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فاعلية استراتيجية باير في تنمية التفكير االستداللي عند طالبات الصف
الخامس االدبي في مادة التاريخ

الباحثة .مساح حممد عبيد

أ .د .شاكر جاسم حممد
الملخص

يرمػػػػا اػػػػذا الرفػػػػث العلػػػػرؼ الػػػػ ايراليػػػػي ااػػػػعراعيسيي رػػػػرير يػػػػا ع ميػػػػي الع يػػػػر ا اػػػػعد لا لػػػػد طرلرػػػػرت
الصؼ الخرمس ا درا يا مردة العرريخ) ولعفقيؽ الهدؼ وضلت الررفثي ال رضيي الص ريي اآلعيي:
لػػػػيس ا ػػػػرؾ يػػػػرؽ ذو د لػػػػي افصػػػػرايي رػػػػيف معواػػػػط درسػػػػرت المسمواػػػػي العسريريػػػػي العػػػػا دراػػػػت رراػػػػعلمرؿ
ااػػػػػعراعيسيي رػػػػػرير والمسمواػػػػػي الضػػػػػررطي العػػػػػا دراػػػػػت رراػػػػػعلمرؿ الطريقػػػػػي ا اعيرديػػػػػي يػػػػػا ع ميػػػػػي الع يػػػػػر
ا اعد لا.
ع و ػػػت اي ػػػي الدرااػػػي مػػػف اٗ ٛطرلرػػػي) مػػػف طرلرػػػرت الصػػػؼ الخػػػرمس ا درػػػا يػػػا مديريػػػي عرريػػػي ر ػػػداد /ال ػػػرخ
الثر يػػػػػػػي لللػػػػػػػرـ الدرااػػػػػػػا ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ-وزاػػػػػػػت اي يالدرااػػػػػػػػي الػػػػػػػ مسمػػػػػػػواعيف روا ػػػػػػػ اٖٗ طرلرػػػػػػػػي)
للمسمواي العسريريي أٗ طرلري) للمسمواي الضررطي.
اسػػػرت الررفثػػػي الع ػػػريو رػػػيف مسمػػػواعا الرفػػػث يػػػا مع يػػػرات اػػػدة اػػػا اماػػػعو الػػػذ ر ػػػػػ درسػػػرت ال صػػػؿ
ا وؿ يػػػػا مػػػػردة العػػػػػرريخ ػػػػػػ اللمػػػػػر الزم ػػػػا مفاػػػػػوررل رر يػػػػهر للطرلرػػػػرت ػػػػػػػػ العفصػػػػيؿ الدرااػػػػػا للوالػػػػديف ػػػػػػػ
ا خعررر القرلا للع ير ا اعد لا).

رمػػػػػػت الررفثػػػػػػي ر اػػػػػػهر رعػػػػػػدريس المسمػػػػػػواعيف العسريريػػػػػػي دراػػػػػػت رراػػػػػػعلمرؿ ااػػػػػػعراعيسيي رػػػػػػرير
والمسمواػػػػػي الضػػػػػررطي دراػػػػػت رراػػػػػعلمرؿ الطريقػػػػػي العقليديػػػػػي ويػػػػػملت الدرااػػػػػي ث ثػػػػػي يصػػػػػوؿ االخػػػػػرمس ػػػػػػػػ
الاػػػػػػػردس ػػػػػػػػػ الاػػػػػػػرر ) مػػػػػػػف عػػػػػػػرب عػػػػػػػرريخ اوررػػػػػػػر وامري ػػػػػػػر الفػػػػػػػديث والملرصػػػػػػػر رػػػػػػػد ت العسررػػػػػػػي يػػػػػػػوـ
ا )ٕٓٔٙ/ٕ/ٔٚوا عهت يوـ الخميس الموايؽ ا.)ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٛ
ااػػػػدت الررفثػػػػي اخعرػػػػر ارل م و ػػػػرل مػػػػف إٓ يقػػػػرة) ل ػػػػؿ يقػػػػرة ث ثػػػػي اخعرػػػػررات وافػػػػد م هػػػػر يمثػػػػؿ ا سررػػػػي

الصػػػػفيفي علطػػػػ ل سررػػػػي الصػػػػفيفي درسػػػػي وافػػػػدة وا سررػػػػي الخرطاػػػػي صػػػػ ر واػػػػذا ا خعرػػػػرر وضػػػػ لقيػػػػرس
ع ميي الع ير ا اعد لا وعـ العأ د مف صدؽ ا خعررر وثررعه.
ااػػػػعلملت الررفثػػػػي ا خعرػػػػرر العػػػػراا ا )T-testلعفليػػػػؿ عػػػػراو الرفػػػػث وطرػػػػؽ ا خعرػػػػرر القرلػػػػا ل قػػػػرات
الع يػػػػػر ا اػػػػػعد لا يػػػػػوـ ا ررلػػػػػر الموايػػػػػؽ ا )ٕٓٔٙ/ٕ/ٔٚوعػػػػػـ عطريػػػػػؽ ا خعرػػػػػرر الرلػػػػػد يػػػػػوـ الخمػػػػػيس
ا. )ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٛ

المرفث ا وؿ :العلريؼ ررلرفث

مي لي الرفث problem of the Research
ييهد اللرلـ اليوـ ثي ارل مف العطورات الللميي الهرالي والعق يي المع فقي يا يع مسر ت الفيرة ا ار يي

ممر يعطلب ا ارب الطلري القدرة ال

مواسهي المي ت وم فقي العطورات الللميي وا اررهـ رلض مهررات
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الع ير ا ارايي العا عاراداـ ال فاف ا خعيرر والقدرة ال اعخرذ الق اررات واصدار ا ف رـ الصفيفي .ي
مسعم اف يعقدـ ويعطور ا اذا رف ايراده يمعل وف مهررات الع ير .العا عاراداـ ال ال هوض ره

يم ف

لموا ري اصر المللومرعيي خرصي رلد ظهور ير ي ا عر ت والق وات ال ضرايي المع واي م هر والمعخصصي
امفمد ٕ٘ٔٓ.)ٜٔ :
فيث ي ؿ اذا ال مو الاري يا الملريي عفديرل ري ارل وطرح عارو ت معلددة فوؿ وع الملريي العا يسب

عقديمهر للمعللميف و ي يي ملرلسعهر يا ال عب المدرايي ويا عب الصؼ واعررع ا اب ا ارليب للع راؿ م

الملريي مر ي عرض مراارة ادد مف الخررات العا د ي وف مف اامهر ضرورة ايسرد الطرااؽ وا ارليب والعق يرت
العا عثير ع ير المعللـ وعم ف المللـ والمعللـ مف ا رعلرد اف العلقيف الذ

يل ا ع ير

ؿ م همر.

االردة واخروف )ٙ :ٕٓٓٛ
للوصوؿ ال ااع عرسرت اليمي ويم ف صيرغي مي لي الرفث الفرلا يا الاواؿ اآلعا ااؿ اعراعيسيي
ررير يراليي يا ع ميي الع ير ا اعد لا لد طرلررت الصؼ الخرمس ا درا يا مردة العرريخ ؟).

ااميي الرفث Research importantce

رـ اهلل ارفر ه وعلرل ا ارف اللقؿ والقدرة ال الع ير وميزه مف رر ا المخلو رت رقدرعه ال العدرر
والعأمؿ والع ر.
اف يا اصر ر اذا او اصر اللولمي وع سر المللومرت والملريي ررت علليـ مهررة العلليـ ريي
وااعراعيسيرت فديثي مف يأ هر ع ميي مهررات الع ير وص
ع ميعهر لد

الق اررات افد ا اداؼ الراياي العا عال العرريي ال

المعللميف واذا مر ايررت اليه يلا ع ر العررويي الفديثي ل ا ياعطي الطلري مواسهي العفديرت

والمي ت العا عواسههـ ري ؿ خ ؽ وليعم وا مف يفص صفي ا دار ات وعقويـ د ي المللومرت العا يعلرضوف
لهر ممر يوثر يا يلرليي الق اررات العا يعخذو هر يا الماعقرؿ .اارو سردو و ويؿ .)ٕ٘ :ٕٓٓٚ
اف مر ريده مف الع رريي اف عسلؿ الطرلب ذا يخصيي ويي وموثرة يا المسعم ويقيـ ا رت اويي م
ا ار ه رفيث ي وف اضوال صرلفرل يا المسعم

وير ريرسيه اف الهدؼ ا وؿ مف العرريي والعلليـ او عخريو رسرؿ

ردريف ال ا عرج ايير سديدة ورسرؿ مرع ريف وماع ي يف االفررثا .)٘ :ٜٜٜٔ
مف خ ؿ مر عقدـ يعض اف ااعراعيسيي ررير ا )Payer strategyععضمف امليرت اقليي خ ؿ مرافؿ

ع يذار واف ل ؿ طرلب ييهر االوره الخرص ررلعلرمؿ م المللومرت الللميي ومف ثـ ياعوارهر الطرلب ويمثلهر
رطرؽ معلددة عود ال زيردة ع ميي الع ير الدرااا اغر ـ .)ٕٓٔ :ٕٜٓٓ

فدود الرفث limitation of research
يعفدد اذا الرفث ررآلعا-:

 الفدود الم ر يي :المديريي اللرمي لعرريي ر داد ال رخ الثر يي.
 الفدود الزمر يي :اللرـ الدرااا إ٘ٔٓ.)ٕٓٔٙ-
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الصؼ

الخرمس

األدرا

يا

اداديي

السمهوريي

للر رت

ثر ويي الزاور للر رت.
 الفدود الللميي :عرب عرريخ اوررر وامري ر الفديث والملرصر اطرلي ٕٖ.)ٕٓٔ٘ :

ادؼ الرفث Aim of the research

يهدؼ الرفث الفرلا العلرؼ ال يراليي ااعراعيسيي ررير ا  )Payer strategyيا ع ميي الع ير
ا اعد لا لد طرلررت الصؼ الخرمس ا درا يا مردة العرريخ ا وررا.

يرضيي الرفث hypotheese of the reacarch

لعفقيؽ ادؼ الرفث وضلت الررفثي ال رضيي اآلعيي:


يوسد يرؽ ذو د لي افصرايي ا د ماعو ا٘ٓ )ٓ.يا معواط درسرت الع ير ا اعد لا
اا خعررر الرلد ريف المسمواي العسريريي العا عدرس المردة رراعلمرؿ ااعراعيسيي ررير والمسمواي
الضررطي العا عدرس المردة رراعلمرؿ الطريقي العقليديي).

مصطلفرت الرفث Determimation of the Terns
فددت الررفثي المصطلفرت الواردة يا ا واف الرفث
 ال راليي :اريهر ؿ مف:
ٔ(1979) "Good" .

"إ هر القررليي ال ا سرز ال عراو المأمولي م ا عصرد ررلو ت والسهد"
)(Good, 1979: 207
العلريؼ ا سرااا :القدرة ال عفقيؽ ا اداؼ المرسوة يا زمف مفدد.
 ا اعراعيسيي :اريهر ؿ مف:
ٔ "Shunk" .إٓٓٓ)
"خطط موسهي دا المهمرت رطريقي رسفي وعيمؿ ا اعراعيسيرت مسمواي مف ال يرطرت ععمثؿ يا اخعيرر
المللومرت وع ظيمهر وع رار المردة.
(Shunk, 2000: 177).
العلريؼ ا سرااا:
مسمواي اارليب واس ار ات يفددار الررفث لعوسيه عدرياه لط ب المسمواي العسريريي مف اي ي الرفث
وصو ل لعفقيؽ األاداؼ المخطط لهر.

 ااعراعيسيي ررير )(Payer

ٔ(Payer, 1985) .
"واا ااعراعيسيي علليميي عللميي عقوـ ال الدمو ريف مهررات الع ير والمواد الدراايي المخعل ي"
(Payer, 1985: 145).
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العلريؼ ا سرااا:
اا ااعراعيسيي علليميي – عللميي العا ااعلملعهر الررفثي يا عدريس مهررات الع ير ا اعد لا
لػػدمسهر وعظمي هر يا مفعو عرريخ الخرمس ا درا مف اسؿ عفقيؽ عراو علليميي مرسوة اداؼ الدرس.
 الع ميي :اريهر ؿ مف:
ٔ "Depono" .آٖٕٓ)
"اا اللمؿ السرد رراعلمرؿ اارليب وواراؿ مف اسؿ الوصوؿ ال عفايف ادا المعللـ وعواي اد ار ه وري
ماعو ع يره" .اديرو و ٖٕٓٓ.)ٗ :

العلريؼ اإلسرااا.

