝني
ُٖا :
اؾع ٤ا٭ : ٍٚعباض ٠عٔ ايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝعٔ ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١سٝح:
(امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ– ٞعسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلب١ٝ
ٚايتعً – ِٝعسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ تكٓٝات ايتعً– ِٝعسز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ
يف اجملا٫ت ايتعً ١ُٝٝا٭خط.) ٣
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اؾـ ــع ٤ايجـ ــاْٜ ٚ : ٞؿـ ــٌُ فُٛعـ ــَ ١ـ ــٔ املٗـ ــاضات (َٗ )83ـ ــاضٚ ٠ظعـ ــت عًـ ــ )5( ٢قـ ــاٚض
نايتاي: ٞ
 احملٛض ا٭َٗ :ٍٚاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ـص ،
ٚوت ٟٛعًَٗ )32( ٢اض.٠
 احملٛض ايجاَْٗ :ٞاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغـا٥ط املتعـسزٚ ،) ٠وتـٟٛ
عًَٗ )30( ٢اض ، ٠تٛظعت يف اٱغتباْ ١نايتاي.ٞ
 أ :٫ٚايٓكٛمَٗ )4( :اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )4- 1
 ثاْٝا :ايكٛض ايجابتَٗ )5( :١اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )5- 1
 ثايجا :ايكٛض املتشطنَٗ )4( :١اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )4- 1
 ضابع ــا :ايطغ ــ َٗ )10( :ّٛــاضات َٓٗ ــا ( َٗ )7ــاضات يًطغ ــ ّٛاـط ٝــ َٗ )3(ٚ ،١ــاضات
يًطغ ّٛاملتشطن. ١
 خاَػ ــا :ايك ــٛت َٗ )8( :ــاضات َٓٗ ــا ( َٗ )4ــاضات يًػ ــ ١املٓطٛق ــ َٗ )4(ٚ ،١ــاضات
يًُ٪ثطات ايكٛت.١ٝ
 احملٛض ايجايح :اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعً ، )١ٝوت ٟٛعًَٗ )10( ٢اضات.
 احملٛض ايطابع :اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات  ،وت ٟٛعًَٗ )5( ٢اضات.
 احملٛض اـاَؼ :اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ، ١ٝوت ٟٛعًَٗ )6( ٢اضات.
ٚمت عطنٗا عً ٢غعاز ٠املؿطف عً ٢ايسضاغٚ ١بعس إبسا ٤ضأ٬َٚ ٜ٘سعات٘ ،مت
عطنٗا عً ٢فُٛع٘ َٔ احملهُني َٔ ش ٟٚا٫ختكام ٚاـدلٚ ٠شيو يتشهُٗٝا.
 بطاق ١امل٬سع ١يف قٛضتٗا ايٓٗاًَ ١ٝ٥شل ضقِ ( : )5استٛت بطاق ١امل٬سع ١عً٢دع ٜٔ٤أغاغٝني ُٖا :
اؾع ٤ا٭ : ٍٚعباض ٠عٔ ايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝعٔ ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١سٝح:
(امل ٌٖ٪ايعًُ – ٞايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ– ٞعسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلب١ٝ
ٚايتعً – ِٝعسز ايسٚضات ايتسضٜب.)١ٝ
اؾـ ــع ٤ايجـ ــاْٜ ٚ : ٞؿـ ــٌُ فُٛعـ ــَ ١ـ ــٔ املٗـ ــاضات (َٗ )80ـ ــاضٚ ٠ظعـ ــت عًـ ــ )5( ٢قـ ــاٚض
نايتاي: ٞ
 احملٛض ا٭َٗ :ٍٚاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ـص ،
ٚوت ٟٛعًَٗ )25( ٢اض.٠
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 احملٛض ايجاَْٗ :ٞاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغـا٥ط املتعـسزٚ ،) ٠وتـٟٛ
عًَٗ )33( ٢اض ، ٠تٛظعت يف اٱغتباْ ١نايتاي.ٞ
 أ :٫ٚايٓكٛمَٗ )6( :اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )6- 1
 ثاْٝا :ايكٛض ايجابتَٗ )5( :١اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )5- 1
 ثايجا :ايكٛض املتشطنَٗ )4( :١اضات تأخص ا٭ضقاّ َٔ (. )4- 1
 ضابع ــا :ايطغ ــ َٗ )10( :ّٛــاضات َٓٗ ــا ( َٗ )7ــاضات يًطغ ــ ّٛاـط ٝــ َٗ )3(ٚ ،١ــاضات
يًطغ ّٛاملتشطن. ١
 خاَػ ــا :ايك ــٛت َٗ )8( :ــاضات َٓٗ ــا ( َٗ )4ــاضات يًػ ــ ١املٓطٛق ــ َٗ )4(ٚ ،١ــاضات
يًُ٪ثطات ايكٛت.١ٝ
 احملٛض ايجايح :اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعً ، )١ٝوت ٟٛعًَٗ )10( ٢اضات.
 احملٛض ايطابع :اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات  ،وت ٟٛعًَٗ )6( ٢اضات.
 احملٛض اـاَؼ :اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ، ١ٝوت ٟٛعًَٗ )6( ٢اضات.
ٚقس بًؼ عسز احملهُني ( )19قهُا ًَ ،شل ضقِ (ٚ ، )3مت اقذلاح إناؾ ١بعـض ايؿكـطات
ٚشي ــو َ ــٔ خ ــ ٍ٬بطاق ــ ١امل٬سع ــٚ ١ناْ ــت يف احمل ــٛض ايج ــاْ : ٞاغ ــتدساّ تطبٝك ــات
اؿاغــٛب ( ايٛغــا٥ط املتعــسز ) ٠يف ايــدلاَر ايتعًُٝٝــ ١املعــس ٠يًعــطض يًتَٝ٬ــص  :أ: ٫ٚ
ايٓكــٛم ٚايؿكــطات ٖــٜ( : ٞطادـع ايــٓل يــت٬يف ا٭خطــا ٤اٱَٝ٥٬ــٜ( ، ) ١طادــع ايــٓل
يــت٬يف ا٭خطــا ٤املطبعٝــٚ ، ) ١أٜهــا مت اقــذلاح ســصف بعــض ايؿكــطات سٝــح مت ســصف
َ ــتػرل ( ع ــسز اي ــسٚضات ايتسضٜب ٝــ ١يف اجمل ــا٫ت ايتعً ُٝٝــ ١ا٭خ ــطٚ ) ٣ا٫نتؿ ــا ( ٤ع ــسز
ايسٚضات ايـيت ايتشـل بٗـا ) ٚشيـو َـٔ خـ ٍ٬اٱغـتباْٚ ، ١بطاقـ ١امل٬سعـٚ ، ١نـصيو
سصف بعض ايؿكطات َٔ بطاق ١امل٬سع ١احملٛض ا٭ : ٍٚاغتدساّ ايتكٓٝـات اؿسٜجـ ١يف
ايت ــسضٜؼ ٱث ــاض ٠زاؾع ٝــ ١ايت َٝ٬ــص  ٖٚــٜ ( ٞك ـــ إىل داْ ــب اؾٗ ــاظ ايتعً ُٝــ ٞع ٝــح
٫ىؿٝــ٘ ظػــُ٘ ) ٜ ( ،ــطبط بــني َٛنــٛع ايــسضؽ َٝٚــ ٍٛايتَٝ٬ــص ) ٜ ( ،عــعظ إدابــات
ايتَٝ٬ص ايكشٝش ١ؾٛض قسٚضٖا ) ٚ ،نـصيو مت سـصف بعـض ايؿكـطات َـٔ اٱغـتباْ١
احملٛض ايجاْ : ٞايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يف ايكؿٛف ا٭ٚيٝـ١
ٖٚــ ( ٞايؿــاْٛؽ ايػــشط ( ، )ٟدٗــاظ عــطض ايؿــطا٥ح ) أَــا بايٓػــب ١يًتعــس٬ٜت ؾكــس مت
تعس ٌٜايؿكطات يف بطاق ١امل٬سعـَ ١ـٔ احملـٛض ايجـاْ ٞإىل احملـٛض اــاَؼ سٝـح ناْـت
ايؿكطات عباض ٠عٔ ٚقـ َٗاضٚ ٠يٝػت ؾعٌ غًٛى َٚجـاٍ عًـ ٢شيـو  ( :نجاؾـ ١ايـٓل
يف ايؿاؾ ( ، )١ضغ ّٛبا٭عُسٚ ( ، )٠انشٚ ) ١بعس ايتعـس ٌٜأقـبشت ( ٜٓػـل ايـٓل مبـا
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ٜتٓاغــب َــع نجاؾتــ٘ يف ايؿاؾــٜ ( ، ) ١ــسضز ضغــَٛا با٭عُــسٜ ( ، ) ٠تأنــس َــٔ ٚنــٛح
ايكــٛت يف ايعــطض ) أٜهــا مت تعــس ٌٜبعــض ايؿكــطات يف بطاقــ ١امل٬سعــ ١احملــٛض ا٭: ٍٚ
اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ـص ٖٚـٜ ( ٞػـتدسّ ا٭غـاؽ ايٓؿػـٞ
يف اغــتدساّ ايٛغ ــٜ( ، ) ١ًٝػــتدسّ ا٭غ ــاؽ ا٫دتُــاع ٞيف اغ ــتدساّ ايٛغ ــ ) ١ًٝإىل (
ٜػ ــتدسّ ا٭غ ــاؽ ايٓؿػ ــ ٞعٓ ــس اغ ــتدساّ ايتكٓ ٝــ ١املٓاغ ــبٜ ( ، ) ١ػ ــتدسّ ا٭غ ــاؽ
ا٫دتُاع ٞعٓس اغتدساّ ايتكٓ ١ٝاملٓاغبٖٓٚ . ) ١اى تعس ٌٜبعـض ؾكـطات اٱغـتباْ ١يف
احملٛض ا٭ : ٍٚاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚيٝـ٫ ١غـتدساّ تكٓٝـات
ايتعًــ ِٝيف ايتــسضٜؼ  :اؿاغــٛب ايتعًُٝــٖٚ ٞــ ( ٞايهتابــ ١باغــتدساّ ايــٚٛضز )  ( ،إزضاز
اؿ ـ ــسٚز ) ٚمت ايتع ـ ــس ٌٜإىل ( ايهتاب ـ ــ ١باغ ـ ــتدساّ اي ـ ــٚٛضز ( ( ، ))wordإزضاز اؿ ـ ــسٚز
يًكـ ــؿشٚ ) ١نـ ــصيو ٜٛدـ ــس تعـ ــس ٌٜيف ؾكـ ــط ٠يف َٗـ ــاضات ايػـ ــبٛض ٠ايصنٝـ ــٖٚ ١ـ ــ( ٞ
اغتدساّ ا٭ؾهاٍ اشلٓسغ ١ٝبايػبٛض ) ٠إىل (اغتدساّ ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝبايػبٛض. )٠
ٚاؾسٚيني ايتايٝني ٜٴٛنشإ بٓٛز اٱغتباْٚ ١بطاق ١امل٬سع ١قبٌ ٚبعس ايتشه: ِٝ
دس )5( ٍٚبٓٛز اٱغتباْ ١قبٌ ٚبعس ايتشهِٝ
قبٌ ايتشهِٝ

بعس ايتشهِٝ

اٱغتباْ١
اؾع ٤ا٭ : ٍٚاملعًَٛات ا٭ٚي١ٝ

7

6

اؾع ٤ايجاْ : ٞعباضات اٱغتباْ ١املٛظع ١عً ٢احملاٚض

70

67

12

10

58

57

-

-

احملٛض ا٭ : ٍٚايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف
ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
احملٛض ايجاْ : ٞاملٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ
احملٛض ايجايح  :ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١
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دس )6( ٍٚبٓٛز ايبطاق ١قبٌ ٚبعس ايتشهِٝ
قبٌ ايتشهِٝ

ايبطاق١

بعس ايتشهِٝ

اؾع ٤ا٭ ٍٚاملعًَٛات ا٭ٚي١ٝ

7

6

اؾع ٤ايجاْ ٞعباضات ايبطاق ١املٛظع ١عً ٢احملاٚض

84

80

احملٛض ا٭ : ٍٚاغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ
ٱثاض ٠ايساؾع١ٝ

32

25

احملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (ايٛغا٥ط
املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص

31

33

احملٛض ايجايح  :اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ

10

10

احملٛض ايطابع  :اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات
(ايساتاؾ)ٛ

5

6

احملٛض اـاَؼ  :اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

6

6

تكشٝح أزٚات ايسضاغ:١
بايٓػب ١يكٝاؽ زضد ١املٗـاضات ،اغـتدسّ ايباسـح َكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـ ٞأَـاّ
نٌ عباض ٠نُا يف ايؿهٌ ايتاي:ٞ
زضد ١تٛاؾطٖا
ايعباض٠

عاي١ٝ
دسا

عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١

اٱملاّ مبؿٗ ّٛاؿاغٛب
ٚتطبٝكات٘
ٚؾكا ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞمت ؼسٜس زضد ١ا٫غتذاب ١عٝح ٜعط ٢ايسضد١
( )0ي٬غتذاب ١عسميٚ ، ١ايسضد )1( ١ي٬غتذاب ١نعٝؿٚ ، ١ايسضد )2( ١ي٬غتذاب١
َتٛغطٚ ، ١ايسضد )3( ١ي٬غتذاب ١عاي ٚ ١ٝايسضد )4( ١ي٬غتذاب ١عاي ١ٝدساٚ .عً٢
شيو مت اغتدساّ املعٝاض ايتاي ٞيًشهِ عً ٢زضد ١املُاضغ:١
املس = ٣أندل ق ١ُٝيف تسضز املكٝاؽ  -أقٌ ق ١ُٝيف تسضز املكٝاؽ =  – 4قؿط = 4
ط ٍٛايؿ = ١٦املس / ٣عسز ؾ٦ات املكٝاؽ = ٚ ،0.8 = 5/4مت تؿػرل ايٓتا٥ر ٚؾل املكٝاؽ
ايتاي: ٞ
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 )1إشا ناْت ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب )0( َٔ ٞإىل ( )0.8زضد ١ته ٕٛا٫غتذاب١
(عسمي.)١
 )2إشا نإ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞأنجط َٔ ( )0.8إىل (  ) 1.60زضد ١تهٕٛ
ا٫غتذاب( ١نعٝؿ.)١
 )3إشا ناْت ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞأنجط َٔ ( )1.60إىل (  ) 2.40زضد ١تهٕٛ
ا٫غتذابَ( ١تٛغط.)١
 )4إشا ناْت ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞأنجط َٔ ( )2.40إىل (  ) 3.20زضد ١تهٕٛ
ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
 )5إشا ناْت ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞأنجط َٔ ( )3.20إىل (  ) 4زضد ١تهٕٛ
ا٫غتذاب( ١عاي ١ٝدسا).

خامطاً :ثبات أدّات الدزاض٘:
ٜعتدل َعاٌَ ايجبات َٔ اـكا٥ل املطًٛب ١يًشهِ عًَٓ ٢اغب ١أزا ٠ايسضاغ ١٭ْ٘
ٜعط ٞزي ٬ٝعً ٢اتػام ْتا٥ر ايسضاغ ١عٓس تطبٝكٗا َطات َتعسز ٠عً ٢فتُع
ايسضاغٜٚ ، ١صنط (ايكشطاْٚ ٞآخط )ّ2004 ، ٕٚإٔ "َٔ ايكؿات ا٭غاغ ١ٝاييت هب
تٛاؾطٖا يف املكٝاؽ قبٌ ايؿطٚع يف تطبٝك٘ خاق ١ٝايجبات ٚاييت تعين إىل أ ٟزضد١
ٜعط ٞاملكٝاؽ قطاضات َتكاضب ١عٓس نٌ َطٜ ٠ػتدسّ ؾٗٝا  ،أَ ٚا ٖ ٞزضد ١اتػاق٘
ٚاْػذاَ٘ ٚاغتُطاض ٜت٘ عٓس تهطاض اغتدساَ٘ يف أٚقات كتًؿٚ ١عً ٢أْاؽ كتًؿني
" م ٜٚ ، 236صنط أٜها (ابٛع " )ّ2007 ، ّ٬إٔ ايجبات ٜؿرل إىل اتػام ْتا٥ر املكٝاؽ
ؾإشا سكًٓا عً ٢زضدات َؿابٗ ١عٓس تطبٝل ْؿؼ املكٝاؽ عًْ ٢ؿؼ فُٛع ١ا٭ؾطاز
َطتني كتًؿتني ؾإْٓا ْػتسٍ َٔ شيو عً ٢إٔ ْتا٥ذٓا شلا زضد ١عاي َٔ ١ٝايجبات
َٔ إدطا ٤ٯخط " م .466
ٚ يف ٖص ٙايسضاغ ١مت ايتأنس َٔ ثبات أزا ٠ا٫غتبٝإ عٔ ططٜل سػاب:
َعاٌَ ايؿا نطْٚبار
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دس :)7( ٍٚقَ ِٝعاَ٬ت ايؿا نطْٚبار يًجبات
احملٛض

ق ١ُٝايؿا نطْٚبار

ا٭ٍٚ

0.809

ايجاْٞ

0.825

ايجايح

0.797

اٱغتباْ ١ايهً١ٝ

0.811

مجٝع قَ ِٝعاٌَ ايؿانطْٚبار يًجبات َطتؿعٚ ١تؿرل إىل متتع أزا ٠ايسضاغ ١بايجبات
 مت ايتأنس َٔ ثبات بطاق ١امل٬سع ١عٔ ططٜل سػاب:


َعاٌَ ايؿا نطْٚبار
دس :)8( ٍٚقَ ِٝعاَ٬ت ايؿا نطْٚبار يًجبات
احملٛض

ق ١ُٝايؿا نطْٚبار

ا٭ٍٚ

0.812

ايجاْٞ

0.836

ايجايح

0.814

ايطابع

0.811

اـاَؼ

0.827

ايبطاق ١ايهً١ٝ

0.820

مجٝع قَ ِٝعاٌَ ايؿا نطْٚبار يًجبات َطتؿعٚ ١تؿرل إىل متتع أزا ٠ايسضاغ ١بايجبات.


مت ايتأنس َٔ ثبات ايتك ِٝٝيبطاق ١امل٬سع ١عٔ ططٜل سػاب:
َ- 1عاَ ــٌ ا٫ضتبـ ــاط يبرلغـ ــ : ٕٛملعطؾـ ــ َ ١ــس ٣تٓاغـ ــل زضدـ ــات ايتكٝـ ــ ِٝايـ ــيت

ٜعطٗٝـا امل٬سـغ ( ايباسـح ) يًُعًُـني يف امل٬سعـ ١ا٭ٚىل ٚامل٬سعـ ١ايجاْٝـٚ ، ١شيـو
عٔ ططٜل قٝاّ ايباسح مب٬سعَ )10( ١عًُـني ٚإعطـا ٤زضدـات يًُ٬سعـٚ ،١بعـس ؾـذل٠
ظَٓ ٝــ َٜٛ15( ١ــا) ق ــاّ ايباس ــح َ ــط ٠أخ ــط ٣مب٬سع ــْ ١ؿ ــؼ املعًُ ــني ٚإعط ــا ٤زضد ــات
يًُ٬سعٚ .١مت سػاب َعاٌَ ا٫ضتباط يبرلغ ٕٛبني زضدـات امل٬سعـ ١ا٭ٚىل ٚزضدـات
امل٬سع ١يف املط ٠ايجاْٚ ،١ٝنإ َعاٌَ اضتبـاط برلغـ ٕٛبـني زضدـات امل٬سعـتني ()0.96
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 ٖٞٚقَ ١ُٝطتؿعٚ ١تؿرل إىل ثبات ايتك ِٝٝيبطاق ١امل٬سعـٚ ،١بايتـاي ٞميهـٔ ا٫عتُـاز
عً ٢زضدات امل٬سع ١اييت ٜكسضٖا ايباسح .
َ- 2عازي ١نٛبط  :سٝح مت سػاب َعاٌَ ا٫تؿام بني زضدـات امل٬سعـ ١ا٭ٚىل
اييت قاّ بٗا ايباسح ٚزضدات امل٬سع ١ايجاْٚٚ ، ١ٝدـس إٔ َعاَـٌ ا٫تؿـام ٚ 0197بايتـايٞ
ميهٔ ا٫عتُاز عً ٢زضدات امل٬سع ١اييت ٜكسضٖا ايباسح .
تطبٝل ا٭زٚات:مت تطبٝل أزٚات ايسضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝايسضاغَ َٔ ١عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝمبس١ٜٓ
َه ١املهطَ ١يف ايؿكٌ ا٭ ٍٚعاّ ٖ1431ـ ٖ1432-ـ بعس َٛاؾك ١املؿطف عً ٢ايسضاغ١
مت اؿك ٍٛعً ٢خطاب َٔ ضٝ٥ؼ قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ َٛد٘ إىل عُٝس
نً ١ٝايذلب ١ٝمبه ١املهطَ َٔٚ ، ١ثِ اؿك ٍٛعً ٢خطاب َٔ عُٝس نً ١ٝايذلب١ٝ
َٛد٘ إىل َسٜط اٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايعاقُ ١املكسغَ ، ١ؿاز ٙايػُاح
يًباسح بتطبٝل أزات ٞايسضاغ( ١اٱغتباْ ، ١بطاق ١امل٬سع . ) ١املًشل ضقِ ( .)6نُا
ٚد٘ اـطاب َٔ َسٜط ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝإىل إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتدطٝط ايذلبٚ ، ٟٛقس
ٚظعت ا٫غتبٝاْات َباؾط َٔ ٠قبٌ ايباسح ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝباملساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥
مبه ١املهطَٚ ، ١قس بًؼ فُٛع ا٫غتباْات املهتًُ ١اييت أُزخًت يف عًُ ١ٝايتشًٌٝ
اٱسكا )165( ٞ٥إغتباْٚ ، ١اؾس ٍٚايتايٜٛ ٞنح عسز ا٫غتباْات املٛظعٚ ١املػتهٌُ
َٓٗا ٚايٓػب ١امل َٔ ١ٜٛ٦ايعسز املٛظع  َٔٚايع ١ٓٝايهً. ١ٝ
دس )9( ٍٚتٛظٜع ا٫غتباْات عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١سػب َهاتب اٱؾطاف ايذلب. ٟٛ
ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢أؾطاز

ا٫غتباْات املػتًَُٔ ١

ع ١ٓٝايسضاغ١

أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ١

َعًِ

165

165

%100

اجملُٛع

165

165

%100

ايعٌُ

ايٓػب% ١

َٔ خ ٍ٬اؾسٜ ٍٚتهح أْ٘ مت اغذلداع ( )165إغتباْ ١بٓػب َٔ )%100( ١ع١ٓٝ
ايسضاغ ٖٞٚ ، ١اييت مت ا٫عتُاز عًٗٝا يف ايتشً ٌٝاٱسكاٚ . ٞ٥قس مت تطبٝل ()50
بطاق٬َ ١سع ١عً ٢املعًُني َٔ قبٌ ايباسح ؾدكٝا  ٖٞٚاييت مت ا٫عتُاز عًٗٝا يف
ايتشً ٌٝاٱسكا. ٞ٥
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ضادضاً :األضالٔب اإلحصا:ٜ٘ٔ
يٲداب ١عٔ تػا٫٩ت ايسضاغ ١مت اغتدساّ ا٭غايٝب اٱسكا ١ٝ٥اٯت:١ٝ
 .1ايتهطاضات ٚايٓػب امل ١ٜٛ٦يٛقـ ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًبٝاْات ا٭ٚي.١ٝ
 .2املتٛغط اؿػابٚ ٞشيو ؿػاب َتٛغط نٌ عباض ٠أ ٚفُٛع َٔ ١ايعباضات
(احملاٚض) .
 .3ا٫مطاف املعٝاض ٟملعطؾ ١تؿتت اغتذابات أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ.١
َ .4عاٌَ ايؿا نطْٚبار يًجبات.
َ .5عاٌَ اضتباط برلغ ٕٛيًجبات.
َ .6عازي ١نٛبط يًجبات .
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الفصل السابع
عسض ّمياقػ٘ اليتاٜج ّتفطريٍا
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مكدم٘ :
يف ٖصا ايؿكٌ تٓا ٍٚايباسح عطض ايٓتا٥ر اييت مت اؿك ٍٛعًٗٝا ثِ َٓاقؿٖ ١صٙ
ايٓتا٥ر َٔ خ ٍ٬اٱداب ١عٔ تػا٫٩ت ايسضاغٚ ١شيو عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

إجاب٘ الطؤال األّل:
(َا ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي١ٝ؟)
يٲداب ١عً ٢شيو مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ،١ٝا٫مطاؾات املعٝاضٚ ،١ٜايذلتٝب
يًتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً١
ا٫بتساٚ ،١ٝ٥املس ١ْٚباحملٛض ايجاْ ٞيف ا٫غتبٝإ ٚاييت ٜٓسضز ؼتٗا ( )10تكٓٝات ،
ٚنصيو سػاب املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ يًُشٛضٚ ،مت عطض ايٓتا٥ر نايتاي:ٞ
جدول ( :)01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المحور
األول

التقنيات التعليمية الالزمة لالستخدام في التدريس للصفوف األولية
الحسابي

المعياري

0

0

الحاسوب التعليمي

3.05

1.80

عالية

2

2

جهاز عرض البيانات (الداتا شو)

3.00

1.77

عالية

3

8

التسجيالت الصوتية

2.88

1.85

عالية

4

7

الفيديو التعليمي

2.73

1.94

عالية

5

6

التليفزيون التعليمي

2.49

1.96

عالية

6

01

السبورة الذكية

2.38

1.85

متوسطة

7

4

جهاز عرض الشفافيات

2.29

1.87

متوسطة

8

3

الكاميرا الوثائقية

2.20

1.78

متوسطة

9

9

التصوير الضوئي

2.05

1.84

متوسطة

01

5

جهاز العرض السينمائي

2.00

1.77

متوسطة

2.55

1.80

عالية

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

المتوسط العام

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾس ) 10( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً١
ا٫بتساٜ ٚ )2.55( ٖٛ ١ٝ٥كع نُٔ ايؿ ١٦ايطابع ١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ– 2.40( ٞ
 ٖٞٚ )3.20ايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
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بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛايتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
اي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥نإ بسضد١
(عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد ١اغتذاب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ،١سٝح تطاٚست
َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )3.15 –2.11( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع
نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغطٚ )١ايؿ ١٦ايطابع( ١عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ
نايتاي:ٞ

تكئات تطتخدو بدزج٘ عالٔ٘
ٜٛدس ( َٔ ) 5ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١تػتدسّ َٔ قبٌ ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد١
(عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل اـاَؼ َٔ بني ايتكٓٝات اييت تكٝؼ ايتكٓٝات
ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتساٚ ،١ٝ٥مت
تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘
ٜٛدس ( َٔ )5ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝتػتدسّ َٔ قبٌ ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد١
(َتٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ايػازؽ إىل ايعاؾط َٔ بني ايتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
اؿسٜج ١اي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتساٚ ،١ٝ٥مت
تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف
ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتسا ، ١ٝ٥تهْٛت َٔ ( )10تكٓٝات َٔٚ ،خ ٍ٬اغتذابات ع١ٓٝ
ايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي )١ٝعً )5( ٢تكٓٝاتٚ ،بسضدَ( ١تٛغط)١
عً ) 5( ٢تكٓٝات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.55( ٟٚأٟ
إٔ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً١
ا٫بتسا ١ٝ٥تػتدسّ بسضد( ١عاي.)١ٝ
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ؽتًـ ْتٝذٖ ١ص ٙايسضاغَ ١ع ْتا٥ر زضاغ ١ايعٛي٘ (ٚ )ّ2006زضاغ ١ايعُاٟٚ
(ٚ )ّ2003نصيو زضاغ ١ايصبٝاْٚ )ّ2007( ٞزضاغ ١قازٚ )ّ2007( ٟزضاغ ١ايٛزعاْٞ
(. )ّ2009

إجاب٘ الطؤال الجاىٕ:
(َ ــا املٗ ــاضات ايٛاد ــب تٛاؾطٖ ــا ي ــسَ ٣عًُ ــ ٞايك ــؿٛف ا٭ٚي ٝــ٫ ١غ ــتدساّ تكٓ ٝــات
ايتعً ِٝ؟)
يٲداب  ١عًـ ٢شيـو مت سػـاب املتٛغـطات اؿػـابٚ ،١ٝا٫مطاؾـات املعٝاضٜـٚ ،١تطتٝـب
املٗــاضات ايٛادــب تٛاؾطٖــا يــسَ ٣عًُــ ٞايكــؿٛف ا٭ٚيٝــ٫ ١غــتدساّ تكٓٝــات ايتعًــ، ِٝ
ٚاملسْٚــ ١بــاحملٛض ا٭ٚ ٍٚايــيت تٓــسضز ؼــت (َٗ )4ــاضات (اؿاغــٛب ايتعًُٝــ – ٞايػــبٛض٠
ايصنٝــ – ١دٗ ــاظ ع ــطض ايبٝاْــات  -دٗ ــاظ ايه ــاَرلا ايٛثا٥كٝــٚ ، ) ١ن ــصيو سػ ــاب
املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ يهٌ َٗاض ٠عً ٢سسٚ ،٠مت عطض ايٓتا٥ر نايتاي:ٞ
أّال :مَازات اضتخداو احلاضْب التعلٔنٕ )Instructional Computer
جدول ( :)11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول احملور الثاين
املهارات الواجب توافرها لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم
أوال :مهارات احلاسوب التعليمي ()Instructional Computer
احلسايب

املعياري

1

8

استخدام برامج Microsoft office

3.12

0.79

عالية

2

18

استخدام power point

3.09

0.81

عالية

3

31

تصفح االنرتنت

3.08

0.80

عالية

4

28

حفظ الربامج التعليمية

3.01

0.77

عالية

5

29

نسخ الربامج التعليمية

2.97

0.80

عالية

6

30

تنصيب الربامج التعليمية اجلاهزة

2.89

0.83

عالية

7

3

معرفة املبادئ األساسية يف نظام تشغيل ويندوز

2.88

0.85

عالية

8

10

التنسيق للنصوص

2.87

0.84

عالية

9

16

إدراج احلدود للصفحة

2.83

0.84

عالية

الرتتيب

املتوسط

االحنراف

رقم

املهارات

املهارة
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االستجابة

جدول ( :)11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول احملور الثاين
املهارات الواجب توافرها لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم
أوال :مهارات احلاسوب التعليمي ()Instructional Computer
احلسايب

املعياري

10

1

اإلملام مبفهوم احلاسوب وتطبيقاته

2.82

0.84

عالية

11

9

الكتابة باستخدام الوورد ()word

2.81

0.81

عالية

12

19

إدراج النصوص يف الشرائح

2.79

0.69

عالية

13

11

إدراج اجلداول

2.77

0.51

عالية

14

33

إرسال واستقبال الربيد االلكرتوين

2.75

0.54

عالية

15

12

إدراج الصور

2.74

0.55

عالية

16

15

تنظيم وختطيط الصفحة

2.73

0.5

عالية

17

6

استخدام األجهزة امللحقة باحلاسوب

2.72

0.52

عالية

18

14

إدراج الرموز

2.70

0.52

عالية

19

13

إدراج األشكال

2.68

0.6

عالية

20

2

معرفة مكونات احلاسوب

2.68

0.61

عالية

21

7

احملافظة على احلاسوب واألجهزة امللحقة به

2.66

0.64

عالية

22

17

إدراج العالمات املائية واأللوان

2.62

0.52

عالية

23

4

تنصيب الربامج وحذفها

2.57

0.57

عالية

24

20

إدراج الصور الثابتة يف الشرائح

2.55

0.58

عالية

25

32

إدراج عناصر الوسائط املتعددة باستخدام البوربوينت واالنرتنت

2.51

0.6

عالية

26

24

إدراج الصوت يف الشرائح

2.50

0.75

عالية

27

22

إدراج الرسوم الثابتة يف الشرائح

2.48

0.62

عالية

28

21

إدراج الصور املتحركة يف الشرائح

2.46

0.62

عالية

29

26

إدراج املؤثرات الصوتية يف الشرائح

2.45

0.63

عالية

30

23

إدراج الرسوم املتحركة يف الشرائح

2.44

0.61

عالية

31

25

إدراج اللغة املنطوقة يف الشرائح

2.43

0.51

عالية

الرتتيب

املتوسط

االحنراف

رقم

املهارات

املهارة
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االستجابة

جدول ( :)11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول احملور الثاين
املهارات الواجب توافرها لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم
أوال :مهارات احلاسوب التعليمي ()Instructional Computer
احلسايب

املعياري

32

27

إدراج مقاطع الفيديو يف الشرائح

2.42

0.54

عالية

33

5

إجراء الصيانة البسيطة للحاسوب التعليمي

2.33

0.55

متوسطة

2.71

0.73

عالية

الرتتيب

املتوسط

االحنراف

رقم

املهارات

املهارة

املتوسط العام

االستجابة

أؾــاضت ْتــا٥ر اؾــس )11( ٍٚإٔ املتٛغــط اؿػــاب ٞايعــاّ ٫غــتذابات عٓٝــ ١ايسضاغــ١
ســ ٍٛزضدــ ١تــٛاؾط َٗــاضات اغــتدساّ اؿاغــٛب ايتعًُٝــٖ ٞــٜ ٚ )2.71( ٛكــع نــُٔ ايؿ٦ــ١
ايطابعــ ١ملكٝــاؽ يٝهــطت اـُاغــٖٚ )3.20 – 2.40( ٞــ ٞايؿ٦ــ ١ايــيت تؿــرل إىل ا٫غــتذاب١
(عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ُٞٝنإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد١
اغتذاب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ،ُٞٝسٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
(ٖٚ )3.12 –2.33ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغطٚ )١ايؿ١٦
ايطابع( ١عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
ٜٛدــس (َٗ )32ــاضَ ٠ــٔ َٗــاضات اغــتدساّ اؿاغــٛب ايتعًُٝــ ٞهــب إٔ تتــٛاؾط يــس٣
ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٝـٚ )١دـا٤ت بايذلتٝـب َـٔ ا٭ ٍٚإىل ايجـاْٚ ٞايـج٬ثني َـٔ بـني
ايعب ــاضات اي ــيت تك ــٝؼ املٗ ــاضات ايٛاد ــب تٛاؾطٖ ــا ٫غ ــتدساّ اؿاغ ــٛب ايتعً ُٝــٚ ٞمت
تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
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مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘ :
ٜٛدــس (َٗ )1ــاض ٠ؾكــط َــٔ َٗــاضات اغــتدساّ اؿاغــٛب ايتعًُٝــ ٞهــب إٔ تتــٛاؾط
ي ــس ٣ع ٓٝــ ١ايسضاغ ــ ١بسضد ــَ( ١تٛغ ــطٚ )١د ــا٤ت بايذلت ٝــب ايجاي ــح ٚاي ــج٬ثني ملٗ ــاضات
اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ُٞٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ،ُٞٝتهْٛت َٔ (َٗ )33اضَٔٚ ،٠
خ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي )١ٝعًَٗ )32( ٢اض،٠
ٚبسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )1( ٢اضْٚ ، ٠تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ٜػا ، ) 2.71( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ُٞٝيسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ

ثاىٔا :مَازات اضتخداو الطبْزٗ الرنٔ٘

التفاعلٔ٘) Interactive Board

جدول ( :)02المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المحور الثاني
المهارات الواجب توافرىا لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم

ثانيا:مهارات السبورة الذكية (التفاعلية) Interactive Board
الحسابي

المعياري

0

28

استخدم المكتبة الموجودة بالسبورة

2.35

0.02

متوسطة

2

36

الكتابة عليها بخط مناسب

2.32

0.00

متوسطة

3

41

حفظ العروض وإعادة عرضها

2.30

0.05

متوسطة

4

42

إعادة عرض الصفحات على السبورة

2.24

0.14

متوسطة

5

37

استخدام ألواناً مناسبة لسن التالميذ

2.04

0.00

متوسطة

6

43

طباعة العروض الموجودة على شاشات العرض بالسبورة

2.03

0.19

متوسطة

7

35

استخدام السبورة الذكية

2.02

0.00

متوسطة

8

40

استخدم أدوات التظليل بالسبورة

2.00

0.02

متوسطة

9

39

استخدم األدوات الهندسية بالسبورة

2.01

0.15

متوسطة

01

34

تشغيل السبورة الذكية

2.19

0.21

متوسطة

2.09

0.02

متوسطة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

المتوسط العام

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾس )12( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنٜ ٚ )2.19( ٖٛ ١ٝكع نُٔ ايؿ١٦
ايجايج ١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٖٞٚ )2.40 – 1.60( ٞايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب١
(َتٛغط.)١
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بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝنإ بسضدَ( ١تٛغط ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘ يف زضد١
اغتذاب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝسٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
(ٖٚ ) 2.35 –2.09ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغط)١
ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘ :

يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنَٗ )10( ١ٝاضات تتٛاؾط يس ٣ع١ٓٝ
ايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايعاؾط تٓاظيٝا سػب قِٝ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )10اضاتَٔٚ ،
خ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضدَ( ١تٛغط )١عً ٢مجٝع
املٗاضات (َٗ )10اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا،)2.19( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚيٖٞ ١ٝ
بسضدَ( ١تٛغط.)١
ثالجا :مَازات اضتخداو جَاش عسض البٔاىات الداتا غْ)
جدول ( :)03المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المحور الثاني
المهارات الواجب توافرىا لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم
ثالثا:مهارات جهاز عرض البيانات (الداتا شو) Data Show Projector
Data Show Projector

الترتيب

رقم
المهارة

المهارات
استخدام جهاز عرض البيانات (الداتاشو)

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.09

1.86

عالية

3.08

1.80

عالية

2.92

1.82

عالية

1.88

عالية
عالية

االستجابة

0

45

2

46

3

44

تشغيل جهاز عرض البيانات ( الداتا شو)

4

51

تكبير وتصغير الصورة المعروضة بجهاز عرض البيانات ( الداتا شو)

2.88

5

49

ضبط درجة وضوح الصورة بجهاز عرض البيانات ( الداتا شو)

2.83

1.79

6

48

ضبط شدة التباين بجهاز عرض البيانات ( الداتا شو)

2.66

1.85

عالية

7

47

الصيانة البسيطة لجهاز عرض البيانات ( الداتا شو)

2.36

1.87

متوسطة

2.86

1.80

عالية

توصيل جهاز عرض البيانات ( الداتا شو) باألجهزة التعليمية األخرى

المتوسط العام

أؾــاضت ْتــا٥ر اؾــس )13( ٍٚإٔ املتٛغــط اؿػــاب ٞايعــاّ ٫غــتذابات عٓٝــ ١ايسضاغــ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغـتدساّ دٗـاظ عـطض ايبٝاْـات ٖـٜ ٚ )2.86( ٛكـع نـُٔ ايؿ٦ـ١
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ايطابعــ ١ملكٝــاؽ يٝهــطت اـُاغــٖٚ )3.20 – 2.41( ٞــ ٞايؿ٦ــ ١ايــيت تؿــرل إىل ا٫غــتذاب١
(عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد١
اغتذاب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ،سٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
(ٖٚ )3.19 –2.36ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغطٚ )١ايؿ١٦
ايطابع( ١عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘
تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغَٗ )6( ١اضات َٔ َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات
بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايػازؽ َٔ بني ايعباضات اييت تكٝؼ
زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ٚمت تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب قِٝ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘
تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغَٗ ١اضٚ ٠اسس ٠ؾكط َٔ َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض
ايبٝاْات بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب ايػابع ملٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض
ايبٝاْات  ٖٞٚاملٗاض ٠ضقِ (( )47ايكٝاْ ١ايبػٝط ١ؾٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ
مبتٛغط سػاب.)2.36( ٞ
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ،تهْٛت َٔ (َٗ )7اضات،
 َٔٚخ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي )١ٝعً)6( ٢
َٗاضاتٚ ،بسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )1( ٢اضْٚ ، ٠تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػابٞ
ايعاّ ٜػا ، ) 2.86( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات يس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
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زابعا :مَازات اضتخداو جَاش الهامريا الْثاٜكٔ٘

Document Viewer )Camera

جدول ( :)04المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المحور الثاني
المهارات الواجب توافرىا لدى معلمي الصفوف األولية الستخدام تقنيات التعليم

رابعا :مهارات جهاز الكاميرا الوثائقية (Document Viewer )Camera
الحسابي

المعياري

0

52

استخدام جهاز الكاميرا الوثائقية

2.28

1.98

متوسطة

2

53

توصيل جهاز الكاميرا الوثائقية باألجهزة التعليمية األخرى

2.27

1.78

متوسطة

3

50

تشغيل جهاز الكاميرا الوثائقية

2.09

1.77

متوسطة

4

57

تكبير وتصغير الصورة المعروضة بالكاميرا الوثائقية

2.07

0.15

متوسطة

5

56

ضبط درجة وضوح الصورة بالكاميرا الوثائقية

2.00

1.87

متوسطة

6

55

ضبط شدة التباين الكاميرا الوثائقية

2.19

1.89

متوسطة

7

54

الصيانة البسيطة لجهاز الكاميرا الوثائقية

2.15

1.99

متوسطة

2.07

1.87

متوسطة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

المتوسط العام

االستجابة

أؾــاضت ْتــا٥ر اؾــس )14( ٍٚإٔ املتٛغــط اؿػــاب ٞايعــاّ ٫غــتذابات عٓٝــ ١ايسضاغــ١
ســ ٍٛزضدــ ١تــٛاؾط َٗــاضات اغــتدساّ دٗــاظ ايهــاَرلا ايٛثا٥كٝــٖ ١ــٜ ٚ ، )2.17( ٛكــع نــُٔ
ايؿ٦ـ ــ ١ايجايجـ ــ ١ملكٝـ ــاؽ يٝهـ ــطت اـُاغـ ــٖٚ )2.40 – 1.60( ٞـ ــ ٞايؿ٦ـ ــ ١ايـ ــيت تؿـ ــرل إىل
ا٫غتذابَ( ١تٛغط.)١
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ ٫غتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝنإ بسضدَ( ١تٛغط ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘ يف
زضد ١اغتذاب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ، ١ٝسٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
(ٖٚ ) 2.28 –2.05ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغط)١
ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كَٗ )7( ١ٝاضات تتٛاؾط يس٣
ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايػابع تٓاظيٝا سػب
ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
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مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )7اضاتَٔٚ ،
خ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضدَ( ١تٛغط )١عً ٢مجٝع
املٗاضات (َٗ ) 7اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا،)2.17( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١
ٚتتؿل ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل سس نبرل َع ْتا٥ر زضاغ ١ايسٚب )ّ2007( ٞيف اغتدساّ
اؿاغٛب اٯي ٞيف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ، ١ُٝٝأٜها تتؿل ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل سس نبرل َع
ْتا٥ر زضاغ ١ايكشطاْ )ّ2003( ٞيف املٗاضات يسَ ٣عًُ ٞاملطسً ١ا٫بتسا٫ ١ٝ٥غتدساّ
ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ ٚ ،ؽتًـ ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايصبٝاْ. )ّ2007( ٞ

