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دراشج يلبرٌج فٕ اهيرٌّج اهٌفشٖج هدْ الؽتٕ اهشبضج ّاهيٖداً
يلدى يً كتل

د  .ى يضيد سبشى يضيد

ى  .ى يضيد ٌؾيج ضشً

ى  .ى ؽوٕ خظٖر ؽتٖس
 -1اهخؾرٖف تبهتضد -:

 1-1اهيلديج ّأُيٖج اهتضد :ـ

ؤضدح جهسعّر شير يً شيحز جهؾضر جهحدٖش جهيسحظر ّجهيسلدى فٕ جهيٖحدًٖ جهسنٌّهّظٖر ّجهؾيوٖر فٕ شدٖل

جهّضّل اهٓ جهرفحٍ فٕ يظحل خدير جإلٌشحٌٖر ّٖينً ؤً سسظوٓ ضّر جهسعّر جهرٖحظٕ فيٕ جهيححفيل جهرٖحظيٖر
جهدّهٖر اذ سؾد سظشٖدج" هلدرجز جإلٌشحً فظالً ؽً ؤٌِح سؾنس دضّرذ ظوٖر يدْ جُسيحى جهدّل دحهرٖحظر فٕ سحلٖق
جهيرجنز جهيسلدى ّ ،جً ؽوى جهٌفس هَ دّر فؾحل فٕ دٌحء جهحظحرذ جهدشرٖر ّٖؾد ؽوى جهٌفس جهرٖحظٕ فرػ يً فرّػ
ؽوى جهٌفس اذ سسإصر دحهيسغٖرجز جهٌفشٖر جهيسؾددذ ّيً سوم جهيسغٖرجز جهيرٌّر جهٌفشٖر جهسٕ ُٕ (( ؽدحرذ ؽً جهفرّق
دًٖ جهالؽدًٖ فٕ ظّء جهسؾحيل يؼ يسغٖرجز جهسٕ سغِر يً خالل يّجظِر غيرّ

يّجظِر ُذٍ جهيّجك

ّجهسؾحيل يؾِح ))

()1

ّيسعوديحز جادجء ّعرٖلير

ّسيصل جهيرٌّر جهٌفشٖر هورٖحظٕ ؤحد جهؾّجيل جهيِير ّجاشحشيٖر جهسيٕ

ٖظخ سّجفرُح ّجالُسيحى اهٓ ظحٌخ جهؾّجيل جهددٌٖر ّجهيؾيحرٖر ّجهسخعٖعٖر ّ ،نيح سئصر دشنل يدحشر فيٕ شيوّم
جإلٌشحً جهحرنٕ ّجالٌفؾحهٕ هٖسشٌٓ هورٖحظٕ اينحٌٖر جهؾيل هسحلٖق ؤفظل جهٌسحثط  ،حٖيش اً (( فليدجً جهيرٌّير
جهٌفشٖر ٖئدٔ دحهرٖحظٕ اهٓ ؽدى جهسّجزً ّجالخسالل فٕ جهسّجفق جهؾضدٕ جهؾظوٕ فٕ جهشيدحكحز))

سيحّرز ؤُيٖ ر جهدحش فٕ جهسؾر

()2

ّييً ٌُيح

ؽوٓ ّجكؼ جهيرٌّر جهٌفشٖر ؽٌد الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ سدؾيحً هوفؾحهٖيحز

جهيخسوفر .
 2-1يشنوج اهتضد -:
سسرنز يشنور جهدحش جهححهٕ فٕ عدٖؾر جهيظسيؼ جهذٔ ٖرجد درجشسَ ّجهيسيصل دالؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشيدحخ
دّضفِى ٖيحرشًّ جهؾحخ فردٖر يسؾددذ ّجهسٕ سسحدد ٌسحثظِح ديظِّد جهرٖحظٕ جهذجسٕ ّنًّ جهيرٌّر جهٌفشيٖر سؾيد
ؽحيل يِى فٕ سحلٖق جهٌسحثط جهظٖدذ ّجهّضّل اهٓ جهيشسّٖحز جهؾوٖح ،يً ٌُح ظحز جهدححصًّ ؤً ٖسشحءهّج ؽً عدٖؾير
جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ ّيح جذج نحً ٌُحهم فرّق فٕ ُيذج جهيسغٖير سدؾيح" هفؾحهٖيحز
جالرنحط جهلضٖرذ ّجهيسّشعر ّجهعّٖور ّ ،جهريٕ ّ ،جهّصخ .

()1

عثذ العثاس عثذ الرزاق عثُد  :لياس المرَوح الىفسيح لذِ العثي تعض األلعاب الفرليح (تىاء َتطثيقك) رسقالح اا سقيير ،ااعقح الثرقرج ،
 ، 5004ص .52
()2
محمد جاسم عرب  :مستوى القلق النفسي عند الالعبين الممارسين لعبة المالكمة  ,أطروحةة دكتةورا, ,جامعةة مروتسةوا ,بولنةدا1811 ,
ص.46
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 3-1أُداف اهتضد -:

جهدحش اهٓ جهسؾر

ِٖد

54

ؽوٓ -:

 جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً سدؾحً هوفؾحهٖحز جالرنحط جهلضٖرذ ّجهيسّشعر ّجهعّٖوير ّجهرييّٕجهّصخ.
 جهفرّق فٕ جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً سدؾح هوفؾحهٖحز جهخيشر. 4-1فرّط اهتضد -:

ٖفسرط جهدححصًّ دؾدى ّظّد فرّق ذجز دالهر احضحثٖر دًٖ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً ّسدؾح" هوفؾحهٖحز جهخيشر .

 5- 1يسبالح اهتضد -:

 1-5-1اهيسبل اهتشرٔ:ـ ؽدد يً الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ ٖيصوًّ ؤٌدٖر جهفرجز جاّشع.
 2-5-1اهيسبل أهزيبٌٕ:ـ جهفسرذ يً  2117 / 5 /11اهٓ . 2117 / 9 / 11

 3-5-1اهيسبل اهينبٌٕ:ـ جهيالؽخ ّجهشحححز جهرٖحظٖر فٕ (دحدل  ،نردالء  ،جهٌظ

 ،دّٖجٌٖر) .