اف درسرت طرلررت المسمواي العسريريي يا مردة العرريخ رلد ا عهر مف عطريؽ ا اعراعيسيي.
عَ َف ُ
 الع ير  :Thinkingواريهر ؿ مف:
ٔ" .ديرو و" آ)Debonoٜٔٛ
"ا هر مهررة امليي يمررس رهر الذ ر

يرطه ااعمردال ال الخررة مف اسؿ العوصؿ ال الهدؼ"

ا.)Debono, 1980: 55
العلريؼ ا سرااا

" امليي اقليي يقوـ رهر ال رد مف اسؿ الوصوؿ ال فلوؿ داامي او مو عي لفؿ مي لي مر"
 الع ير ا اعد لا  : Reasoning Thinkingواريه ؿ مف:
ٔ " .رزؽ" ا)ٜٔٛٚ
"ا ػػه افػػد امليػػرت الع يػػر العػػا ع طػػو ال ػ العخػػريو او ااػػعخ ص ال عػػراو وعيػػمؿ فػػؿ المي ػ ت
رراعخداـ المرردئ اللرمي وعطريقهر ال القضرير والو را "
ارزؽ )ٖ٘ :ٜٔٛٚ
العلريؼ اإلسرااا
"او الدرسي العا عفصؿ اليهر الطرلري مف خ ؿ اسررعهر ال سمي يقرات اخعررر الع ير ا اعد لا
الذ

اادعه الررفثي ويضـ اددا مف الموا ؼ المعضم ي للل رت الم طقيي ريف المقدمرت وال عراو العا يم ف مف

خ لهر ايسرد الفؿ الصفي للمي لي ضمف الو ت المفدد".
 العأريخ  :Historyواريه ؿ مف:
 "Hornpy" .1اٗ)ٜٔٚ
"يرع مف يروع الملريي يعلرمؿ م ا فداث المرضيي اوا ا ر ت ايرايي اـ ا عصرديي اـ اسعمرايي يا طر او
ررة او اللرلـ" ا.)Hornpy, 1974: 405
العلريؼ ا سرااا:
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"رر ه مسمواي مف الفقراؽ والم رايـ والموضوارت العرريخيي العا عضم عهر ال صوؿ ا ررلي ا خيرة مف
عرب العرريخ ا وررا للصؼ الخرمس ا درا الذ

عدراه طرلررت اي ي الرفث والمقرر مف وزارة العرريي لللرـ

الدرااا ٕ٘ٔٓ. "ٕٓٔٙ-
 الصؼ الخرمس ا درا:
"او الصؼ الثر ا مف ص وؼ المرفلي الدراايي ا اداديي الث ثي العا يقرؿ ييهر الطرلب مف فملي يهردة الدرااي
المعواطي واو سز مف المرفلي ا اداديي العا عمثؿ الص وؼ االرار ر رايه الللما وا درا الخرمس ر رايه
الللما وا درا الاردس ر رايه الللما وا درا)" اوزارة العرريي ٖٕٔٓ.)ٗ :
المرفث الثر ا :اطرر ظر ودراارت اررقي
طرح المررا الملروؼ ررير ا )Beyer, 1985إاعراعيسيي لعدريس مهررات الع ير ال ر د يا إفد
مقر عه الميهورة إذ د ف عطوير درات الطلري ال الع ير ال ر د ياير ال ويؽ مرردئ و اس ملي ي ,إذ
يعطلب عللـ المهررة وعلليمهر للطلري ضرورة رؿ مطرلرعهـ رعطريقهر وي ضؿ العمهيد للمهررة رطريقي م عظمي در
اإلم رف .مر يعطلب ف يقوـ الطلري رعلليـ

اهـ واف يقوموا رعفليؿ ال عراو العا عوصلوا إليهر ,وي ضؿ العوا

يا المهررات رزيردة مفعو مفدود ود يؽ ,وااعلمرلهر م مهررات خر  ,والعدريب اليهر وعطريقهر يا موا ؼ
علليميي-عللميه مخعل ي ,لعاهيؿ امليي ا عقرؿ اثر العللـ .و يلعقد ررير  Beyerروسوب علليـ مهررة الع ير ال ر د
رفاب مفعو المردة الدراايي المقرر ررطهر ررألاداؼ األارايي له اف طريؽ دروس ص يي مخطط لهر عخطيطرل
د يقرل ,إذ

يسوز علليـ المهررة ري ؿ ارضا مف خ ؿ المفعو

الدرااا و العدريب اليهر دوف عدريس

مارؽ.االردة.) ٕٕٔ -ٕٔٔ :ٕٓٓٙ ,
إف ؿ امؿ ياير ال ويؽ خطوات مععررلي ي مؿ رلضهر الرلض ا خر وصو ل إل ا اداؼ المقررة إف

ااعراعيسيي ررير ع ذ ال ويؽ خطوات م طقيي مععررلي واذا مر ايرر اليه رييؽ ا )ٕٜٓٓواو اف ال المدرس
اف يلطا ا مثلي ال رييي للط ب فوؿ مهررة ملي ي رؿ مطرلرعهـ رعطريقهر .لذا ير مف ا يضؿ العقديـ لم و رت
المهررة رطريقي م عظمي فيث عع وف اذه الطريقي مف خطوات ادة اا:
ٔ .عقديـ الخصراص المميزة لهر واس ار اعهر روضوح ال إف ي ر ش الط ب اذه ا س ار ات وطرؽ ااعلمرلهر.
ٕ .ذلؾ يسب اف يقوـ الطري رعدريس ا اهـ.
ٖ .ذلؾ يقوـ الطلري رعفليؿ ال عراو العا عوصلوا اليهر.
ارييؽ .)ٔٔ٘ :ٕٜٓٓ
ولقد ذ رت سملي إ٘ٔٓ) ادة خطوات فوؿ العدريس رراعراعيسيي ررير يا ع ميي الع ير واا ر عا:
ٔ .العخطيط السيد لعللـ المهررة مف خ ؿ المفعو .
ٕ .ثـ العمهيد لم و رت المهررة رطريقي م عظمي.
اسملي ٕ٘ٔٓ.)ٙٙ :
ذلؾ ذ ر ارو سردو و ويؿ ا )ٕٓٓٚخطوات لعطريؽ ااعراعيسيي ررير وععمثؿ ررآلعا:
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الخطوة ا ول  :عقديـ المهررة.
الخطوة الثر يي :يرح المهررة ظريرل.

اارو سردو و ويؿ .)ٕٕٙ-ٕٙٔ :ٕٓٓٚ
مزاير ااعراعيسيي ررير)(Beyer strategy

علد ااعراعيسيي ررير مف ا اعراعيسيرت العلليميي – العللميي العا علمؿ ال عطوير درات الط ب اللقليي
فداث عللـ يلرؿ لد الط ب والقدرة ال الع ير فيث ععصؼ اذه ا اعراعيسيي رلدد مف المميزات اا-:
ٔ .عسلؿ مف الط ب مفور اللمليي العلليميي ومف ثـ يصرفوف معلقيف يراليف وليس معلقيف يقط.
ٕ .علليـ الط ب يؼ ي روف إذ ا هر ع ما القدرات ال ريي والملرييي.
ٖ .ع ما م هوـ الذات مف خ ؿ علزيز ثقي الط ب رر اهـ وااعمرداـ اليهر وري

ماعوااـ وعطوير

مواارهـ ال اف يصرفوا معللميف ايضؿ وي ظموف ذاعهـ .واف يعفاف الداي الملريا لديهـ و دراعهـ
ال العللـ ملعمديف ال ا اهـ.
اارد الفميد .)ٜٙ :ٜٜٜٔ
ععميز اذه ا اعراعيسيي رر هر مصدر لع ميي الع ير ا د الطلري ورر خص الع ير ا اعد لا ويم ف
ا اع ردة م ه يا فيرة الط ب اليوميي
اارو سردو و ويؿ .)ٕٙ :ٕٓٓٚ
ذلؾ عود

ااعراعيسيي ررير إل

ااعق ليي الطلري يا ع يراـ وعفرراـ مف العرليي والعمفور الضيؽ

فوؿ الذات ل ط ؽ ال مسر ت اوا مف خ ؿ عيسي روح العاروؿ االفمور والوار .)ٕٔٔ :ٜٜٔٚ
دور المدرس يا ااعراعيسيي ررير
يلد االوب المد رس داخؿ الصؼ وعفمله الماووليي والمهرـ الم رطي ره مف اللوامؿ المهمي العا عاراد
ال عزويد الطلري ررلمهررات ال زمي للع ير ري ؿ ارـ والع ير ا اعد لا روسه خرص فيث يم ف عوضي دور
المدرس يا اذه ا اعراعيسيي مر اوضفه ررير ا )Beyer, 1985الميرر اليه يا عرب اا مرـ واامرايؿ
 )ٕٜٓٓررلخطوات اآلعيي:
الخطوة ا ول  :اف يقوـ المدرس روض ا واف المهررة وعفديدار وعوضيفهر ررمثلي معلددة رهدؼ عزويد
الط ب رهر للعللـ وعر يز ااعمرمرعهـ يا الدرس.
الخطوة الثر يي :يقوـ الط ب رعطريؽ المهررة مف خ ؿ ااعلمرلهر رر ص مر ياعطيلوف للوصوؿ ال
الهدؼ العلليما.
الخطوة الثرلثي :يقوـ الط ب رراع عرج الهدؼ العلليما مف اذه المهررة.
ااإلمرـ واامرايؿ .)ٔٓٙ :ٕٜٓٓ
ذلؾ مف ا مور ا خر العا يقوـ رهر المدرس خ ؿ ع يذه لهذه ا اعراعيسيي مر سر رهر الدليما
إ٘ٓٓ) رآلعا:

ٕ٘ٗ

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

ٔ .يقوـ المدرس رعهياي رياي علليميي يرالي مف اسؿ عف يز الط ب لممرراي اذه المهررة.
ٕ .ياراد ال ايسرد سو ديمقراطا عظهر ييه فقوؽ الط ب يا العلرير اف ذاعهـ.
االدليما ٕ٘ٓٓ.)ٗٗ :
ومف خ ؿ مر ارؽ ذ ره عر الررفثي اف دور المدرس ويلرليعه مف ا اس المهمي العا ياع د اليهر
سرح ااعراعيسيي ررير ) (Beyer strategyفيث يلد المدرس او المخطط والم ظـ والموسه يا سمي خطوات
اذه ا اعراعيسيي فيث يقوـ المدرس رطرح ا االي العا ععطلب مهررة الع ير وا اعد ؿ وا اع عرج وا اعق ار ثـ
يقوـ الط ب رعقديـ اسورعهـ وآرااهـ فوؿ ا االي المطروفي ثـ يلطا المدرس اريرداعه وعوسيهرعه رر لعزاـ
رموضوع الدرس فع

يعـ الوصوؿ ال

الفلوؿ الصفيفي المطلوري ا

ا هر ااعراعيسيي ع راليي ريف المدرس

والطلري.
دور الطرلب يا ااعراعيسيي ررير )(Beyer strategy
للطرلب دور يلرؿ يا اذه ا اعراعيسيي فيث يقوـ الطرلب رمهرـ ادة مف ري هر:
ٔ .يقوـ رررط المللومرت وع ظيمهر.
ٕ .الرفث اف المللومي العا ععللؽ رر االي المطروفي.
االارور ٕ٘ٓٓ.)ٖ٘ٔ :
ذلؾ ال الطرلب اف ياع ؿ سمي طر رعه ال ريي وخرصي ا اعد ليي رهدؼ عطوير يخصيعه ويهـ
دوره داخؿ الصؼ.
ا طرما و طرما ٕٔٓٓ.)ٖٗ :
ومف خ ؿ مر عـ ذ ره عر الررفثي اف دور الطرلب يا اذه ا اعراعيسيي او دور يلرؿ و يط يخعلؼ اف

دوره يا الموا ؼ العقليديي العا عمررس يا الظروؼ الدراايي ا اعيرديي يلـ يلد دوره مسرد معل ٍ
ؽ للمللومرت
وي وف مطرلرر رف ظهر وااعرسراهر ا دمر يطلب م ه ذلؾ رؿ له دور يلرؿ يا الميرر ي والم ر يي الص يي واردا
الر وافعراـ ارآ ا خريف ال اف يعـ الوصوؿ ال الفلوؿ الم طقيي.
الع ير Thinking
الع ير لمي اظيمي وارهر اهلل ارفر ه وعلرل لإل ارف ليعلرؼ اليه ويلرده ويلمر ا رض ويقيـ الر ر
الفضرر ال اد الرار ت الامرويي ومر امعرز اإل ارف ره مف ع رد اف رقيي المخلو رت واا لمي اللقؿ.
ٔ .امليرت ملرييي ملقدة مثؿ افؿ المي ت وا اعد ؿ وا ؿ علقيدال ر اعيلرب والعطريؽ).
ٕ .ملريي خرصي رمفعو المردة او الموضوع.