إجاب٘ الطؤال الجالح:
(َا زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟)
يٲداب ــ ١عـ ـٔ شي ــو مت اغ ــتدساّ بطاق ــ٬َ ١سع ــ ١ا٭زا ٤ملعًُ ــ ٞايك ــؿٛف ا٭ٚي ٝــ١
ملٗـ ــاضات اغـ ــتدساّ تكٓٝـ ــات ايتعًـ ــٚ ، ِٝيكٝـ ــاؽ زضدـ ــ ١تـ ــٛاؾط ٖـ ــص ٙاملٗـ ــاضات مت سػـ ــاب
املتٛغطات اؿػابٚ ،١ٝا٫مطاؾات املعٝاضٜـٚ ،١تطتٝـب َٗـاضات اغـتدساّ تكٓٝـات ايتعًـِٝ
يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝايتعً ِٝا٫بتساٚ ، ٞ٥املس ١ْٚباحملـاٚض اـُػـ ١ببطاقـ١
امل٬سعٚ ١اييت تٓسضز ؼتٗا (َٗ )5اضات (اغـتدساّ تكٓٝـات ايتعًـ ِٝيف ايتـسضٜؼ ٱثـاض٠
زاؾعٝـ ــ ١ايتًُٝـ ــص – اغـ ــتدساّ تطبٝكـ ــات اؿاغـ ــٛب (ايٛغـ ــا٥ط املتعـ ــسز )٠يف ايـ ــدلاَر
ايتعً ُٝٝــ ١املع ــس ٠يًع ــطض يًت َٝ٬ــص – اغ ــتدساّ ايػ ــبٛض ٠ايصن ٝــ – ١اغ ــتدساّ دٗ ــاظ
عطض ايبٝاْـات – اغـتدساّ ايهـاَرلا ايٛثا٥كٝـٚ ، )١نـصيو سػـاب املتٛغـط اؿػـابٞ
ايعاّ يهٌ َٗاض ٠عً ٢سسٚ ،٠مت عطض ايٓتا٥ر نايتاي:ٞ
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أّال :اضتخداو تكئات التعلٔه يف التدزٓظ إلثازٗ دافعٔ٘ التالمٔر
جدول ( :)05المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور األول :استخدام تقنيات التعليم في التدريس إلثارة دافعية التالميذ

الترتيب

رقم

المهارات

المهارة

يشير إلى العروض على الجهاز التعليمي بمؤشر

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.64

1.56

عالية

2.64

1.6

عالية

2.62

1.57

عالية

1.6

عالية
عالية

االستجابة

0

07

2

6

3

08

يكتب بخط واضح يسهل على جميع التالميذ رؤيتو

4

5

يتابع التالميذ لمعرفة أثر التهيئة عليهم

2.62

5

09

ينظم األشياء المعروضة على األجهزة في اتجاه حركة العين

2.61

1.53

6

0

يهيئ بيئة الصف الستخدام األجهزة التعليمية

2.61

1.57

عالية

7

3

يشوق التالميذ ويجذب انتباىهم

2.61

1.57

عالية

8

2

يستعين بمصادر التعلم المتنوعة

2.61

1.64

عالية

9

4

يوزع الحصة زمنياً بدقة للتهيئة

2.58

1.54

عالية

01

9

يركز انتباه التالميذ على العرض وال يشغلهم بأمور جانبية

2.58

1.60

عالية

00

25

يقدم تغذية راجعة مناسبة في حالة اإلجابات الخاطئة

2.56

1.54

عالية

02

22

يوفر أنشطة تنافسية تعليمية بين التالميذ

2.54

1.54

عالية

03

01

يراعي الفروق الفردية بين التالميذ

2.54

1.60

عالية

04

00

يظهر جواً من التفاعل والمشاركة بينو وبين تالميذه

2.54

1.68

عالية

05

21

2.52

1.54

عالية

06

20

يستثير حالة التشويق والرغبة في االكتشاف وحب االستطالع لدى التالميذ

2.52

1.58

عالية

07

04

يساعد على إكساب التالميذ مهارة استخدام بعض األجهزة

2.51

1.68

عالية

08

23

يستخدم األساس النفسي عند استخدام التقنية المناسبة

2.48

1.5

عالية

09

24

يستخدم األساس االجتماعي عند استخدام التقنية المناسبة

2.48

1.5

عالية

21

02

ينفذ العرض وفقاً لتوقيت زمني مناسب 1

2.48

1.60

عالية

20

7

22

05

يُعد العروض مسبقاً قبل دخول الدرس

2.44

1.54

عالية

يزيد في نشاط التالميذ أثناء العرض

2.41

1.64

متوسطة

23

03

يستخدم كل ما يحتاجو من إمكانيات الجهاز التعليمي

2.32

1.74

متوسطة

24

06

يتيح الفرصة للتالميذ القتراح استخدام أجهزة تعليمية محببة لديهم

2.31

1.70

متوسطة

25

8

2.31

1.76

متوسطة

2.52

1.61

عالية

ينظم استخدام العرض على الجهاز التعليمي بحيث يراه كل

التالميذ

يحث تالميذه على طلب العلم واالستزادة منو عن طريق استخدام التقنيات
الحديثة

يستطيع عمل صيانة سريعة في حالة العطل المفاجئ للجهاز

التعليمي

الدرجة الكلية
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أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )15( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعًـ ِٝيف ايتـسضٜؼ ٱثـاض ٠زاؾعٝـ ١ايتَٝ٬ـص
ٖ ــٜ ٚ )2.52( ٛك ــع ن ــُٔ ايؿ ٦ــ ١ايطابع ــ ١ملك ٝــاؽ يٝه ــطت اـُاغ ــ ٖٚ )3.20 – 2.40( ٞــٞ
ايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ٫
إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت
تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع١ٝ
ايتَٝ٬ص ،سٝح تطاٚست زضد٬َ ١سع ١ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )2.64 –2.30( َٔ ١صٙ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغطٚ )١ايؿ ١٦ايطابع( ١عاي)١ٝ
ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
ٜٛدس (َٗ )21اضَٗ َٔ ٠اضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع١ٝ
ايتَٝ٬ص تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
اؿازٚ ٟايعؿط َٔ ٜٔبني ايعباضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص ٚمت تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات
اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘ :
ٜٛدس (َٗ )4اضات َٔ َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع١ٝ
ايتَٝ٬ص تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ايجاْٞ
ٚايعؿط ٜٔإىل اـاَؼ ٚايعؿط ٜٔملٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض٠
زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص ٚمت تطتٝبٗا تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف
اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع١ٝ
ايتَٝ٬ص ،تهْٛت َٔ (َٗ )25اض َٔٚ ،٠خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز
َٗاضات بسضد( ١عاي )١ٝعًَٗ )21( ٢اضٚ ،٠بسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )4( ٢اضات ْٚ ،تٝذ١
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شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.52( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتد ساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
ثاىٔا :مَازات اضتخداو تطبٔكات احلاضْب الْضاٜط املتعددٗ )يف الربامج التعلٔنٔ٘ املعدٗ
للعسض للتالمٔر:

الترتيب

أّال :اليصْص:
جدول ( :)06المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة ) في البرامج التعليمية المعدة للعرض
للتالميذ
أوال :النصوص
رقم
المهارة

3
4
5

3
5
6

0
2

0
2

6

4

المهارات
ينسق النص بما يتناسب مع كثافتو في الشاشة
يستخدم نوع وحجم الخط المناسب
يُعد نصاً واضحاً وخالياً من الغموض

يراجع النص لتالفي األخطاء اإلمالئية
يراجع النص لتالفي األخطاء المطبعية

يستخدم الواناً للخطوط مالئمة للخلفية المستخدمة

الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2.71
2.68
2.68
2.68
2.66
2.66
2.68

االنحراف
المعياري
1.58
1.55
1.55
1.55
1.56

1.59
1.56

االستجابة
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )16( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعًُٝٝــ ١املعــس ٠يًعــطض يًتَٝ٬ــص (ؾُٝــا ٜتعًــل بايٓكــٛم) ٖــٜ ٚ )2.68( ٛكــع نــُٔ
ايؿ٦ـ ــ ١ايطابعـ ــ ١ملكٝـ ــاؽ يٝهـ ــطت اـُاغـ ــ ٖٚ )3.20 – 2.41( ٞــ ٞايؿ٦ـ ــ ١ايـ ــيت تؿـ ــرل إىل
ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘ يف زضد١
َ٬سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) ،سٝح تطاٚست َتٛغطات َ٬سع ١أزا ٤ع١ٓٝ
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ايسضاغٖٚ )2.70 –2.66( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايطابع١
(عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) ٚعسزٖا ()6
َٗاضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
ايػازؽ تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) ،تهْٛت َٔ ()6
َٗاضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع
املٗاضات (َٗ ) 6اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا،)2.68( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ

ثاىٔا :الصْز الجابت٘ :
جدول ( :)07المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة ) في البرامج التعليمية المعدة للعرض
للتالميذ

ثانيا :الصور الثابتة
الترتيب

رقم

المهارات

المهارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.64

1.53

عالية

1.53

عالية
عالية

االستجابة

0

0

2

4

يُدرج صوراً واضحة في البرنامج

ينتقي صوراً مالئمة لموضوع الدرس المعروض

2.64

3

2

يخرج الصورة بجودة عالية

2.62

1.49

4

5

يستخدم ألوانا للصور تناسب المرحلة العمرية للتالميذ

2.61

1.53

عالية

5

3

يُدرج الصورة في موقع مناسب داخل اإلطار

2.61

1.57

عالية

2.62

1.53

عالية

الدرجة الكلية
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أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )17( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعًُٝٝــ ١املعــس ٠يًعــطض يًتَٝ٬ــص (ؾُٝــا ٜتعًــل بايكــٛض ايجابتــٖ ) ١ــٜ ٚ )2.62( ٛكــع
نُٔ ايؿ ١٦ايطابعـ ١ملكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـٖٚ )3.20 – 2.40( ٞـ ٞايؿ٦ـ ١ايـيت تؿـرل إىل
ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت ) ١نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘ يف
زضد٬َ ١سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل ب ايكٛض ايجابت ،)١سٝح تطاٚست َتٛغطات َ٬سع ١أزا ٤ع١ٓٝ
ايسضاغٖٚ )2.64 –2.60( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايطابع١
(عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابتٚ ) ١عسزٖا ()5
َٗاضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
اـاَؼ تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت ،) ١تهْٛت َٔ
(َٗ ) 5اضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً٢
مجٝع املٗاضات (َٗ ) 5اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػاٟٚ
( ،) 2.62أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت ) ١يس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
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ثالجا :الصْز املتخسن٘ :
جدول ( :)08المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف
األولية

المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة ) في البرامج التعليمية المعدة للعرض
للتالميذ

ثالثا :الصور المتحركة
الترتيب

رقم

المهارات

المهارة

يساعد على حدوث التعلم بصورة أفضل للتلميذ من خالل

0

4

2

3

3

0

يظهر المهارات الحركية للصور المعروضة

4

2

يظهر التجارب العملية والفنية من خالل الصور المتحركة

العرض بالصور المتحركة

يدمج الصور المتحركة مع باقي عناصر الوسائط المتعددة

لتوصيل المعلومة بشكل أفضل

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.06

1.74

متوسطة

2.04

1.73

متوسطة

2.18

1.7

متوسطة

0.92

1.6

متوسطة

2.18

1.69

متوسطة

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )18( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ـص (ؾُٝـا ٜتعًـل بايكـٛض املتشطنـٖ )١ـٜ ٚ )2.08( ٛكـع
نُٔ ايؿ ١٦ايجايجـ ١ملكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـٖٚ )2.40 – 1.61( ٞـ ٞايؿ٦ـ ١ايـيت تؿـرل إىل
ا٫غتذابَ( ١تٛغط.)١
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطن )١نإ بسضدَ( ١تٛغط ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى
تؿابٗ٘ يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد١
تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطن ،)١سٝح تطاٚست زضدات
َ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ ، )2.16 –1.92( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع
مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغط )١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ
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مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطنٚ )١عسزٖا
(َٗ )4اضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
ايطابع تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطن ،)١تهْٛت
َٔ (َٗ ) 4اضات  َٔٚ ،خ ٍ٬زضد٬َ ١سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد١
(َتٛغط )١عً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ )4اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػابٞ
ايعاّ ٜػا ، ) 2.08( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب (
ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض
املتشطن )١يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١

زابعا :السضْو :
أ  -السضْو اخلطٔ٘ :
جدول ( :)09المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة )في البرامج التعليمية المعدة للعرض
للتالميذ

رابعا :الرسوم أ -الرسوم الخطية
الحسابي

المعياري

0

7

يُدرج رسوماً تم إدخالها باستخدام الوحدات الملحقة بجهاز
الحاسوب مثل الماسح الضوئي ()scanner

0.32

0

ضعيفة

2

0

3

3

يُدرج رسوماً بيانية خطية

0.21

1.99

ضعيفة

4

2

يُدرج رسوماً باألعمدة

0.21

0.10

ضعيفة

يُدرج رسوماً دائرية

0.06

1.93

ضعيفة

5

4

يُدرج رسوماً توضيحية

0.04

1.93

ضعيفة

6

6

7

5

يُدرج رسوماً منتجة بواسطة الحاسوب

0.02

1.98

ضعيفة

0.18

1.9

ضعيفة

0.07

1.96

ضعيفة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

يُدرج رسوماً كاريكاتيرية

الدرجة الكلية
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االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )19( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعًُٝٝــ ١املعــس ٠يًعــطض يًتَٝ٬ــص (ؾُٝــا ٜتعًــل بايطغــ ّٛاـطٝــٖ )١ــٜ ٚ )1.17( ٛكــع
نُٔ ايؿ ١٦ايجاْٝـ ١ملكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـٖٚ )1.60 – 0.81( ٞـ ٞايؿ٦ـ ١ايـيت تؿـرل إىل
ا٫غتذاب( ١نعٝؿ.)١
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـط )١ٝنإ بسضد( ١نعٝؿ ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘
يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس٠
يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـط ،)١ٝسٝح تطاٚست َتٛغطات زضدات
َ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )1.32 –1.08( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا
نُٔ ايؿ ١٦ايجاْ( ١ٝنعٝؿ )١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ ضعٔف٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـطٚ )١ٝعسزٖا
(َٗ ) 7اضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١نعٝؿٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
ايػابع تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـط ،)١ٝتهْٛت َٔ
(َٗ ) 7اضات َٔٚ ،خ ٍ٬زضدات َ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب١
بسضد( ١نعٝؿ )١عً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ )7اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط
اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )1.17( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب
( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل
بايطغ ّٛاـط )١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١نعٝؿ.)١
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ب  -السضْو املتخسن٘ :
جدول ( :)21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف

المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة ) في البرامج التعليمية المعدة للعرض للتالميذ
رابعا :الرسوم ب -الرسوم المتحركة

الحسابي

المعياري

0

2

يدرج تعليقاً صوتياً للدرس

0.86

1.97

متوسطة

2

0

يستخدم رسوماً متحركة مالءمة لموضوع الدرس

0.84

1.96

متوسطة

3

3

يوفر إمكانية إعادة عرض الرسوم المتحركة أو إيقافها في أي مرحلة

0.84

1.96

متوسطة

0.85

1.96

متوسطة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

الدرجة الكلية

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )20( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًـل بايطغـ ّٛاملتشطنـٖ )١ـٜ ٚ )1.85( ٛكـع
نُٔ ايؿ ١٦ايجايجـ ١ملكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـٖٚ )2.40 – 1.60( ٞـ ٞايؿ٦ـ ١ايـيت تؿـرل إىل
ا٫غتذابَ( ١تٛغط.)١
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن )١نإ بسضدَ( ١تٛغط ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى
تؿابٗ٘ يف زضد٬َ ١سع ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس٠
يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن ،)١سٝح تطاٚست َتٛغطات َ٬سع١
أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )1.86 –1.84( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ
ايؿ ١٦ايجايجَ( ١تٛغط )١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطنٚ )١عسزٖا
(َٗ ) 3اضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
ايجايح تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.
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مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن ،)١تهْٛت
َٔ (َٗ ) 3اض َٔٚ ،٠خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضدَ( ١تٛغط)١
عً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ ) 3اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ٜػا ، )1.85( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط
املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغّٛ
املتشطن )١يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١

خامطاً :الصْت :
أ  -اللػ٘ امليكْط٘ :
جدول ( :)20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة ) في البرامج التعليمية المعدة للعرض للتالميذ

خامسا :الصوت أ -اللغة المنطوقة

الحسابي

المعياري

0

0

يتأكد من وضوح الصوت بالعرض

2.51

1.65

عالية

2

2

يدرج أصواتاً مناسبة لسن التالميذ

2.48

1.60

عالية

3

3

يستخدم اصواتاً مناسبة لطبيعة المحتوى

2.48

1.65

عالية

4

4

يُزامن الصوت مع خطوات عرض المادة العلمية

2.46

1.60

عالية

2.48

1.63

عالية

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

الدرجة الكلية

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾـس )21( ٍٚإٔ املتٛغـط اؿػـاب ٞايعـاّ مل٬سعـ ١أزا ٤عٓٝـ ١ايسضاغـ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايـدلاَر
ايتعًُٝٝــ ١املعــس ٠يًعــطض يًتَٝ٬ــص (ؾُٝــا ٜتعًــل بايًػــ ١املٓكٛطــٖ )١ــٜ ٚ )2.48( ٛكــع
نُٔ ايؿ ١٦ايطابعـ ١ملكٝـاؽ يٝهـطت اـُاغـٖٚ )3.20 – 2.41( ٞـ ٞايؿ٦ـ ١ايـيت تؿـرل إىل
ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط )١نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘ يف
زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط
-032-

َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس٠
يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط ،)١سٝح تطاٚست َتٛغطات َ٬سع١
أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )2.50 –2.46( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ
ايؿ ١٦ايطابع( ١عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛطٚ )١عسزٖا ()4
َٗاضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايطابع
تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط ،)١تهْٛت َٔ
(َٗ ) 4اضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً٢
مجٝع املٗاضات (َٗ )4اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػاٟٚ
( ، ) 2.48أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط )١يس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ

ب  -املؤثسات الصْتٔ٘ :
جدول ( :)22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية

المحور الثاني :استخدام تطبيقات الحاسوب ( الوسائط المتعددة )في البرامج التعليمية المعدة للعرض للتالميذ
خامسا :الصوت ب -المؤثرات الصوتية

الترتيب

رقم

المهارات

المهارة

يعمل على تكامل الصوت والمؤثرات الصوتية مع عناصر الوسائط مثل :

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.51

1.58

عالية

2.51

1.60

عالية

1.60

عالية
عالية
عالية

0

4

2

0

يوظف المؤثرات الصوتية في موضعها المناسب

3

2

يتجنب اإلسراف في المؤثرات الصوتية

2.51

4

3

يعمل على عدم تشتت التلميذ عند توظيف المؤثرات الصوتية

2.46

1.54

2.49

1.59

النص أو الرسوم أو الصور

الدرجة الكلية
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االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾس ) 22( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛتٜ ٚ )2.49( ٖٛ )١ٝكع
نُٔ ايؿ ١٦ايطابع ١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٖٞٚ )3.20 – 2.41( ٞايؿ ١٦اييت تؿرل إىل
ا٫غتذاب( ١عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض
يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت )١ٝنإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى تؿابٗ٘
يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس٠
يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت ،)١ٝسٝح تطاٚست َتٛغطات أزا ٤ع١ٓٝ
ايسضاغٖٚ )2.50 –2.46( َٔ ١ص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايطابع١
(عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘ :
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛتٚ )١ٝعسزٖا
(َٗ ) 4اضات تتٛاؾط يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل
ايطابع تٓاظيٝا سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت ،)١ٝتهْٛت َٔ
(َٗ ) 4اضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً٢
مجٝع املٗاضات (َٗ )4اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػاٟٚ
( .)2.49أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاض ات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠
يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت )١ٝيس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
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ثالجا :اضتخداو الطبْزٗ الرنٔ٘ التفاعلٔ٘ ) interactive board
جدول ( :)23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الثالث :استخدام السبورة الذكية (التفاعلية ) board interactive
الحسابي

المعياري

-

0

يستطيع تشغيل السبورة

1.58

0.04

عديمة

-

2

يتعامل مع السبورة بمهارة في حالة العطل المفاجئ

1.58

0.04

عديمة

-

3

يكتب عليها بخط مناسب

1.58

0.04

عديمة

-

4

يستخدم ألوانا مناسبة لسن التالميذ

1.58

0.04

عديمة

-

5

يستخدم المكتبة الموجودة بالسبورة

1.58

0.04

عديمة

-

6

يستخدم األدوات الهندسية بالسبورة

1.58

0.04

عديمة

-

7

يحفظ العروض ويعيد عرضها

1.58

0.04

عديمة

-

8

يستخدم أدوات التظليل بالسبورة

1.58

0.04

عديمة

-

9

-

01

يُعيد عرض الصفحات على السبورة

1.58

0.04

عديمة

1.58

0.04

عديمة

1558

0.04

عديمة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

يطبع العروض الموجودة على شاشات العرض بالسبورة

الدرجة الكلية

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾس ) 23( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنٜ ٚ )0.58( ٖٛ ١ٝكع نُٔ ايؿ١٦
ا٭ٚىل ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٖٞٚ )0.80 – 0( ٞايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب١
(عسمي.)١
ٖٓاى تؿاب٘ يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت
تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝسٝح ناْت َتٛغطات َ٬سع١
أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغَ ١تؿابٗٚ ١تػاٖٚ ) 0.58( ٟٚص ٙاملتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا
نُٔ ايؿ ١٦ا٭ٚىل (عسمي )١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ عدمي٘
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنٚ ١ٝعسزٖا (َٗ )10اضات تتٛاؾط
يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عسميٚ )١دا٤ت نًٗا َتػا ١ٜٚيف ق ِٝاملتٛغطات
اؿػاب ٖٞٚ ،١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
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مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )10اضات َٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عسمي )١عً ٢مجٝع املٗاضات ()10
َٗاضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )0.58( ٟٚأ ٟإٔ زضد١
تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد١
(عسمي.)١
زابعا :اضتخداو جَاش عسض البٔاىات الداتاغْ) data show projector
جدول ( :)24المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الرابع :استخدام جهاز عرض البيانات ( الداتاشو) data show projector

