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 اثر استعمال المختبر االفتراضي في تنمية التفكير التجريبي لطلبة قدم علهم الحياة

 في مختبر فدلجة النبات

 أ.د. دمحم ربصى عجذ االيْز 

  ربيعخ ًاصظ /كهْخ انتزثْخ نهعهٌو انصزفخ/لضى عهٌو انحْبح

 2222/ 4/ 7، لجم نهنشز فِ    2222/ 7/2 لذو نهنشز فِ 

 

 

 يهخص انجحج :

 

اثر استعمال المختبر االفتراضي في تنمية التفكير التجريبي لطلبة ٣ٜذف جُركع  جُطؼشف ج٠ُ 
قدم علهم الحياة في مختبر فدلجة النبات من خالل التحقق من الفرضية الرفرية التي صاغها 

 الباحث :

  ( ذ٤ٖ ٓطٞعؾ جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  0.0.كشٝم رجش دالُس ئقظحت٤س ػ٘ذ ٓغطٟٞ دالُس )ال ضٞؾذ

جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُز٣ٖ دسعٞج ذحُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝٓطٞعؾ جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  جُٔؿٔٞػس 

جُؼحذطس جُز٣ٖ دسعٞج ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔخطرش جُكو٤و٢  ك٢ جالخطرحس٣ٖ جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُِطل٤ٌش 

 جُطؿش٣ر٢  0

ٝجؾشٟ جُرحقع ػ٤٘س ذكػٚ ػ٠ِ ؽِرس جُٔشقِس جُػحُػس ٖٓ ػ٤٘س هظذ٣س ٖٓ ؽِرس  هغْ ػِّٞ جُك٤حز ك٢ ٤ًِس 

( A( ؽحُرحً ، ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ شؼرط٤ٖ )88جُطشذ٤س ُِؼِّٞ جُظشكس /ؾحٓؼس ٝجعؾ ٝجُرحُؾ ػذدْٛ جُرحُؾ ػذدْٛ)

(ٝB ٝذحُطؼ٤٤ٖ جُؼشٞجت٢  ضْ جخط٤حس ٓؿٔٞػط٤ٖ ،ئقذجٛٔح ) ضؿش٣ر٤س دسعص ذحُٔخطرش جالكطشجػ٢ ٝػذدٛح

ضٌحكإ ٓؿٔٞػط٢  (44(  ، ٝجألخشٟ ػحذطس دسعص ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔخطرش جُكو٤و٢ ٝػذدٛح )44)

جؾشٟ   جُرحقع ضٌحكإ ؽِرس ػ٤٘س جُركع ك٢ ذؼغ جُٔطـ٤شجش ُض٣حدز جُكشص ػ٠ِ جُغالٓس   جُركع

ٓؼِٞٓحش عحذوس ك٢  وذسجش جُؼو٤ِس  ،جُطكظ٤َ جُذسجع٢،جُذجخ٤ِس  ُ٘طحتؽ جُركع ٖٝٓ ٛزٙ جُٔطـ٤شجش )جُ

ًٔح ٝقذد جُرحقع جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ُِٔخطرش٣ٖ ٝجػذ جخطرحس جُطل٤ٌش  ٓخطرش جُ٘رحش  ، جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  (

( كوشز جخط٤حس ٖٓ ٓطؼذد ٝذحعطخذجّ جُٞعحتَ جالقظحت٤س ذؼذ ضطر٤ن جُطؿشذس 23جُطؿش٣ر٢ ٝجٌُٕٔٞ ٖٓ )

ج٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالعط٘طحؾحش ٝجُطٞط٤حش ٝجُٔوطشقحش ٖٝٓ ػٜٔ٘ح ضلٞم ؽِرس   ُِركع ضٞطَ جُرحقع

جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُط٢ دسعص ذحعطؼٔحٍ جُٔخطرش جالكطشجػ٢ ك٢ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ ك٢ ٓخطرش كغِؿس 

 جُ٘رحش 0
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Abstract 

The research aims to identify the effect of using the virtual 
laboratory on developing experimental thinking for students of the 
Department of Life Sciences in the Laboratory of Phylogeny by 

verifying the null hypothesis formulated by the researcher: 

 •There are no statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the mean differences in the scores of 
the experimental group students who studied in the virtual 
laboratories and the average differences in the scores of the control 
group students who studied in the traditional way the real laboratory 

in the pre and posttests of experimental thinking. 

The researcher conducted his research sample on the third stage 
students from an intentional sample of students of the Department 
of Life Sciences in the College of Education for Pure Sciences / 
University of Wasit Their number is (88) students, distributed in two 
divisions (A) and (B) and by random assignment, two groups were 
chosen, one of which is an experimental study in the virtual 
laboratory and its number is (44), and the other is a control who 
studied using the traditional method of the real laboratory and the 
number is (44) equivalent to the two groups of research conducted 
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The researcher has the equivalence of the students of the research 
sample in some variables to increase concern for the internal 
integrity of the research results and among these variables (mental 
capacity, academic achievement, previous information in the plant 
laboratory, experimental thinking). The researcher also identified the 
scientific material for the testers and prepared the experimental 
thinking test consisting of (32) paragraphs. Multiple-choice The 
researcher also identified the scientific material for the testers and 
prepared the experimental thinking test consisting of (32) multiple 
choice items and by using statistical means after applying the 
experiment to the research, the researcher reached a set of 
conclusions, recommendations and proposals, including the 
superiority of the students of the experimental group that studied 
using the virtual laboratory in experimental thinking in a laboratory. 

Stalk the plant. 

 

  يشكهخ انجحج ًاىًْتو :

٣ؼح٢ٗ جؿِد جُطِرس ك٢ جُطؼ٤ِْ جُؿحٓؼ٢  ٖٓ جٗخلحع ك٢ ٓغطٟٞ جُطكظ٤َ جُذسجع٢ ٝػ٤ِٔحش 

شجش هغْ ػِّٞ جُك٤حز  ، ٝرُي ٣ؼٞد ج٠ُ جعطؼٔحٍ جُطل٤ٌش جُؼ٢ِٔ ٝجُطؿش٣ر٢ ٝجُؼوال٢ٗ ٝجُ٘حهذ  ك٢ ٓخطر

جُطشجتن جُطو٤ِذ٣س ك٢ ػشع جُٔكطٟٞ جُٔؼشك٢ ، ٝجػطٔحد جؿِد جُطذس٣غ٤٤ٖ  ك٢ ضذس٣ظ ٓخطرشكغِؿس 

جُ٘رحش  جُؼ٢ِٔ   ػ٠ِ جُؿحٗد جُ٘ظش١ ٝجُطِو٤ٖ ذذالً ٖٓ جالٗشطس جُؼ٤ِٔس ٝجالٗشطس جُؼو٤ِس ٝٛزج ٓح أًذضٚ 

 ( 3.04دسجعس )جُ٘ٞس١،

ٌٕٞ جٌُػ٤ش ٖٓ جألعح٤ُد ٝجألدٝجش جُٔغطؼِٔس ك٢ جُٔخطرش جُطو٤ِذ١ ُْ ضؼذ ٓٞؾٞدز ألعرحخ ُٝ

ػذ٣ذز ٜٓ٘ح جصد٣حد جػذجد جُطِرس ، ٝضٌِلس جُٔٞجد ٝخطٞسضٜح ، ٝهِس جُطؿ٤ٜضجش جُٔخطرش٣س ، ٝجٗطالهح ٖٓ 

حز ٝخظٞطح دٝس جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س  ٝػشٝسضٜح ك٢ ض٤غ٤ش دسجعس جُٔخطرشجش ك٢ هغْ ػِّٞ جُك٤

ٓحدز جُ٘رحش جُؼ٢ِٔ  ٝكٜٜٔح ذظٞسز ٗظش٣س ٝجؾشجت٤س ، ٖٓ خرشز جُرحقع ك٢ جُطذس٣ظ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ، 

القع ٗذسز جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝجؾشجء جُطؿحسخ جُؼ٤ِٔس جُخحطس ذحُ٘رحش جُؼ٢ِٔ  ، ٝهذ ػضص 

ٓخطرش جُ٘رحش  ، كؼاًل ػٖ آسجء جُرحقع ذحعططالع جؾشجٙ ُؼ٤٘س ػشٞجت٤س ُِطِرس ٝٓذسع٢ ٝٓذسعحش 

ٓششك٢ جُٔخطرشجش ك٢ جالخطظحص ك٢ أ٤ٔٛس جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝج٤ٔٛطٜح ك٢ ضط٣ٞش ضذس٣ظ جُ٘رحش 

،ئر أظٜشش جُكحؾس ئ٠ُ ضلؼ٤َ ٝجعطػٔحس أقذظ ضو٤٘حش جُؼظش ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ضؼِّْ كؼّحٍ ٝرُي ػٖ ؽش٣ن 

ٜح ُطط٣ٞش ضذس٣ظ ٓخطرش جُ٘رحش ، ٖٝٓ ٛزٙ جعطؼٔحٍ جُٔغطؿذجش جُكذ٣ػس ك٢ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝضٞظ٤ل

ضؼ٤ِّٔس  -جُٔغطؿذجش جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ذٔح ضٞكشٙ ٖٓ ٤ٔٓضجش ضؼ٤ٔ٤ِس ًػ٤شز، ك٢ ج٣ؿحد ذ٤ثس ضؼ٤ِٔس  
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ٝضلحػ٤ِس ٗشطس ٝآٓ٘ٚ ضكح٢ً جُٞجهغ جُكو٤و٢ ُِطحُد ٝضؼْ ٓؿٔٞػس ٖٓ ضؿحسخ جُٔكحًحز جُطلحػ٤ِس ، ئر 

جُ٘رحش جُؼ٢ِٔ ٝ ض٤غش ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝ جُلْٜ ذرغُٜٞس ٣ٝغش ٝضؿؼَ ضـط٢ ٓؼظْ ٓٞػٞػحش  كغِؿٚ  

ٍٞ ذظش١ ٓح ٣كذظ  جالش٤حء ٓشت٤س ٝكحػ٤ِس ػح٤ُس، كحُطحُد ٣ٌٔ٘ٚ  أؾشجء جُطؿشذس ذغُٜٞس ٣ٝغش ٣ٝشٟ ذ٘ك

 ٖٓ ضأغ٤ش ك٢ جُطؿشذس 0

ً ُٔح عرن ٣طؼف إٔ ٓخطرشجش جالكطشجػ٤س ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جعطشجض٤ؿ٤س ضذس٣غ٤س ؾ٤ذ  ز ضأع٤غح

العطوظحء ٝجًطشحف جُؼِّٞ ٝجُكوحتن ٝجُٔلح٤ْٛ جُ٘رحض٤س  ٝض٤ٔ٘س جُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس ٝجُخرشجش جُكغ٤س  

ٝجُلٌش جُطؿش٣ر٢ ٝجُؼوال٢ٗ ، ٖٝٓ ٛ٘ح ؾحءش جُذسجعس ُطغْٜ ك٢ ئػحكس جعطشجض٤ؿ٤س ضذس٣غ٤س قذ٣ػس ك٢ 

لشطس أٓحّ جُطِرس  ُِطؼِْ ضذس٣ظ ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش  ػٖ ؽش٣ن ضٞظ٤ق جُٔخطرش جالكطشجػ٢ ٝ أضحقٚ جُ

 ٝكن هشجضْٜ جُؼو٤ِس ٝض٤ٔ٘س جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ، 

ٗط٤ؿس جُططٞسجش ٝجالًطشحكحش جُؼ٤ِٔس جُط٢ شٜذٛح جُؼحُْ ك٢ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش ،  

ٓٔح ؽشأش ضـ٤٤شجش عش٣ؼس ٝٓططح٤ُس ك٢ ًحكس ؾٞجٗد جُك٤حز ، ُزُي ٣ٞجؾٚ جُوحتٕٔٞ ك٢ ٓؿح٢ُ جُطشذ٤س 

 ُطؼ٤ِْ ٓشٌالش ك٢ ئػذجد جُطِرس ٝضأ٤ِْٜٛ ُِطؼحَٓ ٓغ ٓطـ٤شجش جُؼظش ٝٓططِرحضٚ 0ٝج

ٝٗط٤ؿس ُِططٞسجش جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌِ٘ٞؾ٤س جُط٢ قذغص ك٢ ٓؿحالش جُؼِّٞ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُٜ٘ذعس  

ٝجُش٣حػ٤حش خالٍ جُوشٕ جُٔ٘ظشّ ٝجُز١ جٗؼٌظ ػ٠ِ ق٤حز جُشؼٞخ ك٢ ٓؿطٔؼحضْٜ جُٔخطِلس ، ٓٔح  

الٛطٔحّ ذطؼِْ جُطِرس  ٜٓحسجش جُك٤حز ٝقَ جُٔشٌالش ذأعِٞخ ػ٢ِٔ ٣ططِد جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جُكوحتن ٣ططِد ج

 ٝجالعط٘طحؾحش ٝجُؼالهحش جُغرر٤س ٝجالعطذالٍ ٝجُط٘رإ ٝجطذجس جالقٌحّ ٝكن جُرشج٤ٖٛ ٝجالدُس جُٔ٘طو٤س  