 -2اهدراشبح اهٌغرٖج ّاهيشبتِج -:
 1-2اهدراشبح اهٌغرٖج:ـ

 1-1-2اهيرٌّج اهٌفشٖج أّ اهخعّر اهٌفشٕ -:

ٖؾسدر يفِّى جهيرٌّر جهٌفشٖر يً جهيفحُٖى جهِحير هالؽخ جهسٕ سؾٌَٖ ؽوٓ جالشسيرجر دحادجء خالل فسرذ جهوؾيخ

ّجهشدحق ،حٖش اً سعّٖر جهظحٌخ جهٌفشٕ ّجالشسظحدر جهضحٖحر هويّجك

جهسٕ ٖسؾرط هِح جهالؽخ خالل جهشدحق يً

جهيينً سعّٖرُح هدْ جهرٖحظٕ ؽٌديح ٖسى جهسرنٖز ؽوِٖح خالل جهسدرٖخ  ،هذهم اً ٖعوؼ جهيدرخ ددّر ؤشحشٕ فيٕ
يشحؽدذ جهرٖحظًٖٖ هسعّٖر ؤدرجنسِى جالٖظحدٖر ٌحّ ؤٌفشِى ديح ٖشِى فٕ سعّٖر جهصلر دحهٌفس جهيصوٓ ّزٖحدذ خديرجسِى
هٖضدحّج ؤنصر ّجكؾٖر هيّجضور جهسفّق ّ،سعّٖر جإلدرجم جالٖظحدٕ هلٖير ؤٌفشِى دضر

فٕ جهشدحق ؤّ جهوؾخ.
ؤً جهسنٖ

()1

جهٌغر ؽً يشسّْ ؤدجثِيى

جهٌفشٕ (جهيرٌّر) ٖيصل ظزجً ؤشحشٖحً يً ؤؽدجد جهالؽخ هودّل فٕ جهشدحكحز ّهيٌحفشيحز جهيخسوفير ،فِيّ

ٖسظيً سضّر جهحرنر ّسشوشل جهيِحرجز ّجهيّجك
ّجاُدج

ّجً ٖنًّ جهالؽخ كحدر ؽوٓ سعّٖر جهخعع جهيّظّؽٖر ّسعدٖق جهيِحرجز جهيخسوفر ّاضدجر جهلرجرجز

هٖسينً يً جهلٖحى دحهّجظدحز جهحرنٖر جهيٌحشدر يؼ ٌّػ جهيِحرذ ؤّ جهفؾحهٖر جهسٕ ٖئدِٖح فظالً ؽً ذهم جهيشحُير فيٕ
()2

جهسحنى دحافنحر ّسؾدٖل جهشوّم هوّضّل اهٓ يشسّْ ؤفظل ّزٖحدذ جهصلر دحهٌفس ّجهسحنى جالٌفؾحهٕ.

فحهيرٌّر جهٌفشٖر سئدٔ حسيحً اهٓ زٖحدذ كحدوٖر جهالؽخ فٕ جادجء جهفردٔ ّجهظيحؽٕ ّزٖحدذ جهظحذدٖر ٌحيّ ّجظديحز
ؽيل جهفرٖق يً ظِرّ ،زٖحدذ ظحذدٖسَ ٌحّ جهظّجٌخ جالظسيحؽٖر هوظيحؽر ّجهسنحيل دٌِٖيح فٖيح ٖسؾوق دّجظدحز جهؾيل
()3

يً ظِر ؤخرْ .
()1

محمد حسن عداوي :علم النفس الرياضي  ,القاهرة  ,دار المعار  ,ط  , 1888 ,11ص214ـ. 215
raiderg,S.Smith :physical Education for thevisual Impaired,nowyork,U.S.A 1999- P81.
()3
Wicker ,A.W.Attitudes versus action,The velationship of verdal and overt and overt dehavioral
to attitude objects, The gouvnal social Issues . 1996 . p .41-75.
()2
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اً سدرٖخ جهالؽدًٖ ؽوٓ يّجك

فؾوٖر هويٌحفشحز جهرٖحظٖر ٖزٖد يً سنٖٖ

جهسفّق فٕ جادجء ّ،جً جهيدرخ جهظٖد ُّ جهذٔ ٖينٌَ يً سِٖثر غرّ

جهالؽخ ٌفشٖحً ّٖزٖد كحدوٖسَ ؽوٓ سحلٖق
يخسوفير

هوييحرشر جهحلٖلٖر ّجدسنحر يّجكي

هدٌحء جهصلر دحهٌفس ّجهسٕ سئدْ اهٓ سعّر جهيرٌّر جهٌفشٖر جهفؾوٖر هالؽدًٖ ّ،جهسيٕ ٖشيدخ سعّرُيح اهيٓ سعيّر

جالٌفؾحالز جالٖظحدٖر ّسشحؽد ؽوٓ سرنٖز جالٌسدحٍ جهيصحدرذ ّدذل جهظِد ّجهسٕ سؾد ؽّجيل ؤشحشٖر فٕ ظؾل جهرٖحظيٕ
ؤنصر جشسؾدجد هدذل جهؾعحء ّجهسضيٖى فٕ يّجظِر جهؾلدحز اصٌحء جهشدحق ّجهيٌحفشر ّجهسٕ ٖينً اً سسحلق دحاؽدجد جهظٖد
()4

ّجهسدرٖخ جافظل .

ؤً جهيغحُر جهسٕ سؾعٕ يئشرجً هوسنٖ

جهٌفشٕ هالؽدًٖ ٖينً ؤً سٌيّ هدْ جهفرد ّدحشسيرجر حدّش جهححالز جهسيٕ

ٖظخ اً ٖسدرخ جهالؽخ ؽوِٖح ّيً ُذٍ جهيغحُر شيحز جهشظحؽر ّجإلحشحس دحهزيً ّجهسضيٖى ّجهيصحدرذ ّيشيسّْ

جالٌسدحٍ ّدٌحء جهؾالكر دًٖ جهححهر جهظشيحٌٖر ّجهٌفشٖر ٌسٖظر جهييحرشر ّجهسدرٖخ جهيشسير ّجهذٔ هيَ سيإصٖرٍ غِيّر
()1

ّسعّر شيحز جهشخضٖر جهرٖحظٖر جهسٕ دصدحسِح سؾعٕ سنٖفحً فٕ ُذٍ هيغحُر هدْ جهالؽخ .

()2

ّيً جاُيٖر ٖينً اً ٖسؾوى جهالؽخ اً يً جهّجظدحز جاشحشٖر هسعّر جهيرٌّر جهٌفشٖر ؤً سنًّ يً خالل.