ٖ .ااعلدادات واوامؿ يخصيي ااعسرارت وميوؿ).
اسرواف ٖٕٓٓ.)ٗ٘-ٗٗ :
خصراص الع ير السيد
يعميز الع ير روص ه امليي اقليي ملرييي ررلخصراص اآلعيي:

ٖ٘ٗ

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54
يفدث مف يراغ او ر ادؼ.

ٔ .الع ير الوؾ اردؼ

مو ال رد وع ار ـ المللومرت المم ف عوايرار وياعريد

ٕ .الع ير الوؾ عطور يزداد علقيدال م
رر ارليب وا اعراعيسيرت الصفيفي.

ٖ .ال مرؿ يا الع ير امر غير مم ف يا الوا

والع ير ال لرؿ غريي يم ف رلوغهر ررلعدريب الماعمر.

اارد الهرد وآخروف ٕ٘ٓٓ)٘٘ :
ٗ .يفدث الع ير رري رؿ وا مرط مخعل ي ال ظيي رمزيي ميي م ر يي ي ليي) ل ؿ م هر خصوصيعه.
٘ .يي ؿ الع ير مف عداخؿ ا رصر المو ؼ او الم راري معضم رل الزمرف والموضوع الذ

يسر فوله

الع ير .اغر ـ .)ٕٗ :ٕٜٓٓ

اميي الع ير ا اعد لا

يلد الع ير ا اعد لا ار
الللميي واو افد مويرات الذ ر

ا مرط الع ير العا يم ف ع ميعهر يهو ع ير م ظـ عراا

ييه القوا يف

ومف ماعلزمرت الطريقي الللميي يا فؿ المي ت .اا ررايا )ٕٗ :ٜٔٙٙ

والع ير ا اعد لا الوب يلعمد ال الم طؽ مف فيث ااعخدامه اس ارمي صفيفي يا الرفث اف
صفي القضرير الخرصي و ؿ خطوة مف خطوات الع ير ا اعد لا رد مف اف عاع د ال
خطوة ليس لهر اذا الا د

رادة صفيفي وايي

علد صفيفي .ايوؽ .)ٜٔٚ :ٜٜٔٛ

اف المهررة ا اعد ليي ا د  R. Gagneاا وافدة مف عا مهررات اارايي ا د اإل ارف :الم فظي
ا اعد ؿ العص يؼ الع رو العواصؿ ااعخداـ الل رت الزمر يي الم ر يي ااعخداـ ا اداد القيرس الع يذ.
اارو الييخ ٔ)ٕٖ٘ :ٜٜٔ
وامليي ا اعد ؿ اا اخعيرر وع ظيـ ويهـ وااعرصرر

ه يعضمف:

ٔ -اخعيرر الخررات الاررقي لفؿ مي لي.
ٕ -ادراؾ الل رت ا ارس ريف الواراؿ المفعملي والهدؼ.
ٖ -ااردة ع ظيـ الخررات الاررقي يا ضو اذه الل رت .اغر ـ ٕٔٓٓ)ٜٔٓ :
ييمر يخص اخعيرر الخررات الاررقي يرف الع ير ا اعد لا يعطلب ا رر در مم ف مف المللومرت رهدؼ
الوصوؿ ال فلوؿ عقررريي واذا ا اعخداـ للمللومرت يام  :ا الوب ا اعد لا القيراا والذ
خ لهر ال

فصؿ مف

عراو سديدة مف ال عراو الاررقي المعويرة لدي ر والع ير الم طقا ا اعد لا القيراا او ا عقرؿ مف

اللرـ ال الخرص ومف المقدمرت ال ال عراو .اارد الهرد

ٕٓٓٓ)ٖٔٔ :

وا رؾ اخع ؼ ريف يرط المفرولي والخطأ وريف ال يرط ا اعد لا ي ا ا اعد ؿ يسرب ال رد ا فعمر ت
المخعل ي يا ذا ه رد مف اف ي دي ال ال ور يا يرط فر ا

يارقه عرمؿ وعخطيط وييه ياعهد

يا فؿ

المي لي رمر عوفيه اليه ذا رعه وخررعه الاررقي .اغر ـ ٕٔٓٓ)ٜٔٓ :
وييمػػػػػػػر يخػػػػػػػص ادراؾ الل ػػػػػػػرت ا اػػػػػػػرس يػػػػػػػرف ا اػػػػػػػعد ؿ اػػػػػػػو ع يػػػػػػػر عػػػػػػػدرؾ ييػػػػػػػه الل ػػػػػػػرت
االطويؿ ٔ)ٕٚ :ٜٜٔ
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ظريرت الع ير ا اعد لا
ا رؾ ثير مف ال ظريرت العا ع رولت ع اير الع ير ا اعد لا فيث عاير يا إعسرايف امر:
 ال ظريرت اللرمليي للذ ر :
علؾ ال ظريرت ع رولت الع ير ا اعد لا رصورة ي ليي ا

دوف ال ظر إل خصراصه و ي يي موه ارر

المرافؿ اللمريي ل ارف او درااي اللوامؿ الموثرة ييه ومف اصفرب ذلؾ ا عسره:
-

ريرت ا ) Burtالذ

ايرر ل اعد ؿ ر وايه ا اعقرااا وا اعمررطا ضمف ماعو الل رت ا د

عص ي ه ال موذج الهرما للذ ر .
-

ثيراعوف ) (Thurstonالذ

اد القدرة ا اعقراايي وا اعمررطيي مف اللمليرت اللقليي ا وليي.

االايد )ٕ٘ٙ :ٜٔٚٙ
-

اريرمرف ) (spearmanالذ
علري ه للذ ر

يلد الذ ر مراديرل ل اعد ؿ ويم ف العلرؼ ال

ذلؾ مف خ ؿ

"رر ه ادراؾ للل رت واللمليرت الملرييي العا عقوـ يا سوارار ال

ا اعد ؿ"

االييخ ٕ.)ٔٔٔ :ٜٔٛ

ملو رت الع ير ا اعد لا

ا رؾ ال ثير مف اللوامؿ العا عوثر يا ماعويرت ويراليي الع ير ا اعد لا واذا العأثير يعمثؿ يا اير
اللمليرت اللقليي او يا القضرير الماعلملي يا ا اعد ؿ ومف اذه الملو رت:
ٔ .المللومرت ا وليي او مر اميه ررلقضرير او المويرات العا يفصؿ اليهر ال رد ي وف لهر ا ثر يا عفديد
ال عراو العا يصؿ اليهر

واذا يل ا اف المويرات ال رييي عاراد ال عفقيؽ ااعد ؿ رس ورل اه

ايفدث ضلؼ يا امليي ا اعد ؿ لذا سد اف لي المللومرت او ادـ

ريعهر افد ا اررب العا عود

لضلؼ الع ير ا اعد لا.
ٕ .ضلؼ ثقي ال رد ر اه وررلق اررات العا يمعل هر فيث عسلؿ م ه ا ار رل معخويرل مف عللـ مهررات الع ير
وممررارعه.

ٖ .طريلي الع ياي ا سعمرايي لل رد العا ع رس ا اعا ـ والالريي وا افرب يا
عسلؿ مف الع ير امليي مفدودة ا صر اهلل ٕٗٓٓ.)ٜٖ :
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الدراارت الاررقي
او ل :ااعراعيسيي ررير

ٕ .درااي اللرع ا :ٕٜٓٓ
" ثر إاعراعيسيي رػرير يػا العفصػيؿ وع ميػي مهػررات الع يػر لػد ع مػذة الصػؼ الرارػ األاراػا مػف خػ ؿ
مردة الدراارت ا سعمرايي".
ادؼ الدرااي:
ٔ .إاداد رر رمو راـ ال إاػعراعيسيي رػرير لعللػيـ مهػررة الع يػر ال ر ػد مػف خػ ؿ مػردة الدرااػرت ا سعمرايػي
لع مذة الصؼ الرار األاراا.
ٕ .يػػرس ثػػر إاػػعراعيسيي رػػرير لعللػػيـ مهػػررات الع يػػر مػػف خ ػ ؿ مػػردة الدرااػػرت ا سعمرايػػي لع مػػذة الصػػؼ
الرار األارس.

يرضيي الرفث:

عوسػػػد يػػػروؽ ذات د لػػػي إفصػػػرايي رػػػيف طػػػ ب المسمواػػػي العسريريػػػي األولػػػ الػػػذيف دراػػػوا الػػػ ويػػػؽ

ٔ.

إاعراعيسيي ررير وريف ط ب المسمواي الضررطي الذيف دراوا ررلطريقي ا اعيرديي.
ٕ .ريػػأ الررفػػث رػػيف المسمػػواعيف العسريريػػي والضػػررطي ل خعرػػرر القرلػػا واللمػػر الزم ػػا والػػذ ر

والماػػعو

العلليما لألب واألـ.

الواراؿ اإلفصرايي:

 عفليؿ العرريف.

ال عراو:

 ا خعررر العراا ).(t.test
ع وؽ المسمواي العا درات ال ويػؽ إاػعراعيسيي رػرير الػ المسمواػي العػا دراػت ررلطريقػي ا اعيرديػي

االعقليديي) .االلرع ا )ٖٓ-ٛ :ٕٜٓٓ
ثر يرل :الع ير ا اعد لا

ٔ .درااي السررر اٗ)ٜٜٔ
اديت الدرااي ال

يرس الع ير ا اعد لا لطلري المرفلي المعواطي اسريت الدرااي يا اللراؽ سرملي

ر داد ليي العرريي /ارف الريد.

اي ي الرفث

ع و ت اللي ي مف إٕٗٗ) طرلررل وطرلري للمرفلي المعواطي يا مفريظي ر داد.

اداة الرفث

ااد الررفث اخعرر ارل للع ير ا اعد لا م و رل مف آ٘) يقرة ال اي ي مول ي مف آ )ٗٛطرلررل وطرلري

لر ر ا خعررر و د عفقؽ الررفث مف صدؽ ا خعررر رث ثي ا واع اا الصدؽ الظرار

ٗ٘ٙ
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الع زما امر الثررت يقد فاب رث ث طرااؽ اا ااردة ا خعررر اذ رلغ ملردؿ الثررت ا )ٓ.ٛٚوطريقي العسزاي
ال ص يي راعلمرؿ ملرمؿ ارعررط ريراوف وعصفيفه رملردلي عمرف ي رف أ )ٓ.ٛورطريقي عفليؿ العرريف
رراعخداـ ملردلي ويت ي رف ملردؿ الثررت ا )ٓ.ٚٛو د ايعؽ وايف مف الملريير خعرررامر االرعري الما يي
الدرسرت العرايي) ل ؿ صؼ مف ص وؼ مرفلي الدرااي المعواطي مف خ ؿ اي ي القيرس الررل ي ا )ٕٔٙٚطرلررل

وطرلري.

الواراؿ ا فصرايي
ملردلي اريرمرف ورراوف وملردلي عمرف وملردلي اويت وطريقي يي يه للمقرر ي ريف ا وارط الفارريي
لطلري الص وؼ الث ثي.

عراو الدرااي

عوصلت الدرااي مر يأعا:
عوسد يروؽ ذات د لي افصرايي ريف مع ير الس س ذ ور ا رث ومع ير الصؼ اا وؿ الثر ا



الثرلث) يا الع ير ا اعد لا
االسررر

ٗ.)ٛٛ-ٔ :ٜٜٔ

ثر يرل :دراارت اس ريي

درااي )Ruberg (1970
اديت الدرااي العلرؼ ال ال مو الفرصؿ يا الع ير ا اعد لا لعقديـ الطلري يا الص وؼ الدراايي
اسريت الدرااي يا الو يرت المعفدة ا مري يي.

اي ي الرفث:
الع ريو:

ع و ت اللي ي مف ا )ٕٕٛطرلررل وطرلري مف المرفلي الارداي والثرم ي واللريرة.

ريأ الررفث ريف مسرمي الرفث مف فيث العفصيؿ يا الريرضيرت لللرـ الدرااا الاررؽ اللمر.