الترتيب

رقم

المهارات

المهارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.82

1.52

عالية

2.81

1.53

عالية

1.53

عالية
عالية

االستجابة

0

2

2

4

يُوصل الداتاشو ( )Show Dataباألجهزة التعليمية األخرى
يضبط شدة التباين

3

5

يضبط درجة وضوح الصورة

2.81

4

6

5

3

يُكبر ويُصغر الصورة المعروضة

2.81

1.53

2.78

1.55

عالية

6

0

يستطيع تشغيل الجهاز

2.78

1.65

عالية

2.81

1.55

عالية

يُجري الصيانة البسيطة في حالة العطل المفاجئ

الدرجة الكلية

أؾاضت ْتا٥ر اؾس ) 24( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ٖٜ ٚ )2.80( ٛكع نُٔ ايؿ١٦
ايطابع ١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٖٞٚ )3.20 – 2.41( ٞايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب١
(عاي.)١ٝ
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١سَٗ ٍٛاضات اغتدساّ دٗاظ
عطض ايبٝاْات نإ بسضد( ١عاي ،)١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد٬َ ١سع ١أزا٤
أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ
عطض ايبٝاْات ،سٝح تطاٚست َتٛغطات أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )2.82 –2.78( َٔ ١صٙ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع مجٝعٗا نُٔ ايؿ ١٦ايطابع( ١عاي )١ٝملكٝاؽ يٝهطت
اـُاغ ٞنايتاي:ٞ
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مَازات متْفسٗ بدزج٘ عالٔ٘
يٛسغ إٔ مجٝع َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ٚعسزٖا (َٗ )6اضات تتٛاؾط
يس ٣ع ١ٓٝايسضاغ ١بسضد( ١عايٚ )١ٝدا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايػازؽ تٓاظيٝا
سػب ق ِٝاملتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ،تهْٛت َٔ (َٗ )6اضاتَٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع املٗاضات ()6
َٗاضاتْٚ .تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.80( ٟٚأ ٟإٔ زضد١
تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد١
(عاي.)١ٝ
خامطاً :اضتخداو جَاش الهامريا الْثاٜكٔ٘ Document viewer )camera
جدول ( :)25المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة األداء لمعلمي الصفوف األولية
المحور الخامس :استخدام الكاميرا الوثائقية (Document viewer )camera
الحسابي

المعياري

0

0

يستطيع تشغيل الجهاز

0.62

0.30

متوسطة

2

5

يضبط درجة وضوح الصورة

0.62

0.30

متوسطة

3

6

4

2

يُكبر ويُصغر الصورة المعروضة

0.62

0.30

متوسطة

5

3

يُوصل الكاميرا باألجهزة التعليمية األخرى

0.61

0.28

ضعيفة

6

4

يُجري الصيانة البسيطة في حالة العطل المفاجئ

0.61

0.28

ضعيفة

يضبط شدة التباين

0.61

0.28

ضعيفة

0.60

0.3

متوسطة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

رقم

المهارات

المهارة

الدرجة الكلية

االستجابة

أؾاضت ْتا٥ر اؾس ) 25( ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ١
س ٍٛزضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥كٜ ٚ )1.61( ٖٛ ١ٝكع نُٔ ايؿ١٦
ايجايج ١ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغ ٖٞٚ )2.40 – 1.60( ٞايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب١
(َتٛغط.)١
بايطغِ إٔ املتٛغط ايعاّ مل٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١سَٗ ٍٛاضات اغتدساّ ايهاَرلا
ايٛثا٥ك ١ٝنإ بسضدَ( ١تٛغط ،)١إ ٫إٔ ٖٓاى اخت٬ؾات يف زضد٬َ ١سع ١أزا ٤أؾطاز
ع ١ٓٝايسضاغ ١بايٓػب ١يًُٗاضات اييت تكٝؼ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا
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ايٛثا٥ك ، ١ٝسٝح تطاٚست َتٛغطات أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغٖٚ )1.62 –1.60( َٔ ١صٙ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝتكع نُٔ ايؿ ١٦ايجاْ( ١ٝنعٝؿٚ )١ايجايجَ( ١تٛغط )١ملكٝاؽ
يٝهطت اـُاغ ٞنايتاي:ٞ

مَازات متْفسٗ بدزج٘ متْضط٘
يٛسغ إٔ (َٗ )3اضات َٔ َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝتتٛاؾط يس ٣ع١ٓٝ
ايسضاغ ١بسضدَ( ١تٛغطٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ا٭ ٍٚإىل ايجايح تٓاظيٝا سػب قِٝ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل.

مَازات متْفسٗ بدزج٘ ضعٔف٘
يٛسغ إٔ (َٗ ) 3اضات َٔ َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝتتٛاؾط يس ٣ع١ٓٝ
ايسضاغ ١بسضد( ١نعٝؿٚ )١دا٤ت بايذلتٝب َٔ ايطابع إىل ايػازؽ تٓاظيٝا سػب قِٝ
املتٛغطات اؿػاب ١ٝنُا ٚضز يف اؾس ٍٚايػابل .
مما غبل ْط ٣إٔ َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )6اضاتَٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )3( ٢اضات،
ٚبسضد( ١نعٝؿ )١عًَٗ ) 3( ٢اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ٜػا ، ) 1.61( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝيسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١
تتؿل ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل سس نبرل َع ْتا٥ر زضاغ ١ايسٚب )ّ2007( ٞيف اغتدساّ
اؿاغب اٯيٚ ٞاييت ناْت بسضد ١عايٚ ، ١ٝتتؿل أٜها ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر زضاغ١
قاز ) ّ 2007( ٟيف اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ بسضدَ ١تٛغطٚ ، ١ؽتًـ
ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر زضاغ ١ايعُا.)ّ2003( ٟٚ
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إجاب٘ الطؤال السابع:
(َا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعًِٝ؟)
يٲداب ١عً ٢شيو مت ؼً ٌٝقت ٣ٛايػ٪اٍ املؿتٛح ايص ٟمت تٛد ٘ٗٝيع١ٓٝ
ايسضاغ ١يف احملٛض ايجايح َٔ ا٫غتبٝإٚ ،نإ ْك٘ نايتاي:ٞ
"ْأٌَ َٓهِ ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاييت تطاٖا ٫ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
٫غتدساّ ايتكٓٝات ايتعً." ِٝ
 َٔٚخ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١ميهٔ اـطٚز بكا ١ُ٥با٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
اي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ : ٫ٚفاٍ اؿاغٛب ايتعًُٞٝ
أ -ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايٚٛضز (  َٔ ) wordسٝح ايهتابٚ ١تٓػٝكٗا ٚإزضاز
اؾساٚ ٍٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ ٚايطَٛظ .
ب -ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ٚايبٛضبٜٓٛت (  َٔ )Power Poientسٝح إزضاز
ايٓكٛم ٚايكٛض ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكٛت ٚامل٪ثطات
ايكٛتَٚ ١ٝكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح .
ز -ايتسضب عً ٢بطْاَر ايؿ٬ف .
ز -ايتسضب عً ٢بطْاَر ايؿٛتٛؾٛب .
ٖـ -ايتسضب عً ٢إْؿا ٤ضغَ ّٛتشطن. ١
ثاْٝا  :فاٍ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ
أ -ايتسضب عً ٢تؿػ ٌٝايػبٛض ٠ايصن. ١ٝ
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ب -ايتسضب عً ٢اغتدساّ املهتبٚ ١ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝاملٛدٛز ٠بايػبٛضٚ ٠نصيو
ايهتاب ١عًٗٝا غط ٚانح .
ز -ايتسضب عً ٢عطض َٛاقع تعً ١ُٝٝعدل اٱْذلْت .
ثايجا  :فاٍ دٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ
- 1ايتسضب عً ٢تؿػ ٌٝاؾٗاظ .
- 2ايتسضب عً ٢تٛق ً٘ٝبا٭دٗع ٠ا٭خط. ٣
- 3ايتسضب عً ٢عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .
ضابعا  :فاٍ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ( ١ٝايدلظْذل)
- 1ايتسضب عً ٢تؿػ ٌٝاؾٗاظ .
- 2ايتسضب عً ٢تٛق ً٘ٝبا٭دٗع ٠ا٭خط. ٣
- 3ايتسضب عً ٢عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .
تتؿل ٖص ٙا٫ستٝادات إىل سس نبرل َع ْتا٥ر زضاغ ١ايؿ٬يؿٚ )ّ1995( ١زضاغ ١أبٛ
ايطٚؽ (ٚ )ّ2001زضاغ ١ا٭محسٚ ، )ّ2006( ٟزضاغ ١ايؿاُٖٚ ،)ّ2000( ٞزضاغ١
ايػُٓٝات ( ٚ ، ) ّ2003ؽتًـ َع ْتا٥ر زضاغ ١ايؿطٜـ (.)ّ2004
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الفصل اخلامظ
ملخص ىتاٜج الدزاض٘
التْصٔات ّاملكرتحات
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مكدم٘ :
تهُٔ ٖصا ايؿكٌ َٔ ؾك ٍٛايسضاغ ١عطنا ٭ِٖ ايٓتا٥ر ٚ ،ايتٛقٝات ٚاملكذلسات
اييت تٛقًت إيٗٝا ايسضاغ ١اؿايٚ ، ١ٝناْت اٱداب ١عً ٢تػا٫٩ت ايسضاغ ١نايتاي:ٞ

إجاب٘ الطؤال األّل :
ما لتكئات التعلٔنٔ٘ الالشم٘ لالضتخداو يف التدزٓظ للصفْف األّلٔ٘ :
 ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ، ١ٝتهْٛت َٔ
( )10تكٓٝات َٔٚ ،خ ٍ٬اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي)١ٝ
عً )5( ٢تكٓٝاتٚ ،بسضدَ( ١تٛغط )١عً )5( ٢تكٓٝات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق١ُٝ
املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، ) 2.55( ٟٚأ ٟإٔ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١اي٬ظَ١
ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝتػتدسّ بسضد( ١عاي.)١ٝ

إجاب٘ الطؤال الجاىٕ :
ما املَازات الْاجب تْافسٍا لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ الضتخداو تكئات التعلٔه :


َٗاضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ،ُٞٝتهْٛت َٔ (َٗ )33اض َٔٚ ،٠خٍ٬

اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي )١ٝعًَٗ )32( ٢اض،٠
ٚبسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )1( ٢اضْٚ ، ٠تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ٜػا ، ) 2.71( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ اؿاغٛب ايتعً ُٞٝيسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ


َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )10اضات َٔٚ ،خٍ٬

اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضدَ( ١تٛغط )١عً ٢مجٝع املٗاضات
(َٗ ) 10اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.19( ٟٚأ ٟإٔ
زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚيٖٞ ١ٝ
بسضدَ( ١تٛغط.)١


َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ،تهْٛت َٔ (َٗ )7اضات َٔٚ ،خٍ٬

اغ تذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١عاي )١ٝعًَٗ )6( ٢اضات،
ٚبسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )1( ٢اضْٚ ، ٠تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
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ٜػا ، ) 2.86( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ



َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ، ١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )7اضات َٔٚ ،خٍ٬

اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضدَ( ١تٛغط )١عً ٢مجٝع املٗاضات
(َٗ ) 7اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.17( ٟٚأ ٟإٔ
زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
ٖ ٞبسضدَ( ١تٛغط.)١

إجاب٘ الطؤال الجالح :
ما دزج٘ تْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ :
َٗ اضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص ،تهْٛت َٔ
(َٗ ) 25اض َٔٚ ،٠خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز َٗاضات بسضد١
(عاي )١ٝعًَٗ )21( ٢اضٚ ،٠بسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )4( ٢اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ
ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ،)2.52( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ
تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
بسضد( ١عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) ،تهْٛت َٔ (َٗ )6اضات َٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع املٗاضات ()6
َٗاضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.68( ٟٚأ ٟإٔ
زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايٓكٛم) يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت ،) ١تهْٛت َٔ (َٗ )5اضات َٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع املٗاضات ()5
َٗاضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.62( ٟٚأ ٟإٔ
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زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض ايجابت ) ١يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطن ،)١تهْٛت َٔ (َٗ )4اضات،
 َٔٚخ ٍ٬زضد٬َ ١سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضدَ( ١تٛغط )١عً٢
مجٝع املٗاضات (َٗ )4اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػاٟٚ
( ، ) 2.08أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز٠
) يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض املتشطن)١
يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاـط ،)١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )7اضاتَٔٚ ،
خ ٍ٬زضدات َ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ ٚدٛز اغتذاب ١بسضد( ١نعٝؿ)١
عً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ )7اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ٜػا ، ) 1.17( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط
املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغّٛ
اـط )١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١نعٝؿ.)١
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن ،)١تهْٛت َٔ (َٗ )3اضات،
 َٔٚخ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضدَ( ١تٛغط )١عً ٢مجٝع
املٗاضات (َٗ ) 3اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا،)1.85( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن )١يس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط.)١
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط ،)١تهْٛت َٔ (َٗ )4اضات َٔٚ ،
خ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع املٗاضات ()4
-044-

َٗاضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.48( ٟٚأ ٟإٔ
زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايًػ ١املٓكٛط )١يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
املعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت ،)١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )4اضات،
 َٔٚخ٬َ ٍ٬سع ١أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع
املٗاضات (َٗ )4اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا.)2.49( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف
ايدلاَ ر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بامل٪ثطات ايكٛت )١ٝيس٣
َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )10اض َٔٚ ،٠خ٬َ ٍ٬سع ١أزا٤
ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عسمي )١عً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ )10اضات ْٚ ،تٝذ١
شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )0.58( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد( ١عسمي.)١
َٗ اضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ،تهْٛت َٔ (َٗ )6اضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع١
أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضد( ١عاي )١ٝعً ٢مجٝع املٗاضات (َٗ )6اضات.
ْٚتٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا ، )2.80( ٟٚأ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط
َٗاضات اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضد١
(عاي.)١ٝ
َٗ اضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ،١ٝتهْٛت َٔ (َٗ )6اضات  َٔٚ ،خ٬َ ٍ٬سع١
أزا ٤ع ١ٓٝايسضاغ ١يٛسغ أْٗا بسضدَ( ١تٛغط )١عًَٗ )3( ٢اضاتٚ ،بسضد( ١نعٝؿ)١
عًَٗ ) 3( ٢اضات ْٚ ،تٝذ ١شيو ؾإٕ ق ١ُٝاملتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ٜػا، )1.61( ٟٚ
أ ٟإٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
ٖ ٞبسضدَ( ١تٛغط.)١
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إجاب٘ الطؤال السابع :
ما الحتٔاجات التدزٓبٔ٘ الالشم٘ ملعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ الضتخداو تكئات التعلٔه :
 اـطٚز بكا ١ُ٥با٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 - 1فاٍ اؿاغٛب ايتعً : ُٞٝايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايٚٛضز سٝح ايهتاب١
ٚتٓػٝكٗا ٚإزضاز اؾساٚ ٍٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ ٚايطَٛظٚ ،نصيو ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ
َع ايبٛضبٜٓٛت َٔ سٝح إزضاز ايٓكٛم ٚايكٛض ٚايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكٛت
ٚامل٪ثطات ايكٛتَٚ ١ٝكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح ٚ ،ايتسضب عً ٢بطاَر ايؿ٬ف
ٚايؿٛتٛؾٛب ٚإْؿا ٤ايطغ ّٛاملتشطن.١
- 2فاٍ ايػبٛض ٠ايصن : ١ٝايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚ ،اغتدساّ املهتبٚ ١ا٭زٚات
اشلٓسغ ١ٝاملٛدٛز ٠بٗا ٚ ،ايهتاب ١عًٗٝا غط ٚانح ٚ ،عطض املٛاقع ايتعً ١ُٝٝعدل
اٱْذلْت عًٗٝا .
 - 3فاٍ دٗاظ عطض ايبٝاْات (ايساتا ؾ : )ٛايتسضب عً ٢تؿػٚ ً٘ٝتٛق ً٘ٝبا٭دٗع٠
ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .
- 4ف اٍ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ( ١ٝايدلظْذل)  :ايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚتٛقًٗٝا با٭دٗع٠
ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .

التْصٔات
سٝح إٔ ايتٛقٝات َا ٖ ٞإ ٫اْعهاغات يٓتا٥ر ايسضاغ ،١يصا ٜٛق ٞايباسح مبا :ًٜٞ
- 1أؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصنٚ ١ٝدٗاظ ايهاَرلا
ايٛثا٥ك ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط ٚ ،)١تطبٝكات اؿاغٛب (
ايٛغا٥ط املتعسز ) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص (ؾُٝا ٜتعًل بايكٛض
املتشطن )١يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ٖٞ ١ٝبسضدَ( ١تٛغط(ٚ ، )١ؾُٝا ٜتعًل
بايطغ ّٛاـط )١ٝبسضد( ١نعٝؿ( ٚ )١ؾُٝا ٜتعًل بايطغ ّٛاملتشطن )١بسضد١
(َتٛغط )١يصا هب عٌُ زٚضات تسضٜب ١ٝيًُعًُني عًَٗ ٢اضات اغتدساّ ايػبٛض٠
ايصنٚ ١ٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كٚ ١ٝتطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسزٚ ، ) ٠شيو
َٔ خَ ٍ٬طانع تكٓٝات ايتعً ِٝايتابع ١ٱزاضات ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ، ِٝأٜها َطانع
َكازض ايتعًِ املٛدٛز ٠زاخٌ املساضؽ .
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 - 2اـطٚز بكا ١ُ٥با٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أ  -فاٍ اؿاغٛب ايتعً : ُٞٝايتسضب عً ٢ايتعاٌَ َع ايٚٛضز سٝح ايهتاب١
ٚتٓػٝكٗ ا ٚإزضاز اؾساٚ ٍٚايكٛض ٚا٭ؾهاٍ ٚايطَٛظٚ ،نصيو ايتسضب عً ٢ايتعاٌَ
َع ايبٛضبٜٓٛت َٔ سٝح إزضاز ايٓكٛم ٚايكٛض ٚايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايكٛت
ٚامل٪ثطات ايكٛتَٚ ١ٝكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح ٚ ،ايتسضب عً ٢بطاَر ايؿ٬ف
ٚايؿٛتٛؾٛب ٚإْؿا ٤ايطغ ّٛاملتشطن.١
ب -فاٍ اي ػبٛض ٠ايصن : ١ٝايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚ ،اغتدساّ املهتبٚ ١ا٭زٚات
اشلٓسغ ١ٝاملٛدٛز ٠بٗا ٚ ،ايهتاب ١عًٗٝا غط ٚانح ٚ ،عطض املٛاقع ايتعً ١ُٝٝعدل
اٱْذلْت عًٗٝا .
ز -فاٍ دٗاظ عطض ايبٝاْات (ايساتا ؾ : )ٛايتسضب عً ٢تؿػٚ ً٘ٝتٛق ً٘ٝبا٭دٗع٠
ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .
ز  -فاٍ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ( ١ٝايدلظْذل)  :ايتسضب عً ٢تؿػًٗٝا ٚتٛقًٗٝا با٭دٗع٠
ا٭خطٚ ، ٣عطض ايكٛض َٔ خ ٍ٬تهبرلٖا ٚتكػرلٖا ٚٚنٛسٗا .
- 3إْؿاَ ٤كط تسضٜيب َتدكل بايتذٗٝعات ايتكٓ ١ٝاؿسٜج ١يف نٌ َطنع تسضٜب
تطب ٟٛبإزاضات ايذلبٚ ١ٝايت عً َٔ ِٝأدٌ ايكٝاّ عً ٢تًب ١ٝاستٝادات َعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ ٖص ٙايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف ايتسضٜؼ ٚ ،تعٜٚس ٙباـدلات ٚايكٝازات
ايذلب ١ٜٛاملتدكك ١يف ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يتسضٜب املعًُني .
- 4تؿذٝع َعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝعً ٢ا٫يتشام بايدلاَر ايتسضٜب ١ٝاملتدكك ١يف
فاٍ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج َٔ ، ١خ ٍ٬عكس قانطات ْٚسٚات ٚتٛظٜع ايٓؿطات
ايذلب ١ٜٛس ٍٛأُٖ ١ٝاغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ زاخٌ املساضؽ ،
ٚاختكاضٖا يٛقت ٚدٗس املعًِ أثٓا ٤ايسضؽ .

املكرتحات
 إدطا ٤زضاغ ١تكٛمي ١ٝيدلاَر ايتسضٜب اؿاي ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝعً٢
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ .
 إدطا ٤زضاغ ١ؾاعً ١ٝايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يتَُٓٗ ١ٝاضات ايتؿهرل ايعًٝا
يس ٣تَٝ٬ص ايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
 إدطا ٤زضاغ ١ػطٜب ١ٝس ٍٛأثط ايتسضٜب عً ٢اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝعً٢
تعس ٌٜا٫ػا ٙم ٛتٛظٝـ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
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املصادز ّاملساجـــــع
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أ : ٫ٚاملطادع ايعطب: ١ٝ
 )1إبطاٖ ، ِٝظٜاز عً : )ّ2001(ٞأثط اخت٬ف أغًٛب عطض ٚتٓع ِٝاملاز ٠ايعًُ ١ٝيف
بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠عً ٢ايتشك ٌٝاملعطيف يٛسس ٠ايًٛس ١ايطٝ٥ػ ١يس ٣ط٬ب
ايسبً ّٛايعاّ يف ايهُبٛٝتط ايتعًَ ، ُٞٝعٗس ايسضاغات ايذلب ، ١ٜٛداَع ١ايكاٖط. ٠
 )2إبطاٖ ، ِٝفس ٟععٜع(  :)ّ2002ايتكٓٝات ايذلب ١ٜٛض ٟ٩يتٛظٝـ ٚغا٥ط ا٫تكاٍ
ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ، ِٝهتب ١ا٭لً ٛاملكط ، ١ٜايكاٖطَ ، ٠كط .