ي جهيؾوّيحز جهخحضر ديسحدؾر جهسغٖرجز جهشرٖؾر فٕ جادجء

ي جهيؾوّيحز جهخحضر دحهيشحؽر ّجاححشٖس ّجافنحر جهيضححدر ؤّ جهٌحسظر ؽً جهيظِّد جهددٌٕ
ي جهيؾوّيحز جهخحضر دحهيظِّد جهرٖحظٕ ّيح كد ٖشددَ جٌشغحل ذًُ جهرٖحظٕ دحهنصٖر ييً جهخيّجعر ّجافنيحر
ّخحضر ّظِر ٌغر جٗخرًٖ يً جهظيِّر فٕ سلٖٖى ؤدجثَ.
 2-2اهدراشبح اهيشبتِج -:

دراشج ؽتد اهؾتبس ؽتد اهرزاق ؽتّد (كٖبس اهيرٌّج اهٌفشٖج هدْ الؽتٕ تؾـط الهؾـبة اهفركٖـج فـٕ دّرٔ
()3

اهؾراق).

ّنحً يً ؤُى جاُدج

دٌحء يلٖحس هونش

ؽً جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ دؾط جاهؾحخ جهفركٖير ّصيى سعدٖيق

جهيلٖحس دؾد سضيٖيَ ّؽرظَ ؽوٓ جهخدرجء جهيخسضًٖ هسحدٖد ضالحٖر جهفلرجز ّددجثل جإلظحدر ؽوٓ ؽٌٖر شيوز (
 ) 211رٖحظٕ هألهؾحخ جهفركٖر (نرذ جهلدى،جهشور،جهٖد) دؾدُح سى جشسخدجى يظيّؽر يً هّشحثل جإلحضحثٖر إلخيرجض
جهيلٖحس دحهضّرذ جهٌِحثٖر ّسى جهسّضل اهٓ جشسٌسحض يِى ؤً جهيلٖحس جهذٔ ضيى كحدر ؽوٓ نش

جهيرٌّر جهٌفشٖر.

فٕ حًٖ سعرق جهدحش جهححهٕ اهٓ كٖحس جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ اٌدٖر جهفرجز جاّشع
ّجهدحهغ ؽددُى  111الؽخ يً خالل سعدٖق جهيلٖحس ّدؾدُح سى جشسخدجى يظيّؽر يً جهّشحثل جإلحضحثٖر حٖش سى
جهسّضل اهٓ جالشسٌسحظحز ّنحٌز جهفحثدذ يً جهدرجشر ُّ جشسخدجى جهيلٖحس جهيؾد يً كدل جهدححش
( ؽدد جهؾدحس ؽدد جهرزجق ؽدّد ) دؾد اً سى ؤظرجء دؾط جهسؾدٖالز ؽوَٖ .

Fraiderg,S.Smith. OP.cit ,p61

( )1عثذ العثاس عثذ الرزاق عثُد ( :ارذر سثك ركري)  ، 5004 ،ص. 54-54
( )2احمذ حسه أتُ عثيً :المىٍج في علم الىفس الرياضي  ،الماٌرج ، ،دار المعارف  ،ب س ،ص 241ـ280
( )3عبد العباس عبد الرزاق  :نفس الصدر السابق  , 2115 ,ص. 42
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 -3يٌِز اهتضد ّاسراءخَ اهيٖداٌٖج -:
 1-3يٌِز اهتضد -:

اً عدٖؾر جهيشنور جهيعوّخ درجشسِح ُٕ جهسٕ سحدد يٌِط جهدحش جهيشسخدى هذج فلد جخسحر جهدححصًّ جهيٌِط

جهّضفٕ ّدحاشوّخ جهيشحٕ ( جهذٔ ٖشؾٓ اهٓ ظيؼ جهدٖحٌحز يً افرجد جهيظسيؼ هيححّهر سحدٖد جهححهر جهرجٌُر
هويظسيؼ فٕ يسغٖر يؾًٖ ؤّ يسغٖرجز يؾٌٖر ) .

()1

 2-3ؽٌٖج اهتضد -:

( ُٕ درجشر ححهر ظزء يؾًٖ ؤّ ٌشدر يؾٌٖر يً افرجد جهيظسيؼ جاضوٕ صى ٌٖسِٕ ذهم سؾيٖى ٌسحثظيَ ؽويٓ

جهيظسيؼ نوَ )

()2

حٖش شيوز ؽٌٖر جهدحش ؽوٓ الؽدٕ شدحخ ؤٌدٖر جهفرجز جاّشع جهؾحخ جهشححر ّجهيٖدجً ّجهيسيصور
 ،دّٖجٌٖر ) ّجهظدّل (ّٖ )1ظح سلشى جهالؽدًٖ ؽوٓ جاٌدٖر

( دحدل  ،نردالء ٌ ،ظ

اهسدّل ()1
ّٖظص خلشى اهالؽتًٖ ؽوٓ الٌدٖج
ز

جهيححفغر

جهٌحدٔ

ؽدد افرجد جهؾٌٖر

1

دحدل

جهلحشى

13

يحح ّٖل

17

2

نردالء

نردالء

11

ظيحُٖر

11

3

جهٌظ

جهٌظ

12

جهنّفر

8

4

دّٖجٌٖر

جهرجفدًٖ

15

ؽفم

15
100

جهيظيّػ
3-3أدّاح ّأسِزث اهتضد -:
-

جهيضحدر ّجهيرجظؼ .

-

جهيلحدالز جهشخضٖر .

-

جهيالحغر .

(*)

-

جالشسدٖحً .