اداة الرفث:

ااد الررفث اخعرر ارل لقيرس الع ير ا اعد لا م ررفث اخر.
الواراؿ ا فصرايي:

ااعلمؿ الررفث عفليؿ العرريف وايلي افصرايي.
عراو الدرااي:

عوصلت الدرااي إل :
ٕ .وسود يروؽ ذات د لي افصرايي ا د ماعو أٓ ) ٓ.ريف طلري المرفلي اللريرة والمرفلي الثرم ي يا
ا خعررر والع ير ا اعد لا لصرل المرفلي الثرم ي.
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ٖ .وسود يروؽ ذات د لي افصرايي ا د ماعو أٓ )ٓ.ريف ط ب المرفلي الارداي وط ب المرفلي الثرم ي
لصرل المرفلي الثرم ي(Ruberg, 1970: 406) .
المرفث الثرلث:م هو الرفث واس ار آعه
م هو الرفث Research Methodology
لمر ر ت الدرااي الفرليي عرما إل العثرت مف يراليي إاػعراعيسيي رػرير يػا ع ميػي الع يػر ا اػعد لا لػد

طرلررت المرفلي اإلاداديي يا مردة العأريخ يِإ َّف الم هو الم راب لعفقيؽ ذلؾ او الم هو العسريرػا إذ إِ َّف الرفػوث
العسريريي ععسروز فدود الوصؼ ال ما للظرارة وعرعقا إلػ ملرلسػي مع يػرات ملي ػي عفػت يػروط مضػروطي للعثرػت
مف ي يي فدوثهر يرلرفث العسريرا ليس مسرد ارض لفوادث المرضا و عيخيص للفرضر وم فظعػه ووصػ ه

وِا َّمر او ضرط للمع يرات والايطرة اليهر يا الموا ؼ العسريريي ويعاػـ المػ هو العسريرػا ررلقػدرة الػ الػعف ـ يػا
مخعلؼ اللوامؿ الموثرة يا الظرارة المراد درااعهر ااردالرفمف وز ه .)ٗٚٗ :ٕٓٓٚ

اس ار ات الرفث

او ل :العصميـ العسريرا Experimental Design
إِ َّف للعصميـ العسريرا اميي يا وض

ول الخطوات العا عروـ الررفثي مف خ لهر عفقيػؽ ال رضػيي العػا

عاػػػػػػػػػػرادار يػػػػػػػػػػا الوصػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػ ال عػػػػػػػػػػراو فػػػػػػػػػػوؿ الل ػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػيف المع يػػػػػػػػػػريف الماػػػػػػػػػػعقؿ والعػػػػػػػػػػرر
اارد الرفمف وز ي .)ٗٛٚ :ٕٓٓٚ

ولػػيس ا ػػرؾ عصػميـ عسريرػػا يصػػؿ إلػ فػػد ال مػػرؿ يػػا ضػػرط المع يػرات ألَ َّػػه مػػر رػػرلغ الصػػلوري عيسػػي

لطريلػػي الظػػروؼ العررويػػي الملقػػدة ايػػرف دالػػيف ٘ )ٖٛٔ :ٜٔٛولهػػذا عرق ػ امليػػي الضػػرط سزايػػي مهمػػر ع واػػت
اإلس ار ات يا المع يرات اداوود ٓ.)ٕ٘ٙ :ٜٜٔ

ثر يرل :مسعم الرفث Population of the Research
يقصد رمسعم الرفث األيراد و األيير

ريي الذيف لهـ خصراص ملي ي يم ف م فظعهر والمفؾ الوفيد

للمسعم او وسود خرصيي ميعر ي ريف يراده ويطلؽ ال

خصراص المسعم العا يم ف م فظعهر املرلـ

المسعم ) ا رو فويو ٕٕٓٓ.)ٗٗ :

إِ َّف وؿ خطوة ي ر ا مراارعهر ا د اخعيرر اللي ي اا عفديد المسعم األصػلا االزورلػا وآخػروف ٔ:ٜٔٛ

 )ٔٚٙإذ

يم ػف ايػػعقرؽ عػػراو ععللػػؽ رمسعمػ ملػيف فعػ يػػعـ العلػػرؼ رد ػػي رييػي الػ الم ػػردات العػػا يع ػػوف

م هر اذا المعسم
ايرف داليف ٓ.)ٖٜٛ :ٜٔٛ
ويع ػػوف مسعمػػ الرفػػث الفػػرلا مػػف طرلرػػرت الصػػؼ الخػػرمس األدرػػا مػػف المػػدارس اإلاداديػػي والثر ويػػي
َف الطرلرػػرت يػػا اػػذه
ال هرريػػي للر ػػرت /العررلػػي للمديريػػي اللرمػػي لعرريػػي ر ػػداد /ال ػػرخ الثر يػػي إ٘ٔٓ )ٕٓٔٙ-أل َّ
المرفلي ال

در مف ال ضو واإلدراؾ.
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و د يرر اريرسيػه  )ٜٔٛٙإلػ إف المرفلػي عقررػؿ مرفلػي المرااقػي عظهػر ييهػر ػدرات الػ الع يػر اػف
َف القػػدرات عرػػد رػػرلظهور و لمػػر عطػػورت اػػذه القػػدرات عطػػورت ملهػػر القػػدرة ال ػ العقصػػا
المثي ػرات الفاػػيي مػػر َّ
والعفر اريرسيه .)ٔٓٔ :ٜٔٛٙ
و د عـ الفصوؿ ال اامر المدارس ا اداديي والثر ويي لطرلررت مسعم الرفث مف المديريي اللرمي
لعرريي ر داد /ال رخ الثر ي ي و د وسدت الررفثي اف المديريي المذ ورة د وزات مداراهر ال

طرارت مخعل ي وعـ

اخعيرر رط الدورة رصورة صديي فيث يضـ القرط اددال مف المدارس ا اداديي والثر ويي للر رت

مر او مريف

يا السدوؿ إ) .

ثرلثرل :اي ي الرفث Sample of The Research

َف درااػػعهر عوصػػؿ إلػ
إِ َّف مػػف المهمػػرت األاراػػيي العػػا عقػػوـ رهػػر الررفثػػي اخعيػػرر وعفديػػد اي ػػي الرفػػث أل َّ

علميمرت ال المسعم الذ عوخذ م ه االفاػف وزميلػه ٔ )ٔٙٚ :ٜٔٛيمسعمػ الرفػث اػو :مسمواػي الل رصػر
و األيػػػػػػراد الػػػػػػذيف ي صػػػػػػب الػػػػػػيهـ ا اعمػػػػػػرـ يػػػػػػا درااػػػػػػي ملي ػػػػػػي والعػػػػػػا عػػػػػػـ سملهػػػػػػر مػػػػػػف علػػػػػػؾ الل رصػػػػػػر
اصرفا وآخروف ٕٓٓٓ.)ٔٛٔ :
ومف سؿ اخعيرر اي ي الرفث امت اللي ي ال

اميف:

أ .اي ي المدارس.
ب .اي ي الطرلررت.

وييمر يأعا وصؼ إلس ار ات اخعيرر اللي ي:
 .اي ي المدارس :School Sample
ألسؿ اخعيرر مدراي مف المػدارس اإلاداديػي والثر ويػي للر ػرت زارت الررفثػي المديريػي اللرمػي لعرريػي ر ػداد/
ال ػرخ الثر يػػي اا اػػداد والعػػدريب) رموسػػب ال عػػرب الصػػردر مػػف المديريػػي اللرمػػي لعرريػػي ر ػػداد /ال ػػرخ الثر يػػي ملفػػؽ
أ) اخعررت الررفثي رلد اس ار الافب الليوااا اااداديي السمهوريي للر ػرت) ورلػد زيررعهػر للمدراػي وسػدت ا هػر
عفعو ال يلري وافدة للصؼ الخرمس ا درا لذلؾ رمت رلمليي الافب مػرة ثر يػي يو ػ ا خعيػرر الػ اثر ويػي
الزاور للر رت) واا عفعو

ذلؾ ال يلري وافدة للصؼ الخرمس ا درا.

ب .اي ي الطرلررت :Students sample
رمت الررفثي رطريقػي الاػفب الليػوااا الراػيط للمدراػعيف يػا عفديػد المسمػواعيف العسريريػي والضػررطي
اخعيرت ااداديي السمهوريي للر رت ايواايرل لعمثؿ المسمواي العسريريي وادد طرلررعهر ا٘ٗ) طرلري عػدرس رراػعلمرؿ
ااػػعراعيسيي رػػػرير واصػػػرفت ثر ويػػػي الزاػػػور للر ػػػرت المسمواػػي الضػػػررطي واػػػدد طرلررعهػػػر اٗٗ) طرلرػػػي ورراػػػعلمرؿ
الطريقػػي العقليديػػي يػػا العػػدريس وعسد ار يػػررة ال ػ اف الررفثػػي ااػػعرلدت طػػرلرعيف مػػف المسمواػػي العسريريػػي راػػرب
الراػػوب وطػػرلرعيف مػػف المسمواػػي الضػػررطي للاػػرب اػػه ليصػػر اػػدد الطرلرػػرت يػػا المسمواػػي العسريريػػي اٖٗ)
طرلري والمسمواي الضررطي أٗ)
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رارلرل :ع ريو مسمواعا الرفث :Equivalent of studying groups

رمت الررفثي رإس ار امليي الع ريو لطرلررت المسمواعيف يا المع يرات اآلعيي:

مفاورر ررأليهور.
ٔ .اللمر الزم ا للطرلررت
ل
ٕ .الماعو العلليما ل ب.
ٖ .الماعو العلليما ل ـ.
ٗ .درسرت الطرلررت يا مردة العرريخ معفر رت ال ورس ا وؿ لللرـ الدرااا إ٘ٔٓ.)ٕٓٔٙ-
٘ .درسرت اخعررر الذ ر .
 .ٙاخعررر الع ير ا اعد لا القرلا.
مفاورر ررليهور :Students age
ٔ .اللمر الزم ا للطرلررت
ل
عـ الفصوؿ ال اللمر الزم ا مف الطرلررت ا اهف فيػث طلرػت الررفثػي مػف الطرلرػرت مػف خػ ؿ عاػسيؿ
عرريخ عولد ؿ طرلري يا ااعمررة خرصي ررليوـ واليهر والا ي فرصػرل مػف الررفثػي الػ ضػرط اامػرر الطرلرػرت وعػـ
فاػػرب اامػػرر الطرلرػػرت رر يػػهر ملفػػؽ ر ػػـ إ) و ػػد وسػػدت اف معواػػط اامػػرر طرلرػػرت المسمواػػي العسريريػػي

ا٘ٓ )ٜٔٔ.يػػػػه ارل ورػػػػر فراؼ مليػػػػرر ا )ٔٓ.ٜٜٓومعواػػػػط اامػػػػرر طرلرػػػػرت المسمواػػػػي الضػػػػررطي إٓ)ٔٛٛ.
ورػػر فراؼ مليػػرر ا )ٚ.ٔٗٙمػػف خػ ؿ عػػراو اخعرػػرر ا )T.testللي عػػيف ماػػعقلعيف عرػػيف اف ال ػػروؽ لػػـ ع ػػف ذات
د لي افصرايي ريف المسمواعيف يا اذا المع ير ا د ماعو د لػي ا٘ٓ )ٓ.وردرسػي فريػي إ )ٛواػذا يػدؿ الػ
اف المسمواعيف مع رياعرف يا مع ير اللمر الزم ا للطرلررت وسدوؿ اٗ) يريف ذلؾ.
ٕ .الماعو العلليما لألب :Fathers study level
سملػػت الرير ػػرت الخرصػػي رعفصػػيؿ األب لطرلرػػرت المسمػػواعيف العسريريػػي والضػػررطي وااػػعلمؿ مرر ػ

َف يمػػػي مررػػػ
ا ػػػرٕ) يػػػا ملرملػػػي الرير ػػػرت لملريػػػي د لػػػي ال ػػػروؽ و ظهػػػرت ال عػػػراو َّ

ػػر

ػػػر المفاػػػوري رل ػػػت

ا )ٔ.ٜٓٓٓٔواا اص ر مف القيمي السدوليي الررل ػي ا٘ٔ )ٚ.ٛا ػد ماػعو د لػي ا٘ٓ )ٓ.وردرسػي فريػي اٖ)
ورهذا ع وف المسمواعرف مع رياعيف يا مع ير الماعو العلليما لألب وسدوؿ ا٘) يريف ذلؾ
ٖ .الماعو العلليما لألـ :Mothers study Level
رلػػد سم ػ الرير ػػرت المعللقػػي رعفصػػيؿ األـ لطرلرػػرت المسمػػواعيف العسريريػػي والضػػررطي ااػػعلملت الررفثػػي

مرر

َف يمػي مررػ
ر ا رٕ) يا ملرملي الرير رت لملريي د لػي ال ػروؽ يػأظهرت ال عػراو َّ

ػر المفاػوري رل ػت

ا )ٔ.ٓٔٚٙواػػا ص ػ ر مػػف القيمػػي السدولي ػي الررل ػػي ا٘ٔ )ٚ.ٛا ػػد ماػػعو د لػػي ا٘ٓ )ٓ.وردرسػػي فريػػي اٖ)
ورهذا ع وف المسمواعرف مع رياعيف يا مع ير الماعو العلليما لألـ السدوؿ ا )ٙيوض ذلؾ.
٘ .اخعررر الذ ر :Intelligence
طرقػػت الررفثػػي اخعرػػرر رايػػف ) (Ravenللمصػ ويرت اللدديػػي المععررلػػي ل ػػرض ع ػػريو المسمػػواعيف يػػا اػػذا
المع يػػػػػر راػػػػػػرب م