 )3ابٔ َٓعٛض  ،ابٔ ايؿهٌ مجاٍ ايس ٜٔقُس بٔ َهطّ ( ٖ 1410ـ ) :يػإ ايعطب ،
زاض قازض  ،برلٚت  ،يبٓإ  ،ط.1
 )4أب ٛايطٚؽ  ،ؾهٌ عبس اشلاز :)ّ2001( ٟؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًِ ايكـ
يف ايكؿٛف ا٭غاغ ١ٝا٭ضبع ١ا٭ٚىل يًُساضؽ اؿه ١َٝٛمبشاؾعْ ١ابًؼ  ،ضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا  ،داَع ١ايٓذاح ايٛطْٓ ، ١ٝابًؼ
ؾًػطني .
 )5أب ٛايهباع  ،ظٜاز عسْإ (  : ) ّ1999ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًَُٚ ٞعًُات
ايكؿٛف ايج٬ث ١ا٭ٚىل يف َساضؽ َٓطك ١سلاٍ عُإ ايتابع ١يٛناي ١ايػٛخ
ايسٚي ١ٝيف ا٭ضزٕ  ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا  ،اؾاَع١
ا٭ضزْ ، ١ٝعُإ ا٭ضزٕ .
 )6أب ٛايٓكط َ ،سست قُس ( :)ّ2008إزاض ٠ايعًُ ١ٝايتسضٜب ١ٝايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،
زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )7أب ٛع ، ّ٬ضدا ٤قُٛز ( َٓ :)ّ2007اٖر ايبشح يف ايعً ّٛايٓؿػٚ ١ٝايذلب ، ١ٜٛزاض
ايٓؿط يًذاَعات  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )8أمحس  ،زٜٓا طٛغ :)ّ2001( ٕٛؾاعً ١ٝبطْاَر نُبٛٝتط بايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تسضٜؼ
ايعً ّٛايبٛٝيٛد َٔ ١ٝخَ ٍ٬سخٌ املعطؾ ١املٓعُ ١يط٬ب املطسً ١ايجاْ ، ١ٜٛضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛضَ ، ٠عٗس ايسضاغات ايذلب ، ١ٜٛداَع ١ايكاٖط. ٠
 )9ا٭محس ، ٟعبس اهلل بٔ عط ١ٝاهلل ( :)ّ2006ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُ ٞايذلب١ٝ

اٱغ ١َٝ٬يف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف َس ١ٜٓدس ، ٠ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض، ٠نً١ٝ
ايذلب ، ١ٝداَع ١قٓعا ، ٤اي. ُٔٝ
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 )10ا٭نطف َ ،باضن ١قاحل عً :) ّ1990( ٞتطٜٛط بطاَر تسضٜب َعًُ ١ايؿكٌ
أثٓا ٤اـسَ ١بسٚي ١قطط يف نَ ٤ٛسخٌ ايهؿاٜات  ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض، ٠
نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١عني سلؼ َ ،كط
 )11ايدلز ، ٟعبس ايععٜع بٔ دسٜع (  : )ّ2007ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ
ايتكٓٝات ايذلب ١ٜٛيًُؿطؾني مبشاؾع ١ايطا٥ـ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜضغاي١
زنتٛضا ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط. ٣
 )12بؿرل  ،ضنا  ،سذاظ ، ٟسػني (  :) ّ2003زي ٌٝايتسضٜب زاخٌ املسضغ ، ١زاض ايؿهط
ايعطب ، ٞايكاٖطَ ، ٠كط .
 )13تٛؾٝل  ،عبس ايطمحٔ (  :)ّ1994ايتسضٜب ا٭قٚ ٍٛاملباز ٨ايعًَُ ، ١ٝطنع
اـدلات املٗٓ ١ٝيٲزاض ، ٠ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )14داَع  ،سػٔ سػٝين ( : )1996ايتهٓٛيٛدٝا ٚايذلب ، ١ٝزاض ايكًِ  ،ايهٜٛت  ،ط 2
 )15داَع  ،سػٔ سػٝين ٚآخط :) ّ1998 ( ٕٚاغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
يتشػني ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ن ٤ٛا٫ػاٖات ايعاملٚ ، ١ٝظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً، ِٝ
بطْاَر ؼػني ايتعً (ِٝايبٓو ايسٚي/ ٞاٱؼاز ا٭ٚضبَ ، ) ٞكط.
 )16اؿاَس  ،قُس بٔ َعذب  ،ظٜازَ ، ٠كطؿ ٢عبس ايكازض  ،ايعتٝيب  ،بسض بٔ
دٜٛعس َ ،تٛيْ ، ٞب ٌٝعبس اـايل (  :)ّ2007ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ض ١ٜ٩اؿانط ٚاغتؿطاف املػتكبٌ َ ،هتب ١ايطؾس  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )17سذاظٚ ، ٟدس ٟساَس ( :)ّ2010ايتسضٜب يف ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط ، ٜٔزاض
ايتعً ِٝاؾاَع ، ٞاٱغهٓسضَ ، ١ٜكط .
 )18محاّ  ،ؾاز ٜ٘ناٌَ َ ،كطؿ ، ٢عً ٞأمحس (  :)ّ2003عًِ ْؿؼ ايُٓ ، ٛزاض
ايعٖطا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايطٜاض  ،ايػعٛز. ١ٜ
 )19محسإ  ،قُس ظٜاز ( )ّ2001أزٚات َ٬سع ١ايتسضٜؼ َؿاُٖٗٝا ٚأغايٝب
قٝاغٗا يًذلب ، ١ٝزاض ايذلب ١ٝاؿسٜج ، ١عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )20محس  ،دابط ايطاٖط ساَس( :)ّ2008أثط اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠عً٢
ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيف َاز ٠ايهُٝٝا ٤يس ٣طايبات ايكـ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛب١ٜ٫ٛ
اـطط ، ّٛضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا  ،داَع ١ايًٓٝني
 ،مجٗٛض ١ٜايػٛزإ.
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 )21محسْ ، ٟطدؼ عبس ايكازض ( :) ّ1999تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايتسضٜؼ اؾاَع، ٞ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝزضاغات عطب ، ١ٝؼطٜط َكطؿ ٢عبس ايػُٝع قُس َ ،طنع
ايهتاب يًٓؿط  ،ايكاٖطَ ، ٠كط.
 )22اؿ ، ١ًٝقُس قُٛز( :)ّ2001ايتهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ١ُٝٝاملعًَٛات ، ١ٝزاض
ايهتاب اؾاَع ، ٞايعني  ،اٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس. ٠
 )23اؿ ، ١ًٝقُس قُٛز (  :)ّ2010تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،
زاض املػرل ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )24اـً ، ًٞٝخًٜٛ ٌٝغـ ٚآخط :)ّ2004 ( ٕٚتسضٜؼ ايعً ّٛيف َطاسٌ ايتعًِٝ
ايعاّ  ،زاض ايكًِ  ،زب ، ٞاٱَاضات  ،ط. 2
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ٝؼ  ،قُس عط :)ّ2001 ( ١ٝتطٛض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝزاض قبا ٤يًطباع١

ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )26ايسٚب ، ٞباغِ بٔ طًشٚ :)ّ2007( ١اقع اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝيًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝيف املطسً ١ا٫بتساٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عط َعًَُٚ ٞؿطيف
اؿاغب اٯي ٞمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ، ١ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب، ١ٝ
داَع ١أّ ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ. ١
 )27ايصبٝاْ ، ٞعابس بٔ عبس اهلل (ٚ : )ّ2007اقع ايتكٓٝات املعاقط ٠يف تسضٜؼ
ايطٜانٝات باملطسً ١املتٛغطٚ َٔ ١دْٗ ١عط املعًُني  ،ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط. ٣
 )28غامل  ،أمحس قُس (ٚ : )ّ2006غاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ، ِٝهتب ١ايطؾس
ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )29غامل  ،أمحس قُس ( :)ّ2009ايٛغاٚ ٌ٥تكٓٝات ايتعً )2( ِٝاملؿاٖ– ِٝ
املػتشسثات –ايتطبٝكات َ ،هتب ١ايطؾس ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز. ١ٜ
 )30غامل َٗ ،س ٟقُٛز (  :)ّ2002تكٓٝات ٚٚغا ٌ٥ايتعً ، ِٝزاض ايؿهط ايعطب، ٞ
ايكاٖطَ ، ٠كط.
 )31غطاٜا  ،عازٍ ايػٝس (  :)ّ2009تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٚ ِٝكازض ايتعًِ اٱيهذل، ْٞٚ
َهتب ١ايطؾس ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط2
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 )32غ ، َ٘٬عبس اؿاؾغ  ،أبٛضٜا  ،قُس( :)ّ 2002اؿاغٛب يف ايتعً ، ِٝا٭ًٖ١ٝ
يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )33غٜٛسإ  ،أٌَ عبس ايؿتاح َ ،باضظ َٓ ،اٍ عبس ايعاٍ ( :)ّ2007ايتكٓ ١ٝيف ايتعًِٝ
َكسَات أغاغ ١ٝيًطايب املعًِ  ،زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )34ايػٝـ  ،عازٍ غعس قُس ( :)ّ2005اؿادات ايتسضٜب ١ٝيف َٗاّ اٱزاض٠
ايكؿ ١ٝملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝاملطسً ١ا٫بتسا ، ١ٝ٥ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠داَع ١املًو غعٛز  ،ايطٜاض .
 )35ايؿاعط  ،عبس ايطمحٔ بٔ إبطاٖ :)ّ2005( ِٝإعساز ايدلاَر ايتسضٜب ١ٝايتسضٜب
ايؿعاٍ َ ،هتب ١ايطؾس ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )36ؾانط  ،قُس ؾتش ٞأمحس (  :)ّ1996إزاض ٠املٓعُات ايتعً ١ُٝٝضَ ١ٜ٩عاقط٠
يٮق ٍٛايعاَ ، ١زاض املعاضف  ،ايكاٖطَ ، ٠كط.
 )37ؾاٜٚـ َ ،كطؿ ٢لٝب (:)ّ1990إزاض ٠ا٭ؾطاز  ،زاض ايؿطٚم  ،ايكاٖطَ ، ٠كط،
ط. 2
 )38ايؿطٜـ ٚ ،نشا ٤غعس عبٝس ( :)ّ2004ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملؿطؾات
ايكؿٛف املبهط ٠يف َٓطك ١ايطٜاض َٔ ٚدْٗ ١عطٖٔ  ،ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠داَع ١املًو غعٛز  ،ايطٜاض .
 )39ايؿ٬يؿ ، ١قُٛز منط ( :)ّ1995ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًُ ٞاملطسً١
ا٭غاغ ١ٝنُا ٜطاٖا املعًُ ٕٛاملتسضبٚ ٕٛاملؿطؾ ٕٛاملسضب ٕٛيف َسٜط ١ٜعُإ
ايهدل ٣ايجاْ ، ١ٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا  ،اؾاَع١
ا٭ضزْ ، ١ٝا٭ضزٕ .
 )40سلْ ، ٢ازض غعٝس ،إزلاع ، ٌٝغاَح غعٝس ،قُسَ ،كطؿ ٢عبس ايػُٝع
(َ :)ّ2008كسَ ١يف تكٓٝات ايتعً ، ِٝزاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )41ايؿٗط ، ٟعاَط بٔ قُس (ٖ1428ـ) :املعٛقات اييت تٛاد٘ املؿطف ايذلب ٟٛيف
تٓؿٝص ايعٜاضات املتبازي ١بني املعًُني نأغًٛب إؾطايف يف َٓطكَ ١ه ١املهطَ، ١
ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠داَع ١أّ ايكط ، ٣نً ١ٝايذلبَ ، ١ٝه ١املهطَ. ١
 )42قدلَ ، ٟاٖط إزلاعٖ1430( ٌٝـ)  َٔ :ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝإىل تهٓٛيٛدٝا
ايتعًَ ، ِٝهتب ١ايطؾس ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
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 )43ايكٛاف  ،أمحس ؾتش :)ّ2004(ٞأثط اخت٬ف منط ايٛغا ٌ٥املتعسز ٠يف بطاَر
ايهُبٛٝتط عً ٢تَُٓٗ ١ٝاضات ايدلفٝات ٚتكُ ِٝاملٛاقع ايتعً ١ُٝٝعً ٢ؾبه١
اْ٫ذلْت َ ،عٗس ايسضاغات ٚايبشٛخ ايذلب ، ١ٜٛداَع ١ايكاٖط.٠
 )44قٛاؿ ، ١قُس أمحس (  : )ّ2007عًِ ْؿؼ ايًعب  ،زاض املػرل ٠يًٓؿط
ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )45ايهًٜٛع  ،غامل َباضى (ٖ1417ـ) :زضاغ ١تكٛمي ١ٝ٭غايٝب اٱؾطاف ايذلبٟٛ
املطبك ١يف املطسًتني املتٛغطٚ ١ايجاْ ١ٜٛمبٓطك ١ايُٓام ايتعًٚ َٔ ١ُٝٝدٗ١
ْعط املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني  ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠داَع ١أّ ايكط، ٣
َه ١املهطَ. ١
 )46ايطط ٜك ، ٞقاحل بٔ أمحس ( ٖ1429ـ ) :ايتسضٜب ايذلب ٟٛاملسخ٬ت ٚايعًُٝات
ٚاملدطدات ٚقٝاؽ اػاٖات املػتٗسؾني َ ،هتب ١املًو ؾٗس ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ،
ايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )47ايطعاْ ، ٞسػٔ أمحس (  :) ّ2007ايتسضٜب َ .ؿٗٚ َ٘ٛؾعايٝات٘  .بٓا ٤ايدلاَر
ايتسضٜبٚ ١ٝتكٛميٗا  ،زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ا٭ضزٕ .
 )48ايطعاْ ، ٞسػٔ أمحس ( )ّ2010ايتسضٜب اٱزاض ٟاملعاقط ،زاض املػرل ٠يًٓؿط
ٚايتٛظٜع ٚايطباع ، ١عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )49عاَط ،طاضم عبس ايطٚ٩ف ( :)ّ2008إعساز َعًِ املػتكبٌ  ،ايساض ايعاملَ ، ١ٝكط .
 )50عبس ايطمحٔ  ،قُس املٗس :) ّ2004 ( ٟأثط اغتدساّ املٛز٫ٜٛت َتعسز٠
ايٛغا٥ط عً ٢ؼك ٌٝايط٬ب بهً ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع ١ٝمبٝت غُط ٚأزا ِٗ٥ايعًُ، ٞ
َعٗس ايسضاغات ٚايبشٛخ ايذلب ، ١ٜٛضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠داَع ١ايكاٖط.٠
 )51عبس ايػُٝع َ ،كطؿ ٢قُس(  :)ّ1999تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝزضاغات عطب، ١ٝ
ؼطٜط َكطؿ ٢عبس ايػُٝع َ ،طنع ايهتاب يًٓؿط  ،ايكاٖطَ ، ٠كط.
 )52عبس ايػُٝعَ ،كطؿ ،٢قُٛز  ،سػني ْٜٛ ،ؼ  ،إبطاٖ ، ِٝغٜٛسإ  ،أٌَ ،
اؾعاض  :)ّ2004( ٢َٓ ،تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ِٝؿاٖٚ ِٝتطبٝكات  ،زاض ايؿهط  ،عُإ ،
ا٭ضزٕ .
 )53عبس ايؿتاح  ،ضأؾت ( :)ّ2002غٝهٛيٛد ١ٝايتسضٜب ٚتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ، ١ٜزاض
ايؿهط  ،ايكاٖطَ ، ٠كط  ،ط. 1
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 )54ايعبس ايهط ، ِٜضاؾس سػني ( ٖ1430ـ ) :ايتسضٜب  .أغػ٘ َٗٚاضات٘ َ ،طنع
ايتطٜٛط ايسٚي ، ٞايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )55عبٝسات  ،شٚقإ  ،عبس اؿل  ،ناٜس  ،عسؽ  ،عبس ايطمحٔ ( ، :)ّ2007ايبشح
ايعًَُ ٞؿٗٚ َ٘ٛأزٚات٘ ٚأغايٝب٘  ،زاض ايؿهط ْاؾطَٛٚ ٕٚظع ، ٕٛعُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )56عجُإ ،قُس ايكا :)ّ1992( ِ٥تطٜٛط تسضٜب َعًِ ايتعً ِٝا٫بتسا ٞ٥أثٓا٤
اـسَ ١يف ايػٛزإ يف ن ٤ٛخدلَ ٠كط ٚالًذلا  ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض، ٠
نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١عني سلؼ َ ،كط .
 )57ايععا ، ٟٚلِ ( :)ّ2009دٛز ٠ايتسضٜب اٱزاض ، ٟزاض ايٝاظٚض ٟيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،
عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )58ايععا ، ٟٚلِ ( :)ّ2006ايتسضٜب اٱزاض ، ٟزاض ايٝاظٚض ٟايعًُ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع
 ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )59ايعػاف  ،قاحل محس (  :)ّ 2003املسخٌ إىل ايبشح يف ايعً ّٛايػًٛن١ٝ
ا٫دتُاعَ ، ١ٝهتب ١ايعبٝهإ  ،ايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )60ايعػبًَٓ ، ٞكٛض ؾطاز ( : )ّ2006تك ِٝٝاغذلاتٝذٝات تسضٜب املعًُني عً٢
اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاييت ٜٓؿصٖا َطنع ايتسضٜب بايطٜاض يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜاؾاَع ١ا٭ضزْ ، ١ٝعُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )61عػك ، ٍٛقُس عبس ايؿتاح(  :)ّ2003ايٛغاٚ ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتعً ِٝبني
اٱطاض ايؿًػؿٚ ٞاٱطاض ايتطبٝك ، ٞزاض ايؿهط ايعطبَ ، ٞكط  ،ايكاٖط ، ٠ط. 2
 )62عطا اهلل َٝ ،ؿ ٌٝناٌَ (  :)ّ2001ططم ٚأغايٝب تسضٜؼ ايعً ، ّٛزاض املػرل٠
يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )63عطاض ،عبس اهلل إغشام  ،نٓػاض ، ٠إسػإ قُس ( ٚ :)ّ2005غا ٌ٥ا٫تكاٍ
ايتعًَ ،١ُٝٝهتب ١املًو ؾٗس ايٛطٓ ، ١ٝايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط.3
 )64عطا  ،قُس قُٛز قُس (  :)ّ2007ؾاعً ١ٝبطْاَر َتعسز ايٛغا٥ط يف
انتؿاف ٚتُٓ ١ٝبعض فا٫ت ايصنا٤ات املتعسز ٠يس ٣طؿٌ ايطٚنَ ، ١عٗس
ايسضاغات ايذلب ، ١ٜٛضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠داَع ١ايكاٖط. ٠
 )65عط ، ١ٝقػٔ عً : )ّ2008 ( ٞتهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ يف ايتعً ِٝايؿعاٍ  ،زاض
املٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
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 )66عًٝإ  ،ضعَ ٞكطؿ ، ٢ايسبؼ  ،قُس عبس ٚ ) ّ2003 ( ،غا ٌ٥ا٫تكاٍ
ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝزاض قؿا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )67عً ، ٙٛٝايػٝس ( :)ّ2001ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ، ١ٝاٜذلاى يًٓؿط ٚايتٛظٜع
 ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )68عُاض  ،سًُ ٞأب ٛايؿتٛح ( :)ّ1999ؾعاي ١ٝبطْاَر تسضٜب َعًُ ٞايتعًِٝ
ايجاْ ٟٛايكٓاع ٞعً ٢تُٓ ١ٝنؿاٜتِٗ ا٭نازميٚ ١ٝؼك ٌٝتَٝ٬صِٖ  ،فً١
ايبشٛخ ايٓؿػٚ ١ٝايذلب ، ١ٜٛنً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١املٓٛؾ ، ١ٝايعسز ايجاْ ، ٞايػٓ١
ايطابع ١عؿط .
 )69ايعُا ، ٟٚأزلا ٤عًٚ :)ّ2003( ٞاقع اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف َساضؽ
املطسً ١ا٭غاغ ١ٝيف َٓطك ١إضبس ا٭ٚىل َٔ ٚدْٗ ١عط َعًُٖ ٞص ٙاملساضؽ  ،ضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١ايرلَٛى  ،ا٭ضزٕ .
 )70عُٛض  ،أَُ ُ٘ٝقُس  ،أب ٛضٜاف  ،سػني (  :)ّ2007اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف
ايكـ  ،زاض ايؿهط ْاؾطَٛٚ ٕٚظع ، ٕٛعُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )71ايعٛي٘  ،أمحس بٔ عجُإ ( َ :)ّ2006س ٣اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف
تسضٜؼ َاز ٠ايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬مبطسً ١ايتعً ِٝا٭غاغ ٞيف اؾُٗٛض ١ٜاي، ١ُٝٓٝ
ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١قٓعا ، ٤اي. ُٔٝ
 )72عٜٛؼ ،أؾطف قُس ( :)ّ2003ؾعاي ١ٝاغتدساّ بطْاَر ٚغا٥ط َتعسز ٠يف
ؼكٚ ٌٝاػا ٙط٬ب نً ١ٝايذلب ١ٝمبكطض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝضغايَ ١ادػترل
غرل َٓؿٛضَ ، ٠عٗس ايسضاغات ٚايبشٛخ ايذلب ، ١ٜٛداَع ١ايكاٖط.٠
 )73عٝازات ٜٛ ،غـ أمحس (  :)ّ2004اؿاغٛب ايتعًٚ ُٞٝتطبٝكات٘ ايذلب ،١ٜٛزاض
املػرل ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )74غاو  ،قُس سػٔ  ،قًٛٝب ، ٞخايس قُس ( )ّ2011عًِ ْؿؼ ايُٓ ، ٛخٛاضظّ
ايعًُ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،دس ، ٠املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )75غًُٝات  ،قُس عًٝإ ( :)ّ1990ا٫ػاٖات اؿسٜج ١يف ايتعًٚ ِٝايتسضٜب
ٚاٱزاض ، ٠زاض اـٛادا يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )76ايػُٓٝات ْٛ ،اٍ إبطاٖ :)ّ2003( ِٝا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملعًَُٚ ٞعًُات
املطسً ١ا٭غاغٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني يف املساضؽ اؿه ١َٝٛيف
قاؾع ١اـً ، ٌٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠داَع ١ايكسؽ  ،ؾًػطني .
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 )77ايؿاض  ،إبطاٖ ِٝعبس ايٛن :)ّ2002 ( ٌٝاغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ، ِٝزاض
ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )78ؾايٛق ، ٞقُس ٖاؾِ ( ٖ1425ـ):ايتسضٜب يف أثٓا ٤ايعٌُ  ،ايساض اؾُاٖرل١ٜ
يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاٱع ، ٕ٬يٝبٝا .
 )79ايؿاُٖ ، ٞسػٔ أمحس سػٔ ( :)ّ2000اؿادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُٞ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايكؿٛف ايج٬ث ١ا٭ٚىل َٔ املطسً ١ا٭ٚىل نُا ٜطاٖا َؿطؾٛ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيف َٓطكَ ١ه ١املهطَ ١ايتعًَٚ ، ١ُٝٝعًُٖ ٛص ٙايكؿٛف يف َساضؽ
َسَ ١ٜٓه ١املهطَ ، ١ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب، ١ٝداَع ١أّ ايكط.٣
 )80ؾتح اهلل َٓ ،سٚض عبس ايػٚ :)ّ2009 ( ّ٬غاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝايتؿاعً، ١ٝ
زاض ايكُٝع ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )81ؾتح اهلل َٓ ،سٚض عبس ايػٚ :)ّ2007( ّ٬غاٚ ٌ٥تكٓٝات ايتعًَ ، ِٝهتب١
ايطؾس ْ-اؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )82ؾطز  ،عبس ايًطٝـ سػني (َٗٓ : )ّ2008ر املطسً ١اٱبتسا ، ١ٝ٥زاض اؿاَس
يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
)83