-

ححشدر جهنسرٌّٖر ٌّػ شٌّٕ

-

ظِحز ححشّخ ٌّػ

) . ) 4 Pentium

()1

محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب  :البحث العلمي في التربية وعلم النفس الرياضي  ,القاهرة  ,دار الفكر العربي , 1888 ,
ص. 64
()2
محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين  :القياس في التربية وعلم النفس الرياضي  ,القاهرة  ,دار الفكر العربي  , 2111 ,ص. 213
(*) الحك ( )2يُضح الممياس تريغيً الىٍائيح .
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 4-3إسراءاح اهتضد اهيٖداٌٖج -:

1-4-3إسراءاح يلٖبس اهيرٌّج اهٌفشٖج -:

ؽسيد جهدححصًّ يلٖحس جهيرٌّر جهٌفشٖر جهيؾد يً كدل ( ؽدد جهؾدحس ؽدد جهرزجق ؽدّد )

()1

دؾد اظرجء جهسؾدٖل جهنحيل ؽوٓ ضٖحغر فلرجسَ هنٕ ٖضدح ؤنصر يالثير هعدٖؾر جهيخسدرذ حٖش سنًّ جهيلٖيحس

يً ؤردؼ يظحالز ُٕ ( يظحل جهيٌحكشر جهرٖحظٖر  ،يظحل جهسدرٖخ  ،يظحل جهشخضٖر  ،يظيحل جالظسييحؽٕ )
ّنل يظحل ٖظى ( ) 25فلرذ ّدِذج فٖضدح جهيلٖحس يسنًّ فٕ جهضٖغر جهٌِحثٖر يً
(  ) 111فلرذ نيح يّظح فٕ يوحق ()2

سحدٖد ضالحٖر جهفلرجز جهيلٖحس ديح ٖسالثى ّؽٌٖر جهدرجشر ؽرظز ؽوٓ ؽدد يً جهيخسضيًٖ .

فٕ جهؾوّى جهسردّٖر جهٌفشٖر ّؽوى جهٌفس جهرٖحظٕ ّجهشححر ّجهيٖدجً هدٖحً ضالحٖسِح فٕ كٖحس جهِيد

(**)

جهيذٔ

ّظؾز اظوَ ّدؾد جً سى اٖظحد ٌشدر جهسّجفق دًٖ ؤرجء جهيخسضًٖ ّظدز كد دوغز ٌ ُّٕ %111شدر جسفيحق
سحير .
 2-4-3اهخسرتج االشخعالؽٖج -:

( كدل جهددء دحالخسدحر ؽيل جهدححصًّ دسظردر ضغٖرذ سشيٓ سظردر جشسعالؽٖر جهسٕ سيصل ؽٌٖر جهيظسيؼ يً

جهيخسدرًٖ ّسنًّ دحهٌشدر اهٓ جهدححصًّ سدرٖدح" ؽويٖح" هوّكّ
اظرجء جالخسدحر يشسلدال" ) .

()2

دٌفشَ ؽوٓ جهشودٖحً ّجالٖظحدٖحز جهسٕ سلحدوَ فٕ اصٌحء

ّٖسى يً خالهِح يؾرفر يدْ فِى ّجشسٖؾحخ افرجد جهؾٌٖر ؽوٓ جهفلرجز ّنذهم جهزيً جهالزى هإلظحدر ؽويٓ جهيلٖيحس
حٖش سى اظرجء جهسظردر ؽوٓ ؽٌَٖ يً ٌحدٔ جهشدذ جهرٖحظٕ ّجهدحهغ ؽددُى ()11الؽدًٖ ّكد سدًٖ ييً خالهِيح جً
سؾوٖيحز جهيلٖحس ّفلرجسَ ّجظحر هظيٖؼ جهالؽدًٖ .
 3-4-3أشوّة خضضٖص اهيلٖبس -:

اً يلٖحس جهيرٌّر جهٌفشٖر سنًّ يً  111فلرذ يلشير اهٓ ؤردؾَ ادؾحد (يظحل ) نل يظحل  25فلرذ ُّّ ٖحسّٔ

ؽوٓ فلرجز جٖظحدٖر ّفلرجز شودٖر حٖش دوغز جهفلرجز جهشودٖر  27فلرٍ ُيٕ ( 18، 17، 16، 15، 14، 13، 8

ّ ) 87، 83، 82، 77، 76 72، 71، 71، 69، 67، 57، 56، 35، 32، 31، 29، 3226، ، 22، 19،جً
ظيٖؼ جهفلرجز جهيسدلٖر ّؽددُح  73فلرذ ضٖغز دحسظحٍ جٖظحدٕ ّ،جهظدّل ( ّٖ )2ظح ددجثل جإلظحدر هالسظحًُٖ .
سدّل ()2
ّٖظص تدائل اإلسبتج هالخسبًُٖ
جسظحٍ جهفرق

ؤّجفق

يححٖد

ال ؤّجفق

جٖظحدٕ

3

2

1

شودٕ

1

2

3

()1

عبد العباس عبد الرزاق عبود  (:مصدر سبق ذكر , 2115 , ) ,ص. 61
(**) الحك ( )5أسماء الخثراء َالمخيريه .

( ) )5قاسم المندالوي ( وآخرون )  :االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية  ,بغداد  ,مطبعة التعليم العالي
 , 1818 ,ص. 111
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 4-4-3ضشبة اهدرسج اهنوٖج هويلٖبس -:

نًّ جهيلٖحس ٖسنًّ يً ( )111فلرذ هذج فحً ؤؽوٓ درظَ يحسيوَ ٖحضل ؽوِٖح جهالؽخ ُٕ  311درظَ

ّؤدٌٓ درظَ () 111درظَ الً سلرٖر جإلظحدر صالصٕ ّدِذج ٖنًّ يسّشع جهٌغرٔ هويلٖحس ُّ(  ) 211درظَ حٖش
نويح نحٌز درظَ جهيشسظٖخ ؤؽوٓ يً جهيسّشع جهٌغرٔ نحٌز جهيرٌّر جهٌفشٖر هالؽخ ؤؽوٓ ّاذج نحٌز سشيحّٔ ؤّ
جكل يً جهيسّشع جهٌغرٔ نحٌز جهيرٌّر جهٌفشٖر ّجعت .
 5-4-3اهخضبئص اهشٖنريخرَٖ هويلٖبس -:
-1اهضدق

()1

دإٌَ سلرٖر هيؾرفَ يحذج نحً جالخسدحر ٖلٖس يح ٌرٖد اً ٌلٖشَ دَ ّنل يح ٌرٖد اً ٌلٖشَ هَ ّالشٕ غٖر يح ٌرٖيد

ؤى ال ّ،جً جهِد

جهغحُرٔ ٌّػ يً ؤٌّجػ جهِد

ّٖعوق ؽوٓ ُذج جهٌّػ يً جهِد

ؤٖظح"جهِد

حٖش جٌَ جهيغِر جهؾحى هالخسدحر نّشٖور يً ّشحثل جهلٖحس جهؾلوٕ

جهشعحٕ ّ،كد سى جهسحلق يً ُذج جهٌّػ يً جهِد

يً خالل جاخيذ

دأرجء جهخدرجء ّجهيخسضًٖ ّغِر دحً ٌُحهم جسفحكح"سحيح"حّل ضالحٖر ظيٖؼ جهفلرجز
 -2اهذتبح