معػػػػػػه لطرلرػػػػػػرت اي ػػػػػػي الرفػػػػػػث يضػػػػػػ ل اػػػػػف ََّػػػػػػه عػػػػػػـ عق ي ػػػػػػه الػػػػػػ الرياػػػػػػي الل ار يػػػػػػي

االدررغ ٖ.)ٙٓ-ٖٖ :ٜٔٛ
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واو اخعررر غير ل و ويم ف عطريقه ال
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اداد ثيرة ويقيس ررليي ال رد و يرطه اللقلػا يعػألؼ ا خعرػرر

مػػف آ )ٙيقػػرة اخعررريػػي واػػو مػػف ا خعرػػررات غيػػر ا فيرزيػػي ا رػػو اػ ـ ٕٓٓٓ )ٖٜٙ :وعػػـ عطريػػؽ ا خعرػػرر
ال طرلررت المسمواعيف وا د إس ار المواز رت رػيف معواػطرت الػدرسرت العػا فصػلت اليهػر الطرلرػرت امفلػؽٗ)
َف معواط درسرت طرلررت المسمواي العسريريي د رلغ اٖ٘ )ٖٙ.رػر فراؼ مليػرر آ )ٗ.ٖٛورلػغ
وسدت الررفثي َّ
معواط درسرت طرلررت المسمواي الضررطي أ )ٖ٘.ٚرر فراؼ مليرر ا.)ٗ.ٕٕٙ

خرمارل :ضرط المع يرات الداخليي :Control of Extraneous Variables

َف ضػرط علػؾ
املت الررفثي در اإلم رف ال العقليؿ مف عأثير المع يرات الدخيلي اغير العسريريي) وذلؾ أل َّ

المع يرات يود إل

عراو د يقي إذ إِ َّف ادـ ضرطهر يوثر يا اػ مي عػراو العسررػي والمع يػرات الدخيلػي اػا العػا

ع وف و ار ا ي د ظهرت ريف مع يريف فدامر ماعقؿ واآلخر عرر ااويس .)ٜٔٓ :ٜٜٔٚ
َف الرفػػوث العسريريػػي ملرضػػي لعػػأثير رلػػض المع ي ػرات الدخيلػػي العػػا ػػد عػػوثر يػػا الصػػدؽ الػػداخلا
مػػر َّ
والخررسا للعسرري لذا املت الررفثي ال ضرطهر ومف اذه المع يرات:
ٔ .الفوادث المصرفري وظروؼ العسرري Experience and Accidants associated with
conditions:
ويقصػػد رهػػر مػػر ػػد يعلػػرض لػػه ي ػراد اللي ػي مػػف ف ػوادث يػػا ث ػػر مػػدة العسررػػي ػػد عم ػ لهـ مػػف مواصػػلي
العسررػػي ولػػـ يعلػػرض ي ػراد اللي ػػي أل فػػردث يػػوثر يػػا المع يػػر العػػرر إل ػ سر ػػب األثػػر ال ػػرسـ اػػف َثػػر المع يػػر
العسريرا.

اررلرل :األاداؼ الالو يي :Behavioral goals

علرؼ ا اداؼ الالو يي رأ هر ارررة اف عوضي ا ػواع ال عػراو العلليميػي المعو ػ اف يفػدثهر العػدريس او

ا دا المفدد الذ ي عاره الطلري اف طريؽ يرطرت علليميي مفػددة ويصػؼ الهػدؼ الاػلو ا الفرصػؿ العلليمػا
او الالوؾ ال هراا الذ يفققه العدريس يا مدة علليـ ملي ي .ا طرما واخروف ٕٓٓٓ.)ٜٜ :
ويو ػػد المخعصػػوف يػػا العرري ػي اف ا عللػػيـ ػػرس ويلػػرؿ رػػد مػػف اف ي ػػوف موسه ػرل فػػو ااػػداؼ اداايػػي

مفددة ومقرولي ومف ثـ رد للمدرس مف اف ي وف واايرل ل اداؼ ا داايي وغريعهر ومردامت اللمليػي العلليميػي عل ػ

ر ػػر الطرلػػب ي رػػد مػػف عفديػػد ػػوع ال ػػر وماػػعواه عفديػػدال واضػػفرل ومػػف ا ػػر ععضػ ااميػػي وضػ و عررػػي ا اػػداؼ

ا داايي وعفديدار عفديدال واضفرل االفيلي ومراا ٕٕٓٓ.)٘ٛ :

ثرم رل :إاداد الخطط العدريايي :Planning Instruction Preparation

يقصد ررلخطط العدريايي او عصور اقلا مارؽ للموا ؼ واإلس ار ات العدريايي العػا يضػطل رهػر المػدرس

وط رػػه لعفقيػػؽ اػػداؼ واخعيػرر الطرااػػؽ العػػا عاػػراد الػ عفقيقهػػر وعقػػويـ مػػد عفصػػيؿ الطلرػػي لعلػػؾ األاػػداؼ
االسرغوب ٕٕٓٓ.)ٔٗ :
ول وف الخطط العدريايي مف معطلررت العدريس ال رس

اػدَّت الررفثػي الخطػط العدرياػيي المعللقػي رعػدريس

المسمواي العسريريي العا درات مردة العأريخ المقػرر والمفػددة لهػر رراػعخداـ إاػعراعيسيي رػرير و َّ
اػد ػذلؾ الخطػط
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العدرياػػػيي المعللقػػػي رعػػػدريس المسمواػػػي الضػػػررطي العػػػا دراػػػت المػػػردة اػػػهر الػػػ ويػػػؽ الطريقػػػي ا اعيرديػػػي
االعقليديي).
ػػدرس رهػػر المسمواعػػرف طيلػػي مػػدة عسررػػي الرفػػث آٖخطػػي) للمسمواػػي
ورلػػغ اػػدد الخطػػط ال لػػا العػػا عُ ّ
العسريريي ومثلهر للمسمواي الضررطي املفؽ.)ٛ
و رمت الررفثي رلرض مرذج اذه الخطط ال مسمواي مف ذو الخررة وا خعصرص مف المف مػيف وسػر
علديلهر ال ويؽ م فظرعهـ إذ ظمت الررفثي عوزي الفصص روا

عرالرل :اخعررر الع ير ا اعد لا

ث ث دروس اروايرل.

ٔ .خطوات ر ر اخعررر الع ير ا اعد لا
رمت الررفثي رراداد يقرات الع ير ا اعد لا الم و ي مف إٓ) يقرة ري ؿ ولا ااعلملت مسرلا
الع ير ا اعد لا وامر ا اعق ار وا اع عرج و د ايردت الررفثي يا ااداد ا خعرررات مف رلض الدراارت
الاررقي العا ع رولت ي يي ر ر يقرات ا خعررر ا اعد لا م هر درااي ا الل ر ا ٕٕٓٓ )ٕٔٛ :واعوييؽ

 )ٕٔٚ :ٕٓٓٚصي ت ال قرات ال
خرطارف والرديؿ الصفي او الذ

ي ؿ مقدمرت ول ؿ مقدمي اٖ) افعمر ت ل سرري أ) صفي

يرعرط ررلمقدـ ا

وإ)

ياع د اليهر مف خ ؿ مر سر ييه مف م رلطرت وا رت

م طقيي واذا ا الوب يعمع ررلموضوايي واهولي عفليؿ عراسه افصرايرل وياراد ال

يرس مهررات وامليرت

اقليي مخعل ي وادراؾ الل ي ري همر ا.)vietor, 1975: 8
ٕ .صدؽ ا خعررر Test Validity

ٖ .العفليؿ ا فصراا ل قرات اخعررر الع ير ا اعد لا ا Sample statistical analysis of the
)paragraphs of the test
اف ال ريي مف عفليؿ ال قرات او عفايف ا خعررر مف خ ؿ ال يؼ اف ال قرات الضلي ي واللمؿ ال
ااردة صيرغعهر او فذيهر وااعرلردغير الصرلفي م هر اارو لردة )ٕٔ٘ :ٜٜٔٚ
العفقؽ مف اعارؽ يقراعهر يا يرس مر وضلت مف اسؿ يراه او رمل

مر ععطلب اذه ا خعرررات

آخر صدؽ يقراعهر يا يرس الخرصيي

يض ل اف ذلؾ يرف اخعرررات الذ ر والع ير ععطلب ملريي ملرمؿ الصلوري او الاهولي ؿ يقرة مف يقراعهر

ويلرليي ردااؿ ا سرري الخرطاي و ايمر ا دمر ع وف ال قرات مف وع ا خعررر المعلدد ور ر ال مر عقدـ رمت

الررفثي رعطريؽ اخعررر يقرات الع ير ا اعد لا ال اي ي مف الطرلررت ممرثلي للي ي الرفث عقريررل م و ي مف

إٓٔ) طرلري .ورلد عصفي ا سرررت رعرت الدرسرت ع رزليرل ثـ اخعير اال واوطأ إٖ )%مف الدرسرت روص هر
ايضؿ اري للمواز ي ريف المسمواعيف معرري ي مف المسمواي ال ليي لدرااي خصراص ال قرات واذه ال اري يويدار

ملظـ المخعصيف رر خعرررات ا.)Ehman, 1971: 182
ٗ .ملرمؿ صلوري ال قرات Item difficulty equation
ملرمؿ الصلوري او " اري الطلري الذيف اسرروا اسرري مخطو ة اف ال قرة" ااودة  )ٕٔٗ :ٜٜٔٛرلد اف
فارت الررفثي ملرمؿ صلوري ؿ يقرة مف يقرات ا خعررر فيث وسدعهر ععراوح ريف إ٘ )ٓ.و اٖ )ٓ.ٚوير
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ارؿ اف ال قرات ا خعررريي علد مقرولي إذا رف ملدؿ صلورعهر ريف إٓ )ٓ.و آ )ٓ.ٛا)Ebel, 1972: 556
واذا يل ا اف يقرات ا خعررر سميلهر علد مقرولي وسدوؿ أٔ) يوض ذلؾ.
٘ .القوة العميزيي لل قرات Item discriminataion equation
يقصد رقوة العمييز درة ال قرات ال العمييز ريف الطلري ذو الماعويرت الللير والد ير ررل اري ال الص ي
العا يقياهر ا خعررر وال قرة السيدة اا العا مر عخدـ اذا ال رض ااودة ٕٕٓٓ )ٕٜٖ :ورلد اف فارت
الررفثي القوة العمييزيي ل ؿ يقرة مف يقرات ا خعررر وسدعهر ععراوح ريف إٕ )ٓ.و ا )ٓ.٘ٙوعيير ا دريرت ال
اف ال قرة العا يقؿ ملرمؿ وعهر العمييزيي اف إٓ )%ياعفاف فذيهر او علديلهر اارواؿ ٕٕٓٓ )ٕٔٗ :لذا
ارقت الررفثي ال ال قرات سميلهر دوف فذؼ او علديؿ و درعهر ال العمييز ريف الطرلررت للمسواعيف الللير
والد ير و مر موض يا السدوؿ ر ـ إٔ).
 .ٙيلرليي الردااؿ الخرطاي Effestiveness of Distracter
ا دمر ي وف ا خعيرر مف اخعررر معلدد ي عرض اف ع وف الردااؿ الخرطاي سذاري للعثرت مف ا هر عود
المو ؿ اليهر يا عيعيت ا عرره الطلري الذيف

الدور

يلريوف ا سرري الصفيفي او ادـ ا ع رؿ ال الصديي ا طرما

ٕٔٓٓ )٘ٚٔ :والرديؿ السيد او ذلؾ الرديؿ الذ

يسذب اددال مف طلري المسمواي الد ير ا رر مف طلري

المسمواي الللير ورل اه يلد غير يلرؿ وي ر ا فذيه وي وف الرديؿ ا ثر يراليي لمر ازدادت يمعه يا الارلب
ااودة  )ٕٔ٘ :ٜٜٜٔورلد اف اسرت الررفثي اللمليرت ا فصرايي ال زمي لذلؾ ظهر لديهر اف الردااؿ الخرطاي
يا يقرات ا االي مف ا خعررر د سلرت اليهر ادد مف طرلررت المسمواي الد ير ا رر مف طرلررت المسمواي الللير
ولذلؾ ررت ا رقر اليهر سميلرل مف دوف فذؼ او علديؿ وسدوؿ أٖ) يوض ذلؾ.