ً ُِؼِّٞ ٝجُٔؼحسف ج ً ٤ًٝلح إلٗغح٤ٗس ذظٞسز ك٢ ظَ ٛزج جُططٞس جُؼ٢ِٔ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٢ جُٔزَٛ ًٔح

ٓغطٔشز ،ٝجُطـ٤شجش جُٔطغحسػس ك٢ ًحكس ٓؿحالش جُك٤حز، ًحٕ الذذ ٖٓ جالٛطٔحّ ذؼ٤ِٔحش جُؼِْ ٝض٤ٔ٘س 

ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُؼ٢ِٔ  ُطِرس  ، ٝضشؿ٤ؼْٜ ػ٠ِ جعطؼٔحٍ هذسجضْٜ ك٢ قَ ٓشٌالضْٜ جُخحطس ٝٓٞجؾٜس 

ٝٛزج ٣ططِد ٖٓ جُوحت٤ٖٔ  ػٖ جُؼ٤ِٔس  جُٔٞجهق جُك٤حض٤س جُٔخطِلس جُط٢ ضلشػٜح ؽر٤ؼس جُؼظش جُكح٢ُ،

جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس ئػحدز جُ٘ظش ك٢ ئػذجد جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س، ٝذزٍ جُؿٜٞد جُٔغطٔشز ُطط٣ٞشٛح ٢ٌُ ضغْٜ 

ك٢ ئًغحخ جُطِرس جُوذسز ػ٠ِ جُطل٤ٌش جُؼوال٢ٗ  ٝجضخحر جُوشجسش جُٔ٘حعرس ك٢ جُٔٞجهق جُٔخطِلس ) جُ٘ؿذ١ 

٣وغ ػ٠ِ جُطشذ٤س جُؿضء جٌُر٤ش ك٢ ضٞظ٤ق جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُؼِْ ك٢ خذٓس ( ، ُزج  33: 2..3ٝآخشٕٝ،

جُٔؿطٔغ ٝجعطػٔحس جُٔٞسد جُرشش١ ك٢ ض٤ٔ٘س ٜٓحسجش جُك٤حز ٝٓٞجؾٜس جُططٞس ٝٓطـ٤شجش جُؼظش ) جُؿ٣ٞش 

 ،3..8  :02   ) 

ُٝط٣ٌٖٞ ؽحُد ػظش١ ٓط٤ٔض هحدس ػ٠ِ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ جُغ٤ِْ، ٝٓضٝد ذحُٔؼشكس جُؼ٤ِٔس 

جُٜٔحسجش جألعحع٤س جُط٢ ٖٓ شأٜٗح كْٜ ؽر٤ؼس جُؼظش جُكذ٣ع، ألٕ أعحط جُطؼِْ ال ٣طٔػَ ك٤ٔح ٣كلع ٝ

جُطحُد ٣ٝغطٞػرٚ ٖٓ جُٔٞجد جُذسجع٤س ، ذَ  ٣طٔػَ ك٢ ضؼِٔٚ ػحدجش ػو٤ِس طك٤كس ضؿؼِٚ ٣لٌش ك٢ أ١ 

 (0  40:  2..3،  ٓشٌِس ضل٤ٌشجً ػ٤ِٔحً ٝٓٞػٞػ٤حً، ٣ٝؼ٤ق قِٞالً ؾذ٣ذز ُطِي جُٔشٌالش )أذٞ ُرذز

ُٝزُي كحُٔخطرش ٣ٔػَ جُؿضء جُْٜٔ ك٢ ضذس٣ظ جُؼِّٞ ٝجُطشذ٤س جُؼ٤ِٔس السضرحؽٚ ذٜٔحسش 

جالعطوظحء ٝجالًطشحف ٝجُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ك٢ ضذس٣غٜح ُٝٚ دٝس ْٜٓ ُِٔٞجد جُؼ٤ِٔس جُٔشضرطس ذحألٗشطس 

جُطؿحسخ جُٔخطرش٣س   ضإد١ ئ٠ُ  ( ، ألٕ 0:  3.04ٝجُط٘غ٤ن ذ٤ٖ جُؿحٗد جُ٘ظش١ ٝجُططر٤و٢ )٣حع٤ٖٔ ، 

جًطشحف جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔلح٤ْٛ ٝجُٔرحدب  جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ص٣حدز ضأ٤ًذ، ًٔح ضُٞذ ضؿحسخ ؾذ٣ذز، ٖٝٓ 

ٛ٘ح ضظٜش أ٤ٔٛس جُؼِْ ، ئر ٣طٞجصٕ جالٛطٔحّ ذحُٔكطٟٞ  جُٔؼشك٢ ذٌٔٚ جُٔطشجًْ ٖٓ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ٝجُطش٣وس 

ؼذ جُطؿشذس أْٛ س٤ًضز ست٤غس جُط٢ ضؼطٔذ ػ٤ِٜح ػ٤ِٔس ضلغ٤ش جُظٞجٛش ٝٓؼشكس  جُط٢ ض٢ٔ٘ ٛزج جٌُْ ،  ُزج ض

: 2..3ٓغررحضٜح، ٝإٔ ًحٗص ضؼطٔذ ػ٠ِ ػضٍ جُظحٛشز ٝجُطكٌْ ك٤ٜح ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٜح 0 )جُ٘ؿذ١ ٝآخشٕٝ، 

ذ٣ذز، ( ٌُٕٝٞ جٌُػ٤ش ٖٓ جألعح٤ُد ٝجألدٝجش جُٔغطؼِٔس ك٢ جُٔخطرش ُْ ضؼذ ضل٢ ذكحؾس جُطِرس ألعرحخ ػ28
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ٜٓ٘ح أصد٣حد جػذجد جُطِرس  ًِٝلص جُٔٞجد جُٔخطرش٣س ،  ُزج ظٜشش جُكحؾس ئ٠ُ ضٞظ٤ق أقذظ ضو٤٘حش جُؼظش 

ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ضؼِْ كؼحٍ ٝرُي ػٖ ؽش٣ن جعطؼٔحٍ جٌٓح٤ٗحش جُكحعٞخ ذٔح ٣ٞجكشٙ ٖٓ ٤ٔٓضجش ضؼ٤ٔ٤ِس 

ح ذأٗلغْٜ ، ًٔح ضغْٜ ك٢ ض٤ٔ٘س ًػ٤شز ٜٓ٘ح ضكو٤ن جُطؼِْ جُزجض٢ ٝجًطغحخ خرشجش ٓؼشك٤س ٜٝٓحس٣س ٝذ٘حتٜ

 (  382: 3.02جالضؿحٛحش جُؼ٤ِٔس ٗكٞ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ٝض٤ٔ٘س جُذجكؼ٤س ٗكٞ جُطؼِْ ) ؽٚ ،

ُزج ضٞؾٚ جالٛطٔحّ ذحُطشذ٤س جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضغؼ٠ ذٌحكس جُؿٞجٗد جُٔطؼذدز ك٢ شخظ٤س جُطِرس ٤ٌُٞٗٞج 

ُٞؾ٤ح جُٔططٞسز ٝجُط٢ ضططِد جُو٤حّ ذؼ٤ِٔس هحدس٣ٖ ػ٠ِ جُط٤ٌق ك٢ ػظش ٓغطور٢ِ ٓططٞس ضغٞدٙ جُطٌ٘ٞ

 ( 44: .3.0ٓخططس ٝٓ٘غوس ك٢ أقذجظ ضـ٤٤ش ك٢ عِٞى جُطِرس  )ػطح هللا ،

٣ٝإًذ جُٜٔطٕٔٞ ك٢ جُطشذ٤س جُؼ٤ِٔس ػ٠ِ إٔ أقذ أٛذجف ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز   ٛٞ ضؼ٤ِْ جُطِرس  

ٔوذٓـس ئُـ٤ْٜ دٕٝ كٜٜٔـح ٝجعـط٤ؼحذٜح أٝ ٤ًق ٣لٌـشٕٝ ذـذالً ٓـٖ جُطش٤ًـض ػِـ٠ قلـع جُٔؼـحسف ٝجُؼِّٞ جُ

ضٞظ٤لٜح ك٢ جُٔٞجهق جُك٤حض٤س ٝجالعطلحدز ٜٓ٘ح ك٢ قَ جُٔشٌالش، ُٝطكو٤ن رُي ٣٘رـ٢ إٔ ٣شًض ضذس٣ظ 

ج٤ٔ٤ٌُحء ػ٠ِ ٓغحػذز جُطِرس  ك٢ جًطغـحخ جُطش٣وـس جُؼ٤ِٔـس كـ٢ جُركـع ٝجُطل٤ٌـش جُؼوال٢ٗ  ) ص٣طٕٞ، 

3..4 ،03.  0) 

طؼٔحٍ جعطشجض٤ؿ٤حش ضذس٣ظ ضالتْ جُٔغطؿذجش جُكذ٣ػس  ذحُطؼ٤ِْ ٝهحدسز ػ٠ِ ض٤ٜثس ٓٔح ٣غطذػ٢ جع

جُطؼ٤ِٔس ٝض٘ش٤ؾ جُوذسجش جُؼو٤ِس جُط٢ ضط٤ف ُِطحُد ذإٔ ٣ٌٕٞ كحػال ٝٓإغشج ك٢ ػ٤ِٔس  –جُر٤ثس جُطؼ٤ٔ٤ِس 

ض٤ٔ٘س هذسز  جُطؼِْ ٝئذؼحد دٝسٙ جُغِر٢ جُز١ ٣طوحؽغ ٝٓططِرحش جُوشٕ جُكحد١ ٝجُؼشش٣ٖ جُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح

 3.00جُطحُد جُٔؼشك٤س، ٝئٌٓح٤ٗطٚ ك٢ جُركع ٝجُطل٤ٌش ٝجُطٞجطَ، ٝجُوذسز ػ٠ِ جضخحر جُوشجس) جُشٔش١ ، 

 :3 0) 

٣ٝش٤ش جؿِد جُطشذ٤٣ٖٞ إٔ جالعطٔشجس ػ٠ِ ؽش٣وس جُطِو٤ٖ ٝجُطكل٤ع ُِطِرس  ، ضؼذ ٖٓ ٓؼٞهحش 

حد جعطشجض٤ؿ٤حش قذ٣ػس ك٢ جُطذس٣ظ ضؿؼَ جُطؼ٤ِْ ٝضٌش٣ظ جُذٝس جُغِر٢ ُِطحُد، كظٜشش جُكحؾس ئ٠ُ جػطٔ

جُطحُد ٓكٞسج أعحع٤ح ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضؼَٔ ػ٠ِ ئًغحذٚ ٜٓحسجش ػ٤ِٔحش جُؼِْ ، ٝهذ ظٜشش ػذز 

جعطشجض٤ؿ٤حش ضذس٣غ٤س  هحتٔس ػ٠ِ جالعطوظحء ٝجُركع ضشًض ػ٠ِ ج٣ؿحذ٤س جُطحُد ٝٗشحؽٚ أغ٘حء ػ٤ِٔس 

٤ِٔس جُطوظ٢ ٝجالًطشحف، ٝه٤حٓٚ ذحألٗشطس ٝجُطؿحسخ جُؼ٤ِٔس ًؼحُْ جُطؼِْ ٝجعطؼٔحٍ هذسجضٚ جُؼو٤ِس ك٢ ػ

ٗحػؽ ٣ٔحسط ؽشم جُؼِْ ٜٝٓحسجش جُطل٤ٌش جُٔخطِلس ذٜذف جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٗطحتؽ ػ٤ِٔس ده٤وس ُٜزٙ جألٗشطس، 

ٖٝٓ ٛزٙ جُطشجتن جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝجُط٢ ضٜذف ج٠ُ ضط٣ٞش ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز   ٤ٌُٕٞ 

ًرش ُِطحُد ك٢ جًطشحف جُٔؼشكس ذ٘لغٚ  خالٍ ٓشجقَ جالعطوظحء جُٔخطِلس ٝ ئغحسز رٖٛ جُطحُد جُذٝس جأل

قٍٞ كٌشز ٓؼ٤٘س أٝ ٓلّٜٞ أٝ ٓشٌِس ٓح، ٝضشؿ٤ؼٚ ػ٠ِ ؽشـ جألعثِس ٝجالعطلغحسجش قٍٞ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ 

إد١ ئ٠ُ جًطشحف ، غْ جإلؾحذس ػٜ٘ح ٖٓ خالٍ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوـس ذٜح، ٝٛٞ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣

( ذؼشٝسز جالٛطٔحّ ذحُطشجتن 4..3جُطحُد جُٔؼحسف جُؿذ٣ذز ذ٘لغٚ ،ٝٛزج ٓح أًذٙ  ضشٝذشؼ ٝآخشٕٝ ) 

جُط٢ ضٌٖٔ جُطِرس ٖٓ جعطخذجّ ػوُْٜٞ جُخظرس ُكَ جُٔشٌالش ٝؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجعطٌشحف عرَ ؾذ٣ذز أٝ 