ؾطد ، ٕٛخايس قُس ( :)ّ2004ايٛغا٥ط املتعسز ٠بني ايتٓعرل ٚايتطبٝل ،

َهتب ١ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايهٜٛت .
)84

ؾ٬ت٘  ،إبطاٖ ِٝقُٛز سػني (  :)ّ 2004ايعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛيف املسضغ١

ا٫بتسا ١ٝ٥أٖساؾٗا ٚ ،غاًٗ٥ا ٚ ،تكٛميٗا  ،داَع ١أّ ايكط. ٣
 )85قاز ، ٟإميإ عُاض (ٚ :)ّ2007اقع اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايتكٓٝات
اؿسٜج ١يف تسضٜؼ ايًػ ١ا٫لًٝع ١ٜيف املطسً ١املتٛغطٚ َٔ ١دْٗ ١عط َؿطؾات
ايًػ ١ا٫لًٝعَٚ ١ٜسٜطات املساضؽ مبه ١املهطَ ، ١ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض٠
،نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ. ١
 )86ايكشطاْ ، ٞغامل بٔ غعٝس ٚ ،آخطَٗٓ :)ّ2004 ( ٕٚر ايبشح يف ايعًّٛ
ايػًٛنَ ، ١ٝهتب ١املًو ؾٗس ايٛطٓ ، ١ٝايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط2
 )87ايكشطاْ ، ٞعبس ايطظام قُس ايكٛت ( :)ّ2003اؿادات ايتسضٜب ١ٝيف تكٓٝات
ايتعً ِٝملعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض يًُطسً ١ا٫بتسا ، ١ٝ٥ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠داَع ١املًو غعٛز  ،ايطٜاض .
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 )88ايكطؾ ، ٞعبس اهلل بٔ َباضى (ٖ1429ـ) :زٚض املؿطف ايذلب ٟٛيف تطٜٛط أزا٤
َعًُ ٞاملٛاز ا٫دتُاع ١ٝيف فاٍ اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ، ِٝضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠داَع ١أّ ايكط ، ٣نً ١ٝايذلبَ ، ١ٝه ١املهطَ. ١
 )89قٓسٜ ، ٌٜؼ عبس ايطمحٔ قُس ( :)ّ1999ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝتهٓٛيٛدٝا
ايتعً ِٝاملهُ- ٕٛايع٬ق– ١ايتكٓٝـ  ،زاض ايٓؿط ايسٚي ، ٞايطٜاض  ،املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )90ايًكاْ ، ٞأمحس سػني  ،اؾٌُ ،عًَ :) ّ1996 ( ٞعذِ املكطًشات ايذلب١ٜٛ
املعطؾ ١ٝيف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )91ايًكُاْ ، ٞعبس اؿُٝس بٔ عبس املعطٖ1430( ٞـ)ٚ :اقع تطٜٛط املؿطف ايذلبٟٛ
أزاَ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاٱغ ١َٝ٬يف فاٍ اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ، ِٝضغايَ ١ادػترل
غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ. ١
َ )92اظٕ  ،سػاّ قُس (  : )ّ2009تهٓٛيٛدٝا ايذلبٚ ١ٝنُإ دٛز ٠ايتعً ، ِٝزاض
ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
 )93قُسَ ،كطؿ ٢عبس ايػُٝع  ،سٛاي ، ١غٗرل قُس (  :)ّ2005إعساز املعًِ
تُٓٝت٘ ٚتسضٜب٘  ،زاض ايؿهط ْاؾطَٛٚ ٕٚظع ، ٕٛعُإ  ،ا٭ضزٕ .
َ )94عُاض  ،ق٬ح قاحل (  :) ّ2010ايتسضٜب ا٭غؼ ٚاملباز ، ٨زٜب ْٛٛيًطباع١
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ  ،ا٭ضزٕ .
 )95املػٝس ، ٟاؿػٔ بٔ قُس ( :)ّ2006اٱؾطاف ايذلب ٟٛايؿعاٍ َ ،هتب ١ايطؾس
ْاؾط ، ٕٚايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 )96املكسّ  ،قُس أمحس( : )ّ1991إعساز بطْاَر يف تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝقا ِ٥عً٢
َسخٌ ايهؿاٜات ٚؼسٜس ؾاعًٝت٘ باغتدساّ َسخٌ ايتعً ِٝايؿطز ، ٟضغاي١
زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١ا٭ظٖط.
َٓ )97كٛض  ،عبساجملٝس غٝس  ،ايتٛدرل ، ٟقُس عبس احملػٔ  ،ايؿك ، ٞازلاعٌٝ
قُس (  ، )ّ2000عًِ ايٓؿؼ ايذلبَ ، ٟٛهتب ١ايعبٝهإ  ،ايػعٛز١ٜ
َٛ )98غ ، ٢عبس اؿهٖ1416 ( ِٝـ ) :تك ِٜٛبطاَر َطانع ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝبهً١ٝ
ايذلبٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عط َسٜط ٟاملطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥املتٛغطٚ ١ايجاْٚ ١ٜٛاملٛدٗني
ايذلبٜٛني عًَ ٢س ٣ث٬خ غٓٛات  ،عح َٓؿٛض  ،فً ١داَع ١أّ ايكط ، ٣ايػٓ9 ( ١
)  ،ايعسز( . ) 11
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َٛ )99غ ، ٢عبس اؿهٖ1418 ( ِٝـ ) :ايتسضٜب أثٓا ٤اـسََ ، ١هتب ١دطٜط َ ،ه١
املهطَ ، ١ط. 1
 )100املٛغ ، ٢عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع (ٖ1421ـ) :اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ايتعً، ِٝ
َهتب ١ايؿكط ، ٟايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
َٛ )101غ ، ٢قُٛز عبس ايًطٝـ ( :)ّ2006ايساؾع ١ٝيًتسضٜب اٱزاض ٟيف ن٤ٛ
ايتشسٜات ايعاملٚ ١ٝاحملً ، ١ٝايساض ايعامل ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع َ ،كط.
 )102اي ٛزعاَْ ، ٞادس ضعإ (ٚ : )ّ2009اقع اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعًَٚ ١ُٝٝعٓٝات
ايتسضٜؼ املعًُ ٞيف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطسً ١ا٫بتسا ، ١ٝ٥ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض، ٠نً ١ٝايذلب، ١ٝداَع ١أّ ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ. ١
ٚ )103ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٖ1419 ( ِٝـ ) :زي ٌٝاملؿطف ايذلب ، ٟٛاٱزاض ٠ايعاَ١
يٲؾطاف ايذلب ، ٟٛايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط. 1
ٜ )104اغ ، ٞقُس عبس ايؿتاح ( ٖ1406ـ) :تك ِٜٛايدلاَر ايتسضٜب ١ٝأثٓا ٤ايتٓؿٝص ،
فً ١تُٓ ١ٝايطاؾس ، ٜٔاجملًس ايتاغع  ،ايعسز ايجاْ. ٞ
 )105ايٝاٚض  ،عؿاف ق٬ح محس :)ّ2005( ٟايتسضٜب ايذلب ٟٛيف ن ٤ٛايتش٫ٛت
املعاقط ، ٠زاض ايؿهط ايعطب ، ٞايكاٖطَ ، ٠كط .
ٜٛ )106غـ َ ،اٖط إزلاع ٌٝقدل َٔ:)ّ2008 ( ٟايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝإىل تهٓٛيٛدٝا
ايتعًَ ، ِٝهتب ١ايطؾس  ،ايطٜاض  ،املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
ْٜٛ )107ؼ ،إبطاٖ ِٝعبس ايؿتاح ( :)ّ2001املهتبات ايؿاًَ ١يف تهٓٛيٛدٝا ايتعً، ِٝ
زاض قبا ٤يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،ايكاٖطَ ، ٠كط .
ْٜٛ )108ؼ  ،قُس إبطاْٖ :)ّ1999 ( ِٝعِ ايتعً ِٝبٛاغط ١اؿاغب  ،تهٓٛيٛدٝا
ايتعً ، ِٝزضاغات عطبَ ، ١ٝطنع ايهتاب يًٓؿط  ،ايكاٖطَ ، ٠كط.
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امل٬سل
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املًشل ضقِ ()1
اٱغتباْ ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ
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املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب١ٝ
قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ؽكل إؾطاف تطبٟٛ

اضتباىُ
مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘

إعساز
غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ
ايطقِ اؾاَع42980003: ٞ

إؾطاف ايسنتٛض
إبطاٖ ِٝبٔ غً ِٝضظٜل اؿطبٞ
ا٭غتاش املػاعس بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
َتطًب تهُ ًٞٝيٓ ٌٝزضد ١املادػترل يف املٓاٖر ٚاٱؾطاف تطبٟٛ

ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
1432/1431
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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
املهطّ غعاز ٠ايسنتٛض ...................................................................................

سؿع٘ اهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘ ٚ ،بعس :
ٜك ّٛايباسح بإدطا ٤زضاغ ١بعٓٛإ "

مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لدٚ

معلنٕ الصفْف األّلٔ٘ "
ٚتػع ٢ايسضاغ ١يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي: ٞ

ما مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ ؟
ٜٚتؿطع َٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝايتاي:١ٝ
َ- 1ا ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
َ - 2ا املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝ؟
َ - 3ا زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
4

َ-ا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات

ايتعً ِٝ؟
ّمً األٍداف السٜٔط٘ هلرِ الدزاض٘ :
–1ؼسٜس ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
 –2ؼسٜس املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ .
–3ايتعطف عً ٢زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ا٭ٚي. ١ٝ
– 4ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات
ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ .
ٖٚص ٙاٱغتباَْٛ ١دٗ ١يًُدتكني ٚاملدتكات يف املٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ٚ ،اٱؾطاف
ايذلب ٟٛيف اؾاَعات ٚايهًٝات ايذلب ١ٜٛيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜعسز َٔ ايسٍٚ
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ايعطبٚ . ١ٝنصا اـدلا ٤يف املٝسإ ايذلب َٔ ٟٛاملؿطؾني ايذلبٜٛني ٚاملعًُني عًُا بإٔ
اٱداب ١عً ٢عباضات اٱغتباْ ١يتشسٜس زضد ١ا٭ُٖ ١ٝغتهٚ ٕٛؾل تسضز

اغ( ٞعاي١ٝ

دسا  ،عايَ ، ١ٝتٛغط ، ١نعٝؿ ، ١غرل َُٗ ١إط٬قا)
ايعباض٠

زضد ١ا٭ُٖ١ٝ
عاي ١ٝدسا عاي١ٝ

َتٛغط ١نعٝؿ١

غرل َُٗ١
إط٬قا

ٚايباسح ٜطد َٔ ٛغٝازتهِ ايتهطّ بإبسا ٤آضا٥هِ س: ٍٛ
() 1

ٚنٛح ايكٝاغ ١اٱدطا ١ٝ٥يهٌ عباض. ٠

() 2

َس ٣اضتباط ايعباض ٠باحملٛض.

() 3

نتاب ١ايتعس ٌٜاملكذلح إشا اغتسع ٢ا٭َط شيو .

() 4

إناؾ ١ايعباضات اييت تط ٕٚأُٖٝتٗا .

آٌَ إٔ هس ٖصا ا٫غتبٝإ نط ِٜاٖتُاَهِ ٚ ،يهِ دع ٌٜايؿهط ٚايتكسٜط

ايباسح  /غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ

دٛاٍ0555522326/
ايدلٜس ا٫يهذلsaeed891@hotmail.com / ْٞٚ
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بٔاىات عً احملهه
ا٫غِ ......................................................................
ايسضد ١ايعًُ........................................................ : ١ٝ
ايتدكل .............................................................. :
دٗ ١ايعٌُ .............................................................. :
ايٛظٝؿ ١اؿاي........................................................ : ١ٝ
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معلْمات أّلٔ٘
ا٫غِ ( اختٝاض................................................................................ : ) ٟ
ايٛظٝؿ............................................................................................ :١
عسز غٓٛات اـدل................................................................................ ٠
امل ٌٖ٪ايعًُ................................................................................... ٞ
ايتدكل

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

ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ
)1

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

)2

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

)3

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

)4

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

)5

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

ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اجملا٫ت ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣
)1

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

)2

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

)3

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

)4

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

)5

..........................................................................................
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احملْز األّل :التكئات التعلٔنٔ٘ الالشم٘ لالضتخداو يف التدزٓظ للصفْف األّلٔ٘
م
العبارة

صياغة العبارة

ارتباط العبارة
باحملور
مزتبطة

غريريريريريريريريريريريريريريري

واضحة

مزتبطة

1

احلاصوب التعليمي

2

الفانوس الضحزي

3

الداتا شو

4

الكام ا الوثائقية

5

جهاس عزض الصفافيات

6

جهاس عزض الصزائح

7

جهاس العزض الضيهمائي

8

التليفشيون التعليمي

9

الفيديو التعليمي

10

التضجيالت الصوتية

11

التصويز الضوئي

12

الضبورة الذكية

عبارات أخزى تزون إضافتها :
..................................................................................................... .1
..................................................................................................... .2
.................................................................................................... .3
.................................................. ................................................... .4
..................................................................................................... .5
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غريريريريريريريريريريريريريريريري ري
واضحة

التعديل املقرتح

احملْزالجاىٕ :املَازات الْاجب تْافسٍا لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ الضتخداو تكئات
التعلٔه
ّ

اضتباط ايعباض٠

ايعباض٠

باحملٛض
َطتبط١

 - 1اؿاغٛب ايتعًُٞٝ
1

اٱملاّ مبؿٗ ّٛاؿاغب ٚتطبٝكات٘

2

َعطؾَ ١هْٛات اؿاغب

3

َعطؾ ١املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف ْعاّ تؿػٜٓٚ ٌٝسٚظ

4

ايكسض ٠عً ٢تٓكٝب ايدلاَر ٚسصؾٗا

5

ايكسض ٠عً ٢إدطا ٤ايكٝاْ ١ايبػٝط ١يٮدٗع٠
ايتعً١ُٝٝ

6

ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ ا٭دٗع ٠املًشك١
باؿاغب

7

ايكسض ٠عً ٢احملاؾع ١عً ٢ا٭دٗع٠

8

اغتدساّ بطاَر Microsoft office

9

ايهتاب ١باغتدساّ ايٚٛضز

 10ايتٓػٝل يًٓكٛم
 11ايكسض ٠عً ٢إزضاز اؾساٍٚ
12

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايكٛض

13

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ا٭ؾهاٍ

14

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايطَٛظ

15

ايكسض ٠عً ٢تٓعٚ ِٝؽطٝط ايكؿش١

قٝاغ ١ايعباض٠

 16ايكسض ٠عً ٢إزضاز اؿسٚز
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غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرل ٚانش١

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرل

َطتبط١

ٚانش١

ايتعسٌٜ
املكذلح

 17ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايعَ٬ات املاٚ ١ٝ٥ا٭يٛإ
 18ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ power poient
19

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايٓكٛم يف ايؿطا٥ح

20

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايكٛض ايجابت ١يف ايؿطا٥ح

21

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايكٛض املتشطن ١يف
ايؿطا٥ح

22

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايطغ ّٛايجابت ١يف ايؿطا٥ح

23

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايطغ ّٛاملتشطن ١يف
ايؿطا٥ح

24

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايكٛت يف ايؿطا٥ح

25

ايكسض ٠عً ٢إزضاز ايًػ ١املٓطٛق ١يف ايؿطا٥ح

26

ايكسض ٠عً ٢إزضاز امل٪ثطات ايكٛت ١ٝيف ايؿطا٥ح

27

ايكسض ٠عً ٢إزضاز َكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح

28

ايكسض ٠عً ٢سؿغ ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ

29

ايكسض ٠عًْ ٢ػذ ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ

30

ايكسض ٠عً ٢تٓكٝب ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
اؾاٖع. ٠

 31ايكسض ٠عً ٢تكؿح اْ٫ذلْت
32

إزضاز عٓاقط ايٛغا٥ط املتعسز ٠باغتدساّ
ايبٛضبٜٓٛت ٚاْ٫ذلْت

33

ايكسض ٠عً ٢إضغاٍ ٚاغتكباٍ ايدلٜس ا٫يهذلْٞٚ

 - 2ايػبٛض ٠ايصن١ٝ
34

ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ

35

ايكسض ٠عً ٢تؿػ ٌٝايػبٛض٠

36

ايك ــسض ٠عً ــ ٢ايتعاَ ــٌ َ ــع ايػ ــبٛض ٠مبٗ ــاض ٠يف
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ساي ١ايعطٌ املؿاد٧
37

ايكسض ٠عً ٢ايهتاب ١عًٗٝا غط َٓاغب

38

ايكـ ــسض ٠عًـ ــ ٢اغـ ــتدساّ أيٛاْـ ــا َٓاغـ ــب ١يػـ ــٔ
ايتَٝ٬ص

39

ايكسض ٠عً ٢اغتدسّ املهتب ١املٛدٛز ٠بايػبٛض٠

40

ايكـ ـ ــسض ٠عًـ ـ ــ ٢اغـ ـ ــتدسّ ا٭ؾـ ـ ــهاٍ اشلٓسغـ ـ ــ١ٝ
بايػبٛض٠

41

ايكسض ٠عً ٢سؿغ ايعطٚض ٚإعاز ٠عطنٗا

42

اغتدسّ أزٚات ايتعً ٌٝبايػبٛض٠

43

إعاز ٠عطض ايكؿشات عً ٢ايػبٛض٠

44

ايك ــسض ٠عً ــ ٢طباع ــ ١ايع ــطٚض املٛد ــٛز ٠عً ــ٢
ؾاؾات ايعطض بايػبٛض٠

 - 3دٗاظ عطض ايبٝاْات  ( Data Show Projectorايساتا ؾ)ٛ
45

اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

46

تؿػ ٌٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

47

تٛق ٌٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ
با٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣

48

ايكٝاْ ١ايبػٝط ١ؾٗاظ عطض ايبٝاْات
( ايساتا ؾ)ٛ

49

نبط ؾس ٠ايتبا ٜٔظٗاظ عطض ايبٝاْات
( ايساتا ؾ)ٛ

50

نبط زضدٚ ١نٛس ١ٝايكٛض ٠ظٗاظ عطض
ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

51

تهبرل ٚتكػرل ايكٛض ٠املعطٚن ١ظٗاظ عطض
ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ
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 - 4دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
52

اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

53

تؿػ ٌٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

54

تٛق ٌٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
با٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣

55

ايكٝاْ ١ايبػٝط ١ؾٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

56

نبط ؾس ٠ايتبا ٜٔايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

57

نـ ـ ــبط زضدـ ـ ــٚ ١نـ ـ ــٛس ١ٝايكـ ـ ــٛض ٠بايهـ ـ ــاَرلا
ايٛثا٥ك١ٝ

58

تهـ ــبرل ٚتكـ ــػرل ايكـ ــٛض ٠املعطٚنـ ــ ١بايهـ ــاَرلا
ايٛثا٥ك١ٝ

عبارات أخزى تزون إضافتها :
....................................................................................................... .1
....................................................................................................... .2
....................................................................................................... .3
........................................................ ............................................... .4
....................................................................................................... .5
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احملْز الجالح :االحتٔاجات التدزٓبٔ٘ الالشم٘ ملعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ الضـتخداو تكئـات
التعلٔه
أخ ٞاملعًِ ................................................. /
ْأٌَ َٓو ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاييت تطاٖـا ٫ظَـ ١ملعًُـ ٞايكـؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً.ِٝ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

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

عبارات أخزى تزون إضافتها :
................................................................................................... .1
................................................................................................... .2
................................................................................................... .3
................................................................................................... .4
................................................................................................... .5
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املًشل ضقِ ()2
ايبطاق ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ
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املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب١ٝ
قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ؽكل إؾطاف تطبٟٛ

بطاق٘ مالحظ٘ األداٛ
مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘

إعساز
غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ
ايطقِ اؾاَع42980003: ٞ

إؾطاف ايسنتٛض
إبطاٖ ِٝبٔ غً ِٝضظٜل اؿطبٞ
ا٭غتاش املػاعس بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
َتطًب تهُ ًٞٝيٓ ٌٝزضد ١املادػترل يف املٓاٖر ٚاٱؾطاف تطبٟٛ

ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
1432/1431
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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب١ٝ
قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ؽكل َٓاٖر ٚإؾطاف تطبٟٛ

اضتنازٗ حتهٔه بطاق٘ مالحظ٘ األداٛ
ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض 00000000000000000000 /
ايٛظٝؿ١