()2

(ٖؾسدر جهصدحز شرع ؤشحشٕ يً شرّع ؤدّجز جهلٖحس جهفؾحل اً ؽالير جهفرد ال سسغٖر ظُّرٖح" دسنرجر اظرجء

جالخسدحر ّٖؾدر ؽٌَ دإٌَ يؾحيل جرسدحع دًٖ ؽاليحز جإلفرجد دًٖ يرجز اظرجء جالخسدحرجز جهيخسوفر ،حٖش سى جهسحلق
يً جهصدحز دبؽحدذ سعدٖق جهيلٖحس دؾد ؤشدّؽًٖٖ ؽوٓ ؽٌَٖ جهسظردر جالشسعالؽٖر ّحٖش ّظد اً يؾحيل جالرسدحع دًٖ
جالخسدحر جاّل ّجهصحٌٕ ؽحهٖر ّكد دوغز  ُّٕ %85درظر ؽحهَٖ يً جهصدحز .
 6-4-3اهخسرتج الشبشٖج -:

سى سعدٖق جهيلٖحس ؽوً ؽٌٖر جهدحش جهيلضّدذ ّجهدحهغ ؽددُى  111الؽخ هفثر جهشدحخ ٖيصوًّ ؤٌدٖر جهفرجز

جاّشع ّجهدحهغر  8ؤٌدٖر فٕ ّٖى . 2117 / 31-21

 7-4-3اهّشبئل االضضبئَٖ اهيشخخديج فٕ اهتضد -:

()1

جهظزء

× 111

* جهٌشدر جهيثّٖر =
جهنل

()1

زكريا احمذ الظاٌر َآخرَن :اثادئ المياس َاليمُيم في اليرتيح ،ط،2عمان ،اكيثً الثمافح للىشر َاليُزيع /2111صـ. 250
()2
زكريا احمذ الظاٌر َآخرَن ( :ارذر سك ركري )  ، 2111 ،ص. 250
( )2احمذ اسم الياسري َارَان عثذ المجيذ إتراٌيم :األسالية االحرائيً َاجاالخ الثحُث اليرتُيح ،ط، 2عمان ،اؤسسً الُراق للىشر
َاليُزيع ، 5000،ص. 85
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يط س
* جهّشع جهحشحدٕ =
ً
يط س
يط س× 2
* جالٌحرج

ً

جهيؾٖحرٔ =

* يؾحيل جرسدحع دٖرشًّ
* جخسدحر جهسحثٕ هؾٌٖر ّجحدذ
* سحوٖل سدحًٖ جاححدٔ
 -4ؽرط ّخضوٖل ّيٌبكشج اهٌخبئز
 1-4اهخؾرف ؽوٓ اهيرٌّج اهٌفشٖج هدْ الؽتٕ اهشبضج ّاهيٖداً اهشتبة ختؾب" هوفؾبهٖبح اهلضٖرث – اهيخّشعج –
اهعّٖوج – اهريٕ – ّاهّذة .فديح ٖسؾوق دحهِد

جاّل هودحش ّجهيسيصل دحهسؾر

ؽوٓ جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ

جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ سدؾح" هوفؾحهٖحز جهخيشر سى حشحخ جهدرظر جهنوٖر هنل الؽخ فبذج جزدجدز ؽوٓ ( ) 211

درظر دل ذهم ؽوً اً جهالؽخ هدَٖ يرٌّر ٌفشٖر ايح اذج نحٌز جهدرظر جهنوٖر جكل يً (  ) 211درظر ؤّ سشحِّٖح دل
ذهم ؽوٓ جً جهالؽخ سسفحّز هدَٖ جهيرٌّر جهٌفشٖر ُّذج يح ٖشيٓ دحهيسّشع جهٌغرٔ ّهسلدٖر فٖيح اذج نحٌز جهفرّق
جهغحُرذ سؾنس فرّق حلٖلٖر سى جشسخدجى جالخسدحر جهسحثٕ هؾدر ّجحدذ .يً جظل يؾرفر جهدالهر جإلحضحثٖر هِذٍ جهفرّق

نيح يّظح فٕ ظدّل

ظدّل ( ) 3

()3

ٌخبئز االخختبر اهخبئٕ هؾٌٖج ّاضدث هوفرق تًٖ اهيخّشعًٖ اهٌغرٔ ّاهيضشّة فٕ اهيرٌّج اهٌفشٖج ّختؾب" هوفؾبهٖبح اهخيس

جالٌحرج

جهفؾحهٖر

جهؾٌٖر

جهيسّشع

جهيحشّخ

جهيؾٖحرٔ

جهيسّشع
جهٌغرٔ

درظر

جهلٖير جهسحثٖر

يشسّْ

جهحرٖر

جهيحشّدر

ظدّهَٖ

جهدالهر

جهلضٖرذ

24

212،751

5،795

211

23

2،325

2،164

يؾٌّٔ

جهيسّشعر

21

214،1

6،138

211

19

2،914

2،193

يؾٌّٔ

جهعّٖور

24

212،511

5،612

211

23

2،986

2،164

يؾٌّٔ

جهريٕ

16

212،375

3،118

211

15

3،158

2،164

يؾٌّٔ

جهّصخ

16

214،251

6،728

211

15

2،527

2،121

يؾٌّٔ

جهيظيّػ

111

213،621

5،581

211

99

5،591

1،981

يؾٌّٔ
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ٖسظح يً جهظدّل (  ) 3اً كٖير جهّشع جهحشحدٕ إلفرجد جهؾٌٖر نل حشخ فؾحهٖسِى ظحءز جندر يً جهّشع جهٌغرٔ
ّيً جظل جهسحلق يً ذهم سى جشسخدجى جخسدحر جهسحثٕ هؾٌٖر ّجحدذ ّظحءز جهٌسحثط نوِح يؾٌّٖر حٖش ّظيد اً جهلٖيير
جهيحشّدر هالخسدحر ّحشخ جهفؾحهٖر ّؽٌد درظَ حرٖر جهيلحدور هوؾٌٖر ّيشسّْ دالهَ (  ُٕ) 1215جندر يً جهظد ّهَٖ

ييح ٖدل ؽوٓ اً جهفرّق يؾٌّٖر ّجً اكرجر جهؾٌٖر ٖسحوًّ ديّرصَ ٌفشَٖ رغى جخسال
 2-4اهخؾرف ؽوٓ اهفرّق ذاح اهدالهج اإلضضبئٖج فٕ اهيرٌّج اهٌفشٖج ّختؾب"
سدّل ( ) 4

فؾحهٖحز جهسٕ ٖيحرشٌِّح .