طؼِٕٔٞ جُؼِّٞ  ) ضشٝذشؼ ٝآخشٕٝ ، ئ٣ؿحد قٍِٞ ٓخطِلس ، كؼ٘ذتز ٣غطؿ٤د جُطِرس ذطش٣وس ج٣ؿحذ٤س ٝع٤

3..4 ،332 ) 

إٔ ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز  ٣٘رــ٢ إٔ ٣شًـض ػِـ٠ ضض٣ٝـذ جُطالخ ذٜٔـحسجش ػ٤ِٔـحش جُؼِـْ ألٜٗـح أعـحط 

ػ٤ِٔـس جالعطوظحء ٝجالًطشحف جُؼِٔـ٢ ٝقـَ جُٔشـٌالش جُط٢ ضٞجؾْٜٜ ك٢ ق٤حضْٜ ج٤ٓٞ٤ُس، ًٔح أٜٗح 

٤س ٖٓ قُْٜٞ  ،ٛزج ٝهذ ظٜش جٛطٔحّ ًر٤ش ٖٓ هرَ جُرحقػ٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ ػشٝس٣س ُلْٜ جُظٞجٛش جُطر٤ؼ

ضذس٣ظ جُؼِـّٞ ذط٤ٔ٘س ػ٤ِٔحش جُؼِْ ُذٟ جُطِرس ك٢ ٓشجقَ جُطؼ٤ِْ جُٔخطِلس، ٣ٝطؼف رُي ٖٓ خالٍ ذؼغ 

(، ٝجُط٢ ضٞطِص ئ٠ُ كحػ٤ِس جعطشجض٤ؿ٤حش جُطذس٣ظ  3.04( ، )٣حع٤ٖٔ ، 3.04جُذسجعحش ٓػَ)جُض٣٘حض٢ ،

 ك٢ ض٤ٔ٘س جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ 00 جُكذ٣ػس 
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ٝك٢ ػٞء ٓح عرن ٣طؼف أٗٚ ٣٘رـ٢ جعطؼٔحٍ جعطشجض٤ؿ٤حش ٝجضؿحٛحش قذ٣ػس ك٢ ضذس٣ظ ػِّٞ 

جُك٤حز  ضٞكش ُِطِرس ٓٞجهق ٝأٗشطس ضؼ٤ٔ٤ِس ضططِد ْٜٓ٘ ٓٔحسعس جُؼ٤ِٔحش جُؼو٤ِس جُٔخطِلس ذٔح ك٢ رُي 

جالكطشجػ٤س جُط٢ ضؼذ ذ٤ثس ضؼِْ هحتٔس ػ٠ِ جعطوظحء جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ ، ٖٝٓ ٛزٙ جالضؿحٛحش جُٔخطرشجش 

ٝجًطشحف جُكوحتن جُؼ٤ِٔس ٝضإًذ ػ٠ِ إٔ جُطحُد ٣ؼذ ذٔػحذس جُؼ٘ظش جألًػش كؼح٤ُس ك٢ ػ٤ِٔس جُطؼِْ، ًٝزُي 

جالٛطٔحّ ذط٤ٔ٘س ؾٞجٗد جُطؼِْ جُٔخطِلس ُذٟ جُطحُد، ٝض٤ٜثس ٓٞجهق ضؼ٤ٔ٤ِس ك٢ طٞسز ٓشٌالش ػ٤ِٔس 

ِس ٓلطٞقس جُٜ٘ح٣س ضططِد ٖٓ جُطحُد إٔ ٣ٔحسط ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُٔخطِلس ُِٞطٍٞ ٓظحؿس ك٢ طٞسز أعث

 ئ٠ُ قٍِٞ ٓ٘حعرس ُٜح0

٣ٝر٤ٖ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ ك٢ جُلِغلس جُطشذ٣ٞس جُطؿش٣ر٤س كِغلس جالقغحط  ٣ؼحسع جُشٝقح٤ٗس 

ك٢ جُو٤ٔس جُٔطِوس  ٝجُؼوال٤ٗس ٝٓح ٣شضرؾ ٖٓ عٔحش جُٔؼشكس ٖٓ خالٍ جالػطٔحد ػ٠ِ جُكٞجط ٝذ٘حء جُخرشز

ٝجُطو٤َِ ٖٓ شحٕ جالعح٤ُد جُٔ٘طو٤س جٝ ضؿحِٜٛح  ٝخحطس جُ٘ظش٣حش ٝجُغالعَ جُطك٤ِ٤ِس ٝٓلح٤ْٛ جُطل٤ٌش 

 (320، 2..3ٝجالٛطٔحّ ذحُٞػ٢ جُكذع٢ )جٓرٞ عؼ٤ذ١،

ٝجٕ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ ال ٣ٌ٘ش ٝؾٞد جُ٘ظش٣حش ٝجالٗؼٌحعحش ضٔحٓح ٌُ٘ٚ ال ٣لٜٜٔح ذحُطش٣وس 

ُطشم جالدسجى جُؼوال٢ٗ ٝٛ٘ح ٣ر٤ٖ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ ٝجُ٘ظش١ ذٔػحذس سًحتض جُٔؼشكس ك٢ ٛزٙ  جُ٘ٔٞرؾ٤س

جُكحُس ٝجقذ ٣ٌَٔ جالخش ذحإلػحكس ج٠ُ رُي هذ ال ضٌٕٞ  جُطش٣وس جُ٘ظش٣س ُِٔؼشكس ٌِٓٔس ٌُٖٝ جعطٔشجج 

ؼذ ضِو٢ جالكٌحس ؿ٤ش ٓ٘طو٢ ضؿٔغ ؽشم جُطل٤ٌش جُ٘ظش٣س جُطؿش٣ر٤س ذ٤ٖ جُٜ٘ؿ٤ٖ ك٢ ض٘ظ٤ْ جُٔؼشكس ذ

 (  22، 3.03جالعحع٤س ٖٓ جُطؿشذس جٝ جُٔالقظس جٝ ج١ ٗٞع جخش ٖٓ جُخرشز جُٔرحششز )سجؾ٢ ٝجخشٕٝ ،

( عؼ وصف التفكيخ التجخيبي في سيخ العسمية التعميسية في السختبخ التعميسي 8102وىشا تذيخ الحياري )
 لمطالب والسجرس مؼ خالل :
  أىجاف التفكيخ التجخيبي

يشفخد التفكيخ التجخيبي بسكانة مخمؽقة بيؼ انؽاع البحث العمسي، وتشبثق ىحه األىسية مؼ اعتساده عمى 
التجخبة العمسية السعتسجة عمى قؽاعج السشيج العمسي، فيفتح األفق أمام األشخاص في اخزاع االختبارات 
لالستشتاجات لمتأكج مؼ مجى تطابقيا مع الحقائق السؽضؽعية، ويعيخ ذلغ مؼ خالل ثالثة خطؽات 
  عسمية في التفكيخ التجخيبي لمطالب والسجرس في السختبخ

يؤكج عمى أّن السعخفة تشبثق فقط عؼ التجخبة، ويعتبخ بسثابة قانؽن صارم ال عؽدة عشو عشج  -1
 .التجخيبيّيؼ، وبحلغ فإن التجخبة أكبخ بخىان عمى مجى صحة الحقائق مؼ عجميا

 .يكذف عؼ مجى اىتسامو بالتجخبة السشربة عمى ظاىخ السادة وليذ باطشيا وحقيقتيا -2

سيخ األمؽر في ىح التفكيخ مؼ الخاص إلى العام، أي مؼ مبجأ الجدء نحؽ الكل .)الحياري  .-3
456 ،8102،)..  

 ، ُزج ضٔػِص ٓشٌِس جُركع  ٝج٤ٔٛطٚ ك٢ جُطغحؤٍ جالض٢ : 
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ك٢ ٓخطرش ّجِ نطهجخ لضى عهٌو انحْبح فِ تنًْخ انتفكْز انتززٓح أغش جعطؼٔحٍ جُٔخطرش جالكطشجػ٢ 

 كغِؿس جُ٘رحش ؟

 

 ىذف انجحج  

 ٣ٜذف جُركع جُكح٢ُ  ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣:  

 فِ تنًْخ انتفكْز انتززّجِ نطهجخ لضى عهٌو انحْبح  فجغش جعطؼٔحٍ جُٔخطرش جالكطشجػ٢ 

 ك٢ ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش

 فزضْخ انجحج  

 جُظلش٣س  جالض٤س : ُـشع جُطكون ٖٓ ٛذف جُركع ط٤ـص جُلشػ٤س 

 ( ذ٤ٖ ٓطٞعؾ جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  0.0.ال ضٞؾذ كشٝم رجش دالُس ئقظحت٤س ػ٘ذ ٓغطٟٞ دالُس )

جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُز٣ٖ دسعٞج ذحُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝٓطٞعؾ جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  جُٔؿٔٞػس 

س٣ٖ جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُِطل٤ٌش جُؼحذطس جُز٣ٖ دسعٞج ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔخطرش جُكو٤و٢  ك٢ جالخطرح

 جُطؿش٣ر٢  0

  حذًد انجحج

 ضٔػِص قذٝد جُركع ذحالض٢ :  

 ِٓضٓس جُطؿحسخ جُٔخطرش٣س ُلغِؿس جُ٘رحش  جُٔوشسز ك٢ هغْ ػِّٞ جُك٤حز 0 .4

ؽِرس ؾحٓؼس ٝجعؾ /٤ًِس جُطشذ٤س ُِؼِّٞ جُظشكس /هغْ ػِّٞ جُك٤حز / جُٔشقِس جُػحُػس  ُِذسجعس  .2

 جُظرحق٤س 0 

 0ّ 3.30 .3.3جُذسجع٢ جالٍٝ ٖٓ جُؼحّ جُذسجع٢ جُلظَ  .5

 تحذّذ انًصطهحبد 

 virtual laboratory انًختجزاد االفتزاضْخ   -1

٣وظذ ذٜح ذشجٓؽ ضلحػ٤ِس  ضطٞكش ك٤ٜح جالؾٜضز ٝجالدٝجش ُٔخطرش جُل٤ض٣حء ٝج٤ٔ٤ٌُحء ٝجالق٤حء 

ٔح ٣ٌٖٔ سعْ جُؿذجٍٝ ُِ٘طحتؽ ٝأخشٟ ٝجُش٣حػ٤حش إلؾشجء جُطلحػالش ٝجُطؿحسخ جُل٤ض٣حت٤س ٝج٤ٔ٤ٌُحت٤س ، ً

( ، 32: 2..3س٣حػ٤س ُطك٤َِ جُٔؼحدالش جُطلحػ٤ِس ٝجُطٌح٤ِٓس ٝكن ذشجٓؽ ِٓكوس ذٚ ػشكٚ ) جُشجػ٢،

ضؼ٤ِٔس ضلحػ٤ِس رجش ٓٞجطلحش ضو٤٘س ػح٤ُس ك٢ جُكحعرحش جال٤ُس ضٜذف ج٠ُ ض٘ل٤ز جُطؿحسخ  -ك٢ٜ ذ٤ثس ضؼ٤ٔ٤ِس 

٤ٔحء ٝجالق٤حء ٝجُش٣حػ٤حش ذشٌَ ٣كح٢ً جُطؿحسخ جُٞجهؼ٤س ُٔشحٛذز جُٔخطرش٣س ك٢ ػِّٞ جُل٤ض٣حء ٝج٤ٌُ

 (0 .3:   3.00جُطلحػالش ٝجُ٘طحتؽ دٕٝ جُطؼشع ألد٠ٗ ٓخحؽش ، ٝذأهَ ؾٜذ ٝضٌِلس ٌٓٔ٘س ) غوس ، 

ضؼ٤ِٔس  ضكح٢ً جُؼَٔ جُٔخطرش١ جُطو٤ِذ١، ٝضشطَٔ ػ٠ِ  -(: أٗٚ )ذ٤ثس ضؼ٤ٔ٤ِس  3.03ػشكٜح )ٗٞكَ،

ٓؿ٤س ضط٤ف ُِٔغطؼ٤ِٖٔ كشص ُذسجعس جُظٞجٛش جُؼ٤ِٔس ذطشم ٝأعح٤ُد قذ٣ػس، ٣ٝغطط٤غ ٌٓٞٗحش ٝآ٤ُحش ذش

 ( 0.00: 3.03جُطحُد جُطكٌْ ك٢ ٌٓٞٗحش ضِي جُر٤ثحش ذٔح ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضكو٤ن جألٛذجف جُطؼ٤ٔ٤ِس( )ٗٞكَ،
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طؿحسخ ضؼ٢ِٔ ضلحػ٢ِ ٣كط١ٞ أدٝجش ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش إلؾشجء جُ –ذشٗحٓؽ ضؼ٢ِٔ انتعزّف االرزائِ : 

جالكطشجػ٤س  ٝجُطلحػالش  جُ٘رحض٤س ٝجُ٘غ٤ؿ٤س ،ٝجالٗشطس جُؼ٤ِٔس ذٞعحؽس جُٔذسط ُِٔخطرش  ٝجُطحُد ٓؼحً ، 