0000000000000000000 /
ؼ ١ٝطٝبٚ ١بعس ،،،

ٜك ّٛايباسح  /غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗط ٟبإعساز زضاغ ١يًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػترل يف
ايذلب – ١ٝؽكل َٓاٖر ٚإؾطاف تطبَٛٚ... ٟٛنٛعٗا
" مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘ "
ٚاملكسَ ١إىل نً ١ٝايذلب – ١ٝداَع ١أّ ايكطٚ، ٣تػتٗسف ايسضاغَ ١عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي١ٝ
بايتعً ِٝا٫بتسا ٞ٥مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
ٚتػع ٢ايسضاغ ١يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي: ٞ

َا َػت ٣ٛتٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي ١ٝ؟
ٜٚتؿطع َٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝايتاي:١ٝ
َ - 1ا ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
َ - 1ا املٗاضات ايٛادب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝ؟
َ - 2ا زضد ١تٛاؾط َٗاضات اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي ١ٝ؟
َ - 4ا ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝ؟
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ٚنذعَ َٔ ٤تطًبات ايسضاغٜ ١تِ إعساز بطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚئَ ١ٝ
ايتعً ِٝا٫بتساٜٚ . ٞ٥طد َٔ ٢غعازتهِ ايتهطّ بإبسا ٤ضأٜهِ يف ايبطاق َٔ ١سٝح ايٓكاط ايتاي١ٝ
(ٚ )1نٛح ايكٝاغ ١اٱدطا ١ٝ٥يهٌ عباض. ٠
(َ )2س ٣اضتباط ايعباض ٠باحملٛض.
( )3نتاب ١ايتعس ٌٜاملكذلح إشا اغتسع ٢ا٭َط شيو .
( )4إناؾ ١ايعباضات اييت تط ٕٚأُٖٝتٗا .
ثِ اقذلاح َا تطغب ٕٛيف تعس ًٜ٘أ ٚإناؾت٘ أ ٚسصؾ٘ ،آَ ٬إٔ تٓاٍ عًُهِ ٬َٚسعاتهِ ايك١ُٝ
ٚايتشه ِٝعًٗٝا َا ميهٓين َٔ تكسميٗا َتهاًَ ١تجط ٟايعٌُ ايعًُ ٞايص ٟأقب ٛإي. ٘ٝ

ولسعادتكم الشكر على كريم تعاونكم
واهلل من وراء القصد  .....وهو اهلادي إىل سواء السبيل &

ايباسح
غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ
ضقِ اؾٛاٍ 0555522326/
ا زيد اال ك زيف saeed891@hotmail.com
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بٔاىات عً احملهه
ا٫غِ .......................................................................... :
ايسضد ١ايعًُ............................................................. : ١ٝ
ايتدكل .................................................................... :
دٗ ١ايعٌُ ................................................................... :
ايٛظٝؿ ١اؿاي............................................................. : ١ٝ
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بٔاىات أّلٔ٘ للنالحظ
ا٫غِ ( اختٝاض) ٟ
ايٛظٝؿ١
عسز غٓٛات اـدل ٠يف ايٛظٝؿ١
امل ٌٖ٪ايعًُٞ
ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ اغتدساّ
ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ
ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اجملا٫ت ايتعً١ُٝٝ
ا٭خط٣

بٔاىات أّلٔ٘ للنعله
ا٫غِ ( اختٝاض) ٟ
ايتدكل
عسز غٓٛات اـدل ٠يف ايٛظٝؿ١
امل ٌٖ٪ايعًُٞ
ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ اغتدساّ
ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ
ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اجملا٫ت ايتعً١ُٝٝ
ا٭خط٣
اغِ املسضغ١
ايتاضٜذ
اؿك١

-077-

بطاق٘ مالحظ٘ األدا ٛملعلنٕ الصفْف األّلٔ٘
مً التعلٔه االبتدإٜ

احملٛض ا٭ : ٍٚاغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

اضتباط ايعباض٠
باحملٛض
َطتبط١

 ٧ٜٝٗ .1ب ١٦ٝايكـ ٫غتدساّ ا٭دٗع٠
ايتعً َٔ ١ُٝٝخ ٍ٬اغتجاض ٠اْتبا ٙايتَٝ٬ص
باغتدساّ ٚغ ١ًٝتعً ١ُٝٝدسٜس. ٠
ٜ .2ػتعني مبكازض ايتعًِ املتٓٛع١
ٜ .3ؿٛم ايتَٝ٬ص ٚهصب اْتباِٖٗ
ٜٛ .4ظع اؿك ١ظَٓٝا بسق ١يًتٗ١٦ٝ
ٜ .5تابع ايتَٝ٬ص ملعطؾ ١أثط ايتٗ ١٦ٝعًِٗٝ
ٜٓ .6عِ اغتدساّ ايٛغ ١ًٝعٝح ٜطاٖا نٌ
ايتَٝ٬ص
ٜ .7كسّ ايعطض بايػطع ١املٓاغب١
ٜ .8ٴعس ايٛغَ ١ًٝػبكا قبٌ زخ ٍٛايسضؽ
ٜ .9ػتطٝع إدطا ٤نٌ ايتٛق٬ٝت يٮدٗع٠
ايتعً ١ُٝٝبػٗٛي١
ٜ .10ػتطٝع عٌُ قٝاْ ١غطٜع ١يف ساي ١ايعطٌ
املؿاد ٧يًذٗاظ ايتعًُٞٝ
ٜ .11طنع اْتبا ٙايتَٝ٬ص عً ٢ايعطض ٫ٚ
ٜؿػًِٗ بأَٛض داْب١ٝ
ٜ .12طاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايتَٝ٬ص
ٜ .13عٗط دٛا َٔ ايتؿاعٌ ٚاملؿاضن ١بٚ ٘ٓٝبني
تَٝ٬صٙ
ٜٓ .14ؿص ايعطض ٚؾكا يتٛقٝت ظَين َٓاغب 0
ٜ .15ػتدسّ نٌ إَهاْٝات اؾٗاظ ايتعًُٞٝ
ٜ .16عٌُ عً ٢إنػاب ايتَٝ٬ص َٗاض٠
اغتدساّ بعض ا٭دٗع٠
 .17هعٌ ايط٬ب ْؿٝطني أثٓا ٤ايعطض
ٜ .18تٝح ايؿطق ١يًتَٝ٬ص ٫قذلاح اغتدساّ
أدٗع ٠تعً ١ُٝٝقبب ١يسِٜٗ
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غرل
َطتبط١

قٝاغ ١ايعباض٠
ٚانش١

غرل
ٚانش١

ايتعسٌٜ
املكذلح

 .19هط ٟتكٛميا بٓاٝ٥ا ملعطؾ ١ايؿا٥سَٔ ٠
اغتدساّ اؾٗاظ ايتعً ُٞٝيف اؿك١
ٜ .20كـ إىل داْب اؾٗاظ ايتعً ُٞٝعٝح ٫
ىؿ ٘ٝظػُ٘
ٜ .21ؿرل إىل ايعطٚض عً ٢اؾٗاظ ايتعًُٞٝ
مب٪ؾط
ٜ .22هتب غط نبرل ٜػٌٗ عً ٢مجٝع
ايتَٝ٬ص ضٜ٩ت٘
ٜٓ .23عِ ا٭ؾٝا ٤املعطٚن ١عً ٢ا٭دٗع ٠يف
اػا ٙسطن ١ايعني
 .24وح ط٬ب٘ عً ٢طًب ايعًِ ٚا٫غتعازَ٘ٓ ٠
عٔ ططٜل اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١
ٜ .25ػتجرل ساي ١ايتؿٜٛل ٚايطغب ١يف
ا٫نتؿاف ٚسب ا٫غتط٬ع يس ٣ايتَٝ٬ص
ٜٛ .26ظـ أغايٝب ا٫غتشٛاش عً ٢اْ٫تباٙ
طٛاٍ ايسضؽ
ٜٛ .27ؾط أْؿط ١تٓاؾػ ١ٝتعً ١ُٝٝبني ايتَٝ٬ص
ٜ .28طبط بني َٛنٛع ايسضؽ  ٍَٛٝٚايتَٝ٬ص
ٜ .29ػتدسّ ا٭غاؽ ايٓؿػ ٞيف اغتدساّ
ايٛغ١ًٝ
ٜ .30ػتدسّ ا٭غاؽ ا٫دتُاع ٞيف اغتدساّ
ايٛغ١ًٝ
ٜ .31ععظ اٱدابات ايكشٝش ١ؾ ٘ٝؾٛض قسٚضٖا
ٜ .32كسّ تػص ١ٜضادعَٓ ١اغب ١يف ساي١
اٱدابات اـاط١٦

احملٛض ايجاْ : ٞاغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا
أ – ٫ٚايٓكٛم : Text

اضتباط ايعباض٠
باحملٛض
َطتبط١

غرل
َطتبط١

قٝاغ ١ايعباض٠
ٚانش١

غرل
ٚانش١

ايٓكٛم املٛدٛز ٠بايدلْاَر َ َٔ ١ُ٥٬سٝح :

 )1نجاؾ ١ايٓل يف ايؿاؾ١
ْٛ )2ع ٚسذِ اـط
ٚ )3نٛح ايٓل ٚخً َٔ ٙٛايػُٛض
 )4أيٛإ اـطٛط َ ١ُ٥٬يًدًؿ ١ٝاملػتدسَ١
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ايتعسٌٜ
املكذلح

ثاْٝا – ايكٛض ايجابت: ١
ٚ )1نٛح ايكٛض يف ايدلْاَر
 )2دٛز ٠إخطاز ايكٛض٠
َٓ )3اغبَٛ ١قع ايكٛض ٠زاخٌ اٱطاض
 ١ُ٥٬َ )4ايكٛض يًُٛنٛع املعطٚض َٔ خ٬ي٘
 )5اغتدساّ أيٛإ تتٓاغب َع املطسً ١ايعُط١ٜ
يًتَٝ٬ص .
ثايجا – ايكٛض املتشطن١
 )1إظٗاض املٗاضات اؿطن١ٝ
 )2إظٗاض ايتذاضب ايعًُ١ٝ
 )3تػِٗ َع باق ٞعٓاقط بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
يف تٛق ٌٝاملعً ١َٛأ ٚايطغاي ١بؿهٌ أؾهٌ
 )4تػاعس عً ٢سسٚخ ايتعًِ بكٛض ٠أؾهٌ
يًُتعًِ
ضابعا – ايطغّٛ
تؿتٌُ ايطغ ّٛبايدلْاَر عً ٢نٌ مما : ًٜٞ
أ – ايطغ ّٛاـط: ١ٝ
 )1ضغ ّٛبٝاْ ١ٝخط١ٝ
 )2ضغ ّٛزا٥ط١ٜ
 )3ضغ ّٛبا٭عُس٠
 )4ضغ ّٛتٛنٝش١ٝ
 )5ضغ ّٛناضٜهاترل١ٜ
 )6ضغَٓ ّٛتذ ١بٛاغط ١ايهُبٛٝتط
 )7ضغ ّٛمت إزخاشلا باغتدساّ ايٛسسات املًشك١
ظٗاظ ايهُبٛٝتط َجٌ املاغح ايهٞ٥ٛ
ب – ايطغ ّٛاملتشطن: ١

تؿتٌُ ايطغ ّٛبايدلْاَر عً ٢نٌ مما : ًٜٞ

 ١ُ٥٬َ )1سذِ ايطغ ّٛاملتشطن ١ملٛنٛع ايسضؽ
ٜٛ )2دس تعًٝل قٛت ٞيًسضؽ
 )3تٛاؾط إَهاْ ١ٝإعاز ٠عطض ايطغ ّٛاملتشطن ١أٚ
إٜكاؾٗا يف أَ ٟطسً١
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خاَػا – ايكٛت
أ – ايًػ ١املٓطٛق : ١تتُٝع ا٭قٛات بايدلْاَر مبا : ًٜٞ
ٚ )1انش١
َٓ )2اغب ١يػٔ املتعًِ
َٓ )3اغب ١يطبٝع ١احملت٣ٛ
َ )4تعآََ ١ع عطض املاز ٠ايتعً١ُٝٝ
ب – امل٪ثطات ايكٛت١ٝ
ٜ )1تِ تٛظٝؿٗا يف َٛنعٗا املٓاغب
 )2ػٓب ايدلْاَر اٱغطاف يف امل٪ثطات ايكٛت١ٝ
 )3تعٌُ عً ٢عسّ تؿتت املتعًِ
ٜ )4تهاٌَ ايكٛت ٚامل٪ثطات ايكٛتَ ١ٝع عٓاقط
ايٛغا٥ط َجٌ  :ايٓل أ ٚايطغ ّٛأ ٚايكٛض ٫ٚ ،
ٜػتدسّ َػتك ٬عٓٗا

احملٛض ايجايح  :اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ
اضتباط ايعباض٠

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

باحملٛض
َطتبط١

ٜ )1ػتطٝع تؿػ ٌٝايػبٛض٠
ٜ )2تعاٌَ َع ايػبٛض ٠مبٗاض ٠يف ساي١
ايعطٌ املؿاد٧
ٜ )3هتب عًٗٝا غط َٓاغب
ٜ )4ػتدسّ أيٛاْا َٓاغب ١يػٔ ايتَٝ٬ص
ٜ )5ػتدسّ املهتب ١املٛدٛز ٠بايػبٛض٠
ٜ )6ػتدسّ ا٭ؾهاٍ اشلٓسغ ١ٝبايػبٛض٠
ٜ )7ػتطٝع سؿغ ايعطٚض ٚإعاز ٠عطنٗا
ٜ )8ػتدسّ أزٚات ايتعً ٌٝبايػبٛض٠
ٜ )9ػتطٝع إعاز ٠عطض ايكؿشات عً٢
ايػبٛض٠
ٜطبع ايعطٚض املٛدٛز ٠عً٢

)10
ؾاؾات ايعطض بايػبٛض٠
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غرل
َطتبط١

قٝاغ ١ايعباض٠
ٚانش١

غرل
ٚانش١

ايتعسٌٜ
املكذلح

احملٛض ايطابع  :اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات
 (Data Show Projectorايساتا ؾٜ )ٛػتطٝع املعًِ َا : ًٜٞ

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

اضتباط ايعباض ٠باحملٛض
َطتبط١

غرل
َطتبط١

قٝاغ ١ايعباض٠
ٚانش١

ايتعسٌٜ
املكذلح

غرل
ٚانش١

 )1تٛق ١ًٝبا٭دٗع ٠ايتعً١ُٝٝ
ا٭خط٣
 )2يس ٜ٘قسض ٠عً ٢قٝاْ ١بػٝط ١يف ساي١
ايعطٌ املؿاد٧

 )3نبط ؾس ٠ايتبأٜ
 )4نبط زضدٚ ١نٛس ١ٝايكٛض٠
 )5تهبرل ٚتكػرل ايكٛض ٠املعطٚن١
احملٛض اـاَؼ :اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك. ١ٝ
ٜػتطٝع املعًِ َا : ًٜٞ

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

اضتباط ايعباض ٠باحملٛض
َطتبط١

 )1تؿػ ٌٝاؾٗاظ
 )2تٛقًٗٝا با٭دٗع ٠ايتعً١ُٝٝ
ا٭خط٣
 )3يس ٜ٘قسض ٠عً ٢قٝاْ ١بػٝط ١يف
ساي ١ايعطٌ املؿاد٧
 )4نبط ؾس ٠ايتبأٜ
 )5نبط زضدٚ ١نٛس ١ٝايكٛض٠
 )6تهبرل ٚتكػرل ايكٛض ٠املعطٚن١
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غرل
َطتبط١

قٝاغ ١ايعباض٠
ٚانش١

غرل
ٚانش١

ايتعسٌٜ
املكذلح

دلٔل دزجات بطاق٘ املالحظ٘
ّ

احملٛض

1

اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع١ٝ

عسز

زضدات

ايتعسٌٜ

املؿطزات

احملٛض

املكذلح

ايتَٝ٬ص
2

اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠يف ايدلاَر
ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص

3

اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ

4

اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات Data Show
 (Projectorايساتا ؾ)ٛ

5

اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك( . ١ٝدٗاظ ايؿٝس ٜٛغتاْس)

اجملُٛع

اجملُٛع ايهً ٞيسضدات بطاق ١امل٬سع١

زي ٌٝاغتدساّ بطاق٬َ ١سع ١ا٭زا- : ٤
َػت ٣ٛا٭زاَ ٤طتؿع دسا

( ) 4زضدات

َػت ٣ٛا٭زاَ ٤طتؿع

( ) 3زضدات

َػت ٣ٛا٭زاَ ٤تٛغط

( ) 2زضدتإ

َػت ٣ٛا٭زآَ ٤دؿض

( ) 1زضدٚ ١اسس٠

مل ٪ٜز املٗاض٠

(  ) 0قؿط

َٔ ؾهًو ايتهطّ بإناؾَ ١كذلساتهِ باٱناؾ ١أ ٚبايتعس ٌٜأ ٚباؿصف
.............................................................................. - 1
............................................................................. - 2
............................................................................. - 3
............................................................................ - 4
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املًشل ضقِ ()3
بٝإ بأزلا ٤قهُ ٞا٭زٚات
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بٝإ بأزلا ٤احملهُني ايص ٜٔقاَٛا بتشه ِٝأزٚات ايسضاغ١
ّ

ا٫غِ

1

أ.ز .ظنطٜا بٔ وٍ٫ ٞ

2

أ.ز.و ٞقُس سػٔ عبسٙ

3

ز.إسػإ نٓػاض٠

4

ز .عبس اهلل إغشام عبس اهلل عطاض

5

ز .خايس سػٔ عجُإ

6

ز .قُس ٜٛغـ

ايسضد١
ايعًُ١ٝ

َكط ايعٌُ

أغتاش

داَع ١أّ ايكط/ ٣نً ١ٝايذلب/ ١ٝقػِ املٓاٖر ٚططم

زنتٛض

ايتسضٜؼ

أغتاش

ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝداَع ١أّ ايكط/ ٣قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ

زنتٛض
أغتاش

داَع ١أّ ايكط/ ٣نً ١ٝايذلب/ ١ٝقػِ املٓاٖر ٚططم

َؿاضى

ايتسضٜؼ

أغتاش

ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝداَع ١أّ ايكط/ ٣قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ

َؿاضى
أغتاش

ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝداَع ١أّ ايكط/ ٣قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ

َػاعس
أغتاش

داَع ١أّ ايكط٣

َػاعس

7

ز .سػٔ عً ٞا٭ْكاضٟ

زنتٛضاٙ

إزاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايعاقُ ١املكسغ١

8

ز .أمحس َتعب ايعبازٟ

زنتٛضاٙ

إزاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايعاقُ ١املكسغ١

9

أَ .عٌَ سػٔ ايطاٖط

َادػترل

ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝداَع ١أّ ايكط/ ٣قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ

10

أ.عاَط اؾٝعا ٟ ٚ

َادػترل

ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝداَع ١أّ ايكط/ ٣قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ

11

أ.غعس َهش ٞغًُإ املعََٞٛ

َادػترل

َسٜط َسضغ ١املط ٠ٚا٫بتسا١ٝ٥

12

أ.عبس اؿُٝس عبسا ملعطٞ
ايًكُاْٞ

َادػترل

َؿطف تطب- ٟٛقؿٛف أٚي١ٝ

13

أ.أمحس ؾطٜـ ايًكُاْٞ

َادػترل

َؿطف تطب- ٟٛتطب ١ٝإغ١َٝ٬

14

أ.عُط ْاٜـ ا٭محسٟ

َادػترل

َؿطف تطب- ٟٛضٜانٝات

15

أ.غعٝس اؿطبٞ

َادػترل

َؿطف تطب- ٟٛدػطاؾٝا

16

أ.خايس عبس ٙعبس اهلل عػرلٟ

بهايٛضٜٛؽ

َؿطف تطب- ٟٛتكٓٝات تعًِٝ

17

أ.غاَ ٞسػٔ ايًكُاْٞ

بهايٛضٜٛؽ

أَني َطنع َكازض ايتعًِ

18

أ.سػٔ قُس مياْٞ

بهايٛضٜٛؽ

َعًِ -قؿٛف أٚي١ٝ
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املًشل ضقِ ()4
اٱغتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥
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املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب١ٝ
املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
إؾطاف تطبٟٛ

اضتباىُ

زضاغ ١بعٓٛإ :
مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘
إعساز ايطايب
غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ
42980003

إؾطاف ايسنتٛض
إبطاٖ ِٝبٔ غً ِٝضظٜل اؿطبٞ
ا٭غتاش املػاعس بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
ٖ1431ـ ٖ1432-ـ

-087-

بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
املٛقط

املهطّ املعًِ :
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘
ٚبعس:

ٜعتعّ ايباسح بع ٕٛاهلل ٚتٛؾٝك٘ بإدطا ٤زضاغ ١عٓٛاْٗا (َػت ٣ٛتٛاؾط َٗاضات
اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيسَ ٣عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي)١ٝ
يٓ ٌٝزضد ١املادػترل يف اٱؾطاف ايذلب. ٟٛ
ٚإمياْا بسٚضى ايؿعاٍ يف ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ، ١ُٝٝملا يطأٜو َٔ أُٖ١ٝ
بايػ ١يف ٖصا املٛنٛع آٌَ َٓو ايتهطّ باٱداب ١عً ٢مجٝع ؾكطات ٖصٙ
اٱغتباْ ١بسق ٚ ١عٓا ١ٜعً ٢إٔ تعدل إداباتو عٔ ضأٜو ايؿدك ٞبهٌ
قسم َٛٚنٛع ، ١ٝعًُا بإٔ اٱدابات غتػتدسّ ٭غطاض ايبشح ايعًُٞ
ؾكط .
ؾانطا َٚكسضا يهِ سػٔ تعاْٚهِ ْٚبٌ أخ٬قهِ ٚ ،غا ٬٥اهلل يٓا ٚيهِ ا٭دط
ٚايجٛاب
أخٛى ايباسح
غعٝس بٔ عً ٞايؿٗطٟ
داَع ١أّ ايكط – ٣نً ١ٝايذلب١ٝ
قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ؽكل إؾطاف تطبٟٛ
دٛاٍ 0555522326 :
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اؾع ٤ا٭ : ٍٚايبٝاْات ايؿدك: ١ٝ
- 1ا٫غِ ( :اختٝاض.......................................................................................................................................)ٟ

- 2امل ٌٖ٪ايعًُ: ٞ

أقٌ َٔ ايبهايٛضٜٛؽ

بهايٛضٜٛؽ

َادػترل

زنتٛضاٙ

- 3ايتدكل يف امل ٌٖ٪ايعًُ: ٞ
سسز ..............................................................................................................................................................