هوفؾبهٖبح اهخيس -:

ٌخبئز خضوٖل اهختبًٖ الضبدٔ الخختبر دالهج يؾٌّٖج اهفرّق فٕ اهيرٌّج اهٌفشٖج
يضدر جهسدحًٖ

درظر جهحرٖر

جهسدحًٖ

دًٖ جهيظيّؽحز

4

14،328

دجخل جهيظيّؽحز

95

31،845

جهلٖير جهفحثٖر
جهيحشّدر
1،451

يؾٌّٔ جهدالهر

جهظد ّهٖر
2،51

غٖر يؾٌّٔ

ٖغِر يً جهظدّل (  )4اً كٖير جهفحثٖر ّجهدحهغر (  ُٕ ) 1،451جضغر يً جهلٖير جهظد ّهٖر جهدحهغر (  ) 2،51ؽٌد
درظر حرٖر ( ّ ) 95 -4يشسّْ دالهر (  ) 1،15ييح ٖدل دؾدى ّظّد فرّق ذجز دالهر احضحثٖر ديًٖ الؽديٕ
جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ سدؾح" هوفؾحهٖحز جهخيشر ُّذج اذج دل ؽوٓ شٕء فإً ٖدل اً جغوخ جهالؽدًٖ نل حشخ فؾحهٖر
ٖيسحزًّ ديرٌّر ٌفشٖر ُّى غٖر كولًّ جسظحٍ جهيٌحفشحز ّجهشدحكحز جهسٕ ٖخّظٌِّح.
 -5االشخٌخبسبح ّاهخّضٖبح -:
 1-5االشخٌخبسبح -:

 -1اً ظيٖؼ الؽدٕ جهشححر ّجهيٖدجً جهشدحخ هدِٖى يرٌّر ٌفشٖر

 -2ؽدى ّظّد فرّق فٕ جهيرٌّر جهٌفشٖر ّهظيٖؼ فؾحهٖحز جهشححر ّجهيٖدجً .
 2-5اهخّضٖبح -:

 -1جشسخدى جهيدردًٖ هيلٖحس جهيرٌّر جهٌفشٖر ّيؾرفر يدْ جيسالنِى هِذٍ جهضفر .
 -2اظرجء درجشر ييحصور ؽوٓ جهفثحز جهؾيرٖر جاخرْ .

 -3اظرجء درجشر سسٌحّل جهؾالكر دًٖ جهيرٌّر جهٌفشٖر ّدؾط جهيسغٖرجز جهٌفشٖر ّجالظسيحؽٖر .
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اهيضبدر اهؾرتٖج ّالسٌتٖج
 زنرٖح يحيد جهغحُر ّآخرًّ  :يدحدة جهلٖحس ّجهسلّٖى فٕ جهسردٖر ،ع،1ؽيحً ،ينسدَ جهصلحفر هوٌشر ّجهسّزٖؼ.1999
 ؽدد جهؾدحس ؽدد جهرزجق ؽدّد  :كٖحس جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ دؾط جاهؾحخ جهفركٖر ( دٌحء ّسعدٖق ) ،رشحهر يحظشسٖر  ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحظٖر  ،ظحيؾر جهدضرذ . 2115 ،
 كحشى جهيٌدالّٔ ( ّآخرًّ )  :جالخسدحرجز ّجهلٖحس ّجهسلّٖى فٕ جهسردٖر جهرٖحظٖر  ،دغدجد  ،يعدؾر جهسؾوٖى جهؾحهٕ.1989 ،
 يحيد ظحشى جهٖحشرٔ ّيرّجً ؽدد جهيظٖد ادرجُٖى :جاشحهٖخ جالحضحثَٖ ّيظحالز جهدحّش جهسردّٖر ،ع، 1ؽيحً،يئششَ جهّرجق هوٌشر ّجهسّزٖؼ . 2111،
 -يحيد حشً جدّ ؽدٖر :جهيٌِط فٕ ؽوى جهٌفس جهرٖحظٕ  ،جهلحُرذ ، ،دجر جهيؾحر

،خز.

 -يحيد ظحشى ؽرخ  :يشسّْ جهلوق جهٌفشٕ ؽٌد جهالؽدًٖ جهييحرشًٖ هؾدر جهيالنير  ،ؤعرّحر دنسيّرجٍ ،ظحيؾير

فرّشّجً ،دّهٌدج.1988 ،

 يحيد حشً ؽالّٔ ّؤشحير نحيل رجسخ  :جهدحش جهؾويٕ فٕ جهسردٖر ّؽوى جهٌفس جهرٖحظٕ  ،جهلحُرذ  ،دجر جهفنرجهؾردٕ .1999 ،
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يوضق (ٖ )1يذل اشخيبرث اشختٖبً اهخبضج تبهتضد
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ٖلّى جهدححصًّ ددرجشر يلحرٌر فٕ جهيرٌّر جهٌفشٖر هدْ الؽدٕ فؾحهٖحز جهشححر ّجهيٖدجً هنٌّنى يً الؽدٕ ُذٍ
جهفؾحهٖحز ٖرظٓ كرجءذ فلرجز جهيلٖحس دؾٌحٖر صى ظؼ ؽالير ( √ ) ايحى جهفلرذ ّسحز جإلظحدر جهسٕ سؾسلد ؤٌِح سّجفق
رؤٖم .
شحنرًٖ سؾحٌّنى خدير هودحش جهؾويٕ
ّحرنسٌح جهرٖحظٖر

ٌّػ جهفؾحهٖر
جهؾير جهسدرٖدٕ
ح

أّافق

اهفلراح

-1

اضخرى اهلّاؽد ّاهلّاًٌٖ اهخبضج تبهشتبق تضّرث دائيج .

-2

اشخعؼ اهخضنى فٕ أفؾبهَ تيب ٖخدى يخعوتبح اهشتبق .

-3

ٖينٌٌٕ اخخٖبر الشوّة اليذل هغرّف اهشتبق .

-4

هدٔ اإلينبٌٖج ؽوٓ خٌفٖذ هّستبح اهخٕ ٖنوف تِب فٕ اهشتبق .