 ٝسؤ٣س جُؿذجٍٝ جُر٤ح٤ٗس ٝجُطٞطَ ج٠ُ ٗطحتؽ ذظٞسز ٓشت٤س ٓشٞهس 0 

غ ك٤ٚ جُٔخطرش ذؼشكٚ جُرحقع ذحٗٚ جٌُٔحٕ جُؼ٢ِٔ جُؼ٢ِٔ   جٝ جُر٤ثس جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔكغٞعس جُز١ ضظ٘ -3

جُطؿحسخ جُؼ٤ِٔس ٝجُطٞػ٤ك٤س ك٢ ٓلشدجش ٝٓوشسجش هغْ ػِّٞ جُك٤حز ٝضؿحسذٚ جُٔط٘ٞػس ألغرحش ظحٛشز جٝ 

 قذظ ػ٢ِٔ ٓؼ٤ٖ ػٖ ؽشم جُذالتَ جُؼ٤ِٔس ُِٞطٍٞ ج٠ُ جُٜذف جُٔؼ٤ٖ  ك٢ جُٔوشس جُؼ٢ِٔ 0

2جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢   -  

ب واإلحداس، وال وجهد ألي معرفة خارج على أّن المعرفة مجرد نتاج للتجار  (8102عرفه الحياري ) 
 . نطاقهما، أي أننا ال نتيقن من حقيقة الذيء إاّل من خالل التجربة أو اإلحداس به

 

جٓح ضؼش٣ق جُرحقع جؾشجت٤ح ٛٞ ٓوذسز جُطحُد ك٢ ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش  ػ٠ِ جُطل٤ٌش ٖٓ جُؿضء ج٠ُ جٌَُ 

جُطوش٣ش ك٤ٜح ٝٝػغ جُ٘طحتؽ ذشٌِٜح جُؼحّ ٖٓ ضك٤ِِٜح ج٠ُ ٖٓ جال٤ُٝحش جُطؿشذس ج٠ُ ضظ٤ْٔ جُطؿشذس ًٝطحذس 

ضش٤ًرٜح ُِٔؼِٞٓحش ٝجالكٌحس ٝجُكوحتن جُؼ٤ِٔس ػٖ ؽش٣ن جُطؿش٣د ٣ٝوحط رُي ذحخطرحس ٓؼذ ٖٓ هرَ 

( كوشز ٓٞصػس ذ٤ٖ 23جُرحقع ُالخطرحس ٖٓ جخط٤حس٣ٖ ٓطؼذد  ر١ أسذؼس ذذجتَ ٝضٌٖٔ جُرحقع ٖٓ طٞؽ )

 ركع 0( خطٞجش ُطكو٤ن ٛذف ج8ُ)

 يجزراد اصتعًبل انًختجزاد االفتزاضْخ  : 

  خطٞسز ذؼغ جُطؿحسخ ٓٔح ٣ططِد ضذس٣د جُطِرس ػ٠ِ جخز جالقط٤حؽحش جالٓحٕ ٝجُغالٓس ك٢

 جُٔخطرش جُؼ٢ِٔ 0

 0 جُ٘وض جُٔغطٔش ك٢ جالدٝجش ٝجالؾٜضز جُٔخطرش٣س 

  جُط٘وَ ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش ًػشز جػذجد جُطِرس ك٢ جُلظَ جُذسجع٢ ٓٔح ٣ٞجؾٚ ٓغحػذ جُٔخطرش طؼٞذس ك٢

0 

  0 ػذّ ٝؾٞد جُخرشز جٌُحك٤س ك٢ آؾشجء جُطؿحسخ ، أٝ أعطخذجّ أؾٜضز ٓؼ٤٘س ضكطحؼ ُٜح جُطؿشذس 

  0 عُٜٞس ضذس٣ظ جُؼِّٞ ذذٕٝ ئؾشجء جُطؿحسخ ٖٓ ٝؾٜس ٗظش ذؼغ ٓذسع٢ جُٔٞجد جُؼ٤ِٔس 

  أغ٘حء ئؾشجء خٞف ذؼغ ٓذسع٢ جُٔٞجد جُؼ٤ِٔس ٖٓ قذٝظ ػطَ ُالؾٜضز أٝ ًغش ُألدٝجش

 (  032:  0..3جُطؿحسخ ٖٝٓ ضكَٔ جُطٌح٤ُق جُٔح٤ُس ُػٖٔ جُؿٜحص 0 ) جُور٤الش ، 

 اىًْخ تمنْخ انٌالع االفتزاضِ : 

ؾزخ جٛطٔحّ جُٔذسع٤ٖ ٝجُرحقػ٤ٖ ٖٓ ٓخطِق جالضؿحٛحش ٝك٢ ٓخطِق جُٔؿحالش  ُر٘حء جُٔؼشكس  .4

 ٝجقذجظ جُطؼِْ 0 

ك٢ جُٔغطكذغحش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ، جطرف ٥ٕ ٖٓ جُٔطحـ جعطؼٔحٍ ٗط٤ؿس ُِض٣حدز جُٜحتِس ٝجُططٞس جُغش٣غ  .2

 خظحتض جُٞجهغ جالكطشجػ٢ ، ذـ٤س ضكو٤ن جٛذجف ضؼ٤ٔ٤ِس 0

ضغؼ٠ ضو٤٘س جُٞجهغ جالكطشجػ٢ ج٠ُ ذ٘حء ػٞجُْ هٞجٜٓح جُشٓٞص ٖٓ جؾَ ٓكحًحز جُٞجهغ ، ك٤ٔحسط  .5

 جُٔغطؼَٔ خرشجش ضؼ٤ِٔس ٣ظؼد ػ٤ِٚ ٓٔحسعطٜح ك٢ ػحُٔٚ جُكو٤و٢ 0
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ػَ جُٞجهغ جالكطشجػ٢ ضو٤٘س ٓؼِٞٓحش ٓطوذٓس ضغطؼَٔ ك٢ جُلظٍٞ جُذسجع٤س جٝ هحػس جُذسجعس ٣ٔ .0

ذؼشٝع غالغ٤س جالذؼحد ٝضطٔػَ ك٢ جششجى قحعس جُ٘ظش ٝجُغٔغ ٝجُِٔظ ُِٔغطؼَٔ 0 ) ص٣طٕٞ ، 

3..4  :224 ) 

 خصبئص انتعهْى االفتزاضِ : 

 ٣طغْ جُطؼ٤ِْ جالكطشجػ٢ ذؼذد ٖٓ جُخظحتض ٜٓ٘ح : 

 : ئر ضكح٢ً جُخرشز ك٢ ذ٤ثس جطط٘حػ٤س ضِي جُخرشز جُكو٤و٤س ك٢ ذ٤ثس جُٞجهغ Simulation  0كحًحز جُٔ .4

: ٣ٝؼ٢٘ جٕ ٣غطـشم جُؼحُْ جالكطشجػ٢ جُطِرس ، ك٤شؼشٝج ًٝأْٜٗ ك٢ ػِْ Immersionجالعطـشجم  .2

 قو٤و٢ 0

ٞجؾذ ك٢ جُؼحُْ : ٝضش٤ش ج٠ُ جُطلحػَ ذ٤ٖ جُطِرس ٝضِي جالش٤حء جُط٢ ضط Interactionجُطلحػ٤ِس  .5

 ( 243:  4..3جالكطشجػ٢ 0 ) ص٣طٕٞ ، 

 انًجبدئ انتزثٌّخ نهتعهْى االفتزاضِ : 

 جٕ جُطؼ٤ِْ جالكطشجػ٢ ًـ٤شٙ ٖٓ جٗٞجع جُطؼ٤ِْ الذذ ُٚ ٖٓ ٓرحدب ٣شضٌض ػ٤ِٜح ٖٝٓ جٜٛٔح :  

 هذسجش جُطِرس : ئر إٔ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ؿد جٕ ضظْٔ ذطش٣وس ضٞجكن جعطؼذجدجش ٝ يجذأ تفزّذ انتعهْى

 ٤ُْٜٓٝٞ ٝجضؿحٛحضْٜ ٝعشػطْٜ ك٢ جُطؼِْ 0

 كحُطحُد ٛٞ جُز١ ٣ورَ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ذذجكغ رجض٢ ٝذشؿرس قو٤و٤س ك٢  يجذأ ضجظ انطبنت نهتعهى :

 جُطؼِْ ٝكن جٌٓح٤ٗحضٚ ٝعشػطٚ ُِطؼِْ 0 

 ك٢ ض٤ٔ٘س ٗلغٚ ٤ٜ٘ٓحً  : كحُطؼ٤ِْ جالكطشجػ٢ ػ٤ِٔس ٓغطٔشز ، ضرؼحً ُشؿرس جالٗغحٕ يجذأ انتعهى انًضتًز

 ٝػ٤ِٔحً ٝغوحك٤حً ٝك٢ أ١ ٝهص 0 

  ِضوّٞ كِغلس جُطؼِْ جُزجض٢ ػ٠ِ ٓرذج جٕ جُطحُد ٛٞ ٓكٞس جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ، ٝرُي يجذأ انتعهى انذات :

ًِٔح ًحٗص دجكؼ٤س جُطحُد ٗكٞ جُطؼِْ ًحٕ ضكظ٤ِٚ جُذسجع٢ جًرش ٝكن هذسجضٚ ٝجٌٓحٗحضٚ 0 ) جُشجػ٢ ، 

3..2  :04  ) 

 اىذاف انتعهْى االفتزاضِ : 

 ٣ٜذف جُطؼ٤ِْ جالكطشجػ٢ ج٠ُ جٛذجف ػذ٣ذز ٜٝٓ٘ح : 

ض٣ٌٖٞ جُٔٞجؽٖ جُؼظش١ ػ٤ِٔحً ٝجؾطٔحػ٤حً ٤ٜ٘ٓٝحً قط٠ ٣ظرف ػ٠ِ دسؾس ػح٤ُس ٖٓ جُطؼ٤ِْ جُؿ٤ذ  .4

 جُز١ ٣غحػذٙ ك٢ جضوحٕ ٜٓ٘طٚ 0 

طِق ٓظحدسٛح ذؿٞدز ًٝلحءز ض٤ٔ٘س جالضؿحٛحش جال٣ؿحذ٤س ػ٘ذ جُطِرس ٗكٞ جعطوشجء جُٔؼشكس ٖٓ ٓخ .2

 ػح٤ُس 0

ئًغحخ جُطِرس ٜٓحسجش جُطؼِْ جُزجض٢ جُط٢ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ جُركع ٝجُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼشكس ٖٓ ٓ٘حذؼٜح  .5

 ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ٝجعطؼٔحُٜح ذحُظٞسز جُط٢ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ ضكو٤ن رجضْٜ ٝضض٣ذ ك٢ سؿرطْٜ ٗكٞ جُطؼِْ 

 ٓغ ذ٤ثطْٜ جُٔك٤ِس ٝجُؼح٤ُٔس 0 ض٤ٌٖٔ جُطِرس ٖٓ جُطلحػَ ٝجُط٤ٌق جال٣ؿحذ٢ ٝجُلؼحٍ  .0
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ًغش قحؾش جُشٛرس ك٢ جعطؼٔحٍ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ذ٤ٖ جُطِرس ٝجُٔؼِْ ذاًغحذْٜ ٜٓحسجش ٝٓوٞٓحش جُؼحَٓ  .3

 ٓغ جالؾٜضز جُؼ٤ِٔس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س 0 

ئًغحخ جُطِرس جُوذسز ػ٠ِ ؽشـ جالعثِس ٝٓ٘حهشس جُوؼح٣ح ذحُظٞسز جُط٢ ضطكون ٓؼٜح جهظ٠  .3

 جُطل٤ٌش 0 دسؾحش جُٔشٝٗس ٝعشػس 

ضض٣ٝذ جُطِرس ذحُخرشجش ٝجالضؿحٛحش جُط٢ ضغحػذْٛ ػ٠ِ جُ٘ؿحـ ك٢ ق٤حضْٜ جُؼ٤ِٔس ٝك٢ ٓٞجؾٜس  .3

 (  .2:  2..3ٓشٌالش ٝضكذ٣حش جُٔغطورَ ذطش٣وس ٜٓ٘ؿ٤س ضغط٘ذ ج٠ُ جُطل٤ٌش جُؼ٢ِٔ 0 ) جُٜٔذ١ ، 

 يًْزاد انًختجزاد االفتزاضْخ 

 خطرش جُٞجهؼ٢ 0ضو٤َِ ٝهص جُطؼِْ جُز١ ٣وؼ٤ٚ جُطِرس ك٢ جُٔ .4

ئؾشجء ضؿحسخ ٣ظؼد جؾشجؤٛح ك٢ جُٔخطرش جُٞجهؼ٢ ًٜٞٗح خط٤شز جٝ ٌِٓلس ٓحد٣حً جٝ جُط٢ ٣ططِد  .2

 ئؾشجؤٛح ٝهطحً ؽ٣ٞالً ك٢ جُٔخطرش جُٞجهؼ٢ 0

 ضوذ٣ْ جُطـز٣س جُشجؾؼس جُٔ٘حعرس ُِطِرس ػٖ جدجتْٜ جُٔخطرش١ ذحُغشػس ٝج٤ٌُل٤س جُٔغطٔشز 0 .5

 س ٝئغحسز ذحُ٘غرس ُِطِرس 0ؾؼَ جُؿٞجٗد جُؼ٤ِٔس جًػش ٓطؼ .0

ٓشٝٗس جالعطؼٔحٍ ٖٓ هرَ جُطحُد ئر ٣ٌٔ٘ٚ أدجء جالٗشطس جُٔخطرش٣س ك٢ أ١ ٝهص ٝك٢ أ١ ٌٓحٕ  .3

 ٝذأ١ عشػس ٝذحُطح٢ُ ٣طٌٖٔ جُطحُد ٖٓ جُو٤حّ ذحألٗشطس جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٓؼ٠ جؾشجؤٛح 0 

 ضٌِلطٜح جُٔحد٣س هذ ضٌٕٞ جهَ ٖٓ جُٔخطرشجش جُٞجهؼ٤س 0  .3

جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ػ٠ِ جدٝجش ضغحػذ ػ٠ِ دػْ جُطؿشذس ٓػَ جُشعّٞ جُر٤ح٤ٗس جقطٞجء ذشجٓؽ  .3

 (  22:  2..3ٝجُٔطكشًس 0) جُشجػ٢ ،

 يعٌلبد اصتعًبل انًختجزاد االفتزاضْخ :   

 ضططِد جؾٜضز قحعٞخ آ٢ُ ٝٓؼذجش رجش ٓٞجطلحش خحطس ُطٔػ٤َ جُظٞجٛش جُٔؼوذز ذشٌَ ٝجػف .4

. 