 .ٚثررت ا خعررر : Test Reliability

يمثػػؿ الثرػػرت الدرسػػي العػػا يم ػػف ْف عقػػرس ييهػػر ال ػػروؽ ال رديػػي رر اػػسرـ وعسػػر س واػػذا مػػر يػػرر إليػػه
) (Sax Gilbertااػػلردة ٗ )ٕ٘ٗ-٘ٗٔ :ٜٔٛإذ ُي َل ػ اد ا خعرػػرر ثررعلػػر ا ػػدمر يقػػيس مػػر ر ػػا مػػف سػػؿ يراػػه
).(Levine, 1981: 271

ااعمػػدت الررفثػػي درسػػرت اي ػػي العفليػػؿ اإلفصػػراا اػػهر يػػا فاػػرب الثرػػرت ورلػػد اػػروايف ُايػػد عطريػػؽ
ا خعرػػرر الػ اللي ػػي اػػهر ورلػػد عصػػفي اإلسررػػرت ووضػ الػػدرسرت ووضػ ااػػعلمرؿ ملردلػػي ارعرػػرط ررياػػي
رلغ ملرمؿ الثررت ا )ٓ.ٚٛرطريقي يودر وريعيررداوف واو ملرمؿ ثررت مقرػوؿ ررل اػري إلػ مثػؿ اػذا ا خعرػرر
و مر او موض يا سدوؿ اٗٔ).

المرفث الرار  :عيسي الرفث

او ل :ارض ال عيسي

رلػػد اف طرقػػت الررفثػػي اخعرػػرر الع يػػر ا اػػعد لا الرلػػد الػ طرلرػػرت المسمػػواعيف ااػػعخرست المعواػػط

الفاػررا لػدرسرت ػؿ مسمواػي يرلػغ معواػط درسػرت اخعرػرر الع يػر ا اػعد لا لػد طرلرػرت المسمواػي العسريريػػي
العػػا دراػػت رراػػعلمرؿ يراليػػي ااػػعراعيسيي رػػرير إٔ )ٔ٘.درسػػي ا ف ػراؼ مليػػرر مقػػداره ا )ٕ.ٙٙو ػػرف معواػػط
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درسػػرت اخعرػػرر الع يػػر ا اػػعد لا لػػد المسمواػػي الضػػررطي العػػا دراػػت رراػػعلمرؿ الطريقػػي العقليديػػي إٗ)ٔٓ.
وردرسي ا فراؼ مليرر مقدارار إٖ )ٗ.ي ظر ملفؽ ر ـ آٔ) ولملريي د لػي ال ػرؽ رػيف معواػطا المسمػواعيف
العسريريي والضررطي ااعلملت الررفثي ا خعررر ) (T.testللي عيف ماعقلعيف يرعض اف ال رؽ ػرف رد لػي افصػرايي
ا د ماعو ا٘ٓ )ٓ.اذ ر ت القيمي العرايػي المفاػوري لد لػي ال ػرؽ أٖ )ٛ.ٚا رػر مػف القيمػي العرايػي السدوليػي
إٔٓ )ٕ.وردرسػػي فريػػي إ )ٛو ػػرف اػػذا ال ػػرؽ لصػػرل المسمواػػي العسريريػػي وسػػدوؿ ا٘ٔ) يوض ػ ذل ػؾ ورػػذلؾ
عػػريض ال رضػػيي الص ػ ريي العػػا ع ػ ص ال ػ ا ػػه "لػػيس ا ػػرؾ يػػرؽ ذو د لػػي افصػػرايي ا ػػد ماػػعو ا٘ٓ )ٓ.رػػيف
معواط درسرت المسمواي العسريريي ومعواط درسرت المسمواي الضررطي.

ثر يرل :ع اير عيسي الرفث:

عػػر الررفثػػي مػػف خػ ؿ اػػرض ال عػػراو العػػا اػ ر ا هػػر الرفػػث الفػػرلا ظهػػور ع ػوؽ طرلرػػرت المسمواػػي

العسريريػي العػا دراػت الػ ويػؽ إاػعراعيسيي رػرير الػ المسمواػي الضػررطي العػا دراػت المػردة اػهر الػ ويػؽ
الطريقي ا اعيرديي و ذلؾ ع ميي الع ير ا اعد لا لد طرلررت المسمواي العسريريي.

ع اير ال عراو

اف
دف مػػػف إاػػػعراعيسيي رػػػرير يػػػا ع ميػػػي ع يػػػر َّ
َف طرلرػػػرت المسمواػػػي العسريريػػػي ااػػػع َّ
ويلػػػز اػػػذا الع ػػػوؽ إلػػػ َّ
ااف الللما ويم ف ْف يلز ذلؾ إل :
اإلاعد لا ويا ري ماعو َّ
َيضػر
َّ
وعاراداف ال ري
َّ
ٔ .إِ َّف إلاعراعيسيي ررير يلرليي إيسرريي عاراد الطرلررت ال العللـ
مهػررعهف وعلمػؿ ل
ػف الللمػا وع ميػػي
ووسهػعهف المدراػػي الػ اعاػرع يقهػ َّ
َّ
إذ مػر فاػ ت الطرلرػػرت ااػعلمرؿ اػذه اإلاػػعراعيسيي
اعهف اللقليي وعم ػف الطرلرػرت مػف ع اػير مػر يقر ػه مػف عػب ومسػ ت وصػفؼ اػف الطرلرػرت اللػواعا
در َّ
يقر َف ويؽ إاعراعيسيي ررير.
ٕ .إِ َّف إاعراعيسيي رػرير علمػؿ الػ عػدريب الطرلرػرت الػ رلػض المهػررات مثػؿ القػ ار ة ا اػعد ليي المر يػي الػ
ال هػػـ والقػػدرة الػ ااػػعخ ص األي ػػرر المهمػػي وع ظػػيـ المللومػػرت وارضػػهر والعلريػػر ا هػػر رأاػػلوب خػػرص
ػر يػػا ع ميػي ػػدرة الطرلرػػرت يػػا الفػوار والم ر يػػي وعزيػػد
َف إلاػػعراعيسيي رػػرير ثػ لا
اد يػر ٔ )ٔ٘ٓ :ٜٜٔمػػر َّ
لديهف مهررة الفديث والعلرير الاليـ االرسي ٕ٘ٓٓ.)ٗ٘ :
َّ

ا اع عرسرت

يا ضو عيسي الرفث عوصلت الررفثي ال مسمواي مف ا اع عرسرت عمثلت ييمر يأعا:
ٔ .إف ااعلمرؿ ااعراعيسيي ررير يا عدريس طرلررت الصؼ الخرمس ا درا يا مردة العرريخ ع ما دراعهـ يا
الع ير ا اعد لا.
ٕ .اف العدريس ويؽ اذه ا اعراعيسيي يسلؿ الدرس ي عقؿ رعدرج خطوة رخطوة ري ؿ مخطط وم ظـ ممر يسلؿ
العدريس ا ثر يراليي.
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العوصيرت

:عيسي الدرااي وااع عرسرعهر ويا ضو مر عوصؿ اليه يرف الررفثي عوصا رر عا

ااعمردال ال

 ضرورة عر ا ع ميي الع ير ا اعد لا لع ميي القدرات اللقليي يا مخعلؼ مرافؿ العلليـ لييمؿ الم راو.ٔ
.واارليب العلليـ
 ضرورة عأ يد الميرييف العرروييف ال ااميي ااعلمرؿ اذا ال وع مف ا اعراعيسيي يا اث ر زيررعهـ.ٕ
.الميدا يي لمدراا العرريخ

:المقعرفرت

:ااع مر ل للرفث الفرلا وعطوي ارل له ا عرفت الررفثي اس ار الدراارت اآلعيي

رلع ير العأريخا الع ير الللما الع ير

 درااي ممرثلي للدرااي الفرليي يا مع يرات اخر.ٔ
.الخ... العرراد

.  درااي ممرثلي للرفث الفرلا ال مواد دراايي اخر.ٕ
Bayer effective strategy in the development of deductive thinking when students
fifth grade literary material in history
By: Samah Muhammed Obed Shargy
Supervised By : Prof. dr. Shaker Jaseem Mohammed
This research aims to identify the (effectiveness of Bayer's strategy in the
development of deductive thinking among students in the fifth grade literary
material European history) and to achieve the goal set researcher null hypothesis
of the following:
•There is no statistically significant difference between the average scores of the
experimental group which studied the use of Bayer's strategy and the control
group, which studied the use of the usual way in the development of deductive
reasoning.
The study sample consisted of (84 students) of the students in the fifth grade
literary breeding Baghdad / Karkh second Directorate for the academic year
2015-2016 were distributed Aanhaldrash Buaq the two groups (43 students) of
the experimental group (41 students) of the control group.
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المصردر

او ل :المصردر اللرريي

طٗ الدار القوميي للطرراي

ٔ .ا ررايا افمد اطيي وفرمد ارد القردر .ا :)ٜٔٙٙالـ ال س العررو
وال ير جٖ القرارة.

ٕ .ارراايـ ارد اللليـ .اٖ :)ٜٔٚالموسه ال ا لمدراا الل ي اللرريي ط ٚدار الملررؼ مصر.
ٖ .ارف خلدوف ارد الرفمف .ا :)ٜٜٔٛالمقدمي عفقيؽ فسر ارصا دار م عري اله ؿ ريروت ػػ
لر رف.
ومفمود الوار  .أ :)ٜٜٔالم ف الللما يا العلليـ وررط الملريي ررلفيرة

ٗ .ارو الييخ مصط

مسلي رارلي المللـ اللدداف ا وؿ والثر ا مسلي ٕٖ فزيراف وزراة العرريي والعلليـ امرف.
٘ .رو سردو صرل ُم َف َّمد الا و ويؿ ُم َف َّمد ر ر ا :)ٕٓٓٚعلليـ الع ير – ال ظريػي والعطريػؽ طٔ دار
المايرة لل ير والعوزي والطرراي امرف األردف.

 .ٙارو سردو صرل مفمد الا .ا :)ٜٜٔٛالـ ال س العررو

دار الميارة امرف ا ردف.

 .ٚارو فطب يواد واثمرف ايد  .ا :)ٜٔٚٙالعقويـ ال اا م عري ا سلو مصريي القرارة ػػ مصر.
 .................................. .ٛا :)ٜٔٚٛالع ير درااي ايي م عري ا سلو مصريي القرارة ػػ
مصر.
 .ٜرو فويو مرواف إٕٓٓ) :الرفث العررو الملرصر دار اليرزور لل ير والعوزي
ٓٔ.

ارو ديي اد رف افمد .إٔٔٓ) :اارليب ملرصرة يا عدريس ا سعمرايرت طٔ دار الا مي

لل ير والعوزي
ٔٔ.

امرف ػػ ا ردف.

ارو ريرش فايف مفمد ويريؼ مفمد والصريا ارد الفليـ .ا :)ٕٜٓٓاصوؿ ااعراعيسيرت

العللـ والعلليـ ػػ ال ظريي والعطريؽ طٔ دار الثقريي لل ير والعوزي
ٕٔ.

ارو لردة ار

ال رد
ٖٔ.

امرف ػػ ا ردف.

مفمد .ا :)ٜٜٔٚمرردئ القيرس والعقييـ العررو

للطرلب السرملا والمللـ

امرف ػػ ا ردف.
ارواؿ مفمد ارد ال ريـ .إٕٓٓ) :يرس وعقويـ علليـ الطلري طٔ دار ال ر رف لل ير

والعوزي
ٗٔ.

امرف األردف.

امرف ػػ ا ردف.

ا لواا فارـ.إ٘ٓٓ) :مدخؿ ال

ال لا ي طٔ الموااي اللرريي للدراارت وال ير

ريروت لر رف.
٘ٔ.

األميف ير ر مفمود واخروف .إ :)ٜٜٔاصوؿ عدريس المواد ا سعمرايي للص وؼ الثر يي

ملهد ااداد المللميف ط٘ ر داد.
.ٔٙ

ا يزرسرو

يرضؿ مفاف .أ :)ٜٜٔااس الـ ال س العررو

اللرلا والرفث الللما الموصؿ.

ٗٙٙ
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فايف .ا :)ٜٜٜٔا فصر العطريقا يا مسرؿ الرفوث العررويي وال ايي

وا سعمرايي والريرضيي مر ز ال عرب لل ير والعوزي
.ٔٛ

مصر.