-5

أخلتل اؽخذار اهالؽة اهيٌبفس ؽٌديب ٖخعئ .

-6

اضخرى كراراح اهضنى ّال خخسبّز ؽوِٖب .

-7

اشخعٖؼ ظتع أؽضبتٕ إذا خؾرظح إهٓ إشبءث يً اهيٌبفس .

-8

ال اظتع اٌفؾبالخٕ ؽٌد اهخشبرث .

-9

اُخى تبهسبٌة الخالكٕ فٕ إذٌبء اهشتبق .

-11

ٖتدّ ؽوَٖ ؽدى االرخٖبش كتل اهشتبق .

-11

ال أخردد ؽٌديب خشٌص هٕ فرضج هخضلٖق اٌسبز .

-12

أكّى تبالؽخذار إهٓ اهيٌبفس ؽٌديب أخعبء تضلَ .

-13

أخؾبيل يؼ اهالؽة اهيٌبفس تؾٌف .

-14

افلد اضخرايٕ هوسيِّر فٕ تؾط اهيّاكف .

-15

أخؾبيل يؼ زيالئٕ تضدث كتل اهشتبكبح اهيِيج .

-16

ال اُخى يِيب نبٌح شيؾج اهفرٖق اهيٌبفس نتٖرث .

-17

تئينبً اهيٌبفس إً ٖشخفزٌٕ تشِّهج إذٌبء اهشتبق .

-18

اؽخرط دائيب ؽوٓ كراراح اهضنى .

-19

أخؾيد تأذْ اهيٌبفس ؽٌديب اشؾر تبً اهفرٖق خبشر .

-21

هدٔ اهلدرث ؽوٓ اهخنٖف يؼ يّاكف اهشتبق اهيخخوفج .

-21

ٖينٌٕ خّسَٖ زيالئٕ فٕ ضبهج اهضبسج هذهم .

-22

ال أخلتل خّسَٖ اضد زيالئٕ ؽٌديب أنًّ يٌفؾال .
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-23

كد أخضرف تشنل يخِّر إزاء تؾط اهيّاكف فٕ اهشتبق .

-24

أخؾبيل يؼ اهيٌبفس تشدث هدرسج إٖذائَ .

-25

اشخعٖؼ اهخضنى فٕ اهخّخر اهٌفشٕ كتل تداٖج اهشتبكبح اهيِيج .

-26

اشؾر تبرخٖبش ؽٌديب اخسَ إهٓ يّكؼ اهخدرٖة .

-27

أخينً إً أّهد اهدافؼ هييبرشج اهخيبرًٖ تسدٖج .

-28

أخؾبيل يؼ اهظغّع اهٌفشٖج فٕ اهخدرٖة تخفِى .

-29

اخبذر تبليّر اهتشٖعج اهخٕ خضدد يؼ زيالء اهخدرٖة .

-31

اشخيخؼ تبهّضدث اهخدرٖتٖج رغى ضؾّتخِب .

-31

ال اشخعؼ خأدٖج ّاستٕ تسدٖج ؽٌديب أخؾرط هظغع ٌفشٕ يؾًٖ.

-32

اخبذر نذٖرا ؽٌديب اشخيؼ هخّسَٖ اهيدرة ؽوٓ خلضٖرٔ .

-33

اشخسٖة ّتشنل اٖسبتٕ اخسبٍ اهخيبرًٖ اهضؾتج ّاهيخؾتج فٕ لداء
.

-34

اشخيؼ هٌضبئص زيالئٕ إذٌبء اهخدرٖة تخيؾً .

-35

اشؾر تبهضرر ؽٌديب أخعب فٕ أداء خيرًٖ يب .

-36

يٖبل هوؾالكبح اهعٖتج يؼ زيالء اهخدرٖة .

-37

أخلتل اهٌلد يً يدرتٕ فٕ إذٌبء اهخدرٖة .

-38

ٖينٌٕ اهخضنى فٕ شوّنٕ ؽٌديب خّسَ هٕ إشبءاح يً زيالئٕ .

-39

اشخير تأداء اهخيبرًٖ ّؽدى اهخخوٕ ؽً اهخـدرٖة ؽٌـديب اشـؾر
تظغع ٌفشٕ نتٖر .

-41

يً اهشِل اً أخلتل اهيدرتًٖ اهسدد رغى اخخالف خّسِٖبخِى .

-41

اتدٔ االشخلالهٖج فٕ خٌفٖذ إرشبد ّخّسَٖ اهيدرة .

-42

أخيٖز تضفبح اإلضرار ّخيبهم اهٌفس إذٌبء اهخدرٖة .

-43

ضتّر ؽوٓ اهيذبترث تبلداء ّاهخدرٖة اهيٌخغى اهِبدف .

-44

يخفِيب هخّسِبح اهيدرة هخٌيٖج اهضفبح اهٌفشٖج هالؽتًٖ .

-45

ٖينٌٌٕ اهشٖعرث ؽوٓ اهخّخر اهٌفشٕ كتل تداٖج اهخدرٖة .

-46

هدٔ اهلدرث ؽوٓ يّاسِج اهيّاكف اهضؾتج إذٌبء اهّضداح اهخدرٖتٖج
.

-47

ٖينٌٌٕ اهخؾبيل يؼ اهيخعوتبح اهخٕ خفّق كدرخٕ تـدًّ إً اخـبذر

-48

أؤيً تبً اهخدرٖة اهضؾة ٖشِل الداء فٕ اهيٌبفشج .

-49

أنٖف ٌفشٕ ؽوٓ الداء إذٌبء اهخدرٖة ّاهيٌبفشج .

-51

اشخفدح يً خلٖٖى يدرتٕ ّزيالئٕ هيشخّأ تشنل اٖسبتٕ .

-51

أخيٖز تبهذلج تبهٌفس فٕ خؾبيوٕ يؼ اٗخرًٖ .

هذهم .
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-52

اخشى تبهخّافق اهٌفشٕ فٕ يخخوف اهغرّف .

-53

أخضيل اهيشؤّهٖج تئخالص يِيب نبٌح نتٖرث .

-54

اغِر اهشوّم اهؾدّإٌ ؽٌديب أير تيّكف ضؾة .

-55

ٖتدْ ؽوَٖ اهخأذر ؽٌديب ٖشبد تأضد زيالئٕ اهالؽتًٖ .

-56

اخشى تبهعيّش ّال أخراسؼ ؽً اهّضّل هِدفٕ .