- 4ايعٌُ اؿايٞ

َؿطف تطبٟٛ

َعًِ

- 5عسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ

أقٌ َٔ  5غٓٛات

َٔ  5إىل أقٌ َٔ  10غٓٛات

َٔ  10إىل أقٌ َٔ  15غٓ١

 15غٓٚ ١أنجط

- 6عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاييت ايتشل بٗا :
ٜٛ ٫دس

زٚضٚ ٠اسس٠

زٚضتإ

ث٬خ زٚضات ؾأنجط
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َ٬سع: ١


آٌَ ايتهطّ مبطاعا٠
َا  ًٜٞعٓس اٱداب ١عً ٢ؾكطات اٱغتباْ ١املطؾك: ١
قطا ٠٤ايعباض ٠بعٓا١ٜ

.1
قبٌ اٱداب ١عًٗٝا .

عسّ ٚنع أنجط َٔ

.2
إؾاض ٠أَاّ ايعباض ٠ايٛاسس. ٠

اٱداب ١عً ٢مجٝع

.3
ؾكطات اٱغتباْٚ ١عسّ تطى أ ٟؾكط ٠بس ٕٚإداب. ١

٫

.4

تٛدس

إداب١

قشٝشٚ ١أخط ٣خاط ١٦طاملا أْٗا تعدل عٔ ٚدْٗ ١عطى .


بني ٜسٜو قا١ُ٥
بعباضات اٱغتباْٚ ١املطدَٓ ٛو ٚنع ع )√( ١َ٬يف إسس ٣ايعباضات املٛدٛز ٠أَاّ نٌ عباضٚ ٠ؾكا
يًُكٝاؽ ايتاي( : ٞعاي ١ٝدسا  ،عايَ ، ١ٝتٛغط ، ١نعٝؿ ، ١عسمي) ١

َجاٍ تٛنٝش: ٞ
زضد ١تٛاؾطٖا
ايؿكط٠

عاي ١ٝدسا

عاي١ٝ

َتٛغط١

نعٝؿ١

عسمي١

()4

()3

()2

()1

(قؿط)

اٱملاّ مبؿٗ ّٛاؿاغب ٚتطبٝكات٘

√

َعطؾَ ١هْٛات اؿاغب

√

-091-

احملٛض ا٭: ٍٚ

ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١ي٬غتدساّ يف ايتسضٜؼ يًكؿٛف

ا٭ٚي١ٝ
زضد ١ا٫غتدساّ
ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١

ايتكٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٝات

()4
1

اؿاغٛب ايتعًُٞٝ

2

دٗاظ عطض ايبٝاْات (ايساتا ؾ)ٛ

3

ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ

4

دٗاظ عطض ايؿؿاؾٝات

5

دٗاظ ايعطض ايػُٓٝاٞ٥

6

ايتًٝؿع ٕٜٛايتعًُٞٝ

7

ايؿٝس ٜٛايتعًُٞٝ

8

ايتػذ٬ٝت ايكٛت١ٝ

()3

()2

()1

(قؿط)

احمل ــٛض ايج ــاْ : ٞاملٗ ــاضات ايٛاد ــب تٛاؾطٖ ــا ي ــسَ ٣عًُ ــ ٞايك ــؿٛف ا٭ٚي ٝــ١
٫غتدساّ تكٓٝات ايتعًِٝ
زضد ١تٛاؾطٖا
املٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضات

ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

أ : ٫ٚاؿاغٛب ايتعً)Instructional Computer( ُٞٝ
1

اٱملاّ مبؿٗ ّٛاؿاغٛب ٚتطبٝكات٘

2

َعطؾَ ١هْٛات اؿاغٛب

3

َعطؾ ١املباز ٨ا٭غاغ ١ٝيف ْعاّ تؿػٜٓٚ ٌٝسٚظ

4

تٓكٝب ايدلاَر ٚسصؾٗا

5

إدطا ٤ايكٝاْ ١ايبػٝط ١يًشاغٛب ايتعًُٞٝ

6

اغتدساّ ا٭دٗع ٠املًشك ١باؿاغٛب

7

احملاؾع ١عً ٢اؿاغٛب ٚا٭دٗع ٠املًشك ١ب٘

8

اغتدساّ بطاَر Microsoft office

9

ايهتاب ١باغتدساّ ايٚٛضز ()word

 10ايتٓػٝل يًٓكٛم
 11إزضاز اؾساٍٚ

-090-

()3

()2

()1

(قؿط)

 12إزضاز ايكٛض
 13إزضاز ا٭ؾهاٍ
 14إزضاز ايطَٛظ
 15تٓعٚ ِٝؽطٝط ايكؿش١
 16إزضاز اؿسٚز يًكؿش١
 17إزضاز ايعَ٬ات املاٚ ١ٝ٥ا٭يٛإ
 18ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ power poient
 19إزضاز ايٓكٛم يف ايؿطا٥ح
 20إزضاز ايكٛض ايجابت ١يف ايؿطا٥ح
 21إزضاز ايكٛض املتشطن ١يف ايؿطا٥ح
 22إزضاز ايطغ ّٛايجابت ١يف ايؿطا٥ح
 23إزضاز ايطغ ّٛاملتشطن ١يف ايؿطا٥ح
 24إزضاز ايكٛت يف ايؿطا٥ح
 25إزضاز ايًػ ١املٓطٛق ١يف ايؿطا٥ح
 26إزضاز امل٪ثطات ايكٛت ١ٝيف ايؿطا٥ح
 27إزضاز َكاطع ايؿٝس ٜٛيف ايؿطا٥ح
 28سؿغ ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
ْ 29ػذ ايدلاَر ايتعً١ُٝٝ
 30تٓكٝب ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاؾاٖع. ٠
 31تكؿح اْ٫ذلْت
 32إزضاز عٓاقط ايٛغا٥ط املتعسز ٠باغتدساّ ايبٛضبٜٓٛت
ٚاْ٫ذلْت
 33إضغاٍ ٚاغتكباٍ ايدلٜس ا٫يهذلْٞٚ
ثاْٝا  :ايػبٛض ٠ايصن ( ١ٝايتؿاعًInteractive Board ) ١ٝ
 34تؿػ ٌٝايػبٛض ٠ايصن١ٝ
 35اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن١ٝ
 36ايهتاب ١عًٗٝا غط َٓاغب
 37اغتدساّ أيٛاْا َٓاغب ١يػٔ ايتَٝ٬ص
 38اغتدسّ املهتب ١املٛدٛز ٠بايػبٛض٠
 39اغتدسّ ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝبايػبٛض٠
 40سؿغ ايعطٚض ٚإعاز ٠عطنٗا
 41اغتدسّ أزٚات ايتعً ٌٝبايػبٛض٠
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 42إعاز ٠عطض ايكؿشات عً ٢ايػبٛض٠
 43طباعـ ـ ــ ١ايعـ ـ ــطٚض املٛدـ ـ ــٛز ٠عًـ ـ ــ ٢ؾاؾـ ـ ــات ايعـ ـ ــطض
بايػبٛض٠
ثايجا  :دٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾdata show projector )ٛ
44

تؿػ ٌٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

 45اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات (ايساتاؾ)ٛ
 46تٛق ٌٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ )ٛبا٭دٗع٠
ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣
 47ايكٝاْ ١ايبػٝط ١ؾٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ
 48نبط ؾس ٠ايتبا ٜٔظٗاظ عطض ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

زضد ١تٛاؾطٖا
املٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضات

ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

()3

()2

 49نبط زضدٚ ١نٛح ايكٛض ٠ظٗاظ عطض ايبٝاْات
( ايساتا ؾ)ٛ
 50تهبرل ٚتكػرل ايكٛض ٠املعطٚن ١ظٗاظ عطض
ايبٝاْات ( ايساتا ؾ)ٛ

ضابعا  :دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥كDocument Viewer (Camera) ١ٝ
 51تؿػ ٌٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
 52اغتدساّ دٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
 53تٛق ٌٝدٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك ١ٝبا٭دٗع٠
ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣
 54ايكٝاْ ١ايبػٝط ١ؾٗاظ ايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
 55نبط ؾس ٠ايتبا ٜٔايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
 56نبط زضدٚ ١نٛح ايكٛض ٠بايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
 57تهبرل ٚتكػرل ايكٛض ٠املعطٚن ١بايهاَرلا ايٛثا٥ك١ٝ
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()1

(قؿط)

احملٛض ايجايح :ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًُ ٞايكؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعًِٝ
أخ / ٞاملعًِ
ْأٌَ َٓو ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاييت تطاٖـا ٫ظَـ ١ملعًُـ ٞايكـؿٛف
ا٭ٚي٫ ١ٝغتدساّ تكٓٝات ايتعً.ِٝ
.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

.8

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

.9

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

........................................................................................... .10
........................................................................................... .11
........................................................................................... .12
........................................................................................... .13
.......................................................................................... .14
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املًشل ضقِ ()5
ايبطاق ١يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥
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املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب١ٝ
املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
إؾطاف تطبٟٛ

بطاق٘ مالحظ٘

زضاغ ١بعٓٛإ :
مطتْ ٚتْافس مَازات اضتخداو تكئات التعلٔه لد ٚمعلنٕ الصفْف األّلٔ٘
إعساز ايطايب
غعٝس بٔ عً ٞعبس اهلل ايؿٗطٟ
42980003

إؾطاف ايسنتٛض
إبطاٖ ِٝبٔ غً ِٝضظٜل اؿطبٞ
ا٭غتاش املػاعس بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
ٖ1431ـ ٖ1432-ـ
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بطاق٬َ ١سع ١ا٭زا ٤ملعًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي َٔ ١ٝايتعً ِٝا٫بتساٞ٥
ايبٝاْات ايؿدك١ٝ
اغِ املعًِ  .......................................... :امل ٌٖ٪ايعًُ.......................................... : ٞ
ايتدكل  ........................... :عسز غٓٛات اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعً........................ ِٝ
عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاييت ايتشل بٗا  ..................اغِ املسضغ................................ : ١
املاز ...........................................: ٠اؿك......................................................: ١
زضد ١تٛاؾطٖا
احملاٚض

ّ

اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص

1

 ٧ٜٝٗب ١٦ٝايكـ ٫غتدساّ ا٭دٗع ٠ايتعً١ُٝٝ

2

ٜػتعني مبكازض ايتعًِ املتٓٛع١

3

ٜؿٛم ايتَٝ٬ص ٚهصب اْتباِٖٗ

4

ٜٛظع اؿك ١ظَٓٝا بسق ١يًتٗ١٦ٝ

5

ٜتابع ايتَٝ٬ص ملعطؾ ١أثط ايتٗ ١٦ٝعًِٗٝ

6
7
8
9

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

ٜٓعِ اغتدساّ ايعطض عً ٢اؾٗاظ ايتعً ُٞٝعٝح ٜطاٙ
نٌ ايتَٝ٬ص
ٜٴعس ايعطٚض َػبكا قبٌ زخ ٍٛايسضؽ
ٜػتطٝع عٌُ قٝاْ ١غطٜع ١يف ساي ١ايعطٌ املؿاد٧
يًذٗاظ ايتعًُٞٝ
ٜطنع اْتبا ٙايتَٝ٬ص عً ٢ايعطض ٜ ٫ٚؿػًِٗ بأَٛض
داْب١ٝ

ٜ 10طاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايتَٝ٬ص
ٜ 11عٗط دٛا َٔ ايتؿاعٌ ٚاملؿاضن ١بٚ ٘ٓٝبني تَٝ٬صٙ
ٜٓ 12ؿص ايعطض ٚؾكا يتٛقٝت ظَين َٓاغب 0
ٜ 13ػتدسّ نٌ َا وتاد٘ َٔ إَهاْٝات اؾٗاظ ايتعًُٞٝ
14

ٜػاعس عً ٢إنػاب ايتَٝ٬ص َٗاض ٠اغتدساّ بعض
ا٭دٗع٠

ٜ 15عٜس يف ْؿاط ايتَٝ٬ص أثٓا ٤ايعطض
16

ٜتٝح ايؿطق ١يًتَٝ٬ص ٫قذلاح اغتدساّ أدٗع ٠تعً١ُٝٝ
قبب ١يسِٜٗ

-097-

عاي ١ٝدسا

عاي١ٝ

َتٛغط١

نعٝؿ١

عسمي١

()4

()3

()2

()1

(قؿط)

زضد ١تٛاؾطٖا
احملاٚض

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

()3

()2

()1

(قؿط)

اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ ٱثاض ٠زاؾع ١ٝايتَٝ٬ص

ٜ 17ؿرل إىل ايعطٚض عً ٢اؾٗاظ ايتعً ُٞٝمب٪ؾط
ٜ 18هتب غط ٚانح ٜػٌٗ عً ٢مجٝع ايتَٝ٬ص ضٜ٩ت٘
19
20
21

ٜٓعِ ا٭ؾٝا ٤املعطٚن ١عً ٢ا٭دٗع ٠يف اػا ٙسطن١
ايعني
وح تَٝ٬ص ٙعً ٢طًب ايعًِ ٚا٫غتعاز َ٘ٓ ٠عٔ ططٜل
اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١
ٜػتجرل ساي ١ايتؿٜٛل ٚايطغب ١يف ا٫نتؿاف ٚسب
ا٫غتط٬ع يس ٣ايتَٝ٬ص

ٜٛ 22ؾط أْؿط ١تٓاؾػ ١ٝتعً ١ُٝٝبني ايتَٝ٬ص
ٜ 23ػتدسّ ا٭غاؽ ايٓؿػ ٞعٓس اغتدساّ ايتكٓ ١ٝاملٓاغب١
24

ٜػتدسّ ا٭غاؽ ا٫دتُاع ٞعٓس اغتدساّ ايتكٓ١ٝ
املٓاغب١

ٜ 25كسّ تػص ١ٜضادعَٓ ١اغب ١يف ساي ١اٱدابات اـاط١٦
زضد ١تٛاؾطٖا

احملاٚض

ّ

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص

اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠يف ايدلاَر

أ – ٫ٚايٓكٛم ٜ :ه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :

1

ٜٓػل ايٓل مبا ٜتٓاغب َع نجاؾت٘ يف ايؿاؾ١

2

ٜػتدسّ ْٛع ٚسذِ اـط املٓاغب

3

ٜٴعس ْكا ٚانشا ٚخايٝا َٔ ايػُٛض

4

ٜػتدسّ ايٛاْا يًدطٛط َ ١َ٤٬يًدًؿ ١ٝاملػتدسَ١

5

ٜطادع ايٓل يت٬يف ا٭خطا ٤اٱَ١ٝ٥٬

6

ٜطادع ايٓل يت٬يف ا٭خطا ٤املطبع١ٝ

ثاْٝا – ايكٛض ايجابتٜ : ١ه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
1

ٜٴسضز قٛضا ٚانش ١يف ايدلْاَر

2

ىطز ايكٛض ٠ظٛز ٠عاي١ٝ

3

ٜٴسضز ايكٛض ٠يف َٛقع َٓاغب زاخٌ اٱطاض

4

ٜٓتك ٞقٛضا َ ١َ٤٬ملٛنٛع ايسضؽ املعطٚض

5

ٜػتدسّ أيٛاْا يًكٛض تٓاغب املطسً ١ايعُط ١ٜيًتَٝ٬ص
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عاي ١ٝدسا

عاي١ٝ

َتٛغط١

نعٝؿ١

عسمي١

()4

()3

()2

()1

(قؿط)

احملاٚض

ّ

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ( ايٛغا٥ط املتعسز) ٠يف ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملعس ٠يًعطض يًتَٝ٬ص

ثايجا – ايكٛض املتشطنٜ : ١ه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
ٜ 1عٗط املٗاضات اؿطن ١ٝيًكٛض املعطٚن١
ٜعٗط ايتذاضب ايعًُٚ ١ٝايؿٓ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايكٛض
2
املتشطن١
ٜسَر ايكٛض املتشطنَ ١ع باق ٞعٓاقط ايٛغا٥ط
3
املتعسز ٠يتٛق ٌٝاملعً ١َٛبؿهٌ أؾهٌ
ٜػاعس عً ٢سسٚخ ايتعًِ بكٛض ٠أؾهٌ يًتًُٝص َٔ
4
خ ٍ٬ايعطض بايكٛض املتشطن١
ضابعا  -ايطغّٛ
أ – ايطغ ّٛاـطٜ : ١ٝه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
ٜ 1ٴسضز ضغَٛا بٝاْ ١ٝخط١ٝ
ٜ 2ٴسضز ضغَٛا زا٥ط١ٜ
ٜ 3ٴسضز ضغَٛا با٭عُس٠
ٜ 4ٴسضز ضغَٛا تٛنٝش١ٝ
ٜ 5ٴسضز ضغَٛا ناضٜهاترل١ٜ
ٜ 6ٴسضز ضغَٛا َٓتذ ١بٛاغط ١اؿاغٛب
ٜٴسضز ضغَٛا مت إزخاشلا باغتدساّ ايٛسسات املًشك١
 7ظٗاظ اؿاغٛب َجٌ املاغح ايه)scanner( ٞ٥ٛ
ب – ايطغ ّٛاملتشطنٜ : ١ه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
ٜ 1ػتدسّ ضغَٛا َتشطن ١َ٤٬َ ١ملٛنٛع ايسضؽ
ٜ 2سضز تعًٝكا قٛتٝا يًسضؽ
ٜٛؾط إَهاْ ١ٝإعاز ٠عطض ايطغ ّٛاملتشطن ١أٚ
3
إٜكاؾٗا يف أَ ٟطسً١
خاَػا – ايكٛت
أ – ايًػ ١املٓطٛقٜ : ١ه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
ٜ 1تأنس َٔ ٚنٛح ايكٛت بايعطض
ٜ 2سضز اقٛاتا َٓاغب ١يػٔ ايتَٝ٬ص
ٜ 3ػتدسّ اقٛاتا َٓاغب ١يطبٝع ١احملت٣ٛ
ٜ 4ٴعأَ ايكٛت َع خطٛات عطض املاز ٠ايعًُ١ٝ
ب – امل٪ثطات ايكٛتٜ : ١ٝه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
ٜٛ 1ظـ امل٪ثطات ايكٛت ١ٝيف َٛنعٗا املٓاغب
ٜ 2تذٓب اٱغطاف يف امل٪ثطات ايكٛت١ٝ
ٜ 3عٌُ عً ٢عسّ تؿتت ايتًُٝص عٓس تٛظٝـ امل٪ثطات
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عاي ١ٝدسا
()4

زضد ١تٛاؾطٖا
عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ١
()1
()2
()3

عسمي١
(قؿط)

ايكٛت١ٝ

زضد ١تٛاؾطٖا
احملاٚض

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

4

()3

()2

()1

(قؿط)

ٜعٌُ عً ٢تهاٌَ ايكٛت ٚامل٪ثطات ايكٛتَ ١ٝع
عٓاقط ايٛغا٥ط َجٌ  :ايٓل أ ٚايطغ ّٛأ ٚايكٛض

زضد ١تٛاؾطٖا
احملاٚض

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

ّ

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

ٜه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
1

interactive board

اغتدساّ ايػبٛض ٠ايصن( ١ٝايتؿاعً) ١ٝ

2

ٜػتطٝع تؿػ ٌٝايػبٛض٠
ٜتعاٌَ َع ايػبٛض ٠مبٗاض ٠يف ساي ١ايعطٌ
املؿاد٧

3

ٜهتب عًٗٝا غط َٓاغب

4

ٜػتدسّ أيٛاْا َٓاغب ١يػٔ ايتَٝ٬ص

5

ٜػتدسّ املهتب ١املٛدٛز ٠بايػبٛض٠

6

ٜػتدسّ ا٭زٚات اشلٓسغ ١ٝبايػبٛض٠

7

وؿغ ايعطٚض ٜٚعٝس عطنٗا

8

ٜػتدسّ أزٚات ايتعً ٌٝبايػبٛض٠

9

ٜٴعٝس عطض ايكؿشات عً ٢ايػبٛض٠

10

ٜطبع ايعطٚض املٛدٛز ٠عً ٢ؾاؾات ايعطض
بايػبٛض٠
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()3

()2

()1

(قؿط)

زضد ١تٛاؾطٖا
احملاٚض

ّ

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

()3

()2

()1

(قؿط)

اغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات

( ايساتاؾdata show projector)ٛ

ٜه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :

احملاٚض

ٜ 1ػتطٝع تؿػ ٌٝاؾٗاظ
2

ٜٴٛقٌ ايساتاؾShow(ٛ

 )Dataبا٭دٗع٠

ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣

ٜ 3ٴذط ٟايكٝاْ ١ايبػٝط ١يف ساي ١ايعطٌ املؿاد٧
ٜ 4هبط ؾس ٠ايتبأٜ
ٜ 5هبط زضدٚ ١نٛح ايكٛض٠
ٜ 6ٴهدل ٜٚٴكػط ايكٛض ٠املعطٚن١

ّ

زضد ١تٛاؾطٖا

املٗاض ٠املطًٛب أزاٗ٥ا

عاي ١ٝدسا عايَ ١ٝتٛغط ١نعٝؿ ١عسمي١
()4

ٜه ٕٛاملعًِ قازضا عً ٢إٔ - :
)Document viewer (camera

اغتدساّ ايهاَرلا ايٛثا٥ك. ١ٝ

ٜ 1ػتطٝع تؿػ ٌٝاؾٗاظ
ٜ 2ٴٛقٌ ايهاَرلا با٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝا٭خط٣
ٜ 3ٴذط ٟايكٝاْ ١ايبػٝط ١يف ساي ١ايعطٌ املؿاد٧
ٜ 4هبط ؾس ٠ايتبأٜ
ٜ 5هبط زضدٚ ١نٛح ايكٛض٠
ٜ 6ٴهدل ٜٚٴكػط ايكٛض ٠املعطٚن١
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()3

()2

()1

(قؿط)

املًشل ضقِ ()6
خطابات تطبٝل ايسضاغ١
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