رر راررت .اٗ :) ٜٔٛالـ ال س يا فيرع ر اللمليي عرسمي افمد ارد الرفيـ ارد اهلل طٖ

م عري االد ر داد ػػ اللراؽ.
.ٜٔ

الريرعا ارد السررر عوييؽ ز رير اث ريوس .ا :)ٜٔٚٚا فصر الوص ا وا اعد لا يا العرريي

والـ ال س مطرلي موااي الثقريي اللرلميي ر داد.
ٕٓ.

الرسي اردال عرح فاف إٓٓٓ) :صوؿ عدريس الل ي اللرريي ريف ال ظريي والممرراي المرفلي

األارايي الد ير طٔ دار ال ر لل ير والعوزي

امرف.

ٕٔ.

ريرسيه سرف ا :)ٜٔٛٙالعطور اللقلا لد الط ؿ عرسمي :امير الا طٔ دار ثقريي األط رؿ.

ٕٕ.

الع ريعا مسرز عوييؽ اقرر .اٖ :) ٜٜٔاثر ااعخداـ اارليب ا اعق ار والقيرس والسم ري همر

م الم ظمرت المعقدمي يا عفصيؿ ط ب الصؼ الرار ا اداد

يا الـ ا فير وع ميي ع يراـ

ال ر د اطروفي د عوراه غير م يورة سرملي ر داد اللراؽ.
ٖٕ.

العميما اواد سراـ مفمد .ا :)ٕٜٓٓالم راو الدراايي ػػ م هومهر ػػ يلا عهرػػػ ظريرعهر ػػػ

ر روار ػػػ ع يذار م عب ال وف للعفضير الطرراا ر داد ػػ اللراؽ.
ٕٗ.

عوييؽ ريرار مولود .ا :)ٕٓٓٚاثر ااعلمرؿ اارليب ا سيي يا ع ميي الع ير ا اعد لا

وا عسره فو مردة العرريخ لطرلررت الصؼ الثرلث يا ملهد ااداد المللمرت .اطروفي د عوراه غير
م يورة ليي العرريي /ارف ريد سرملي ر داد.
ٕ٘.

السرملي الماع صريي .إ٘ٓٓ) :الموعمر الللما للعرريي والعلليـ عوصيرت

ليي العرريي

ا ارايي الموعمر الفرد اير ر داد.
.ٕٙ

السررر

مفمد مفا الديف صردؽ .اٗ :)ٜٜٔيرس الع ير ا اعد لا لطلري المرفلي

المعواطي ػػ ر ر وعطريؽ رارلي مرساعير غير م يورة
.ٕٚ

سرواف يعفا ارد الرفمف .آٖٕٓ) :علليـ الع ير م رايـ وعطريقرت طٔ دار ال ر للطرراي

وال ير والعوزي
.ٕٛ

ليي العرريي ارف الريد سرملي ر داد.

امرف ػػ ا ردف.

 ..........................ا :)ٜٜٜٔعللػػػػػػػيـ الع يػػػػػػػر م ػػػػػػػرايـ وعطريقػػػػػػػرت طٔ دار ال عػػػػػػػرب

السرملا الليف اإلمررات اللرريي المعفدة.
.ٕٜ

الفررثا ارراايـ رف افمد .ا :)ٜٜٜٔعلليـ الع ير الريرض الممل ي اللرريي الالوديي.

ٖٓ.

اللسرش فيدر فرعـ يرل أٖٕٓ) :ااعراعيسيرت وطرااؽ ملرصرة يا عدريس العرريخ طٔ دار

الرضواف امرف.
ٖٔ.

فريب مسد  .ا :)ٜٜٔٙالع ير األاس ال ظريي وا اعراعيسيرت طٕ

المصريي القرارة ػػ مصر.
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الفاػف إفاػرف ُم َف َّمػد وزي ػا اردالفاػف أ :)ٜٔٛاإلفصػر ا سعمػراا دار ال عػب للطرراػػي
ٕٖ.
وال ير سرملي الموصؿ.
ٖٖ.

فاف م اثمرف .اٖ :) ٜٔٛطرااؽ عدريس المواد ا سعمرايي الس راييي والعرريخ طٕ م عري

الرييد الريرض.
ٖٗ.

فل رو

مالؼ .ا :)ٜٜٔٚايعقرؽ ملريير ا دا

ال

مقيرس الع ير ال ر د لطلري

الر رلوريوس يا السرملرت الف وميي ا رد يي رارلي مرساعير غير م يورة السرملي ا رد يي امرف.
ٖ٘.

الفمور

ا د الوار مفمود .ا :)ٜٜٔٚعطور القدرة ال الع ير ال ر د وا ي ذلؾ ررلماعو

اللمر والس س ويرع الدرااي ودراارت السرملي ا رد يي يرع الدرااي دراارت السرملي ا رد يي للللوـ
العررويي مسلد ٕ٘ اللدد ٔ.
.ٖٙ

ف ورة مصر ارد الفميد .آٖٕٓ) :دور المدراي الفديثي يا عرريي ا رداع وراريي الع وؽ

المسلي العررويي المسلد  ٔٛاللدد .ٜٙ
.ٖٚ

الفيلي مفمد مفمود .ا :)ٜٜٜٔالعصميـ العلليما ظريي وممرراي طٔ مطرلي دار الميارة

لل ير والعوزي
.ٖٛ

 ..........................إٕٓٓ) :مهررات العدريس الص ا طٔ دار الميارة لل ير

والعوزي
.ٖٜ

امرف ػػ ا ردف.

امرف ػػ ا ردف.

 ......................ا :)ٕٓٓٚمهػػررات العػػدريس الص ػ ا طٕ دار الماػػيرة لل يػػر والعوزي ػ

امرف األردف.
ٓٗ.

الخزرسا فيدر خزاؿ زاؿ .آٖٕٓ) :اثر ااعخداـ العفضير القرلا والرلد

يا العفصيؿ

وا فع رظ يا مردة عرريخ الفضررة اللرريي ا ا ميي لد طرلررت ملهد ااداد المللمرت سرملي ر داد
ليي العرريي ارف الريد رارلي مرساعير غير م يورة.
ٔٗ.

 .......................ا :)ٕٓٓٚاثر ااعلمرؿ المسعملرت العلليميي ويرؽ العللـ يا ع ميي

الع ير ا اعد لا لد

طرلررت ملهد ااداد المللمرت يا مردة العرريخ اطروفي د عوراه غير

م يورة ليي العرريي ارف الريد سرملي ر داد.
ٕٗ.

خير اهلل ايد .أ :)ٜٔٛالمدخؿ ال الللوـ الالو يي طٔ مطرلي ا سلو مصريي القرارة ػػ

مصر.
ٖٗ.

داوود ازيز ف ر وَ ور فايف اردالرفمف آ :)ٜٜٔم راو الرفث العررو

مطرر دار الف مػي

للطرراي وال ير ر داد.
ٗٗ.

داي يدوؼ ل داؿ .اٖ :)ٜٔٛمدخؿ الـ ال س عرسمي الطواب وآخروف مطرلي العفرير

القرارة مصر.
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الػػدررغ يخػػر وآخػػروف اٖ :)ٜٔٛاخعرػػرر رايػػف للمصػ ويرت المععررلػػي رااػػي العلليمػػرت مطػػرر

سرملي الموصؿ.
.ٗٙ

الدليما خرلد سمرؿ فمد  .إ٘ٓٓ) :اثر ااعخداـ ا موذسا ميراؿ وراسيلوث الموا يا
اللرـ وع ميي ع يراـ ال ر د يا مردة العرريخ اطروفي د عوراه غير

عفصيؿ ط ب الصؼ الرار

م يورة ليي العرريي ارف الريد سرملي ر داد.
.ٗٚ

د دش يريز مراد .آٖٕٓ) :اعسرارت سديدة يا الم راو وطرؽ العدريس طٔ دار الوير

للطرراي وال ير ا ا دريي.
.ٗٛ

الديوما مفمد طرلب .إٕٓٓ) :اثر ااعخداـ ااعراعيسيي اللصؼ الذا ا يا عدريس العرريخ

ال ع ميي الع ير ا رع رر لد ط ب ا وؿ رارلي مرساعير غير م يورة سرملي الالطرف رروس
ليي العرريي الط ي امرف.
.ٜٗ

افمد ازت .اٖ :)ٜٔٚاصوؿ الـ ال س طٔ مطرلي الم عب المصر الفديث

راس

ا ا دريي ػػ مصر.
ٓ٘.

الرايداف ارد اهلل

لل ير والعوزي
ٔ٘.

الراو

ليـ س ي ا .اٗ :)ٜٜٔالمدخؿ ال

العرريي والعلليـ طٔ دار الميرؽ

امرف ػػ ا ردف.
يرروؽ واخروف .ا :)ٜٜٜٔالعرريخ القديـ للوطف اللررا مطرلي الص ر

ر داد ػػ

اللراؽ.
ٕ٘.

ط طرو

دي ر مفمود أ :)ٜٜٔااعراعيسيرت عدريس المواد ا سعمرايي طٕ م عري ال ح

ال ويت.
ٖ٘.

رزؽ االد .ا :)ٜٔٛٚمواواي الـ ال س العررو

والعوزي
ٗ٘.

الموااي اللرريي للدراارت وال ير

ريروت.

ريرف ي ر فاف .اٗ :)ٜٔٛالعدريس ااديره اااه عقويـ عراسه وعطريقرعه طٕ ارلـ

ال عب القرارة.
٘٘.

الزورلػػػا ارػػػدالسليؿ وآخػػػروف أ :)ٜٔٛا خعرػػػررات والمقػػػرييس ال اػػػيي دار ال عػػػب للطرراػػػي

وال ير الموصؿ.
.٘ٙ

زيعوف فاف فايف  .إٔٓٓ) :عصميـ العدريس رويي م ظوميي ارلـ ال عب القرارة.

.٘ٚ

الارمرااا اريـ وآخروف .إٓٓٓ) :طرااؽ العدريس اللرمي وع ميي الع ير طٕ دار ا مؿ

ا ردف.
.٘ٛ
.ٜ٘

َفمد اٗ :)ٜٔٛم راو الدراارت ا سعمرايي دار الللـ للم ييف ريروت.
الردة سودة َ
 ..............ا٘ :) ٜٔٛدور الق ار ات الخررسيي يا عدريس العرريخ مطرلي ا عر ي رؿ موااي

الخليو اللررا لل ير القرارة.
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 .....................ا :)ٕٓٓٙعدريس مهررات الع ير – م مارت األمثلي العطريقيػي اليػروؽ

امرف األردف.
ٔ.ٙ

الردة وآخروف .ا :)ٕٓٓٛالعللـ العلرو ا ظريرعه وعطريقرعه ودراارت طٔ دار وااؿ امرف

ػػ ا ردف.
ٕ.ٙ

الا راف مفمد .ا :)ٜٜٔٛاارليب عدريس الدراارت ا سعمرايي دار اليروؽ امرف ػػ ا ردف.

ٖ.ٙ

ا مي ارد الفريظ مفمد .إٓٓٓ) :الواراؿ العلليميي والم هو طٔ دار ال ر لل ير

والعوزي
ٗ.ٙ

امرف ػػ ا ردف.

الطرف ف رف ايا  .ا :)ٜٔٛٙعأثير الريرضيرت العقليديي والملرصرة يا ع ميي الع ير

ا اعد لا لط ب وطرلررت الصؼ ا وؿ الثر و لمدي ي الريرض مسلي ليي العرريي اللدد ٖ سرملي
الملؾ الود الريرض.
٘.ٙ

الايد افمد سررر .آٖٕٓ) :اارليب علليـ وعللـ الدراارت ا سعمرايي جٕ اوارج دار

مفاف للطرراي وال ير.
.ٙٙ

الايد فاف افمد .إ٘ٓٓ) :ع ميي علليـ ال فو يا المدارس اللرريي يا ااعخداـ الفراوب

الالي عب الماعقرؿ اللررا اللدد  ٖٜمر ز دراارت الوفدة ريروت لر رف.
.ٙٚ

الايد ازيزة .ا٘ :)ٜٜٔالع ير ال ر د ادرااي يا الـ ال س الملريا) طٔ دار الملريي

السرمليي القرارة ػػ مصر.
.ٙٛ

الايد الا مفمد .آٖٕٓ) :العرريي الللميي وعدريس الللوـ طٔ دار الميارة لل ير والعوزي

والطرراي امرف ػػ ا ردف.
.ٜٙ

الايد يواد الرها .ا :)ٜٔٚٙالذ ر

ٓ.ٚ

يرايف ارد الفميد فاف إٔٔٓ) :ااعراعيسيرت العدريس المعقدمي وااعراعيسيي العللـ وا مرط

العللـ
ٔ.ٚ

ليي العرريي ررلدم هور ا ا دريي مصر.
يفرعه فاف وال سرر زي ب .آٖٕٓ) :ملسـ المصطلفرت العررويي وال ايي ارلـ ال عب

لل ير والعوزي
ٕ.ٚ

طٗ دار ال ر اللررا القرارة ػػ مصر.