كش٣ن ػَٔ ٓطخظض ٖٓ خرشجء جُكحعٞخ ٝجُٔ٘حٛؽ ٝٓطخظظ٢ ضظ٤ٜٔٔح ٝئٗطحؾٜح ٣كطحؼ ج٠ُ  .2

 جُٔٞجد جُؼ٤ِٔس 

 جؿِد جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ضؼطٔذ ػ٠ِ جُِـس جال٤ٌِٗض٣س ٓٔح ضغرد ػحتن جٓح جُطِرس 0  .5

 ضكطحؼ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ج٠ُ ٜٓحسز ك٢ جعطؼٔحٍ جُكحعٞخ ج٢ُ٥ ٖٓ هرَ جُٔذسع٤ٖ 0  .0

:  0..3ضز ٝجالدٝجش ٝجُٔٞجد ٝجُٔذسط ٝجُطِرس 0 ) ص٣طٕٞ ، ٗوض جُطلحػَ جُكو٤و٢ ذ٤ٖ جالؾٜ .3

020 ) 

 

 ارزاءاد ًينيزْخ انجحج: 
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جعطؼَٔ جُرحقع جُٜٔ٘ؽ شرٚ جُطؿش٣ر٢ رٝ جُؼرؾ جُؿضت٢ ُٔطـ٤شجش جُركع ٝجُز١ ٣طٞجكن ٝؽر٤ؼس 

ذطس جُركع ،ئر ٣وّٞ ػ٠ِ أعحط ٓؿٔٞػط٤ٖ ئقذجٛٔح ضؿش٣ر٤س ضذسط ذحُٔخطرش جالكطشجػ٢ ، ٝجألخشٟ ػح

 (0ضذسط ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔطرؼس ك٢ جُٔخطرشجش جُؼ٤ِٔس ك٢ جالهغحّ جُٔخطرش٣س ، ًٔح ك٢ ٓخطؾ )

 ( جُطظ٤ْٔ جُطؿش٣ر٢ ُِركع  0ٓخطؾ )

 جُٔطـ٤ش جُطحذغ جُٔطـ٤ش جُٔغطوَ جُٔؿٔٞػس

 أخطرحس ٓخطرشجش جالكطشجػ٤س جُطؿش٣ر٤س

جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ 

 هر٤ِح ٝذؼذ٣ح 
جُطو٤ِذ٣س جُطش٣وس  جُؼحذطس

 جُٔخطرش جُكو٤و٢

 

 ( جُطظ٤ْٔ جُطؿش٣ر٢ ُِركع  0ٓخطؾ )                                 

 يزتًع انجحج ًعْنتو: 

ضٌٕٞ ٓؿطٔغ جُركع ٖٓ ؽِرس ؾحٓؼس ٝجعؾ / ٤ًِس جُطشذ٤س ُِؼِّٞ جُظشكس / جٓح  ػ٤٘س  جُركع كٌحٗص ػ٤٘س 

( 88جُك٤حز  جُٔشقِس جُػحُػس ٝجُرحُؾ ػذدْٛ جُرحُؾ ػذدْٛ)جخط٤شش ذشٌَ ػ٤٘س  هظذ٣س ٖٓ ؽِرس هغْ ػِّٞ 

( ٝذحُطؼ٤٤ٖ جُؼشٞجت٢  ضْ جخط٤حس ٓؿٔٞػط٤ٖ ،ئقذجٛٔح ضؿش٣ر٤س A(ٝ )Bؽحُرحً ، ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ شؼرط٤ٖ )

(  ، ٝجألخشٟ ػحذطس ضذسط ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔخطرش جُكو٤و٢ 44ضذسط ذحُٔخطرش جالكطشجػ٢ ٝػذدٛح )

 (0ٍٝ )( ، ؾذ44ٝػذدٛح )

 ( ػ٤٘س جُركع0ؾذٍٝ )

 ػذد ؽِرس  جُٔؿٔٞػس

 44 جُطؿش٣ر٤س

 44 جُؼحذطس

 88 جُٔؿٔٞع

 تكبفإ يزًٌعتِ انجحج  

جؾشٟ   جُرحقع ضٌحكإ ؽِرس ػ٤٘س جُركع ك٢ ذؼغ جُٔطـ٤شجش ُض٣حدز جُكشص ػ٠ِ جُغالٓس جُذجخ٤ِس  ُ٘طحتؽ 

ٓؼِٞٓحش عحذوس ، جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  (  جُذسجع٢،جُركع ٖٝٓ ٛزٙ جُٔطـ٤شجش )جُوذسجش جُؼو٤ِس  ،جُطكظ٤َ 

ٝذحعطخشجؼ جُٞعؾ جُكغحذ٢ ٝجالٗكشجف جُٔؼ٤حس١ جظٜشش جُ٘طحتؽ ضٌحكإ ؽِرس  ػ٤٘س جُركع ػ٘ذ ٓغطٟٞ 

 (3( ،ًٔح ك٢ ؾذٍٝ )0.0.دالُس )

 ( 2رذًل )  

انًتٌصظ انحضبثِ ًاالنحزاف انًعْبرُ  نذرربد  طهجخ انًزًٌعتْن انتززّجْخ ًانضبثطخ 

 نهًتغْزاد انًنتمبح ألغزاض انتكبفإ ثْن انًزًٌعتْن

 

يضتٌٍ  انمًْخ انتبئْخاالنحزاف انًتٌصظ عذد طهجخ   انًزًٌعخ انتكبفإ
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 انذالنخ انزذًنْخ انًحضٌثخ انًعْبرُ انحضبثِ انعْنخ

 0.0. 00224 048. 2084 4.088 44 جُطؿش٣ر٤س جُوذسجش جُؼو٤ِس

 40.4 ..400 44 جُؼحذطس

جُطكظ٤َ جُذسجع٢ 

 ُِٔشقِس جُػح٤ٗس 

 00224 0.82. 04033 28023 44 جُطؿش٣ر٤س

 02002 280.2 44 جُؼحذطس

جُٔؼِٞٓحش جُغحذوس 

 ك٢ ٓخطرش جُ٘رحش 

 00224 .003. 00044 28002 44 جُطؿش٣ر٤س

   00048 24084 44 جُؼحذطس

 00224 0080. 0.022 42008 44 جُطؿش٣ر٤س جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ 

 2020 44080 44 جُؼحذطس

 تيْئخ يضتهزيبد انتززثخ  

ضْ ضكذ٣ذ ٓحدز جُذسجع٤س جُٔطٔػِس ذِٔضٓس  ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش ُطِرس هغْ ػِّٞ . تحذّذ انًبدح انعهًْخ : 1 

ّ ٝجُز١ ٣شطَٔ ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش  3.30/ .3.3جُك٤حز جُٔشقِس جُػحُػس جُذسجعس ُظرحق٤س  ُِؼحّ جُذسجع٢ 

)جالٗطشحس ٝجُ٘لحر٣س ٝجُؼـؾ جالصٓٞص١  ٝجُرِضٓس  ٝجالٗطلحل ٝجالٓطظحص ٝجُ٘طف ٝػ٤ِٔط٢ كطف ٝؿِن 

 جُػـٞس ك٢ جُ٘رحش (

 برنامج كروكهدايل للمختبرات االفتراضية: 

السشتج مؼ قبل   crocodile chemistryكخوكؽدايل  –تػ تبشي بخنامج انعسة السحاكاة االلكتخونية 
وىي شخكة عالسية رائجة في مجال  0996البخيطانية والتي تأسدت سشة  crocodile clipsشخكة 

البخمجيات التعميسية وقج انتجت ىحه الذخكة مختبخات افتخاضية واالحياء وتعخض اقؽى بخامج الكسبيؽتخ ، 
لكؽن بخامجيا تسيدت بالسخونة وسيؽلة االستخجام لتشفيح التجارب العمسية لجسيع مؽاد العمؽم ولجسيع 

 (. 01: 8112لسخاحل الجراسية ) الخاضي ، ا

ومؼ خالل ىحا البخنامج يسكؼ استعسال السؽاد واالجيدة السختبخية وعسل الخسؽم البيانية الستخخاج الشتائج 
، و يحتؽي عمى الكثيخ مؼ التجارب الجاىدة ولجسيع السخاحل الجراسية ، تػ ترسيسيا وفق البخنامج قام 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

  ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)  
 

03 
 

 (0تجريب بخنامج كخوكؽدايل شكل )بأعجاده الباحث وفخيق 
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 خطٌاد انتذرّش ثبصتعًبل انًختجزاد االفتزاضْخ

٣وّٞ جُٔذسط ذاغحسز جٗطرحٙ جُطِرس  ُٔٞػٞع جُذسط ػٖ ؽش٣ن ضٞؾ٤ٚ  ٓشٌِس أٝ قذظ أٝ ظحٛشز   -أ 

، غْ ٣ؼشع ٓوذٓس شحِٓس ُِٔلح٤ْٛ ٝجألكٌحس جُشت٤غس Data showػ٤ِٔس ذٞعحؽس جُكحعٞخ ٝ

ػٞع جُذسط ٝجُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌطغرٞٛح ُلْٜ أذؼحد جُٔشٌِس ٝ ٣طِد ٖٓ جُطِرس  جُٔطؼٔ٘س ُٔٞ

جُو٤حّ ذحُطل٤ٌش ك٢ جُٔلح٤ْٛ ٝجألكٌحس ؾ٤ذجً، ٓغ ئػطحتْٜ جُٞهص جُٔ٘حعد ُِو٤حّ ذزُي، ئغحسز ٝؽشـ 

جألعثِس ٝجالعطلغحسجش ػٖ ٛزٙ جُٔلح٤ْٛ ٝجألكٌحس، غْ ٣وّٞ جُٔذسط ذاػذجد هحتٔس ضطؼٖٔ ًحكس 

س جُط٢ ٣طشقٜح جُطالخ، ٝجخط٤حس جألعثِس جُط٢ ضشضرؾ ٓرحششز ذٔٞػٞع جُذسط، ٝػشػٜح جألعثِ

 أٓحّ جُطِرس ٢ٌُ ٣وٞٓٞج ذحإلؾحذس ػٜ٘ح ٖٓ خالٍ جُطؿحسخ ٝجألٗشطس جالعطوظحت٤س0 

( ؽحُد  ،غْ 2-٣4وغْ جُٔذسط جُطِرس ئ٠ُ ػذز ٓؿٔٞػحش ضؼح٤ٗٝس ٣طشجٝـ ػذد ًَ ٜٓ٘ح ٓح ذ٤ٖ)   -ب 

جُو٤حّ ذط٘ل٤ز جُطؿحسخ جُؼ٤ِٔس ٝجُ٘شحؽحش جالعطوظحت٤س، ٝضشؿ٤ؼْٜ ػ٠ِ  ٣طِد ٖٓ ًَ ٓؿٔٞػس

ٓػَ ٜٓحسجش  -جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ك٢ ئؽحس ٓؿٔٞػحش ٓطؼحٝٗس، ًٝزُي ٓٔحسعس جُطل٤ٌش  جُٔخطِلس

ُٔالقظس، ٜٓحسجش العط٘طحؼ، ٜٓحسجش  جُطلغ٤ش، ٜٓحسجش ط٤حؿس جُلشٝع0 ، ذٜذف ؾٔغ 

ضغْٜ ك٢ جإلؾحذس ػٖ جألعثِس جُٔطشٝقس ك٢ جُٔشقِس جُغحذوس جُٔؼحسف ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ 

أٝ ئػحدز ط٤حؿس جألعثِس ٓشز أخشٟ ٝذحُطح٢ُ جضخحر ٓغحسجش ضؿش٣ر٤س أخش١ ُإلؾحذس ػٜ٘ح0 ًٔح 