-57

يٖبل اهٓ االخخالع تبٗخرًٖ ّال أُبة اهيّاكف اهيخغٖرث.

-58

أنًّ يخّاظؾب رغى خؾبهٕ اٗخرًٖ ؽوٖج .

-59

ٖينٌٌٕ اهخضنى تبهلوق ّاهخّف يً اهيّاكف اهيخخوفج .

61

يخشبيص يؼ اٗخرًٖ تضدّد يؾلّهج .

-61

اضرص ؽوٓ اً اضخرى اهسيٖؼ ّاضخرى يً اٗخرًٖ .

-62

أخيٖز تظتع اهٌفس ؽٌديب ٖشبء هٕ .

-63

شسبػ فٕ اخخبذ كراراخٕ ّال أخردد .

-64

أخؾبيل يؼ زيالئٕ تضدث ّال ٌٖختَ هذهم .

-65

شرٖؼ االشخذبرث ّاالٌفؾبل فٕ خؾبيوٕ يؼ اٗخرًٖ .

-66

اشؾر تبهِدّء االعيئٌبً فٕ خؾبيوٕ يؼ اٗخرًٖ .

-67

ٖخّهد هدٔ إضشبس تبهظٖق يً شّء اهضغ .

-68

اشؾر تبالنخخبة ؽٌديب أير تيّكف ضؾة .

-69

ٖتدْ ؽوٖج اهخّف ّاالظعراة شرٖؾب .

71

أفنر تبالٌخلبى يً اهشخص اهذٔ ٖشٕء هٕ .

-71

أخيٖز تبهوتبكج فٕ خؾبيوٕ يؼ اهٌبس يِيب اخخوفح يشخّٖبخِى .

-72

أخؾبيل يؼ اتشع اليّر تتشبعج ّتدًّ اً اؽلدُب .

-73

ؽٌد فشوٕ فٕ ؽيل يب فبً ذهم ال ٖذٖرٌٕ .

-74

افلد ذلخٕ تٌفشٕ ؽٌديب خنًّ اليّر ظدٔ .

-75

نذٖرا يب افلد اهلدرث ؽوٓ اهخفنٖر اهضضٖص .

-76

ٖينٌٌٕ إً أخؾبيل يؼ اهسيبؽبح ؽوٓ اخخالف أٌّاؽِب .

-77

ٖشؾر اٗخرًٖ تبٌخيبئٕ هِى ييب ٖضتة ُى هٕ .

-78

أضة االخخالع تبٗخرًٖ دائيب .

-79

ٖينٌٌٕ اهخّافق يؼ أؽظبء فرٖلٕ تشِّهَ .

81

االٌفؾبالح اهيخخوفج فٕ اهشتبق خؤذر ؽوٓ خؾبيوٕ يؼ اهيسخيؼ .

-81

اهّظؼ االكخضبدٔ هٕ ٖؤذر فٕ ؽالكخٕ يؼ اٗخرًٖ .

-82

اشخعٖؼ اهخنٖف يؼ اهيّاكف اهضرسج فٕ اهيسخيؼ .

-83

ٖينٌٌٕ اهشٖعرث ؽوٓ خضرفبخٕ فٕ إعبر اهيسخيؼ .

-84

ال أتبهغ ؽٌديب خخبش هٕ فرضج اهضدٖد إهٓ اهضضفًٖٖ .
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-85

أتدّ يغرّرا ؽٌديب أرْ اشيٕ فٕ اهضضف ّّشبئل اإلؽالى .

-86

ٖينٌٌٕ خضيل ٌلد اٗخرًٖ .

-87

يخؾبًّ ضخٓ يؼ يً ٖشٕء هٕ .

-88

ال أفظل ٌفشٕ ؽوٓ زيالئٕ رغى يشخّأ اهرفٖؼ .

-89

أكرر زٖبرث زيالئٕ ّال أخؾبهٓ ؽوِٖى .

-91

اضخرى اهلٖى االسخيبؽٖج اهخٕ خضد ؽوٓ اهؾعف ّاهخشبيص.

-91

يلخٌؼ إً ؽبيل اهيٌبفشج ال ٖؤذر ؽوٓ اهؾالكبح االسخيبؽٖج.

-92

اؽيل ؽوٓ خأنٖد اهيؾبٖٖر اهخٕ خخدى خيبشم اهسيبؽج(اهفرٖق).

-93

اشؾر اٗخرًٖ تبً ٌسبضِى ُّ ٌسبضٕ .

-94

شؾّرٔ ّدٔ خسبٍ اٗخرًٖ دائيب .

-95

هٕ اهلدرث ؽوٓ ظتع خفبؽوٕ االسخيبؽٕ يؼ اٗخرًٖ .

-96

أُدف هخّفٖر اهّفبق يؼ زيالئٕ اهالؽتًٖ ّاهٌبس اٗخرًٖ .

-97

إيٖل إهٓ اهؾالكبح اهعٖتج يؼ اهٌبس ّاتخؾد ؽً اهخضّيبح .

-98

اشؾر تبهشؾبدث ؽٌديب أنًّ تًٖ زيالئٕ فٕ اهفرٖق .

-99

أخيبهم ٌفشٕ ؽٌديب أخؾرط هيظبٖلج اٗخرًٖ .
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 -111أضبفغ ؽوٓ شيؾخٕ ّشيؾج اهٌبس اٗخرًٖ .

يوضق ( ) 2أشيبء اهختراء اهذٔ خى يلبتوخِى

ز

جهولخ جهؾويٕ

جالشى

جهنوٖر

جالخسضحص

1

ؤ .د

يحزً ؽدد جهِحدٔ

جهسردٖر جهرٖحظٖر

ؽوى جهحرنر

2

ؤ .د

حشًٖ يردجً ؽير

جهسردٖر جهرٖحظٖر

دحّٖيٖنحٌٖم

3

ؤ.د

يحيّد دجّد

جهسردٖر جهرٖحظٖر

عرق سدرٖس

4

ؤ.ى.د

حشًٖ ردٖؼ

نوٖر جهسردٖر

ؽوى ٌفس

5

ؤ.ى.د

ؽحير شؾٖد

جهسردٖر جهرٖحظٖر

ؽوى ٌفس

6

ؤ.ى.د

ٖحشًٖ ؽوّجً

جهسردٖر جهرٖحظٖر

سردٖر ّ ؽوى ٌفس
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