القرارة ػػ مصر.

ييرر ا اميف افمد الا إٓٓٓ) :عقييـ ماعو يراليي رلض المدخ ت العلليميي يا امليي

ا اداد والعأايؿ الللما يا ليي العرريي ادف مف وسهي ظر ااضر اياي العدريس مسلي ال ر
العررو اللررا اللدد ٘ سرملي ص لر
ٖ.ٚ

اليمف.

يوؽ مفمود افمد .ا :)ٜٜٔٛا عسرارت الفديثي يا عدريس الريرضيرت طٕ دار المريخ

لل ير الريرض.
ٗ.ٚ

الييخ اليمرف الخضر  .إ :)ٜٔٛال روؽ ال رديي يا الذ ر

ٓٗٚ

طٕ امرف ػػ ا ردف.
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الصريا ي ح مفمد فاف ا ورفايف ارد الرفمف .ا :)ٕٓٓٚم هو الرفث ريف ال ظريي

والعطريؽ مطرلي العأميـ رر

ػػ اللراؽ.

صػػرفا ُم َف َّمػػد وآخػػروف إٓٓٓ) :مقدمػػي يػػا الطػػرؽ اإلفصػػرايي طٔ دار اليػػرزور الللميػػي
.ٚٙ
لل ير والعوزي .
.ٚٚ

الصروة مفمد .آ :)ٜٜٔالع ير وفؿ المي ت الـ ال س اللرـ دار ال ريب القرارة.

.ٚٛ

الظرار ز رير مفمد واخروف .ا :)ٜٜٜٔمرردئ القيرس والعقويـ يا العرريي طٔ دار الثقريي

امرف ػػ ا ردف.
.ٜٚ

اللرع ا ا دس مرسد إٔٔٓ) :ثر إاعراعيسيي رػرير يػا العفصػيؿ وع ميػي مهػررات الع يػر لػد

ع مػػذة الصػػؼ الرارػ األاراػػا مػػف خػ ؿ مػػردة الدرااػػرت ا سعمرايػػي طروفػػي د عػػوراه ليػػي العرريػػي
سرملي دميؽ.
ٓ.ٛ

ارد الفميد سررر .ا :)ٜٜٜٔااعراعيسيرت العدريس والعللـ طٔ دار ال ر اللررا القرارة.

ٔ.ٛ

ارد الرفيـ طللي فاف ا :)ٜٔٛٙاألاس ال ايي لل مو طٖ مطرلي م عري دار القلـ القرارة

ػػ مصر.
ٕ.ٛ

ارد اللزيز اليد .ا :)ٕٓٓٙالمدخؿ ال

ا رداع طٔ دار الثقريي لل ير والعوزي

امرف

ا ردف.
ٖ.ٛ

ارد الهرد

ريؿ افمد .إٓٓٓ) :مرذج عررويي علليميي ملرصرة طٔ دار ا وااؿ للطرراي

وال ير امرف.
ٗ.ٛ

ارد الهرد

والعوزي
٘.ٛ
.ٛٙ

ريؿ واخروف .إ٘ٓٓ) :مهررات يا الل ي والع ير طٕ دار الميارة لل ير

امرف ػػ ا ردف.

اردالفميد سررر ا :)ٜٜٜٔااعراعيسيرت العدريس والعللـ طٔ دار ال ر اللررا القرارة.
اردالرفمف

ور فايف واد رف فقا ز ه ا :)ٕٓٓٚاأل مرط الم هسيػي وعطريقرعهػر يػا الللػوـ

اإل ار يي والعطريقيي ير ي الويرؽ للطرراي ر داد.
.ٛٚ

اريد ادوارد يفردة إٗٓٓ) :ثر إاعراعيسيعا الع ير ا اعقرااا والع ير الفريا الع يػر ال ر ػد

واإلدراؾ يوؽ الملريا والعفصيؿ لد طلري المرفلي األاراػيي يػا مػردة األفيػر

طروفػي د عػوراه غيػر

م يورة سرملي امرف اللرريي للدراارت الللير ليي الدراارت العررويي اـ الم ػراو وطرااػؽ العػدريس
األردف.
.ٛٛ

اػػدس مفمػػد ارػػد الػػرفيـ إٓٓٓ) :المدراػػي وعللػػيـ الع يػػر طٔ دار ال ػػر للطرراػػي وال يػػر

والعوزي

امرف ا ردف.

ا ػ ـ ص ػ ح الػ ّػديف مفمػػود إٓٓٓ) :القيػػرس والعقػػويـ العررػػو وال اػػا اراػػيعه عطريقرعػػه
.ٜٛ
عوسيهرعه الملرصرة طٓٔ دار ال ر اللررا القرارة.

ٔٗٚ
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ليي العرريي سرملي ال ويت.

ٓ.ٜ

اللمر ردر اللمر .آ :)ٜٜٔالمعللـ يا الـ ال س

ٔ.ٜ

الل ر ا ا دس ارد اهلل سدوع .آٖٕٓ) :اثر ااعخداـ ااعراعيسيرت لوزمرير وميراؿ وعو اوف

وايلداعررر يا ع ميي الع ير ا اعد لا وا عارب الم رايـ العرريخيي وا فع رض رهر لد

ط ب الصؼ

الرار اللرـ اطروفي د عوراه غير م يورة سرملي ر داد ليي العرريي ارف الريد.
ٕ.ٜ

اودة افمد اليمرف .ا :)ٜٜٔٛالقيرس والعقويـ يا اللمليي العدريايي طٕ دار ا مؿ الطرلي

الوط يي امرف ػػ ا ردف.
ٖ.ٜ

 ................ا :)ٜٜٜٔالقيرس والعقويـ يا اللمليي العدريايي طٖ دار ا مف لل ير

والعوزي
ٗ.ٜ

امرف ػػ ا ردف.

 .................إٕٓٓ ) :القيرس والعقويـ يا اللمليي العدريايي ط٘ دار ا مف لل ير

والعوزي

امرف ػػ ا ردف.

٘.ٜ

اويس خير الديف الا مفمود .ا :)ٜٜٔٚدليؿ الرفث الللما دار ال ر اللررا مصر.

.ٜٙ

الليرصرة رييؽ وليد .ا .)ٕٜٓٓالع ير ال ر د وااعراعيسيرت علليمه دار اارمي لل ير والعوزي

امرف ػػ ا ردف.
.ٜٚ

ػػػورة ر ػػػت اػػػلد رػػػف الػػػا ا :)ٕٜٓٓيراليػػػي رر ػػػرمو مقعػػػرح ػػػراـ الػػػ

ال رمػػػد

مػػػوذج رػػػرير

) (Bayerلعلليـ مهررات الع ير ال ر د يا ع ميي الع ير الريرضا والعفصيؿ يا اله داي لػد علميػذات
الصؼ الاردس ا رعدااا رارلي مرساعير غير م يورة سرملي الملؾ ارػداللزيز ليػي العرريػي للر ػرت
سدة الممل ي اللرريي الالوديي.
.ٜٛ

غر ـ مفمود مفمد .إٔٓٓ) :الع ير ا د ا ط رؿ ػػ عطوره وطرؽ عللمه طٕ دار ال ر

للطرراي وال ير والعوزي
.ٜٜ

امرف ػػ ا ردف.

 .......................ا :)ٕٜٓٓمقدمي يا عدريس الع ير طٔ دار الثقريي لل ير والعوزي

امرف ػػ ا ردف.
ٓٓٔ.

يرف داليف ديورولد آ :)ٜٔٛم راو الرفػث يػا العرريػي والػـ الػ س عرسمػيُ :م َف َّمػد ريػؿ ويػؿ

وآخروف طٖ م عري األ سلو المصريي القرارة مصر.
ٔٓٔ.

ال ع و

ٕٓٔ.

ال خر

اهيلي ٖٕٓٓ

ريرت العدريس طٔ دار اليروؽ امرف ػػ ا ردف.

ارلمي داود واخروف .أ :)ٜٔٛاري ولوسيي الط ولي والمرااقي وزارة العلليـ اللرلا

ر داد ػػ اللراؽ.
طرما يواؼ و طرما ري ػي .إٓٓٓ) :اػي ولوسيي الػعللـ الصػ ا طٔ دار اليػروؽ لل يػر

ٖٓٔ.
والعوزي
ٗٓٔ.

امرف األردف.

 ..............................إٔٓٓ) :اػػػػػػػري لوسيي العػػػػػػػدريس طٕ دار اليػػػػػػػروؽ لل يػػػػػػػر

والعوزي

امرف األردف.

ٕٗٚ
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دة يواد اليمرف إٗٓٓ) :األارايرت يا عدريس الللوـ طٕ دار الملريػي السرمليػي ط طػر

مصر.
.ٔٓٙ
.ٔٓٚ

رعوت افر .ا :)ٕٜٓٓطرااؽ عدريس العرريخ طٔ دار دسلي امرف ػػ ا ردف.
ال رياا ارد الوافد .إٓٔٓ) :القيرس ال اا ريف الع ظير والعطريؽ موااي مصر مرعض

لل عرب الل ار ا ريروت لر رف.
.ٔٓٛ

ور سوف وآخروف .آ :) ٜٔٚاري ولوسيي الط ولي واليخصيي عرسمي :افمد ارد اللزيز دار

ال هضي المصريي القرارة ػػ مصر.
.ٜٔٓ

اللقر ا افمد فايف .ا :)ٜٜٔٚالمواد ا سعمرايي وع ميي الع ير ارلـ ال عب القرارة.

ٓٔٔ.

 .....................ا :)ٜٜٔٚالمواد ا سعمرايي وع ميي الع ير ارلـ ال عب القرارة.

ٔٔٔ.

القرييا افارف رظـ يريؼ .ا :)ٕٓٓٚالطرااؽ الللميي والطرااؽ يا ا خعرررات ا فصرايي

طٔ مطرلي الديواف ر داد.
ٕٔٔ.

مفمد آمرؿ سملي ارد ال عرح .إ٘ٔٓ) :مهررات الع ير رويي عررويي ملرصرة طٔ دار

ال عرب السرملا السمهوريي اللر ر يي ػػ ا مررات اللرريي المعفدة.
ٖٔٔ.

مراا عوييؽ واخروف .اٖ :)ٜٜٔطرااؽ العدريس والعدريب اللرمي م يورات سرملي القدس

الم عوفي امرف.
ٗٔٔ.

مراا عوييؽ افمد ومفمد مفمود الفيلي .إٓٓٓ) :الم راو العررويي الفديثي مطرلي دار

الميارة لل ير والعوزي والطرراي طٔ امرف ػػػ ا ردف.
٘ٔٔ.

ملفـ ارما مفمد .إٕٓٓ) :القيرس والعقويـ يا العرريي والـ ال س طٕ امرف ػػ ا ردف.

.ٔٔٙ

مراا مفمد م ير ا٘ :)ٜٜٔيلا ي العرريي واعسرارعهر ومداراهر ارلـ ال عب القرارة.

.ٔٔٚ

ال يرر الا ارما .اٖ :)ٜٔٙالم طؽ الصور ا د اراطو يا اصور ر الفرضرة مطرلي

الملررؼ ا ا دريي ػػ مصر.
.ٔٔٛ

رهرف يفي مفمد إٕٔٓ) :مهررة العدريس دار اليرزور لل ير والعوزي

.ٜٔٔ

يواف .ا :)ٜٜٜٔاارليب عدريس الللوـ طٔ م يورات سرملي القدس الم عوفي امرف.

ٕٓٔ.

صر اهلل امر ارد الرفيـ .إٗٓٓ) :عد ا ماعو العفصيؿ وا سرز المدراا اااررره ػػ

ا سه) طٔ دار وااؿ لل ير والعوزي

امرف ا ردف.

امرف ػػ ا ردف.

ٕٔٔ.

ال قيب مرعض فايف .ا :)ٜٔٛٙمفرضرات يا م هو الرفث العرريخا ر داد.

ٕٕٔ.

امرـ طللت .اٗ :)ٜٔٛرموس الللوـ ال ايي وا سعمرايي موااي الرارلي امرف ػػ ا ردف.

ٖٕٔ.

وزارة العرريي السمليي الل ار يي للللوـ العررويي وال ايي .اٖ" :)ٜٜٔالموعمر ال ر الخرمس

عفرد العررويف اللرب فوؿ ماعقرؿ العرريي يا الوط ا اللررا يا ردايرت القرف الفرد
ر داد ػػ اللراؽ.

ٖٗٚ

والليريف"
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.وااؿ امرف
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