٣طِد جُٔذسط ك٢ جُٔخطرش ٖٓ جُطِرس  ًَ ٓؿٔٞػس ضذ٣ٖٝ ًحكس جُٔالقظحش ٝجالعط٘طحؾحش جُط٢ 

 ضٞطِص ئ٤ُٜح0

ٔٞػس جُو٤حّ ذذٓؽ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضٞطِٞج ئ٤ُٜح ك٢ جُٔشقِس جُغحذوس ٣طِد جُٔذسط ٖٓ ًَ ٓؿ -ج 

ٝضٌحِٜٓح ٓغ ذؼؼٜح جُرؼغ، ٝضكذ٣ذ جُؼالهس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ذٜذف جعط٘طحؼ ٝض٤ُٞذ أكٌحس ؾذ٣ذز، ًٔح 

٣طِد جُٔذسط ٖٓ ؽِرس ًَ ٓؿٔٞػس ًطحذس ضوش٣ش ٣طؼٖٔ ًحكس جألكٌحس ٝجُٔؼحسف ٝجُٔؼِٞٓحش 

عط٘طحؾحش جُؿذ٣ذز جُط٢ هذ ضغْٜ ك٢ جإلؾحذس ػٖ جألعثِس جُشت٤غس، ٓغ جٌُٔطشلس، ًٝزُي أْٛ جال

ضٞػ٤ف ٓذٟ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔؼحسف ٝجألكٌحس جٌُٔطشلس ٝذ٤ٖ جألعثِس جُٔطشٝقس ك٢ جُٔشقِس 

 جأل0٠ُٝ
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ضؼشع ًَ ٓؿٔٞػس ضؼح٤ٗٝس جُٔؼِٞٓحش جألكٌحس ٝجالعط٘طحؾحش جُط٢ ضٞطِص ئ٤ُٜح أٓحّ  -د 

ك٤ٜح، ًٔح ضٞؾٚ ًَ ٓؿٔٞػس ذؼغ جألعثِس جُط٢ ضشضرؾ  جُٔؿٔٞػحش جألخشٟ ٝٓ٘حهشطْٜ

ذحُٔؼِٞٓحش ٝجألكٌحس جُؿذ٣ذز ُِٔؿٔٞػحش جألخشٟ، ٣ٝطكذد دٝس جُٔذسط ك٢ جُٔخطرش جالكطشجػ٢  

  -ك٤ٔح ٢ِ٣:

o  ضشؿ٤غ جُطِرس ػ٠ِ ٓٔحسعس ذؼغ جُؼ٤ِٔحش جُ٘شطس ٓػَ: ٓوحسٗس جُٔالقظحش، ٝٓ٘حهشس

 جُخرشجش ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش 0 جالعط٘طحؾحش، ٝؽشـ جألعثِس، ٝضرحدٍ 

o  0ٓطحذؼس جُٔؿٔٞػحش خالٍ ػشػٜح ُِٔلح٤ْٛ ٝجُٔؼِٞٓحش ٝجألكٌحس ٝجالعط٘طحؾحش جُؿذ٣ذز 

o  ًطحذس هحتٔس ػ٠ِ جُغرٞسز جُز٤ًس ضطؼٖٔ ًحكس جُٔلح٤ْٛ ٝجُٔؼحسف ٝجألكٌحس جُؼ٤ِٔس جُط٢

 ػشػطٜح جُٔؿٔٞػحش ٝجُط٢ ضشضرؾ ذشٌَ ٓرحشش ذحألعثِس جُشت٤غس0 

ً ُِطل٤ٌش ك٤ٔح ضْ ئٗؿحصٙ ك٢ جُٔشجقَ جُغحذوس ٖٓ ق٤ع ضكذ٣ذ جألعثِس ٣ؼط٢ جُٔذس -ه  ط جُطِرس ٝهطح

جُشت٤غس ػٖ ٓٞػٞع جُذسط، ٝجُطش٣وس جُط٢ ضْ جُو٤حّ ذٜح ُإلؾحذس ػٖ ٛزٙ جألعثِس ،ٓػَ ئؾشجء 

ضؿحسخ جكطشجػ٤س  ٝأٗشطس جعطوظحت٤س ،ًٝزُي ٓذٟ جُؼالهس ذ٤ٖ جالعط٘طحؾحش جُٔغطخِظس ٝذ٤ٖ 

  -ُشت٤غس، ًٔح ٣وّٞ جُٔذسط ذؼذز أدٝجس ضطٔػَ ك٤ٔح ٢ِ٣:جألعثِس ج

o  ضذس٣د جُطِرس ػ٠ِ أعح٤ُد جُطغحؤٍ جُزجض٢ ُط٘ش٤ؾ ػ٤ِٔس جُطأَٓ ٖٓ خالٍ ؽشـ جألعثِس 

o  ض٣ٞ٘غ جألٗشطس ٝجُطؿحسخ جالكطشجػ٤س ك٢ ٓخطرش جُ٘رحش 

o ش٣ر٢  ضٞؾ٤ٚ ذؼغ جألعثِس ُِٔؿٔٞػحش ُط٘ش٤ؾ هذسجضْٜ جُز٤٘ٛس ٝجعطػحسز ضل٤ٌشْٛ جُطؿ 

o  جُٔشحسًس ٝجُطٞجطَ ٓغ جُطِرس  قٍٞ ضٞطِْٜ ئ٠ُ ئؾحذس ػ٤ِٔس ٝٓو٘ؼس 

o  0 ضٞؾ٤ٚ جُطِرس  ٗكٞ جالعثِس ُٝإلؾحذس ػٜ٘ح ٝذكػٜح ػٜ٘ح ٖٓ خالٍ جُٔؿٔٞػحش 

: ضْ أػذجد خطس ضذس٣غ٤س ٤ٓٞ٣س ُِٔؿٔٞػس جُطِرس ُطؿش٣ر٤س ٝجُط٢ ضُذسط  ئعذاد انخطظ انتذرّضْخ انٌْيْخ 

ٝٓػِٜح ؽِرس ُِٔؿٔٞػس جُؼحذطس جُط٢ ضذُِسط ػ٠ِ ٝكن جُطش٣وس  جُٔخطرش جالكطشجػ٢ػ٠ِ ٝكن خطٞجش 

جالػط٤حد٣س،   جُٔخطرش جُكو٤و٢ ٢ٌُٝ ٣طأًذ جُرحقع ٖٓ إٔ جُخطؾ جُٔؼذز ؾ٤ذز، ضْ ػشع أٗٔٞرؼ ٌَُ ٜٓ٘ح 

 ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخرشجء ٝجُٔخطظ٤ٖ ك٢ جُطشذ٤س ٝؽشجتن جُطذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز 0

 0 اختجبر انتفكْز انتززّجِ  : أداح انجحج 

ذؼذ ئؽالع جُرحقع ػ٠ِ جألدذ٤حش ٝدسجعحش عحذوس ذؼ٤ِٔحش جُؼِْ ، ضْ أػذجد جخطرحس ػ٤ِٔحش جُطل٤ٌش 

 جُطؿش٣ر٢  ٣التْ ؽِرس هغْ ػِّٞ جُك٤حز جُٔشقِس جُػحُػس ك٢ جُؿحٓؼس ، ٝ رُي ػ٠ِ ٝكن جُخطٞجش ج٥ض٤س :

 :  جُز١ أػذٙ جُرحقع ئ٠ُ ه٤حط جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ُطِرس هغْ ٣ٜذف جالخطرحس تحذّذ انيذف ين االختجبر

 ػِّٞ جُك٤حز 0

 :  ِٝألؾَ ضكذ٣ذ جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ض٘حعد ؽِرس  هغْ ػِّٞ جُك٤حز  تحذّذ انتفكْز انتززّج

جُٔشقِس جُػحُػس ػشع  جُرحقع هحتٔس  جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢   ، ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخرشجء جُٔطخظظ٤ٖ 

جتن ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز  ، ُطكذ٣ذ جُٔالتْ ٜٓ٘ح، ٝضْ جالضلحم ػ٠ِ خطٞجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  جُٔكذدز ذطش

جُٔالقظس ، ٝجُو٤حط ، ٝجُطظ٤٘ق ، ٝجالعطذالٍ ، ٝجُط٘رإ،  ٝجُطٞجطَ ، ٝجعطؼٔحٍ جألسهحّ )٢ٛٝ  

 ،ٝضلغ٤ش جُر٤حٗحش (
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  :ع ػ٠ِ ػذد ٖٓ جُركٞظ ٝجُذسجعحش ذٜذف طٞؽ كوشجش جالخطرحس جؽِغ جُرحقصٌغ فمزاد االختجبر

ئر ضْ طٞؽ كوشجش جالخطرحس ٖٓ جالخط٤حس جُٔطؼذد ر١ ، جُغحذوس جُط٢ ض٘حُٝص خطٞجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  

( خطٞجش ٖٓ خطٞجش جُطل٤ٌش 8( كوشز ٓٞصػس ذ٤ٖ )23أسذؼس ذذجتَ ٝضٌٖٔ جُرحقع ٖٓ طٞؽ )

 ؽشجتن ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز 0جُطؿش٣ر٢ ، ٝهذ ػشع جالخطرحس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخرشجء ك٢ 

  : أظٜش جُخرشجء جُز٣ٖ ػشع ػ٤ِْٜ جخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ٓالقظحضْٜ ذشإٔ طالـ صذق االختجبر

كوشجش جالخطرحس ٝئؾشجء ضؼذ٣َ ػ٠ِ ذؼغ كوشجضٚ ٓغ ػشٝسز شٍٔٞ جُلوشجش جالخطرحس٣س ػ٠ِ أشٌحٍ 

 ُٔ٘حعرس ٖٓ جُطل٤ٌش   0ٝسعّٞ ضػ٤ش هذسز جُطحُد ػ٠ِ جُطل٤ٌش ك٢ جعطؼٔحٍ جُٜٔحسز ج

% ٖٓ جُخرشجء  ٝضؼذ٣َ ذؼؼٜح  .8ٝذ٘حء ػ٠ِ رُي ضْ قزف جُلوشجش جُط٢ ُْ ضكظَ ػ٠ِ ٓٞجكوس 

( كوشجش ٌَُ خطٞز ٖٓ خطٞجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ،  2( كوشز ذٔؼذٍ )34ٝذزُي ًحٕ جالخطرحس ٌٓٞٗحً ٖٓ )

 جخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ك٢ ط٤ـطٚ جُٜ٘حت٤س 

 تجبرتعهًْبد االخ 

طحؽ جُرحقع ضؼ٤ِٔحش خحطس ذحالخطرحس جُط٢ ضؼٔ٘ص جُٜذف ٖٓ جالخطرحس، ٝػذد كوشجضٚ، ٤ًٝل٤س 

جإلؾحذس ػ٤ِٚ ، ٝأػط٤ص  دسؾس ٝجقذز ُإلؾحذحش جُظك٤كس ٝدسؾس)طلش ( ُإلؾحذحش جُخحؽثس أٝ 

 جُٔطشًٝس أٝ رجش أًػش ٖٓ ئؾحذس0

 تطجْك االختجبر عهَ انعْنخ االصتطالعْخ 

جُخظحتض جُغح٣ٌٞٓطش٣س ٝٝػٞـ جُلوشجش ٝضوذ٣ش جُٞهص جُٔ٘حعد ُإلؾحذس هحّ ُـشع جُطأًذ ٖٓ 

/  2( ؽحُد  ك٢ ٣ّٞ .0جُرحقع ذططر٤ن جخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ػ٠ِ ػ٤٘س جعططالػ٤س ٌٓٞٗس ٖٓ  )

، ٝضْ قغحخ صٖٓ جإلؾحذس ػٖ جالخطرحس ذطغؿ٤َ صٖٓ أٍٝ ؽحُد عِْ ٝسهــس جإلؾحذس  ) .3.3/  03

 ده٤وس0 .4ده٤وس (، ٝذزُي ٣ٌٕٞ صٖٓ جإلؾحذس = .0صٖٓ آخش ؽحُد عِْ ٝسهس جإلؾحذس ) ده٤وس ( ٝ .2

 حضبة انخصبئص انضْكٌيتزّخ نالختجبر 

ذؼذ جالٗطٜحء ٖٓ ضطر٤ن جالخطرحس ػ٠ِ جُؼ٤٘س جالعططالػ٤س ضْ ئؾشجء ػ٤ِٔس جُطظك٤ف إلؾحذحش جُطِرس 

 -ـ جالخطرحس ، ذكغحخ جُرحقع جُػرحش  ٓح ٣أض٢ :ٝقغحخ جُذسؾس ج٤ٌُِس ٝضشض٤رٜح ض٘حص٤ُح، ُِٝطأًذ ٖٓ طال

 ( ٝٛٞ ٓؼحَٓ غرحش ٓورٍٞ  040.ضْ قغحخ ٓؼحَٓ جُػرحش ٝكن ٓؼحدُس ئُلح ًشٝٗرحل ) حجبد االختجبر : -أ 

( إٔ جُلوشز  048. -032.ضْ قغحخ  ٓؼحَٓ ض٤٤ٔض جُلوشجش ضطشجٝـ ٖٓ ) يعبيم انتًْْز نهفمزاد :  -ة 

 % ( كٔح كٞم .3ح جُط٤٤ٔض٣س   ) ضٌٕٞ ؾ٤ذز ئرج ًحٗص هذسضٜ

ضْ قغحخ ٓؼحَٓ طؼٞذس ًَ كوشز ذحػطٔحد ٓؼحدُس جُظؼٞذس، كطشجٝقص ه٤ٔطٚ  يعبيم صعٌثخ انفمزاد : -د

 ( ، ٝذزُي كحٕ ؾ٤ٔغ كوشجش جالخطرحس رجش ٓؼحَٓ طؼٞذس  043. -034.ذ٤ٖ ) 

جُٔؿٔٞػط٤ٖ جُؼ٤ِح ٝجُذ٤ٗح ضر٤ٖ إٔ جُرذ٣َ ٝذحػطٔحد ٓؼحدُس كؼح٤ُس جُرذجتَ ػ٠ِ دسؾحش فعبنْخ انجذائم :  -د

جُخحؽة هذ ؾزخ جُؼذد جألًرش ٖٓ ؽِرس  جُٔؿٔٞػس جُذ٤ٗح أًػش ٖٓ ؽِرس  جُٔؿٔٞػس جُؼ٤ِح، ٝذٜزج ضوشس 

 جإلذوحء ػ٤ِٜح ، ، ٝذزج ًحٕ جالخطرحس ؾحٛضجً ُِططر٤ن0

 ضٔص ئؾشجءجش جُطؿشذس ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُخطٞجش ٢ٛ:تطجْك ئرزاءاد انتززثخ : 
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 ر٤ن ئؾشجءجش جُطٌحكإ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػحش جُركع ك٢) جُوذسجش جُؼو٤ِس ، جُٔؼِٞٓحش جُغحذوس، ٝجُطكظ٤َ ضط

 جُغحذن ك٢ ٝجُطكظ٤َ جُغحذن ك٢ ٓخطرش جُ٘رحش  ، جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  (

  ّٞٝضْ  00/3/3.30ٝجٗطٜص ٣ّٞ  .3.3/ 03/ 34ذحشش جُرحقع ذطذس٣ظ ػ٤٘س جُركع ُِٔؿٔٞػط٤ٖ ٣ ،

 ( قظض ٌَُ ٓؿٔٞػس ك٢ جألعرٞع 0 4جع٤س ٝذٔؼذٍ )( قظس دس 44ضوذ٣ْ )

 : ضطر٤ن جُخطؾ جُذسجع٤س جُٔخظظس ٌَُ ٓؿٔٞػس ٝػ٠ِ جُ٘كٞ جالض٢- 

 ؽِرس جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س : دسعص ذحعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س  ( أ

 ؽِرس  ُٔؿٔٞػس جُؼحذطس : دسعص ذحُطش٣وس جالػط٤حد٣س ك٢ جُٔخطرش جُكو٤و٢ ُلغِؿس جُ٘رحش  ( ب

 جُ٘رحش  ٛٞ جٌُٔحٕ جُز١ دسعص ك٤ٚ ؽِرس جُٔؿٔٞػط٤ٖ ُِركع 0ٓخطرش  ( ت

   ّٞذؼذ جالٗطٜحء ٖٓ ضذس٣ظ ؾ٤ٔغ جُٔحدز جُذسجع٤س ضْ ئؾشجء جخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ذؼذ٣ح ُِٔؿٔٞػط٤ٖ ٣

00 /3 /3.30 0 

  جُطك٤ِالش طككص جإلؾحذحش الخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  غْ سضرص جُر٤حٗحش جُخحطس ذٌَ ٜٓ٘ح إلؾشجء

 جإلقظحت٤س جُٔ٘حعرس0

 عزض نتبئذ انجحج ًتفضْزىب

 -ع٤طْ ػشع جُ٘طحتؽ ٝضلغ٤شٛح ك٢ ػٞء كشػ٤س جُركع ًٝحالض٢ : 

  (( ذ٤ٖ ٓطٞعؾ جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  0.0.ال ضٞؾذ كشٝم رجش دالُس ئقظحت٤س ػ٘ذ ٓغطٟٞ دالُس )

جُلشٝم دسؾحش ؽِرس  جُٔؿٔٞػس  جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُز٣ٖ دسعٞج ذحُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝٓطٞعؾ

جُؼحذطس جُز٣ٖ دسعٞج ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س جُٔخطرش جُكو٤و٢  ك٢ جالخطرحس٣ٖ جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُِطل٤ٌش 

،ُـشع جُطكون ٖٓ طكس جُلشػ٤س جُٔطؼِوس ذحُٔؿٔٞع ج٢ٌُِ الخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ،  (جُطؿش٣ر٢  

ؼ٤٘ط٤ٖ ٓغطوِط٤ٖ ٓطغح٣ٝط٤ٖ جُؼذد ، كوذ ضْ جُكظٍٞ ػ٠ِ ( ُ-Test tٝذططر٤ن ٓؼحدُس جالخطرحس جُطحت٢ )

 (0                                 2جُ٘طحتؽ ًٔح ك٢ ؾذٍٝ)

 ( 3رذًل ) 

 انًتٌصظ انحضبثِ ًانتجبّن ًانمًْخ انتبئْخ انًحضٌثخ ًانزذًنْخ

 انتززّجِ   نطهجخ  انًزًٌعتْن انتززّجْخ ًانضبثطخ فِ انًزًٌع انكهِ الختجبر ييبراد انتفكْز

 

 جُٔؿٔٞػس
جُطل٤ٌش 

 جُطؿش٣ر٢ 

قؿْ 

 جُؼ٤٘س

جُٔطٞعؾ 

 جُكغحذ٢

جالٗكشجف 

 جُٔؼ٤حس١

دسؾس 

جُكش

 ٣س

جُذالُس  tجُو٤ٔس جُطحت٤س 

جُٔكغٞ جإلقظحت٤س

 ذس
 جُؿذ٤ُٝس

جُٔالقظ جُطؿش٣ر٤س

 ز

44 23000 3082 
82 

 دجُس ..30 000.4

 2048 3.038 44 جُؼحذطس 

 2.78 35.60 44 جُو٤حط جُطؿش٣ر٤س
82 2040 

 دجُس ..30

 7.14 24.39 44 جُؼحذطس 

جُطظ٤٘ ٤سجُطؿش٣ر

 ف 

44 30.41 2.51 
82 8042 

 دجُس ..30

 6.082 23.00 44 جُؼحذطس 
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جالعطذال ٤سجُطؿش٣ر

ٍ 

44 27.66 2.25 
82 4002 

 دجُس ..30

 6.00 20.70 44 جُؼحذطس 

 1.61 21.80 44 جُط٘رإ ٤سجُطؿش٣ر
82 400. 

 دجُس ..30

 4.80 16.32 44 جُؼحذطس 

 1.31 18.78 44 جُطٞجطَ  ٤سجُطؿش٣ر
82 402. 

 دجُس ..30

 4.50 13.31 44 جُؼحذطس 

جعطؼٔحٍ  جُطؿش٣ر٤س

 جالسهحّ

44 33.50 2.50 
82 403. 

 دجُس ..30

 7.10 23.40 44 جُؼحذطس 

ضلغ٤ش  جُطؿش٣ر٤س

 جُر٤حٗحش

44 22.01 2.10 
82 4003 

 دجُس ..30

 5.22 15.20 44 جُؼحذطس 

جُذسؾس  جُطؿش٣ر٤س

 ج٤ٌُِس

44 222.60 11.50 
82 0000. 

 دجُس ..30

 37.51 156.18 44 جُؼحذطس 

 

( ٢ٛ جًرش ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُرحُـس .٣0000طر٤ٖ ٖٓ جُؿذٍٝ أػالٙ، جٕ جُو٤ٔس جُطحت٤س جُٔكغٞذس )

(، ُزج ضشكغ جُلشػ٤س جُظلش٣س ، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ ضلٞم 0.0.( ٝذٔغطٟٞ ٓؼ٣ٞ٘س )82( ذذسؾس قش٣س )..30)

جُؼحذطس ك٢ جُٔؿٔٞع ج٢ٌُِ الخطرحس ٜٓحسجش جُطل٤ٌش ؽِرس  جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س ػ٠ِ ؽِرس  جُٔؿٔٞػس 

جُطؿش٣ر٢  ، ٝػ٤ِٚ ضشكغ جُلشػ٤س جُظلش٣س ٝضورَ جُلشػ٤س جُرذ٣ِس ،ٝٛزج ٣ؼ٢٘ ضلٞم ؽِرس جُٔؿٔٞػس 

جُطؿش٣ر٤س ػ٠ِ ؽِرس جُٔؿٔٞػس جُؼحذطس ك٢ ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢   ُٝٔظِكس ؽِرس جُٔؿٔٞػس  

 جُطؿش٣ر٤س

 شتيبتفضْز اننتبئذ ًينبل

ٝكن جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ػ٠ِ  ؽِرس جُٔؿٔٞػس ٣ؼضٟ ضلٞم ؽِرس جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٤س جُط٢ دسعص 

 جُؼحذطس جُط٢ دسعص ذحُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س ك٢ جخطرحس جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ج٠ُ ٓح ٣أض٢ :

إٔ جُطذس٣ظ ذحُٔخطرش جالكطشجػ٢ ٣غٔف ُِطِرس  ذحُطلحػَ جُظل٢ ٝؽشـ جُطغحؤالش ٝجهطشجـ  .4

 جالعط٘طحؾحش جُط٢ ضٔػَ ضلغ٤شجً ػ٤ِٔحً ُِٔشٌالش 0

 –٣ططِد جُطذس٣ظ ذحُٔخطرش جالكطشجػ٢ ٖٓ جُطحُد إٔ ٣ٌٕٞ ٓشحسًحً كحػالً ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس  .2

 جُطؼ٤ِٔس  ، ُٝٚ دٝس ج٣ؿحذ٤حً ٣ؿؼِٚ هحدسجً ػ٠ِ ؽشـ جالعثِس ٝٓحهشس جالكٌحس جُؿذ٣ذز0

طذس٣ظ ، ٣ؼضص ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ٝجُؼ٤ِٔحش جُؼو٤ِس إٔ جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢ جُ .5

،كحُطِرس ضطحـ ُذ٣ْٜ كشص ٓالقظس جُظٞجٛش ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش الخطرحسٛح ٝٓؼحُؿطٜح ٝجُطٞطَ ج٠ُ 

 جُ٘طحتؽ رجض٤ح0ً 

إٔ جُطذس٣ظ ذحُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س  جضحـ ُِطِرس  جُطلحػَ جالؾطٔحػ٢ ٝجُطؼحٕٝ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ٝ ضرحدٍ  .0

 شجش ٝجُٔؼحسف ذ٤ْٜ٘ ، ٝذحُطح٢ُ ض٤ٔ٘س ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  0 جُخر

جٕ جُطذس٣ظ ذحعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س عحْٛ ذشٌَ كحػَ ك٢ ضش٤ًض جُطحُد ك٢ ئ٣ؿحد جُكٍِٞ  .3

 ٝجالؾحذحش ُِٔغحتَ جُٔطشٝقس ٝجُركع ٝجالعطوظحء جالؾحذحش 0

جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ٖٓ ٓالقظس جُظٞجٛش  أضحقص جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س كشص جُطذسخ ػ٠ِ ٜٓحسجش .3

 –جُؼ٤ِٔس ٝه٤حعٜح ٝجعط٘طحؼ جُٔؼِٞٓحش ٝٓكحُٝس ضؼش٣لٜح ئؾشجت٤حً ك٢ جؽحس ضؿش٣ر٢ دجخَ ذ٤ثس ضؼ٤ٔ٤ِس 

 ضؼ٤ِٔس ٝضلغ٤ش جُر٤حٗحش 0

ٝجٕ ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ضْ جُطٞطَ ج٤ُٜح ك٢ جُركع ضطلن ٓغ ٗطحتؽ جُذسجعحش جُغحذوس ، ٖٓ ق٤ع ضلٞم  

س جُطؿش٣ر٤س جُط٢ دسعص ذحعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ػ٠ِ جُٔؿٔٞػس جُؼحذطس جُط٢ دسعص جُٔؿٔٞػ
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( ً 2112)انحبفظ ًأيْن ،  كذراصخػ٠ِ ٝكن جُطش٣وس جُطو٤ِذ٣س  ك٢ ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  

 (  2114( ، )ّبصًْن ، 2114( )انزّنبتِ ،2114( ، )اننٌرُ،2113)انضبعبتِ، 

 االصتنتبربد :

 -ػٞء جُ٘طحتؽ ٣ٌٖٔ جُطٞطَ ج٠ُ جالض٢:ك٢ 

أ٤ٔٛس جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢ ضذس٣ظ ػِّٞ جُك٤حز  ٝضكو٤ن جُؼذ٣ذ ٖٓ جالٛذجف جُطشذ٣ٞس  -0

 ٜٝٓ٘ح جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  0

 جٕ ٜٓحسجش جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ٣ٌٖٔ جٕ ض٘ٔٞ ػٖ ؽش٣ن جُطذس٣د جرج ضٞكشش جُظشٝف ٝجُٔغطِضٓحش0 -3

رش كغِؿس جُ٘رحش  ٖٓ جُٔٞجد جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ ٓكطٟٞ ٓ٘حعد ُط٤ٔ٘س ٜٓحسجش جُطل٤ٌش ٣ؼذ ٓخط -2

 جُطؿش٣ر٢  الع٤ٔح جرج جعطؼِٔص جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س  0 

 انتٌصْبد:

 ك٢ ػٞء ٗطحتؽ جُذسجعس ٣ٞط٢ جُرحقع جالض٢:

س جُ٘رحش  ُٚ أ٤ٔٛس  إٔ جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢  ض٤ٔ٘س جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢  ك٢ ٓخطرش كغِؿ .3

 ك٢ ضؼِْ جُطِرس  ٜٓحسجش جُركع ٝجالعطوظحء 0

جػذجد د٤َُ ُٔذسع٢ ٓخطرش كغِؿس جُ٘رحش  ٣طؼٖٔ ٤ًل٤س جُطذس٣ظ ذحعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س  .3

 ٓغ جٓػِس ضطر٤و٤س0

 كطف دٝسجش ُٔذسع٢ جُٔخطرشجش  ُطذس٣غْٜ ػ٠ِ جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢ جُطذس٣ظ0  .9

 ٓؼٞهحش جعطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢ ضذس٣ظ ٓخطرشجش ػِّٞ جُك٤حز  0 ٓؼشكس .44

 انًمتزحبد:

 جعطٌٔحال ُِركع جُكح٢ُ ٝضط٣ٞشج ُٚ ٣شٟ جُرحقع  جٗٚ ٣ٌٖٔ جؾشجء دسجعحش القوس  ٜٓ٘ح:

دسجعس ٓٔحغِس ُِركع جُكح٢ُ ُظلٞف دسجع٤س جخشٟ ٓغ جالخز ذحالػطرحس ٓطـ٤شجش جخشٟ ٓػَ  -4

 ٝجُطخظض 0جُؿ٘ظ  ٝجُؼٔش 

 دسجعس ٓٔحغِس العطؼٔحٍ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ٝجغشٛح ك٢ جُطل٤ٌش جُٔ٘طو0٢  -2

 دسجعس جغش جعطشجض٤ؿ٤حش ضذس٣ظ قذ٣ػس ًحعطؼٔحٍ ذالٕ ك٢ ض٤ٔ٘س جُطل٤ٌش جُطؿش٣ر٢ 0  -5

 انًصبدر : 

 ( ٓذٟ ضٞجكش ػ٤ِٔحش جُؼِْ ك٢  ًطد جُؼِّٞ ُٔشقِس جُطؼ٤ِْ جألعحع٢ 8..3أذٞ ؾؿٞـ ، ٣ك٠٤ :)

 ، كِغط00ٖ٤، ع33ّيزهخ ربيعخ اننزبس نألثحبث)انعهٌو اإلنضبنْخ(،ِغط٤ٖ، ذل

 ( 2..3أذٞ ُرذز ، سج٢ٓ : ) فبعهْخ اننًظ االكتشبف فِ اكتضبة ييبراد عًهْبد انعهى نذٍ طهجخ

 .، سعحُس ٓحؾغط٤ش ، جُؿحٓؼس جالعال٤ٓس ذـضز ، كِغط٤ٖ انصف انخبين االصبصِ ثغزح 

  (: طزائك تذرّش انعهٌو يفبىْى ًتطجْمبد تعهًْْخ2..3ٝجُرِٞش٢ ع٤ِٔحٕ)جٓرٞ عؼ٤ذ١، ػرذ هللا 

 ، ػٔح00ٕ، دجس جُٔغ٤شز، ؽ

 ( 4..3ضشٝذشؼ ، ٝذح٣ر٢ ، ٝؾح٤ٗص : ) تذرّش انعهٌو فِ انًذارس انخبنٌّخ ،اصتزاتْزْبد تطٌّز

ض٣ض، ٝقغٖ ، ضشؾٔس ٝٓشجؾؼس دمحم ؾٔحٍ جُذ٣ٖ، ٝػرذجُٔ٘ؼْ أقٔذ، ٝٗحدس ػرذ جُؼانخمبفخ انعهًْخ 

 ، جُؼ٤ٖ ، جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز 0 0قحٓذ ض٤شجخ، ؽ

 (، ٕجضؿحٛحش ٓؼِٔحش ٝٓششكحش ج٤ٔ٤ٌُحء ٗكٞ جعطخذجّ ضو٤٘س جُٔؼح3.00َٓغوٚ ؾ٤َٔ ، ج٣ٔح : ) 

 (، أغش جعطخذجّ جُٔخطرشجش جُٔكٞعرس ٝذشجٓؽ جُٔكحًحز ػ٠ِ 8..3جُؿ٣ٞش، ٣ٞعق ذٖ كشجؼ : )

ربيعخ انًهك صعٌد/ كهْخ انتزثْخ / ٝجضؿحٛحضْٜ ٗكٞ ٓحدز ج٤ٔ٤ٌُحء،  ضكظ٤َ ؽالخ جُٔشقِس جُػح٣ٞٗس

 انًًهكخ انعزثْخ انضعٌدّخ .
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 ( جُٔخطرش جالكطشجػ٢ ُطؿحسخ جُل٤ض٣حء 3.03جُكحكع ، ٓكٔٞد ػرذ جُغالّ ٝج٤ٖٓ، جقٔذ ؾٞٛش : )

( 3ػذد ) ٝج٤ٔ٤ٌُحء ٝأغشٙ ك٢ ض٤ٔ٘س هٞز جُٔالقظس ُطالخ جُٔشقِس جُٔطٞعطس ٝضكظ٤ِْٜ جُٔؼشك٢ ،

 0 20-4، ص انًزهخ انعزثْخ نهذراصبد انتزثٌّخ ًاالرتًبعْخ 

 (، أغش جعطخذجّ ضو٤٘س جُٔؼحَٓ جالكطشجػ٤س ػ٠ِ ضكظ٤َ ؽالخ 2..3جُشجػ٢، أقٔذ ذٖ طحُف : )

رصبنخ يبرضتْز غْز جُظق جُػحُع جُػح١ٞٗ ك٢ ٓوشس ج٤ٔ٤ٌُحء ك٢ ٓ٘طوس جُوظ٤ْ جُطؼ٤ٔ٤ِس ، 

 / كهْخ انتزثْخ ، انزّبض . ينشٌرح ، ربيعخ انًهك صعٌد

 (، ٖ0..3ص٣طٕٞ ، قغٖ قغ٤:)  انمضبّب  –انتعهْى اإلنكتزًنِ، انًفيٌو  –رؤّب رذّذح فِ انتعهْى

 جُذجس جُظٞض٤س ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ، جُش٣حع0انتمٌّى ،  –انتطجْك  –

 ( ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطؼ٤ِْ ك٢ ػظش جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش ، 0..3ص٣طٕٞ ، ًٔحٍ ػرذ جُك٤ٔذ: )  ُْػح

 جٌُطد ، جُوحٛشز  

 (، 3.04جُض٣٘حض٢ ، كذجء ٓكٔٞد طحُف  : ) احز اصتزاتْزْخ انًحطبد انعهًْخ فِ تنًْخ عًهْبد

، سعحُس ثغزح  انعهى ًييبراد انتفكْز انتأيهِ فِ انعهٌو نذٍ طبنجبد انصف انتبصع االصبصِ

  .ٓحؾغط٤ش ، جُؿحٓؼس جالعال٤ٓس ذـضز ، كِغط٤ٖ 

 أغش جعطخذجّ جُٔخطرشجش جالكطشجػ٤س ك٢ ضكظ٤َ ؽالخ جُظق  ( :3.02عْ دمحم ،)جُغحػحض٢ ، دمحم هح

، رصبنخ يبرضتْز غْز ينشٌرح ، انزبيعخ جُػح٢ٗ جُٔطٞعؾ ُٔحدز ج٤ٔ٤ٌُحء ٝضل٤ٌشْٛ جُؼ٢ِٔ

 انًضتنصزّخ / كهْخ انتزثْخ االصبصْخ.

 ، ٓخطؾ جُر٤ــــص ( : أغش جعطشجض٤ؿ٤ط٢ جُٔكطحش جُؼ٤ِٔـس 3.00ٝغح٢ٗ قغ٤ٖ قحؾ٢ ،) جُشٔش١

، أطزًحخ  جُذجتش١ ك٢ ضكظ٤َ ٓحدز جُل٤ض٣حء ٝض٤ٔ٘س ػ٤ِٔحش جُؼِْ ُذٟ ؽالخ ٓؼحٛذ ئػذجد جُٔؼ٤ِٖٔ

 دكتٌراه رصبنخ غْز ينشٌرح، ربيعخ ثغذاد / كهْخ انتزثْخ نهعهٌو انصزفخ .  

 (، كحػ٤ِس جعطخذجّ جُٔخطرش جالكطشجػ٢ ك٢ ضكظ٤َ ج٤ٔ٤ٌُحء جُل٤ض٣ح3.02ؽٚ ،قغٖ ضو٢ : ) ت٤س

-282( صـ 41،يزهخ يزكز دراصبد انكٌفخ ، انعذد ) جُؼ٢ِٔ ٝج٤َُٔ ٗكٞٙ ُذٟ ؽِرس ٤ًِس جُطشذ٤س
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 (، َٓ3.0ػطح هللا ، ٤ٓش٤َ ًح.)  ، دجس جُٔغ٤شز ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ، : طزق ًأصبنْت تذرّش انعهٌو

 ػٔحٕ ، جألسدٕ 0

 ( 2..3ػ٢ِ، دمحم جُغ٤ذ :)ػٔح00ٕدجس جُٔغ٤شز، ؽ،  انتزثْخ انعهًْخ ًتذرّش انعهٌو ، 

 ( 0..3جُور٤الش ، سجؾ٢ ػ٤غ٠ ) أصبنْت تذرّش انعهٌو فِ انًزحهخ االصبصْخ ًانًزحهخ :

 ، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ، ػٔحٕ 0  انخبنٌّخ

 ( كِغلس جُطؼ٤ِْ جالكطشجػ٢ ٝئٌٓح٤ٗس ضطر٤وٚ ك٢ جُطؼ٤ِْ جُؿحٓؼ٢  2..3جُٜٔذ١ ،ٓكذ١ طالـ :)

يزهخ يضتمجم انتزثْخ انعزثْخ ، ٤س ػ٠ِ ػٞء جالضؿحٛحش جُطشذ٣ٞس جُكذ٣ػس ، جُٔظش١ ، دسجعس ضك٤ِِ

 . 132-9، صـ43،عذد 12يزهذ 

 ( 0222جُ٘ؿذ١ ،جقٔذ ،ٝػ٢ِ سجشذ، ٠٘ٓٝ ػرذ جُٜحد١،)دجس جُلٌش انًذخم فِ تذرّش انعهٌو ،

 ، جُوحٛشز00جُؼشذ٢،ؽ
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 (  ؽشم ٝأعح٤ُد ٝجعطشجض٤ؿ٤حش 2..3ـــــــــــــــــــــــ :) قذ٣ػس ك٢ ضذس٣ظ جُؼِّٞ ، دجس جُلٌش

 ، جُوحٛشز00جُؼشذ٢، ؽ

 (، ْجغش جُٔخطرش جالكطشجػ٢ ك٢ ضكظ٤َ ٓحدز ج٤ٔ٤ٌُحء جُطك٤ِ٤ِس 3.04جُ٘ٞس١ ، ٗؿٟٞ ػرذ جُٔ٘ؼ( : )

رصبنخ يبرضتْز غْز ينشٌرح، جُؼ٢ِٔ ٝجُٞػ٢ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ػ٘ذ ؽِرس ٤ًِس جُطشذ٤س ُِؼِّٞ جُظشكٚ(، 

 تزثْخ نهعهٌو انصزفخ .  ربيعخ ثغذاد / كهْخ ان

 ( ، ٖأغش جخطالف أعح٤ُد ضظ٤ْٔ ٓطـ٤شجش جُطؿحسخ ك٢ ذ٤ثحش 3.03ٗٞكَ ، خحُذ ٓكٔٞد قغ٤ : )

جُٔؼحَٓ جإلٌُطش٤ٗٝس ػرش جالٗطشٗص ك٢ ذوحء أغش جُطؼِْ ٝجُطل٤ٌش جُ٘حهذ ُذٟ ؽالخ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطؼ٤ِْ 

 (189ًطزق انتذرّش ، )  يزهخ دراصبد فِ انًنبىذ ٝضظٞسجضْٜ ٗكٞ عُٜٞس جعطخذجٜٓح ،

  ( ، ٣3.04حع٤ٖٔ ، طذه٢ ػٔش  : ) احز اصتخذاو انًختجز االفتزاضِ نتزبرة انعهٌو  فِ تنًْخ

،سعحُس ٓحؾغط٤ش ، ٤ًِس  عًهْبد انعهى ًاكتضبة انًفبىْى نذٍ طبنجبد انصف انخبيش االصبصِ

 جُذسجعحش جُؼ٤ِح ، ؾحٓؼس جُ٘ؿحـ جُٞؽ٤٘س ، كِغط٤ٖ 
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